
جنين: االحتالل يداهم برطعة 
ويعتقل 11 مواطنًا 

جنين/ االستقالل:
داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء الثالثاء 
بلدة برطعة الشرقية المعزولة خلف جدار الفصل 
العنص����ري جن����وب مدينة جنين وش����نت حملة 

اعتقاالت واسعة بصفوف العمال.
وقال مراس����لنا إن جنود االحت����الل داهموا بناية 
س����كنية في برطعة واعتقلت 10 عمال غالبيتهم 
من بلدات جني����ن خالل مكوثهم في تلك البناية 

قبل انس����حابها من المنطقة. كما اعتقلت قوات 
االحتالل ش����اًبا على حاجز عس����كري شرق مدينة 
جنين ونقلته إلى جهة مجهولة. وأفاد مراس����لنا 
أن الشاب محمد عادل مصطفى أبو معال من بلدة 
قباطية اعتقل بعد إيقاف مركبة كان يس����تقلها 

على طريق الجامعة العربية األمريكية.
وأشار إلى أن جنود االحتالل شوشوا حركة السير 

في المنطقة قبل انسحابهم منها.
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رام الله/ االستقالل:
قالت الحركة األسيرة في سجون االحتالل إنها "ماضية في طريق المحافظة 

على حقوقنا ومكتسباتنا وإرث الحركة منذ 50 سنة، وقد شكلنا 
خلية أزمة مشتركة من كافة أبناء الحركة األسيرة وسندير ثورة 

الضفة وغزة: وقفات إسناد لألسرى في سجون االحتالل
الضفة المحتلة- غزة/ االستقالل:

ش���هدت عدة محافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
يوم أمس، فعاليات تضامنية مع األس���رى واألس���يرات 

ف���ي س���جون االحت���الل اإلس���رائيلي، رفض���ًا للهجمة 
الوحش���ية الت���ي تنفذه���ا إدارة مصلحة 
السجون بحقهم من خالل تركيب أجهزة 

»الشعبية« لـ »االستقالل«: 
نتمسك بـ »مسيرات 

العودة« وندعم استمرارها

غزة/ االستقالل:
أكد الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، أن أهل قطاع غزة 

في الخندق المتقدمة للدفاع عن فلسطين وعن األمتين العربية 
واإلسالمية، مشددًا على أن انهيار الجدار األخير للمقاومة –قطاع 

غزة/ قاسم األغا: 
أّكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين رباح مهّنا، على تمسك جبهته 
بمسيرات العودة وكس���ر الحصار، ودعم 

»سلفيت«.. صمود ومقاومة 
في وجه حصار االحتالل 

غزة / سماح المبحوح:
للي���وم الرابع على التوال���ي يواصل االحتالل اإلس���رائيلي فرض 
حصار مش���دد والقي���ام بعملي���ات مداهمة على ق���رى وبلدات 

مختصون: األوضاع داخل السجون 
خطيرة للغاية واالنفجار وشيك 

غزة/ دعاء الحطاب:
تواصل إدارة مصلحة الس���جون اإلسرائيلية في زيادة الخناق والتضييق على 

األسرى من خالل عمليات االقتحام المستمرة لغرفهم وأقسامهم 
والتنكيل به���م وقمعهم، وصوال إلى تركيب أجهزة تش���ويش 

»الجهاد«: انهيار جدار المقاومة 
بغزة سيؤدي إلى استباحة كل األمة

»منظمات الهيكل« تدعو القتحامات 
واسعــة لألقصــى يــوم غــٍد

الحركة األسيرة: شكلنا خلية أزمة 
وسندير ثورة السجون باقتدار

33 إصابة بقمـع االحتالل الحراك البحري وفعاليات اإلرباك الليلي بغزة
غزة/ االستقالل:

أصيب 33 فلسطينًيا، مساء أمس الثالثاء، برصاص 
وغاز قوات االحتالل اإلسرائيلي؛ خالل مشاركتهم 

في تظاهرات الحراك البحري ال�25  الس���لمية على 
ش���اطئ بيت الهيا ش���مال قطاع غ���زة، وفعاليات 

اإلرباك الليلي قرب مخيم البريج وسط القطاع.

وأف���ادت مصادر طبية في غزة، بأن الطواقم الطبية 
تعاملت مساء الثالثاء مع 29 إصابة في 
الح���راك البحري ش���مالي قطاع، بينهم 

�إغالق �شامل على 
�ل�شفة و�لقطاع 
ب�شبب �لأعياد 

�ليهوديــة

�للجنة �لقطرية 
ت�شتعد لإطالق 
م�شروع لتوزيع 
ق�شائم �شر�ئية 

بغـــزة
15
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02

) APA images (    نقل �أحد �ال�شابات خالل قمع �الحتالل للحر�ك �لبحري �شمال قطاع غزة �أم�س

غزة/ االستقالل:
أعربت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( عن أس���فها عن أي 

ضرر مادي أو معنوي أصاب أحدًا من أبناء ش���عبنا، 
مطالب���ة األجه���زة األمني���ة بغزة بإع���ادة الحقوق 

»حماس«: نعتذر عن أي ضرر 
ونطالب األجهزة األمنية 
بإعادة الحقوق للمظلومين

رام الله/  االستقالل: 
أعلن جهاز األمن العام اإلس���رائيلي " الش���اباك"، مس���اء أمس الثالثاء، اغتيال 
منفذ عملية أرئيل التي أس���فرت عن مقتل جندي ومس���توطن وإصابة آخرين 
بمحافظة س���لفيت ش���مال الضفة الغربية المحتلة . وجاء في بيان "الشاباك" 
أن قوة م���ن وحدة "يمام" الخاصة هي من نفذت عملية اغتيال الش���هيد عمر 

أبو ليلى الذي رفض االستس���الم وأطلق النار صوبها من داخل منزل الذي كان 
يتحصن فيه بقرية عبوين. وذكر "الش���اباك" بأن "عملية اغتيال أبو ليلى جاءت 
نتيجة جهد استخباري وأمني مكثف جرى منذ تنفيذه لعملية "أرئيل" وقتله 

لجندي ومس���توطن وإصابة جندي آخر بجراح بالغ���ة". فيما قالت 
القناة "13" العبرية إن أبو ليلى أطلق النار صوب القوة اإلسرائيلية 

االحتــالل يعلــن اغتيــال منفــذ عمليــة
 »ارئيــل« خــالل اشتبــاك مسلح بــرام اللــه

�ل�شهيد عمر �أبو ليلى



األربعاء 13 رجب 1440 هــ 20 مارس 2019 م

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، 15 مواطًنا خالل 
مداهمات ش���نتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، 

وسط تشديدات في سلفيت.
وقالت مصادر محلية : إن قوات االحتالل اقتحمت بلدة س���لواد 
شرقي رام الله واعتقلت األسير المحرر محمد فارس حامد، عقب 

مداهمة منزله وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة.
وأضاف���ت المص���ادر أن دوري���ات االحتالل اقتحم���ت قرية دير 
أبو مش���عل غربا واعتقلت الش���اب جمال احبيس عقب اقتحام 
منزل أس���رته، فيما تش���هد القرية حواجز يومية على مداخلها، 
وذلك عقب استهداف ش���بان لمركبات المستوطنين بالحجارة 

والزجاجات الحارقة.
وفي ذات الس���ياق، داهمت قوة عس���كرية قري���ة رنتيس غربا 
واعتقلت المواطن محمود عبد القادر أبو سليم، علما أنه اعتقلت 

عدة مرات في س���جون السلطة، كما اعتقلت الشاب محمد جمال 
لدادوة عقب مداهمة قوة عسكرية لقرية المزرعة الغربية شمال 
غرب رام الله. وفي نابلس، أفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل 
انتشرت في المنطقة الشرقية، واعتقلت الشاب عمر أبو شوشة 
من مخيم عسكر القديم، كما اعتقلت الشاب معتصم رباح عباس 

من بلدة قريوت جنوب شرق نابلس.
وواصلت قوات االحتالل حمالت الدهم والتفتيش في محافظة 

سلفيت بحثا عن منفذ عملية "أرئيل".
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت منزل األسيرين 
الش���قيقين خضر وأحمد ش���قير في بلدة الزاوية غرب سلفيت، 

واللذين اعتقال على مدخل البلدة يوم أمس.
كما  نفذت عمليات تمشيط في بلدات بروقين وكفر الديك غرب 
س���لفيت، وقراوة بني زيد ودير أبو مشعل غرب رام الله، بالتزامن 

مع تحليق مكثف لطائرات االستطالع في األجواء.

القدس المحتلة / االستقالل:
دعت ما تسمى ب� »منظمات الهيكل« 
المزعوم المس���توطنين المتطرفين 
إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات 
المس���جد األقصى المبارك يوم غٍد 
الخميس، احتفااًل بما يس���مى »عيد 

البوريم أو المساخر« العبري.
اليهودي���ة  الدع���وات  وبحس���ب 
المتطرفة التي نش���رتها على مواقع 
التواصل االجتماعي، فإن مجموعات 
تابعة ل� »منظمات الهيكل« س���وف 
تنظ���م برام���ج واقتحامات واس���عة 
للمسجد األقصى خالل عيد »البوريم« 

التوراتي.
وس���يتخلل هذه االقتحامات »برامج 
إرش���ادية واحتفالية بما يتناس���ب 

مع العيد اليهودي، وسينفذ بعض 
المزعوم  الهي���كل  منظم���ات  أفراد 
تقالي���د هذا العي���د داخل األقصى، 

وخاصة ارتداء األزياء التنكرية«.

وسيشارك في هذه االقتحامات كاًل 
من »منظمة أمناء الهيكل«، »منظمة 
نساء ألجل الهيكل«، »مجموعة طالب 
ألجل الهي���كل«، »معه���د الهيكل 

أربع«،  »كريات  وحاخام���ات  الثالث«، 
اإلسرائيلية،  الش���خصيات  وبعض 
ومن المتوقع أن يش���ارك أيًضا وزراء 

وأعضاء كنيست.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت مجموعات المستوطنين يوم أمس، ساحات المسجد األقصى المبارك، 

في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أّن عش���رات المس���توطنين اقتحموا، ساحات المسجد 

األقصى، وتجولوا فيها، بحراسٍة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وصعدت قوات االحت���الل في اآلونة األخيرة م���ن اعتداءاتها الممنهجة على 
المس���جد األقصى وموظفي األوق���اف والمرابطين والمرابط���ات، كما أصدرت 
محكمة صلح االحتالل أمًرا يقضي بإغالق مصلى باب الرحمة باألقصى بشكل 
مؤقت لمدة 60 يوًما. ويتعرض األقصى يومًيا )عدا الجمعة والسبت( لسلسلة 
انتهاكات واقتحامات من قبل المس���توطنين وشرطة االحتالل، وعلى فترتين 

صباحية ومسائية، حيث تزداد وتيرتها خالل فترة األعياد اليهودية.

 رام الله / االستقالل:
  أقدم مستوطنون، يوم أمس، على رشق مركبات المواطنين المارة على 
شارع رام الله نابلس الرئيسي، قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، 
وتس���ببوا بتحطيم نوافذ العديد من المركبات. وأفادت مصادر محلية ، 
بأن مس���توطنين قطعوا الطريق أمام المركبات الفلسطينية، وأجبروها 
تحت رش���ق الحجارة واالعتداء على الركاب على تحويل خط مسارها إلى 

طرق بديلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" االسرائيلية، 
ان جي���ش االحتالل قرر زيادة االج���راءات "االمنية" 
عل���ى الحواجز ونق���اط تجمع الجنود ف���ي الضفة 

الغربية، وزيادة تحصين هذه المواقع.
واف���ادت الصحيفة ان هذا القرار ج���اء في اعقاب 

عملية سلفيت التي قتل فيها جندي وحاخام قرب 
مستوطنة "أرئيل"، وسط تخوف قيادة الجيش من 

تصعيد في الضفة الغربية.
وأوضح���ت أن ق���وات االحت���الل س���تبدأ بادخال 
تغيي���رات جذرية واضاف���ة تحصينات على مواقع 
تجمع الجنود سواء على الحواجز او الحواجز الطيارة 

او نقاط "التماس"، ورفع "ابراج الحراس���ة" و"مواقع 
الحراسة" االرضية على مكعبات اسمنية، كما سيتم 
تحريك بعض المواقع الى مواقع قريبة اكثر "امانا" 

على الجنود.
واكدت الصحيفة ان قوات االحتالل مازالت تبحث 

عن منفذ عملية سلفيت.

مستوطنون يقتحمون 
األقصى بحراسة مشددة

مستوطنون يعتدون على 
مركبات المواطنين جنوب نابلس االحتالل يقرر إجراءات جديدة على الحواجز

»منظمات الهيكل« تدعو القتحامات واسعة لألقصى يوم غٍد

القدس المحتلة / االستقالل:
حكمت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس المحتلة يوم 
أمس، بالس���جن 22 عاًما على الشاب ياسين أبو قرعة )24 عاًما(، 
من س���كان الفارعة ش���مال مدينة نابلس، بعدما أدين بمحاولة 
»قتل حارس أمن بالمحطة المركزية بالقدس«، كما ألزمته بدفع 

تعويضات بقيمة 200 ألف شيكل للحارس.
ووجهت النيابة العامة اإلس���رائيلية الئحة اتهام ضد أبو قرعة 
لضلوعه في عملية طعن حارس األمن أش���ر الملياخ، في كانون 

األول/ ديسمبر 2017.
وزعمت النيابة في الئحة االتهام، أن أبو قرعة دخل إلى القدس 
دون تصاريح مس���لًحا بس���كين لتنفيذ عملية طعن، وذلك رًدا 
على إعالن الرئي���س األمريكي دونالد ترمب، االعتراف بالقدس 

عاصمة ل� »إسرائيل« ونقل سفارة واشنطن للمدنية.
وبحس���ب النياب���ة، فإن« أب���و قرعة خطط لطعن أكب���ر عدد من 

اإلسرائيليين، فيما زعم جهاز األمن العام )الشاباك( أن أبو قرعة 
تأثر مما كان ينشر على شبكات التواصل االجتماعي مما أسماه 
عملية تحريض، وقام بتنفي���ذ عملية الطعن، حيث كتب على 
فيسبوك: »دماؤنا رخيصة في سبيلك، يا وطننا، ويا قدسنا ويا 

أقصانا«.
وأوضحت أن أبو القرعة اش���ترى السكين في بلدة أخرى شمال 
الضفة الغربية، وخبأه في معطفه، وتوجه إلى مدينة الخضيرة، 
مس���تغاًل التصريح الذي يس���مح له دخ���ول )منطقة التماس( 
على حدود الضفة، وس���افر إلى القدس بسيارة أجرة مقابل 500 

شيكل«.
وأضاف���ت أن أبو قرعة وصل القدس عند الس���اعة الثانية ظهًرا 
واقترب م���ن المحطة المركزي���ة وحاول الدخ���ول إال أن حارس 
األمن طالب فحصه ببوابة كشف المعادن التي أطلقت صفارة، 

وعندها استل أبو قرعة السكين وطعن الحارس.

االحتالل يعتقل 15 مواطنًا 
خالل مداهمات بالضفة   

السجن 22 عامًا لشاب أدين
 بمحاولة قتل إسرائيلي بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
ر جيش االحتالل اإلسرائيلي فرض إغالق شامل على الضفة الغربية المحتلة  قرَّ

وقطاع غزة، ابتداء من اليوم األربعاء وحتى األحد القادم.
وذكر الناطق بلس���ان الجيش أن اإلغالق بمناسبة »عيد المساخر« القريب، في 
حين سيس���مح للحاالت اإلنس���انية فقط بالمرور من المعابر، على أن ينتهي 
اإلغالق فجر األحد القادم. وتتس���بب اإلغالقات اإلسرائيلية بأضرار للمواطنين 

في القطاع والضفة، والتي تتكرر بحجة األعياد اليهودية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدم����ت جرافات وآليات تابعة لبلدية االحتالل ف����ي القدس المحتلة يوم أمس، 
تحرس����ها قوة عس����كرية كبيرة ومعززة بطائرة عمودية، مبنى قيد اإلنشاء تابع 
لمدرسة »الرازي« بمخيم شعفاط وس����ط القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية 
في القدس: إن قوات ضخمة، راجلة ومحمولة، اقتحمت المخيم من جهة الحاجز 
العسكري القريب من مدخل المخيم، وشرعت جرافات وبلدوزرات االحتالل بهدم 

المبنى والمكون من طابقين بالقرب من الحاجز العسكري دون سابق إنذار.

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن أمس الثالثاء، أن ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي اعتقلت مدير دائرة الخدمات في مديرية الهيئة بالقدس المحتلة 
ثائر أنيس، قرب حاجز »زعيم« شرقي القدس. وذكرت الهيئة في بيان صحفي، 
أن قوات االحتالل اعتقلت »أنيس« أثناء عودته من رام الله إلى بلدته العيزرية، 
حيث تم إيقاف الس���يارة التي كان يستقلها واقتياده إلى جهة غير معلومة، 

الفتة إلى أن أنيس أسير محرر قضى عدة سنوات في سجون االحتالل.

إغالق شامل على الضفة والقطاع 
بسبب األعياد اليهودية

االحتالل يهدم مدرسة 
الرازي بمخيم شعفاط

االحتالل يعتقل أحد موظفي 
هيئة شؤون األسرى في العيزرية
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غزة/ قاسم األغا: 
أّك���د عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلس���طين رباح مهّنا، 
على تمس���ك جبهته بمسيرات العودة 
اس���تمراريتها،  ودعم  الحصار،  وكس���ر 
كوسيلة نضالية مشروعة ضد االحتالل 

»اإلسرائيلي«.
»االس���تقالل«  لصحيفة  وفي تصري���ح 
الثالثاء، قال مهّنا: »إن الجبهة الشعبية 
تتمس���ك بمس���يرات العودة وستعمل 
على تقدي���م كل ما من ش���أنه لضمان 
اس���تمراريتها، كش���كل م���ن أش���كال 
المقاوم���ة الش���عبية الس���لمّية، غي���ر 

المرتبطة بتفاهمات كسر حصار غزة«.
وكان���ت »الجبه���ة الش���عبية« أعلن���ت 
مقاطعته���ا للح���راك البح���ري ال���� 25، 
الذي ُنظم باألمس ف���ي مخيم »هربيا«، 
قرب موق���ع »زيكيم العس���كري« التابع 

لالحتالل، أقصى شمال القطاع.
وعن ذلك، قال مهّنا: »في الوقت الذي 
تؤكد فيه الجبهة تمس���كها بالحفاظ 
وأشكالها ضمن  العودة  على مسيرات 

التوافق الوطن���ي؛ »إاّل أن قمع واعتداء 
أجهزة أمن »حم���اس« على المواطنين 
ال  الحياتي���ة  بحقوقه���م  المطالبي���ن 
ينس���جم م���ع ه���ذا التواف���ق«، وفق 
تعبيره، في إشارة منه إلى التظاهرات 
بالقطاع؛  التي ش���هدتها مناطق عدة 
احتجاًجا على تردي األوضاع المعيشية 

والغالء.
واس���تبعد عض���و المكتب السياس���ي 
االحتالل  الش���عبية، رض���وخ  للجبه���ة 
لجهود  واالس���تجابة  ش���عبنا،  لمطالب 
األط���راف المختلف���ة المبذول���ة إللزامه 
»العدو  »التفاهم���ات«، مضيًفا:  بتنفيذ 
دائًما ما يتنّكر لمطالب وحقوق شعبنا، 
وعليه فال يجب أن نوقف المقاومة ضده 

في كل األحوال«.
ومن���ذ أش���هر ع���ّدة، ُيج���ري وف���د من 
المخاب���رات المصرية، زيارات »مكوكية« 
بين غزة وكي���ان االحتالل؛ إلجبار األخير 
عل���ى تنفيذ تفاهمات »كس���ر الحصار« 
الت���ي ترعاها القاهرة، إل���ى جانب دعم 

أممّي وقطرّي.

إاّل أن اس���تمرار تنّصل »إس���رائيل« من 
تنفيذ تلك التفاهمات؛ دفع قبل يومين 
الهيئَتي���ن »الوطنية العليا لمس���يرات 
الع���ودة«، و«الح���راك الوطن���ي لكس���ر 
»اإلرباك  الحصار« الس���تئناف فعاليات 

بالمخيمات  البح���ري«  و«الحراك  الليلي« 
كاّف���ة، بع���د تجميده���ا قبل نح���و )3( 

أسابيع. 

االنت�سار للأ�سرى
وع���ن الهجم���ة الشرس���ة المتصاعدة 
التي يتعرض لها األس���رى في سجون 
االحتالل، خصوًصا ما يتعرض له أسرى 
»ريمون« و«النق���ب« بعد تركيب أجهزة 
حياتهم،  تهّدد  مس���رطنة  تش���ويش 
دعا مهّنا إلى س���رعة االنتصار لألسرى 
في معركته���م البطولية ض���د »الجاّلد 

اإلسرائيلي« وأدواته القمعّية.
وق���ال: »ندع���و إلى التف���اف جماهيري 
واس���ع، والتس���لح  بالوح���دة الوطنية؛ 
وإفش���ال  األس���رى،  لعذابات  لالنتصار 
مخططات الموت البطيء التي تمارسها 

عليهم إدارة سجون االحتالل«.
وتشهد سجون االحتالل حالة من التوتر 
العدوانية  اإلج���راءات  نتيجة  والغليان 
الممارسة ضد األسرى، كالقمع والتنكيل 
والتفتي���ش والعزل والنق���ل واإلهمال 
الطبي المتعمد، وليس انتهاء بتركيب 

أجهزة التش���ويش المسرطنة في عدد 
من الس���جون، على وقع س���ّن القوانين 

العنصرية المتطرفة.

 لقاء »ا�ستّية«
في س���ياق آخر، جّدد مهّنا التأكيد على 
للمشاركة  الرافض  »الش���عبية«  موقف 
في الحكومة السياسية المقبلة برئاسة 

رئيس الوزراء المكّلف محمد اشتّية. 
والتق���ى »اش���تّية« منتصف األس���بوع 
برام الله، وفًدا من »الجبهة الش���عبية«، 
لجهة  إقناعها بالمشاركة في تشكيل 
الحكومة، فضاًل عن اطالعها على اإلطار 
العام لبرنامج حكومته، بحسب القيادي 

بالجبهة.
وق���ال: »إن الجبه���ة لم تواف���ق على ما 
عرضه علينا اش���تّية بش���أن المشاركة 
الثابت  الموقف  الحكومة؛ ألن  بتشكيل 
بالنس���بة لنا تش���كيل حكوم���ة وحدة 
الفلس���طيني،  الكل  بمش���اركة  وطنية 
في إط���ار التحضير النتخابات ش���املة 
)رئاس���ية، تش���ريعية، مجل���س وطني 

لمنظمة التحرير الفلسطينية(.

»الشعبية« لـ »االستقالل«: نتمسك بـ »مسيرات العودة« وندعم استمرارها

غزة/ االستقالل:
أك����د الش����يخ خضر حبي����ب القيادي ف����ي حركة 
الجهاد اإلس����المي، أن أهل قطاع غزة في الخندق 
المتقدم����ة للدفاع عن فلس����طين وع����ن األمتين 
العربية واإلسالمية، مشددًا على أن انهيار الجدار 
األخير للمقاومة –قطاع غزة- سيتسبب باستباحة 

كل األمة أمام الغزاة والمستعمرين الصهاينة.
وقال الش����يخ حبيب في كلمة له خالل مشاركته 
في الحراك البحري ال�25 ش����مال قطاع غزة عصر 
أم����س الثالث����اء: "إنن����ا نعيش ف����ي مرحلة هي 

األصع����ب على ش����عبنا وأمتنا في ظل اس����تمرار 
العدوان اإلسرائيلي على شعبنا وقضيتنا".

وأض����اف: "رغم م����ا يمتلكه االحت����الل من أدوات 
ووس����ائل قتالية متط����ورة جدًا إال إننا س����نواجه 
العدو بكل ما نمتلك وبأدواتنا البسيطة ولن نرفع 

الراية البيضاء".
وأش����ار إل����ى أن أم����ام ش����عبنا خياري����ن ال ثالث 
لهم����ا، األول الثبات والصم����ود في هذه المعركة 
مهم����ا بلغت التكالي����ف والتضحي����ات، والثاني 
هو االس����تمرار في المقاومة وعدم االستس����الم 

لالحت����الل حتى نتمكن من كن����س االحتالل عن 
أرضنا ومقدساتنا.

وفيما يتعلق بما يجري في الساحة الداخلية من 
خالفات ق����ال: إذا أردنا أن نخرج م����ن هذا المأزق 
وهذه الظروف الصعبة التي وصلت إليها ساحتنا 

الداخلية علينا أن نجتمع على كلمة سواء".
ومض����ى يقول: "لي����س أمامنا إال طري����ق الوحدة 
فهي س����فينة النجاة لش����عبنا وقضيتنا، أما كل 
السبل والخيارات األخرى فس����تأخذنا إال الهالك 

والضعف".

غزة/ االستقالل:
أصيب 33 فلس���طينًيا، مس���اء أمس الثالث���اء، برصاص 
وغاز قوات االحتالل اإلس���رائيلي؛ خالل مش���اركتهم في 
تظاه���رات الحراك البحري ال�25  الس���لمية على ش���اطئ 
بيت الهيا شمال قطاع غزة، وفعاليات اإلرباك الليلي قرب 

مخيم البريج وسط القطاع.
وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن الطواقم الطبية تعاملت 
مس���اء الثالثاء مع 29 إصابة في الحراك البحري ش���مالي 
قط���اع، بينهم إصابت���ان بالرصاص الح���ي وأربع إصابات 
بأعي���رة معدنية مغلفة بالمط���اط، إلى جانب 14 بضربات 

قنابل الغاز و9 اختناق وشظايا.
وذكرت مص���ادر محلية، أن المس���ير البحري ال���� 25، قد 
انطلق مس���اء أمس على ش���اطئ بيت الهيا، تحت اس���م 
"غزة س���تنتصر على محاصريها"، بمشاركة مجموعة من 

القوارب الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن الجماهير الفلسطينية توجهت 
في مس���ير اإلس���ناد للحراك البحري ق���رب موقع "زيكيم" 

العسكري اإلسرائيلي.
وأوضح���ت أن جنود االحتالل وزوارقه الحربية، أطلقوا واباًل 
من الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسير، ما 
أدى إلصابة عدد منهم باالختناق. مؤكدة أنه "تم عالجهم 

ميدانًيا من ِقَبل الطواقم الطبية المتواجدة في المكان".
وأردف���ت ذات المصادر، ب���أن قوات االحت���الل أصابت 4 
فلس���طينيين بالرص���اص الح���ي؛ بينه���م إصابتان في 
األطراف الس���فلية، ش���رقي مخيم البريج لالجئين )وسط 

قطاع غزة(.
ويش���ارك الفلس���طينيون منذ ال���� 30 م���ن آذار/ مارس 
الماضي، في مس���يرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين 
قط���اع غزة واألراضي الفلس���طينية المحتل���ة عام 1948، 
للمطالبة بعودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم التي ُهجروا 

منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.
ويقمع جيش االحتالل تلك المس���يرات السلمية بعنف، 
حيث يطل���ق الن���ار وقنابل الغ���از الس���ام والُمدمع على 
المتظاهرين بكثاف���ة. ما أدى الستش���هاد 271 مواطًنا؛ 

بينهم 11 ش���هيًدا احتجز جثامينهم ولم يس���جلوا في 
كش���وفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 

ألًفا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.
إلى ذلك، شنت طائرات تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي، 
مس���اء أمس الثالثاء، ثالث غارات اس���تهدفت مواطنين 

فلسطينيين ومواقع للمقاومة في قطاع غزة.
وقال مراس���لنا، إن طائرة إس���رائيلية ُمسيرة )بدون طيار( 
أطلق���ت ع���دة صواريخ عل���ى مرتين مس���تهدفة مرصًدا 
للمقاومة الفلس���طينية في حي الزيتون جنوب ش���رقي 

مدينة غزة.
واضاف أن طائرات االحتالل استهدف كذلك المشاركين 
في فعاليات "اإلرباك الليلي" قرب مخيم العودة ش���رقي 
رفح جنوبي قطاع غزة. مبيًنا أن القصف تسبب في أضرار 

بالمرصد دون أن يخلف أي إصابات في األرواح.
من جهته، صرح المتحدث باس���م جي���ش االحتالل، بأن 
"طائرة تابعة لس���الح الج���و اإلس���رائيلي هاجمت خلية 
أطلق���ت بالونات حارق���ة من قطاع غزة نحو مس���توطنات 

غالف غزة".
وطّور الفلس���طينيون خالل هذه المسيرات، طرًقا جديدة 
لمقاومة االحتالل؛ من بينها اس���تخدام الطائرات الورقية 
المحملة بالزجاجات الحارقة والعبوات الناس���فة وإطالقها 
صوب أهداف إس���رائيلية داخل األراض���ي المحتلة عام 

.1948
وتس���ببت تلك الطائرات، باحتراق مس���احات واسعة من 
أراضي المس���توطنين المزروعة بالقمح والشعير، وكذلك 
باحتراق مئات الدونمات من الغابات، ما كبد اإلسرائيليين 
خس���ائر مالية بالغة بسبب احتراق محاصيلهم، واضطرار 

بعضهم إلى حصادها بشكل مبكر.
وفش���لت حتى اللحظة محاوالت الجيش اإلس���رائيلي في 
التعامل مع ه���ذه الطائرات التي باتت تش���كل تهديًدا 

حقيقًيا للمحاصيل القريبة من السياج الفاصل.
ونتيج���ة لذلك، أصبح الجيش ُيالحق كل من ُيطلق طائرة 
أو بالوًنا من خالل إطالق النار عليه سواء من خالل طائراته 

أو قناصيه.

قصف مرصدين للمقاومة شرقي القطاع

33 إصابة بقمع االحتالل الحراك البحري وفعاليات اإلرباك الليلي بغزة

ليس أمامنا إال الثبات والمقاومة والوحدة

»الجهاد«: انهيار جدار المقاومة بغزة سيؤدي إلى استباحة كل األمة
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غزة/ قاسم األغا: 
أّك���د عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلس���طين رباح مهّنا، 
على تمس���ك جبهته بمسيرات العودة 
اس���تمراريتها،  ودعم  الحصار،  وكس���ر 
كوسيلة نضالية مشروعة ضد االحتالل 

»اإلسرائيلي«.
»االس���تقالل«  لصحيفة  وفي تصري���ح 
الثالثاء، قال مهّنا: »إن الجبهة الشعبية 
تتمس���ك بمس���يرات العودة وستعمل 
على تقدي���م كل ما من ش���أنه لضمان 
اس���تمراريتها، كش���كل م���ن أش���كال 
المقاوم���ة الش���عبية الس���لمّية، غي���ر 

المرتبطة بتفاهمات كسر حصار غزة«.
وكان���ت »الجبه���ة الش���عبية« أعلن���ت 
مقاطعته���ا للح���راك البح���ري ال���� 25، 
الذي ُنظم باألمس ف���ي مخيم »هربيا«، 
قرب موق���ع »زيكيم العس���كري« التابع 

لالحتالل، أقصى شمال القطاع.
وعن ذلك، قال مهّنا: »في الوقت الذي 
تؤكد فيه الجبهة تمس���كها بالحفاظ 
وأشكالها ضمن  العودة  على مسيرات 

التوافق الوطن���ي؛ »إاّل أن قمع واعتداء 
أجهزة أمن »حم���اس« على المواطنين 
ال  الحياتي���ة  بحقوقه���م  المطالبي���ن 
ينس���جم م���ع ه���ذا التواف���ق«، وفق 
تعبيره، في إشارة منه إلى التظاهرات 
بالقطاع؛  التي ش���هدتها مناطق عدة 
احتجاًجا على تردي األوضاع المعيشية 

والغالء.
واس���تبعد عض���و المكتب السياس���ي 
االحتالل  الش���عبية، رض���وخ  للجبه���ة 
لجهود  واالس���تجابة  ش���عبنا،  لمطالب 
األط���راف المختلف���ة المبذول���ة إللزامه 
»العدو  »التفاهم���ات«، مضيًفا:  بتنفيذ 
دائًما ما يتنّكر لمطالب وحقوق شعبنا، 
وعليه فال يجب أن نوقف المقاومة ضده 

في كل األحوال«.
ومن���ذ أش���هر ع���ّدة، ُيج���ري وف���د من 
المخاب���رات المصرية، زيارات »مكوكية« 
بين غزة وكي���ان االحتالل؛ إلجبار األخير 
عل���ى تنفيذ تفاهمات »كس���ر الحصار« 
الت���ي ترعاها القاهرة، إل���ى جانب دعم 

أممّي وقطرّي.

إاّل أن اس���تمرار تنّصل »إس���رائيل« من 
تنفيذ تلك التفاهمات؛ دفع قبل يومين 
الهيئَتي���ن »الوطنية العليا لمس���يرات 
الع���ودة«، و«الح���راك الوطن���ي لكس���ر 
»اإلرباك  الحصار« الس���تئناف فعاليات 

بالمخيمات  البح���ري«  و«الحراك  الليلي« 
كاّف���ة، بع���د تجميده���ا قبل نح���و )3( 

أسابيع. 

االنت�سار للأ�سرى
وع���ن الهجم���ة الشرس���ة المتصاعدة 
التي يتعرض لها األس���رى في سجون 
االحتالل، خصوًصا ما يتعرض له أسرى 
»ريمون« و«النق���ب« بعد تركيب أجهزة 
حياتهم،  تهّدد  مس���رطنة  تش���ويش 
دعا مهّنا إلى س���رعة االنتصار لألسرى 
في معركته���م البطولية ض���د »الجاّلد 

اإلسرائيلي« وأدواته القمعّية.
وق���ال: »ندع���و إلى التف���اف جماهيري 
واس���ع، والتس���لح  بالوح���دة الوطنية؛ 
وإفش���ال  األس���رى،  لعذابات  لالنتصار 
مخططات الموت البطيء التي تمارسها 

عليهم إدارة سجون االحتالل«.
وتشهد سجون االحتالل حالة من التوتر 
العدوانية  اإلج���راءات  نتيجة  والغليان 
الممارسة ضد األسرى، كالقمع والتنكيل 
والتفتي���ش والعزل والنق���ل واإلهمال 
الطبي المتعمد، وليس انتهاء بتركيب 

أجهزة التش���ويش المسرطنة في عدد 
من الس���جون، على وقع س���ّن القوانين 

العنصرية المتطرفة.

 لقاء »ا�ستّية«
في س���ياق آخر، جّدد مهّنا التأكيد على 
للمشاركة  الرافض  »الش���عبية«  موقف 
في الحكومة السياسية المقبلة برئاسة 

رئيس الوزراء المكّلف محمد اشتّية. 
والتق���ى »اش���تّية« منتصف األس���بوع 
برام الله، وفًدا من »الجبهة الش���عبية«، 
لجهة  إقناعها بالمشاركة في تشكيل 
الحكومة، فضاًل عن اطالعها على اإلطار 
العام لبرنامج حكومته، بحسب القيادي 

بالجبهة.
وق���ال: »إن الجبه���ة لم تواف���ق على ما 
عرضه علينا اش���تّية بش���أن المشاركة 
الثابت  الموقف  الحكومة؛ ألن  بتشكيل 
بالنس���بة لنا تش���كيل حكوم���ة وحدة 
الفلس���طيني،  الكل  بمش���اركة  وطنية 
في إط���ار التحضير النتخابات ش���املة 
)رئاس���ية، تش���ريعية، مجل���س وطني 

لمنظمة التحرير الفلسطينية(.

»الشعبية« لـ »االستقالل«: نتمسك بـ »مسيرات العودة« وندعم استمرارها

غزة/ االستقالل:
أك����د الش����يخ خضر حبي����ب القيادي ف����ي حركة 
الجهاد اإلس����المي، أن أهل قطاع غزة في الخندق 
المتقدم����ة للدفاع عن فلس����طين وع����ن األمتين 
العربية واإلسالمية، مشددًا على أن انهيار الجدار 
األخير للمقاومة –قطاع غزة- سيتسبب باستباحة 

كل األمة أمام الغزاة والمستعمرين الصهاينة.
وقال الش����يخ حبيب في كلمة له خالل مشاركته 
في الحراك البحري ال�25 ش����مال قطاع غزة عصر 
أم����س الثالث����اء: "إنن����ا نعيش ف����ي مرحلة هي 

األصع����ب على ش����عبنا وأمتنا في ظل اس����تمرار 
العدوان اإلسرائيلي على شعبنا وقضيتنا".

وأض����اف: "رغم م����ا يمتلكه االحت����الل من أدوات 
ووس����ائل قتالية متط����ورة جدًا إال إننا س����نواجه 
العدو بكل ما نمتلك وبأدواتنا البسيطة ولن نرفع 

الراية البيضاء".
وأش����ار إل����ى أن أم����ام ش����عبنا خياري����ن ال ثالث 
لهم����ا، األول الثبات والصم����ود في هذه المعركة 
مهم����ا بلغت التكالي����ف والتضحي����ات، والثاني 
هو االس����تمرار في المقاومة وعدم االستس����الم 

لالحت����الل حتى نتمكن من كن����س االحتالل عن 
أرضنا ومقدساتنا.

وفيما يتعلق بما يجري في الساحة الداخلية من 
خالفات ق����ال: إذا أردنا أن نخرج م����ن هذا المأزق 
وهذه الظروف الصعبة التي وصلت إليها ساحتنا 

الداخلية علينا أن نجتمع على كلمة سواء".
ومض����ى يقول: "لي����س أمامنا إال طري����ق الوحدة 
فهي س����فينة النجاة لش����عبنا وقضيتنا، أما كل 
السبل والخيارات األخرى فس����تأخذنا إال الهالك 

والضعف".

غزة/ االستقالل:
أصيب 33 فلس���طينًيا، مس���اء أمس الثالث���اء، برصاص 
وغاز قوات االحتالل اإلس���رائيلي؛ خالل مش���اركتهم في 
تظاه���رات الحراك البحري ال�25  الس���لمية على ش���اطئ 
بيت الهيا شمال قطاع غزة، وفعاليات اإلرباك الليلي قرب 

مخيم البريج وسط القطاع.
وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن الطواقم الطبية تعاملت 
مس���اء الثالثاء مع 29 إصابة في الحراك البحري ش���مالي 
قط���اع، بينهم إصابت���ان بالرصاص الح���ي وأربع إصابات 
بأعي���رة معدنية مغلفة بالمط���اط، إلى جانب 14 بضربات 

قنابل الغاز و9 اختناق وشظايا.
وذكرت مص���ادر محلية، أن المس���ير البحري ال���� 25، قد 
انطلق مس���اء أمس على ش���اطئ بيت الهيا، تحت اس���م 
"غزة س���تنتصر على محاصريها"، بمشاركة مجموعة من 

القوارب الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن الجماهير الفلسطينية توجهت 
في مس���ير اإلس���ناد للحراك البحري ق���رب موقع "زيكيم" 

العسكري اإلسرائيلي.
وأوضح���ت أن جنود االحتالل وزوارقه الحربية، أطلقوا واباًل 
من الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسير، ما 
أدى إلصابة عدد منهم باالختناق. مؤكدة أنه "تم عالجهم 

ميدانًيا من ِقَبل الطواقم الطبية المتواجدة في المكان".
وأردف���ت ذات المصادر، ب���أن قوات االحت���الل أصابت 4 
فلس���طينيين بالرص���اص الح���ي؛ بينه���م إصابتان في 
األطراف الس���فلية، ش���رقي مخيم البريج لالجئين )وسط 

قطاع غزة(.
ويش���ارك الفلس���طينيون منذ ال���� 30 م���ن آذار/ مارس 
الماضي، في مس���يرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين 
قط���اع غزة واألراضي الفلس���طينية المحتل���ة عام 1948، 
للمطالبة بعودة الالجئين إلى مدنهم وقراهم التي ُهجروا 

منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.
ويقمع جيش االحتالل تلك المس���يرات السلمية بعنف، 
حيث يطل���ق الن���ار وقنابل الغ���از الس���ام والُمدمع على 
المتظاهرين بكثاف���ة. ما أدى الستش���هاد 271 مواطًنا؛ 

بينهم 11 ش���هيًدا احتجز جثامينهم ولم يس���جلوا في 
كش���وفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 

ألًفا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.
إلى ذلك، شنت طائرات تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي، 
مس���اء أمس الثالثاء، ثالث غارات اس���تهدفت مواطنين 

فلسطينيين ومواقع للمقاومة في قطاع غزة.
وقال مراس���لنا، إن طائرة إس���رائيلية ُمسيرة )بدون طيار( 
أطلق���ت ع���دة صواريخ عل���ى مرتين مس���تهدفة مرصًدا 
للمقاومة الفلس���طينية في حي الزيتون جنوب ش���رقي 

مدينة غزة.
واضاف أن طائرات االحتالل استهدف كذلك المشاركين 
في فعاليات "اإلرباك الليلي" قرب مخيم العودة ش���رقي 
رفح جنوبي قطاع غزة. مبيًنا أن القصف تسبب في أضرار 

بالمرصد دون أن يخلف أي إصابات في األرواح.
من جهته، صرح المتحدث باس���م جي���ش االحتالل، بأن 
"طائرة تابعة لس���الح الج���و اإلس���رائيلي هاجمت خلية 
أطلق���ت بالونات حارق���ة من قطاع غزة نحو مس���توطنات 

غالف غزة".
وطّور الفلس���طينيون خالل هذه المسيرات، طرًقا جديدة 
لمقاومة االحتالل؛ من بينها اس���تخدام الطائرات الورقية 
المحملة بالزجاجات الحارقة والعبوات الناس���فة وإطالقها 
صوب أهداف إس���رائيلية داخل األراض���ي المحتلة عام 

.1948
وتس���ببت تلك الطائرات، باحتراق مس���احات واسعة من 
أراضي المس���توطنين المزروعة بالقمح والشعير، وكذلك 
باحتراق مئات الدونمات من الغابات، ما كبد اإلسرائيليين 
خس���ائر مالية بالغة بسبب احتراق محاصيلهم، واضطرار 

بعضهم إلى حصادها بشكل مبكر.
وفش���لت حتى اللحظة محاوالت الجيش اإلس���رائيلي في 
التعامل مع ه���ذه الطائرات التي باتت تش���كل تهديًدا 

حقيقًيا للمحاصيل القريبة من السياج الفاصل.
ونتيج���ة لذلك، أصبح الجيش ُيالحق كل من ُيطلق طائرة 
أو بالوًنا من خالل إطالق النار عليه سواء من خالل طائراته 

أو قناصيه.

قصف مرصدين للمقاومة شرقي القطاع

33 إصابة بقمع االحتالل الحراك البحري وفعاليات اإلرباك الليلي بغزة

ليس أمامنا إال الثبات والمقاومة والوحدة

»الجهاد«: انهيار جدار المقاومة بغزة سيؤدي إلى استباحة كل األمة
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة

بشأن/ بايداع مشروع مزرعة دواجن باسم/ معين عبد الله الشياح
ُتعلن اللجنة المركزية للتنظي���م وبناء المدن بمحافظات غزة للجمهور 
الكري���م بأنها ق���د قررت بجلس���تها رق���م 2019/10 المنعقدة بتاريخ 
2019/3/6. إي���داع ترخيص مزرع���ة دواجن على أرض القس���يمة رقم 
)10( من القطعة رقم )651( من أراضي وادي غزة المقدمة للجنة باسم 

السيد/ معين عبد الله الشياح. 
وعليه يحق لجميع ذوي الش���أن في األراض���ي واألبنية واألمالك األخرى 
المش���مولة بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األم���الك أو بأي صفة أخرى 
أن يتقدموا باعتراضاتهم على المش���روع وذلك خالل مدة )30 يوم( من 
تاريخ نش���ر هذا اإلعالن. تقدم االعتراض���ات لدى مكتب اللجنة المحلية 
للبناء والتنظيم بمقرها في بلدية وادي غزة وللس���يد/ س���كرتير اللجنة 

المركزية بمكتبه بوزارة الحكم المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي.
// وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة //

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

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 )145/ 2019(
يعل���ن للعموم انه تق���دم لإلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: محمد مرزوق عليان المدني من سكان بني سهيال هوية رقم 

968413237 بصفته وكيال عن: فريد عبد العزيز أحمد أبو هجرس
بموجب وكالة رقم: 2340 / 2019 الصادرة عن جنين

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 221 قسيمة 15 المدينة بني سهيال 

 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: 3/19/ 2019م

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

و فرض االحتالل االس���رائيلي إغالق���ا على قرى الزاوية و 
بورقي���ن والديك ، وأقام غرفة عمليات أمامية مش���تركة 
لجي���ش االحتالل والش���اباك ، كذلك ش���ن  حملة دهم 
وتفتيش في مناطق مختلف���ة بالضفة الغربية المحتلة 

، تخللها اعتقال 15 فلسطينيا . 
إجراءات االحتالل اإلس����رائيلي المش����ددة بحق قرى 
وبل����دات محافظة س����لفيت ، تأتي ف����ي ظل اتهام " 
الش����اب " أبو ليل����ى " بتنفيذ عملي����ة طعن وإطالق 
الن����ار  يوم األحد الماضي قرب مفرق " أرئيل"، والتي 
أس����فرت عن مقتل جندي ومس����توطن وإصابة ثالث 

بجروح خطيرة .

اإجراءات م�سددة
محافظ محافظة سلفيت ابراهيم البلوي أكد أن االحتالل 
اإلس���رائيلي يش���دد من حصاره لقرى وبلدات محافظة 
س���لفيت ، من خالل تعزيزات كبيرة على مداخل ومخارج 
القرى والبلدات ، منها نش���ر أع���داد مضاعفة من جنوده 

وضع الحواجز والبوابات الحديدية .
وأوض���ح البل���وي ل�"االس���تقالل" أن إج���راءات االحتالل 
اإلسرائيلي أدت لقطع أوصال القرى والبلدات عن بعضها 
البعض ، ما أدى لعرقلة حركة المواطنين وتعطيلهم عن 

أعمالهم وإنجاز أمور حياتهم االعتيادية . 
وش���دد على أن االحتالل اإلس���رائيلي يفرض سياس���ة 

العق���اب الجماعي على كافة المواطنين بالقرى والبلدات 
بمحافظة سلفيت ، سعيا منه إلحكام سيطرته عليهم ، 
واعتقال الشاب أبو ليلى الذي تتهمه بتنفيذ العملية . 
وأشار إلى أن  س���كان القرى والبلدات بمحافظة سلفيت 
، يعش���يون حالة من التوتر والقلق الشديدين ، نتيجة 

استمرار التعزيزات األمنية لقوات االحتالل اإلسرائيلي 
ومداهم���ة منازلهم بوض���ح النه���ار و ترويعهم بالليل 

العتقال أبنائهم .
وأكد أن كافة مواطني محافظة سلفيت يسطرون مالحم 
الصمود والثبات في معركتهم مع االحتالل اإلسرائيلي , 

كما أنهم يشعرون بالفخر واالعتزاز بالعمليات البطولية 
التي تنفذ ضد االحتالل. 

ورقة �سغط
المحلل السياس���ي م���ن الضفة الغربي���ة المحتلة أحمد 
رفيق عوض أكد أن كافة اإلجراءات األمنية التي يتخذها 
االحتالل اإلسرائيلي في محافظة سلفيت ، تؤثر بالسلب 
على حي���اة كافة المواطنين فيه���ا ، فتتوقف أعمالهم 

بشكل شبه تام . 
وش���دد ع���وض ل�"االس���تقالل" أن التعزي���زات األمنية 
المفروضة على قرى وبلدات محافظة س���لفيت  من قبل 
االحتالل اإلسرائيلي ، تهدف لتشكيل ورقة ضغط على 
منف���ذ العملي���ة ، وعائلته والمواطني���ن وعلى من يفكر 

بتنفيذ أعمال مقاومة ضده .
واعتبر أن كافة الوس���ائل واألس���اليب التي يستخدمها 
االحتالل اإلس���رائيلي للوصول لمنف���ذ العملية ، والتي 
تنته���ى بالع���ادة باالش���تباك مع���ه ، وتس���فر إما عن 
استشهاده أو اعتقاله ، تأتي ضمن مخطط أمني شامل 

ومدروس بإحكام . 
ولفت الى ان اإلجراءات القمعية  اإلس���رائيلية التي تم 
اتخاذها ضد المواطنين في محافظة سلفيت بعد تنفيذ 
العملية لن تكسر عزيمتهم في دعم المقاومة ومساعدة 

المقاومين .

تتعرض لعقاب جماعي منذ عدة أيام 

»سلفيت«.. صمود ومقاومة في وجه حصار االحتالل 
غزة / �سماح املبحوح:

لليوم الرابع على التوايل يوا�سل الحتلل الإ�سرائيلي فر�ض ح�سار 
م�سدد والقيام بعمليات مداهمة على قرى وبلدات حمافظة �سلفيت؛ 
حيث يتهم �سابًا من املحافظة بامل�سوؤولية عن عملية قرب م�ستوطنة 

ارئي��ل �سمال ال�سف��ة املحتلة اأ�سف��رت عن مقتل جن��دي وم�ستوطن 
واإ�سابة ثالث بجروح خطرية واعتقت افراد عائلته كافة للتحقيق 
معه��م وعدد من اأ�سدقائه، فل  تكاد مت�سي �ساع��ة  دون مداهمة اأو 
اعتداء هنا وهن��اك.  ويف ظل �سعي الحتلل الإ�سرائيلي لعتقال 

ال�س��اب اأب��و ليل��ي ) 19 عام��ا( من قري��ة الزاوية ب��ذات املحافظة 
ال��ذي يتهم��ه بتنفي��ذ العملي��ة، داهمت ق��وة من جي���ض  الحتلل 
منزل عائلته الليلة قبل املا�سية ، واعتقلت والده و�سقيقه نور ، كما 

اقتحمت قوة اأخرى حمل تابع للعائلة يف قرية بيديا.

جدة / االستقالل:
ادانت منظمة التعاون اإلسالمي بشدة، االجراءات 
الخطي���رة الت���ي تمارس���ها س���لطات االحت���الل 
اإلسرائيلي في المسجد األقصى المبارك وبواباته، 
بم���ا فيها الق���رار الباطل وغير الش���رعي لمحكمة 
االحتالل، بتمدي���د إغالق باب الرحم���ة ومحيطه، 
معتبرة ذلك خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي 

اإلنساني واتفاقيات جنيف.

وأكدت المنظمة في بي���ان صحفي يوم أمس، أن 
مدينة "القدس" المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، 
جزء من االرض الفلس���طينية المحتلة عام 1967، 
وال تخض���ع لس���لطة القض���اء اإلس���رائيلي، وكل 
اإلجراءات التي تنفذها "إس���رائيل" قوة االحتالل، 
باطلة والغية حسب قرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة. وأضافت أن القدس ومقدس���اتها تحظى 
بأهمية ومكانة خاصة بالنسبة للمسلمين جميًعا، 

وترتبط ارتباًطا وثيًقا باستتباب األمن واالستقرار 
في المنطقة برمتها.

وحملت المنظمة "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن 
تداعيات مثل ه����ذه اإلجراءات المرفوضة والمدانة، 
داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوًصا 
مجلس األمن الدولي، إلى التحرك فوًرا من أجل وقف 
االعتداءات اإلس����رائيلية المستمرة ضد المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية في القدس.

التعاون اإلسالمي تدين قرار االحتالل بشأن »باب الرحمة«

بيروت / االستقالل:
قال مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود :إّننا نشعر بشيء 
م����ن الريبة في متابعتن����ا للتطورات المتعلقة بمصل����ى باب الرحمة، إذ 
تتواتر األخبار عن مفاوضات تجري بين االحتالل اإلسرائيلي واألردن من 

أجل الوصول إلى حلول ُمرضية للطرفين بشأن المصلى.
واعتبر حّمود في تصريح صحفي، أّي تراجع عن الس����قف الذي رس����مه 
المقدس����يون محاولة لاللتفاف على إنجازهم بفت����ح المصلى رغًما عن 

االحتالل.
وقال: إن "إرادة المقدس����يين تتلخص بفتح مصلى باب الرحمة في كل 

أوقات الصالة وعدم تقزيم المكان ليكون مكاتب إدارية".
ودعا حّمود األوقاف اإلسالمية في القدس والقيادة األردنية إلى احترام 
إرادة المقدس����يين، والبن����اء على معادلة القوة الجديدة التي أسس����ها 
الفعل الجماهيري المقدسي، والحفاظ على وحدة الصف وعدم االنجرار 
إلى سلوك متفرد تحت ضغط الظروف الصعبة التي تحيط بالمواجهة 

الدائرة حول مصلى باب الرحمة.
وطالب بعدم تغليب فكر البيروقراطيات اإلدارية، وهذا يستدعي تقدير 
حركة الجماهير المقدس����ية في اقتالع باب المصلى الذي كان االحتالُل 
 من يفتُحه باإلبعاد واالعتقال، فهذا سلوك جماهيرّي عفوّي 

َّ
يعاقب كل

مبدع يقطع الطريق على االحتالل ويربكه في تعامله مع الجماهير.
وأوضح أن العبرة بوجود المقدس����يين الدائم في المصلى وما دون ذلك 
تفاصيل يجب أن تسهم في توفير كل التسهيالت للرباط والصالة في 

مصلى باب الرحمة.
ووّجه حمود نداء إل����ى األوقاف اإلس����المية واألردن مطالًبا بالترّيث في 
موضوع ترمي����م المصلى، فاألولوية اآلن هي لتثبي����ت المكان كمصّلى 
من خالل دعم الوجود البشري الفلسطيني فيه وليس للترميم، وإلى أن 

يرمم المصلى وهو مفتوح أسوة بكل مصليات األقصى.
وحّذر من االن����زالق إلى قبول مقترح االحتالل ب����أن يكون الترميم ُحجة 
إلغالق الُمصلى أو تغيير وجهة استخدامه، وبذلك يظهر االحتالل أمام 

جمهوره أنه انتصر ونجح في إعادة إغالق المصلى ولو أليام قليلة.

مؤسسة القدس الدولية: األولوية لتثبيت 
باب الرحمة كمصلى وليس لترميمه
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�إعالن طرح عطاء رقم 01 /2019 
توريد �أدوية

يعلن اتحاد لجان الرعاية الصحية – غزة عن طرح عطاء رقم 2019/01 
توريد أدوية، فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمس���جلة رسميًا 
مراجعة اتحاد لجان الرعاية الصحية غزة – شمال مستشفى الشفاء 
– مقابل بنك اإلنتاج هاتف رق���م/ 2863211، للحصول على وثائق 
العطاء خالل س���اعات الدوام الرسمي حتى الساعة الثانية ظهرًا من 
ي���وم األحد الموافق 2019/03/24 وتس���ليم الع���روض في صندوق 
العطاءات باالتحاد في موعد اقصاه الس���اعة الثانية عشر ظهر يوم 

األحد الموافق 2019/03/31.

رسوم العطاء غير مستردةنوع  العطاءرقم العطاء

 100 شيكلتوريد أدوية 2019/01

احتاد جلان الرعاية ال�صحية
    الدائرة املالية

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة الأرا�صي الفل�صطينية

الإدارة العامة لت�صجيل الأرا�صي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )144/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1عيد صبحي الزين نصر من سكان جباليا هوية رقم 901386821

-2 إسماعيل سمير صبحي نصر من سكان جباليا هوية رقم 802455857
-3 زين منير صبحي نصر من سكان جباليا هوية رقم 403245392

بصفته وكيال عن: س���مير صبحي الزين نصر وبش���ير ومني���ر ومعين وعبد 
وسلوى وصبحيه وفدوى صبحي الزين نصر ومحمود الزين أحمد نصر وأحمد 

مصباح أحمد الزين)نصر( 
بموجب وكالة رقم: 5557 / 2015 الصادرة عن جباليا + 5556 / 2015 جباليا

   موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1815 قسيمة 12 المدينة النزلة

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 3/19/ 2019م

م�صجل اأرا�صي غزة 
اأ. ع�صام عبد الفتاح احلمارنة

وتس���ود حالة من التوتر والغليان داخل 
السجون اإلسرائيلية، عقب قرار سلطات 
االحتالل تركيب أجهزة تشويش، حيث 
أكد األس���رى من جانبه���م على رفضهم 
ه���ذه الخطوة والحيلول���ة دون تنفيذها 

بشتى السبل والوسائل.
وأقدم مس���اء االثنين عش���رات األسرى 
في أحد أقس���ام سجن ريمون الصحراوي 
محتوي���ات  ح���رق  عل���ى  اإلس���رائيلي 
زنازينهم بعد شروع االحتالل في تركيب 
أجهزة تشويش لمنع أي محاولة اتصال 

بينهم وبين العالم الخارجي.

حرب ا�صتنزاف 
وأوض���ح رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحرري���ن ق���دري أبو بك���ر، أن الحركة 
االس���يرة تتع���رض لح���رب اس���تنزاف 
الحكومة  برعاي���ة  وُمخطط���ة  ُمس���تمرة 
اإلس���رائيلية ووزير األمن اإلس���رائيلي" 
أردان"، م���ن أج���ل تش���ديد الخناق على 
األس���رى وخلق حال���ة من التوت���ر وعدم 
االس���تقرار، خاص���ة م���ع اقت���راب موعد 

االنتخابات. 
وبين أبو بكر ل�"االس���تقالل"، أن االحتالل 
يس���تخدم سياس���ات إجرامي���ة قمعية 
غير مس���بوقة بحق األسرى ، تستهدف 
حياته���م ومنجزاتهم، وتس���عي إلعادة 
أوضاعهم داخل الس���جون الى ما كانت 
عليه ف���ي الس���بعينيات والثمانينيات، 
والتي كان أخرها مش���روع نصب أجهزة 

تشويش داخل سجن ريمون. 
وذكر أن األس���رى  بعد اجبارهم بدخول 
قسم "1" والبالغ عددهم 90 أسيرًا أعلنوا 
االس���تنفار الكام���ل وبدأوا ف���ي التكبير 
وأقدم���وا على حرق الغرف في القس���م، 
كخطوة احتجاجي���ة متقدمة ضد نصب 
أجه���زة التش���ويش، مش���ددًا عل���ى أن 
األوضاع تنذر بخطوات تصعيدية كبيرة 
ضد إدارة الس���جون في حال لم تستجب 
لمطالب االسرى بإزالة أجهزة التشويش 

الضارة بصحتهم. 
والعقوب���ات  الُمضايق���ات  أن  واعتب���ر 
واالنتهاكات التي تتخذها إدارة مصلحة 

الس���جون بح���ق الحركة االس���يرة داخل 
عمليًا  تطبيقًا  اإلس���رائيلية،  الُمعتقالت 
لتوصيات لجنة " أردان" التي تتس���ابق 
الستباحة الدماء الفلسطينية مع اقتراب 

االنتخابات. 
ودعا إلى تضافر كافة الجهود الش���عبية 
والرس���مية في دعم واس���ناد األس���رى 
في ظل ما يتعرضون ل���ه من انتهاكات 
متواصلة، ال س���يما في ظل اقتراب يوم 
األس���ير الفلس���طيني وال���ذي يصادف 

السابع عشر من نيسان كل عام.

انفجار قادم  
بدوره، أكد الناطق اإلعالمي لمركز أس���رى 
فلس���طين للدراس���ات رياض األشقر، أن 
األوضاع داخل سجن "ريمون" الصحراوي 
ُمقلقة وخطيرة للغاية ُتهدد حياة االسرى 
إدارة  إج���راءات  نتيجة  الفلس���طينيين، 
مصلحة الس���جون القمعي���ة واالجرامية 
بحقهم، خاصة بعد إقدام األس���رى على 
حرق غرف قسم 1 بالكامل احتجاجًا على 
ادخالهم للقسم الذى ركبت فيه أجهزة 

التشويش. 
وقال األش���قر ل�"االستقالل":" إن األوضاع 
بدأت بالتوتر الش���ديد ف���ي ريمون قبل 
ظهر االثني���ن الماضي، عندم���ا اعتدت 
إدارة الس���جون على األسرى في قسم 7 
ونقلتهم إلى قس���م 1 الذى نصبت فيه 
6 أجهزة تش���ويش ضارة، ورفض اإلدارة 
االستجابة لمطلب االسرى بعدم إدخالهم 
إلى القس���م خش���ية على حياتهم، األمر 
الذي واجهه األس���رى بحرق غرف القسم 

بالكامل احتجاجًا على هذه السياسة". 
وأضاف:" التوتر يس���ود كافة الس���جون 
، تحدي���دًا س���جون الجنوب، بع���د قيام 
إدارة مصلح���ة الس���جون بتركيب أجهزة 
التش���ويش ضم���ن مش���روع أس���متها 
"المنعطف االلكتروني" بتكلفة 22 مليون 
ش���يكل، وفقًا لتوصيات لجن���ة " أردان" 
المتطرفة والتي شكلت من أجل تضييق 
الخناق على المعتقلين والتنكيل بهم". 

وحذر من الخطر الحقيقي الذي يتعرض 
له األس���رى في س���جون االحتالل نتيجة 

اإلجرامية  االحت���الل  سياس���ة  تصاع���د 
بحقه���م وإصراره���ا على اتمام مش���روع 
تركيب أجهزة التش���ويش المس���رطنة، 
األم���ر ال���ذي ل���ن يصمت عليه األس���رى 
وسيوجهونه بكل قوتهم، وبالتالي يدفع 
االنفجار وخوض مواجهه  الى  الس���جون 

مباشرة بين إدارة السجون واالسرى. 
وأضاف"  ما جرى  يوم االثنين الماضي من 
حرق األسرى لغرف القسم بسجن ريمون، 
عينة صغيرة وفعل بسيط مقارنة بما قد 
س���يجري خالل الفترة القادمة، فالحركة 
االس���يرة ُمص���رة عل���ى اتخ���اذ خطوات 
تصعيدية كبيرة في حال استمرت إدارة 
الس���جون في هجمتها الشرسة بحقهم 

واستمرت بتركيب أجهزة التشويش".  
وطالب بتدخ���ل المؤسس���ات الحقوقية 
الدولية بحماية االسرى من  واالنس���انية 
غطرس���ة االحتالل، وتعريض���ه حياتهم 
للخطر الش���ديد س���واء بتركي���ب أجهزة 
التش���ويش أو بعمليات االقتحام والقمع 

واالعتداء عليهم بالضرب.

أسرى يحرقون زنازينهم احتجاجًا على أجهزة التشويش

مختصون: األوضاع داخل السجون خطيرة للغاية واالنفجار وشيك 
غزة/ دعاء احلطاب:

توا�صل اإدارة م�صلحة ال�صجون الإ�صرائيلية يف زيادة 
اخلناق والت�صييق على ال�صرى من خالل عمليات 

القتحام امل�صتمرة لغرفهم واق�صامهم والتنكيل بهم 
وقمعهم، و�صول اىل تركيب اأجهزة ت�صوي�ش �صارة 

ب�صحتهم يف الوقت الذي مل يتوان قادة الحتالل يف 
ه�صة لكافة حقوقهم، يف  ا�صدار قوانني وقرارات مجُ

اولة لزيادة اأ�صواتهم النتخابية، وتطبيقًا فعليًا  مجُ
لتو�صيات جلنة » اأردان« الخرية.  واأكد خمت�صون 

يف �صوؤون الأ�صرى، اأن الأو�صاع داخل �صجن رميون 
ال�صحراوي خطرية جًدا بعد اإقدام الأ�صرى على حرق 

غرف ق�صم »1« بالكامل راف�صني دخول الق�صم الذي 
ذرين من انفجار كبري يف  ركبت فيه اأجهزة الت�صوي�ش، مجُ

ال�صجون خالل الفرتة القادمة.

غزة/ االستقالل:
دعا الناطق اإلعالمي باس���م مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
طارق أبو شلوف إلى كسر سياسة الصمت أمام معاناة األسرى القابعين 
في س���جون االحت���الل؛ والذين يواجهون إدارة الس���جون اإلس���رائيلية 

لوحدهم في "معركة الغضب".
وأك���د أبو ش���لوف في تصريح له يوم أمس، أن األس���رى ح���ددوا مالمح 
المعرك���ة منذ البداية، مدركين خطورة خطواتهم التي قد تؤدي الرتقاء 

عدد من الشهداء، أو اإلصابة بأمراض خطيرة ومزمنة.
وش���دد على أن المعركة قد تتس���ع م���ن خالل دخول أع���داد كبيرة في 
اإلض���راب المفت���وح عن الطع���ام، داعًيا أحرار الش���عب والش���رفاء إلى 
االنتف���اض في وجه االحتالل، وتفعيل االتفاق���ات الموقعة التي نصت 
على حماية األس���ير ورعايته، باإلضافة إلى فضح وتعرية جرائم السجان 

أمام العالم.
وقال إننا خلف األسرى شعًبا ومؤسسات ولن نتركهم لوحدهم، سنبقى 
حتى تحريرهم وإيصال صوتهم إلى العالم أجمع، مشيرًا إلى أن السجون 
تشهد  حالة غليان شديدة وخاصة في سجن رامون"، مطالًبا باالنتفاض 

في وجه االحتالل بكل الطرق واألدوات الممكنة نصرة لألسرى.
وشدد أبو شلوف على أن االحتالل يرتكب انتهاًكا صارًخا لجميع األعراف 
واالتفاقات الدولية بتركيبه أجهزة التشويش المسرطنة داخل السجون.

»مهجة القدس«: يجب كسر سياسة 
الصمت أمام معاناة األسرى
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ محمد محمد عبد الفتاح حمودة 
من س���كان جباليا هوية رقم / 951207794 تقدم بطلب لتصحيح 
اسم والده /// والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // محمد 
أبو النعيم محمد أبو النعيم عبد الس���الم حمودة في القطعة 754 

قسيمة 79 أراضي غزة التفاح
إلى االسم الصحيح له // محمد عبد الفتاح أبو النعيم حمودة يحمل هوية رقم/ 951207711

لذل���ك فإن اللجنة المختصة تحيط الجمي���ع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض 
بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة لتس���جيل األراضي 
والعق���ارات خالل م���دة أقصاها ثالثون يوم���ًا من تاريخ اإلعالن وإال فس���يتم 
التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن. 19/ 3 / 2019م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

حمكمة جباليا ال�سرعية
 إعالن وراثة صادر عن محكمة جباليا الشرعية

قدمت له����ذه المحكم����ة مضبطة وراث����ة موقعة م����ن مختار 
جباليا مؤرخة ف����ي 2019/3/19م تتضمن ان المتوفي فؤاد بن 
مصطفى بن محمد أبو الفتح المش����هور حمودة من جباليا ومن 
مواليد 1936م وقد توفي بتاري����خ 1985/10/1م وانحصر ارثه 
الش����رعي واالنتقالي في زوجته فاطمة بنت محمد بن محمد أبو 
الفتح المش����هورة حمودة وفي أوالده منها وهم حسام وحاتم 
انا المق����رر المذكور ومحم����د وحنان ونهلة فق����ط وال وارث له 
س����وى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار 
توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة جباليا الش����رعية خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ النشر . حرر في 2019/3/19م

 قا�سي حمكمة جباليا ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

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

في الطلب رقم 91 / 2019
في القضية رقم 197 / 2013

المستدعي / جبر حمدان عواد كوارع             خانيونس – البلد – حارة العقاد
المستدعى ضدهم / أحمد صبري العقاد            خانيونس – البلد – حارة العقاد
  ناهد صبري العقاد )الفرا بعد الزواج(              خانيونس – البلد – حارة العقاد
  حنين صبري العقاد )شعت بعد الزواج(            خانيونس – البلد – حارة العقاد

  زينب صبري العقاد                                   خانيونس – البلد – حارة العقاد
   نجاة صبري العقاد                                    خانيونس – البلد – حارة العقاد

نوع الدعوى / حقوق
تبليغ حكم بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم 197 / 2013
الحكم باسم الله العدل ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكم����ت المحكم����ة إلزام المدعى عليهم ف����ي الئحة الدعوى المعدلة م����ن 1 إلى 13 / غازي 
إبراهيم محمد قويدر وأحمد وأش����رف ومحمد ومها وناهد وهال����ة وحنين وزينب وصابرين 
ونجاة أبناء صبري العقاد وزكية طه العقاد وفريال حس����ن العق����اد بدفع مبلغ وقدره 3000 
دينار أردني بالتس����اوي فيما بينهم وإلزام المدعى علي����ه األول في الئحة الدعوى المعدلة 
/ غ����ازي إبراهيم محمد قوي����در بدفع مبلغ وقدره 1000 دينار أردن����ي للمدعي / جبر حمدان  

عودة كوارع وتضمين المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف  و 200 شيكل أتعاب محاماة.
حكمًا صدر وأفهم علنًا حال بتاريخ 2018/11/26

قا�سي ال�سلح    اأ/ حامد ال�سمك
وص����ل التبليغ  إل����ى المدعى عليهم في الئح����ة الدعوى المعدلة م����ن 1 إلى 13 / غازي 
إبراهيم محمد قويدر وأحمد وأشرف ومحمد ومها وناهد وهالة وحنين وزينب وصابرين 
ونجاة أبناء صبري العقاد وزكية طه العقاد وفريال حسن العقاد بدفع مبلغ وقدره 3000 
دينار أردني بالتساوي فيما بينهم  وإلزام المدعى عليه األول في الئحة الدعوى المعدلة 
/ غ����ازي إبراهيم محمد قويدر بدفع مبلغ وق����دره 1000 دينار أردني طبقًا للحكم الصادر 
ضدك����م من محكمة صلح خانيونس ف����ي الدعوى رقم 197 / 2013 لصالح المدعي / جبر 

حمدان عواد كوارع نبلغكم الحكم المشار إليه.

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

غزة/ االستقالل:
دع���ت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين يوم 
أمس، إلى أوس���ع دعم وإسناد ألسرانا البواسل في 
س���جون االحتالل، الذين يتعرض���ون لهجمة غير 
مس���بوقة منذ عدة أس���ابيع، مؤكدة  أن االنتصار 

لألسرى يجب أن يكون أولوية وطنية عاجلة.
وأكدت الش���عبية في تصريٍح له���ا، أن االلتفاف 
الجماهيري مع األس���رى الذين يخوضون مواجهة 
بطولي���ة، أم���ٌر ض���رورّي ومهم ف���ي الضغط على 
االحتالل إلفش���ال مخططاته ولوقف عدوانه على 
األس���رى، وع���دم اس���تثماره في س���ياق الدعاية 

االنتخابية.
وركبت مصلحة السجون اإلسرائيلية مؤخًرا أجهزة 
تشويش مس���رطنة في سجن النقب، ومن ثم في 

سجن "ريمون" األمر الذي أدى إلى معركة مفتوحة 
بين األسرى ومصلحة السجون وأدواتها القمعية 

اإلجرامية.
وج���ّددت الش���عبية دعوتها إلى "ض���رورة العمل 
العاجل من أجل تدويل قضية األس���رى، والتوجه 
إلى الجهات الدولية واألممي���ة والقانونية إلدانة 

االحتالل على جرائمه المتواصلة بحق األسرى".
وقال���ت: "ال يعق���ل أن يبق���ى هذا المل���ف مغلقًا 
ومعطاًل في ظل استمرار سياسات الموت البطيء 
الذي تمارسه مصلحة السجون بحق األسرى، وفي 
مقدمته���ا إصرارها على تركيب أجهزة الكترونية 

مسرطنة تهدد حياتهم".
ودع���ت الجبه���ة في خت���ام بيانها إل���ى "ضرورة 
تكثي���ف الجهود الوطنية من أجل دعم وإس���ناد 

قضية األس���رى العادلة في معاركه���م البطولية 
ضد الج���الد الصهيوني، وذلك م���ن خالل العمل 
الميدان���ي الوح���دوي المتواص���ل والضاغط على 
المس���تويات كاف���ة، فق���د آن األوان لالنتص���ار 

لعذابات األسرى".
وش���ددت على أن ذلك "يس���توجب أواًل وقبل كل 
ش���يء وقف كل أش���كال التجاذب���ات والخالفات 
الداخلية والتس���لح بالوح���دة الوطنية لنواجه مًعا 
وس���وًيا الهجم���ة الصهيوني���ة المتواصلة على 

شعبنا وخصوصًا بحق األسرى".
وتشهد السجون مؤخرا حالة من التوتر عقب قرار 
س���لطات االحتالل تركيب أجهزة تشويش، حيث 
أكد األسرى من جانبهم على رفضهم هذه الخطوة 
والحيلولة دون تنفيذها بشتى السبل والوسائل.

جنيف/ االستقالل:
اته���م مقرر األمم المتح���دة الخاص لحقوق 
اإلنس���ان في األراضي الفلسطينية، مايكل 
لينك، "إس���رائيل" باالس���تيالء على الموارد 

المائية وحقوق 5 ماليين فلسطيني فيها.
ج���اء ذلك خ���الل مش���اركته في الجلس���ة 
األربعين لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

المتحدة في جنيف.
"الفلس���طينيون يعيش���ون  لينك:  وأضاف 
تحت االحتالل، ف���إن تدهور إمدادات المياه 

الخاصة بهم، واستغالل مواردهم الطبيعية 
وتش���ويه بيئتهم، كلها أع���راض لغياب أي 

سيطرة ذات مغزى على حياتهم اليومية".
وتابع إن "سياس���ة إس���رائيل المتمثلة في 
االستيالء على الموارد الطبيعية الفلسطينية 
وإهمال البيئة، يس���لب الفلسطينيين موارد 
حيوية مهمة، كما يعني عدم قدرتهم على 

التمتع بحقهم في التنمية".
وأّكد عل���ى أن "نهج إس���رائيل تجاه الموارد 
الطبيعية في األرض الفلس���طينية المحتلة 

يتمث���ل ف���ي اس���تخدام تلك الم���وارد كما 
تستخدم دولة ذات سيادة مواردها، ويترتب 

على ذلك عواقب تمييزية بشكل واسع". 
وذكر المس���ؤول األممي، أن من يعيش���ون 
تح���ت االحتالل يجب أن يتمكنوا من التمتع 
المنص���وص عليها في  اإلنس���ان  بحق���وق 
القانون الدولي، من أجل حماية س���يادتهم 
عل���ى ثروته���م الطبيعي���ة، مش���يرًا إلى أن 
يتعل���ق  فيم���ا  اإلس���رائيلية  الممارس���ات 
باالس���تيالء على الموارد البيئية في األراضي 

الفلسطينية "تثير القلق البالغ". 
وقال: "م���ع انهيار الم���وارد الطبيعية لمياه 
الش���رب في غزة، وعدم قدرة الفلسطينيين 
على الوصول إل���ى موارد المياه الخاصة بهم 
ا  في الضف���ة الغربية، أصبح الم���اء رمزا قوًيّ
لالنته���اك المنهجي لحقوق اإلنس���ان في 

األرض الفلسطينية المحتلة". 
وأض���اف: "اعتب���ارا م���ن ع���ام 2017، أصبح 
أكث���ر من 96 في المائة م���ن المياه الجوفية 
الس���احلية في غزة، وهي المصدر الرئيسي 

للمياه لس���كان غزة، غير صالحة لالستخدام 
اآلدمي".

وتع���ود أس���باب ذل���ك إل���ى: اإلف���راط في 
االستخدام بسبب الكثافة السكانية الكبيرة 
في القط���اع، والتلوث بمياه الصرف الصحي 
ومياه البحر، والحصار اإلسرائيلي على قطاع 
غزة من���ذ 12 عاًما، والح���روب غير المتكافئة 
التي ش���لت البنية األساس���ية في غزة بشح 
ش���به مس���تمر للكهرب���اء، وفقا للمس���ؤول 

األممي.

مسؤول أممي: »إسرائيل« تستولي على الحقوق المائية لـ 5 ماليين فلسطيني

الشعبية: االنتصار لألسرى أولوية وطنية عاجلة

رام الله / االستقالل:
طالب المركز الفلس���طيني للتنمي���ة والحريات 
اإلعالمي���ة "مدى" مجلس حقوق اإلنس���ان ببذل 
الجهود الالزمة لمتابعة االنتهاكات اإلسرائيلية 
المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين، واتخاذ 
التدابير القانونية التي تجبر "إس���رائيل" كقوة 
محتلة على االمتث���ال للقوانين الدولية لحقوق 
اإلنسان وااللتزام بها، ال سيما الحقوق المتعلقة 

بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
جاء ذلك خالل كلم���ة المركز في مجلس حقوق 
اإلنس���ان التابع لألم���م المتح���دة بجنيف أثناء 
مشاركته في أعمال الدورة االعتيادية األربعين 
للمجلس تحت البند الس���ابع الخاصة باألراضي 
الفلسطينية والعربية المحتلة، والتي تمحورت 

حول اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي الممنهجة 
ض���د الصحافيي���ن والحري���ات اإلعالمي���ة في 

فلسطين وتصاعدها المتواصل.
وأش���ار مركز "مدى" في كلمت���ه إلى أن االحتالل 
اإلس���رائيلي وعل���ى م���دار الس���نوات العش���ر 
الماضي���ة ارتكب 21 انته���اكا ضد الصحفيين 
الفلس���طينيين ش���هرًيا، ولك���ن مع���دل وقوع 
االعتداءات اإلس���رائيلية في العام 2018 شهد 
زي���ادة كبيرة حيث وصلت ما معدله 38 انتهاكا 

كل شهر.
وذك���رت أن أس���وأها استش���هاد اثني���ن م���ن 
الصحافيين أثناء أدائهما عملهما في قطاع غزة 
)ياسر مرتجى واحمد ابو حسين(. هذا باإلضافة 
إل���ى الزيادة في ع���دد الحاالت الت���ي تعرضت 

لالعتقال أو االحتجاز، وبلغ عدد الحاالت 41 حالة 
مقارنة ب� 33 حالة في العام السابق.

وأك���د مرك���ز "م���دى" ف���ي كلمت���ه أن حقوق 
الصحفيي���ن الفلس���طينيين ال ت���زال عرض���ة 
لالنتهاكات اإلس���رائيلية، وحتى اآلن، وال توجد 
إج���راءات رادعة تمكنهم من ممارس���ة عملهم 

بحرية.
يذكر أن مركز "مدى" يشارك سنويا في جلسات 
مجلس حقوق اإلنسان منذ حصوله على عضوية 
المراق���ب في المجلس االقتص���ادي االجتماعي 
التابع لألمم المتحدة قبل ثالث سنوات، ويلقي 
ممثلوه كلمات حول واقع الحريات االعالمية في 
فلسطين واالعتداءات اإلس���رائيلية المتواصلة 

على حرية الصحافة.

»مدى« يستعرض اعتداءات االحتالل على الصحفيين في األمم المتحدة

رام الله/ االستقالل:
قررت الجامعة العراقية تدريس "تاريخ فلسطين" كمادة إجبارية 
مس���تقلة خالل المؤتم���ر العلمي الدولي األول "فلس���طين صراع 
الهوي���ات عبر التاريخ" الذي عقد في كلية اآلداب-قس���م التاريخ 

بالتعاون قسم الدراسات في بيت الحكمة.
وقال س���فير دولة فلسطين في العراق أحمد عقل: تم تقديم مئة 
بحث من مختلف الجامع���ات العراقية والعربية، وتم اختيار )46( 
بحًثا لمناقشتها في المؤتمر، والتي اشتملت على تاريخ فلسطين 
منذ االنسان األول وأكدت أبحاث أن أول حضارة لإلنسان كانت في 

فلسطين ومنها انطلقت حضارة وادي النيل وما بين النهرين.
وأضاف "اشتملت األبحاث على الوضع الثقافي والتراثي للشعب 
الفلسطيني والوضع التاريخي للقدس والنضال الفلسطيني ضد 
الهجمات الصهيونية ودحض الرواية الصهيونية في فلسطين 
والعالقة بين العراق وفلس���طين منذ القدم، ومس���ألة التطبيع مع 

االحتالل".

الجامعة العراقية تعتمد تدريس 
»تاريخ فلسطين« كمادة إجبارية
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أعلن أنا المواطن/ جريس حنا جودت ميخائيل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402181531 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ هيام تهامي سيد ابو ليله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905525135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسام ناصر صبخي الخضري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400090460( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن���ة/ حليمه عبد الرحمن جابر المدلل   
....... /. ع���ن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رق���م )926928417 ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد نعيم محمود فرحات
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804562114  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 أن���ا المواطنة/ ش���يماء ابراهيم محمد ش���يخ 
العي���د عن فق���د بطاقة تعريف  الت���ي تحمل رقم 
)700222409 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ايمن مشعل كامل مشعل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804023646 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد ناجي احمد خضورة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802039891 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الخليل/ االستقالل:
نظم���ت حرك���ة الجهاد اإلس���المي 
في بلدة خ���اراس بمحافظة الخليل 
بالضفة المحتلة، مهرجان استقبال 
حاشد البنها األسير المجاهد شاهر 
عزي���ز حالحل���ة )42 عام���ًا( والذي 
أفرج عنه بع���د اعتقال دام 17 عامًا 
قضاها متنقاًل بين سجون االحتالل 
الصهيوني والتي كان آخرها سجن 

النقب الصحراوي.
ش���اهر  المحرر  األس���ير  وتح���دث 
حالحلة خالل كلمته ألقاها في حفل 
اس���تقباله، أن األس���رى ينتظ���رون 
بف���ارغ الصبر بزوغ فج���ر حريتهم، 
وأمله���م بالل���ه ث���م بمقاومته���م 

الباسلة في تحقيق حلمهم.
حالحلة:  المح���رر  األس���ير  وأضاف 
"أنه خرج م���ن الس���جن حاماًل عدة 
رسائل من إخوانه األسرى أهمها أن 
الوحدة الوطنية هي طريق االنتصار 
والخ���الص م���ن تبعات االنقس���ام 
البغيض، وأن ما يوحد فصائلنا أكثر 

مما يفرقها.
وأك���د حالحلة، عل���ى أهمية العمل 
أن  وأن���ه يجب  الموح���د  المق���اوم 
نوجه جهدنا وغضبنا تجاه المحتل 
الغاص���ب ال���ذي يس���تبيح األرض 
قضية  نجع���ل  وأن  والمقدس���ات، 
األسرى قضية مركزية جامعة للكل 

الفلسطيني.
مهجة  مؤسس���ة  أفادت  وبدوره���ا 
القدس للشهداء واألسرى في بيان 
صحفي، أن األس���ير حالحلة اعتقل 
وأص���درت  بتاري���خ 2002/03/19م 
المحكمة اإلس���رائيلية بحقه حكًما 
بالس���جن )17( عاًما بتهمة االنتماء 
والعضوية في سرايا القدس الجناح 
اإلسالمي  الجهاد  لحركة  العسكري 
للمقاومة  عمليات  في  والمش���اركة 

ضد قوات االحتالل.

وبينت أنه تعرض في بداية اعتقاله 
لتحقيٍق قاٍس اس���تمر لعدة أشهر؛ 
ومازال يعاني حت���ى اليوم من آثار 
التحقي���ق والتعذيب الذي تعرض 
ل���ه، وكذلك رفض���ت إدارة مصلحة 
الس���جون تقديم الع���الج الالزم له 
في إطار سياس���تها العنصرية في 
اإلهم���ال الطب���ي بحق أس���رانا في 

السجون.
جدي���ر بالذك���ر، أن األس���ير المحرر 
1977/02/10م؛  بتاريخ  ولد  حالحلة 

وهو من بلدة خاراس قضاء الخليل، 
ومت���زوج ولدي���ه اثنين م���ن األبناء 
المرحل���ة  ودرس  وب���راء(  )أس���يل 
االبتدائي���ة واإلعدادي���ة والثانوية 
ف���ي م���دارس نوبا خ���اراس للبنين 
وبعد حصوله على شهادة الثانوية 
العامة التحق ف���ي جامعة القدس 
المفتوح���ة، وهو ش���قيق األس���ير 
المح���رر ثائ���ر حالحلة أح���د أبطال 
معركة األمعاء الخاوية ضد سياسة 

االعتقال اإلداري التعسفي.

حركة الجهاد تنظم مهرجان استقبال للمحرر حالحلة

رام الله / االستقالل:
أكدت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، ي���وم أمس، أن األوض���اع التي يعانيها 
األسرى داخل السجون اإلسرائيلية خالل السنوات الثالثة األخيرة هي األخطر على 

المعتقلين منذ سنوات.
وقال���ت الهيئة في بيان صادر عنها ي���وم أمس، إن حالة التوت���ر والغليان وعدم 
االس���تقرار المتصاعدة في صفوف الحركة األسيرة منذ بداية العام الحالي، آخذة 

بالتصعيد والتسارع وقد تنفجر السجون في أية لحظة.
وأوضحت، أن حالة االحتقان التي تتزايد منذ أشهر بسبب قرارات ما تسمى "بلجنة 
أردان المتطرفة" والتي ش���كلت من أجل تضيق الخناق على المعتقلين والتنكيل 
بهم، تواصل اس���تهداف المعتقلين في كافة مراكز التوقيف وتشدد اجراءاتها 
العنصري���ة، عبر ادارة الس���جون في عدد من المعتقالت المركزية "كس���جن عوفر 

والنقب وريمون والدامون وغيرها".
ولفتت إلى أن األس���رى يعملون حاليا على بلورة اس���تراتيجية لمواجهة اإلجراءات 
القمعية التي تمارس بحقهم على مدار الس���اعة، في ظل مواصلة إدارة الس���جون 
تركيب أجهزة التش���ويش المس���رطنة في عدد من المعتقالت، ومواصلة عمليات 
القم���ع والتفتيش والعزل والنق���ل واإلهمال الطبي المتعمد واعتقال العش���رات 
يوميا والتنكيل باألس���يرات واألطفال، وس���ن القوانين العنصرية المتطرفة تجاه 

المعتقلين.
وطالبت الهيئة العالم أجمع ببرلماناته ومؤسساته الحقوقية والقانونية واإلعالمية 
بتحمل مسؤولياته إزاء جرائم االحتالل في السجون، مشددًة على ضرورة مواجهة 
الرواية اإلسرائيلية في اإلعالم العالمي الذي يعطي صورة كاذبة وغير صادقة عن 

األوضاع داخل المعتقالت.
كما دعت الهيئة إلى أهمية تضافر كافة الجهود الشعبية والرسمية في دعم 
واس���ناد األسرى في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة، ال سيما في 
ظل اقتراب يوم األس���ير الفلسطيني والذي يصادف السابع عشر من نيسان 

كل عام.

هيئة األسرى: األوضاع في سجون 
االحتالل األخطر منذ سنوات

رام الله/ االستقالل:
أكد مركز أس���رى فلس���طين للدراس���ات أن األوضاع في سجن 
ريمون الصحراوي خطيرة جًدا بعد إقدام األسرى على حرق غرف 
قس���م 1 بالكامل احتجاجًا على دخول القس���م الذى ركبت فيه 
أجهزة التش���ويش، مؤكًدا إصابة أسرى وعدم معرفة مصيرهم 

حتى األن.
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر في بيان صحفي 
أن األوضاع بدأت بالتوتر في ريمون ، عندما نقلت إدارة السجون 
األسرى من قس���م 7 إلى قس���م 1 والذى نصبت فيه 6 أجهزة 
تش���ويش ضارة، ورفضت اإلدارة االس���تجابة لمطلب األس���رى 

بعدم إدخالهم إلى القسم خشية على حياتهم .
وذكر أن األس���رى البالغ عددهم 90 أس���يرًا، وبعد إجبارهم على 
الدخول لقس���م 1 أعلنوا االس���تنفار الكامل وبدأوا في التكبير 
وأقدموا مس���اء على حرق الغرف في القسم كخطوة احتجاجية 
متقدمة ضد تركيب أجهزة التشويش، وقامت اإلدارة باستدعاء 

سيارات اإلطفاء واستقدمت أعدادا كبيرة من الوحدات الخاصة.
ولفت إلى أن الوحدات الخاصة اقتحمت القسم وبدأت باالعتداء 
على األس���رى ونقلهم إلى أقسام عزل عقابًا على إحراق الغرف، 
األمر ال���ذى أدى إلى إصابة عدد منه���م برضوض وخدوش وال 
يعرف مصيرهم حتى األن، موضحًا أن الحركة األس���يرة أعلنت 
في كل الس���جون االس���تنفار الكامل تضامنا مع األس���رى في 
ريمون، وح���ذرت االحتالل من تداعيات أي اعتداء عليهم حيث 
س���يواجه بثورة داخل الس���جون، ودعت كافة األس���رى في كل 
قالع األسر الرتداء مالبس السجن وهو إجراء يطبقه األسرى في 

حاالت الطوارئ القصوى واالستنفار.
وح���ذر المركز من الخط���ر الحقيقي الذى يتعرض له األس���رى 
في سجون االحتالل وتحديدًا س���جون الجنوب نتيجة تصاعد 
سياسة االحتالل اإلجرامية بحقهم وإصرارها على اتمام مشروع 
تركيب أجهزة التشويش المسرطنة األمر الذى لن يصمت عليه 
األسرى وسيواجهونه بكل قوة، محماًل االحتالل المسئولية عن 

حياة وسالمه األسرى في قسم 1 بسجن ريمون.
وطال���ب األش���قر بتدخل المؤسس���ات الحقوقية واالنس���انية 
الدولية لحماية االسرى من بطش االحتالل، وتعريضه حياتهم 
للخطر الشديد س���واء تركيب أجهزة التش���ويش او بعمليات 

االقتحام والقمع واالعتداء عليهم بالضرب.
وحرق األس���رى الفلسطينيون في س���جن "ريمون" اإلسرائيلي 
أول أم���س، 10 غرف وذلك احتجاجا على تركيب إدارة س���جون 
االحتالل أجهزة تشويش على الهواتف الخلوية ما يسبب لهم 

أمراضا خطيرة.
وقال الناطق باسم مصلحة السجون اإلسرائيلية إن "األسرى في 
سجن ريمون أش���علوا )10( غرف في قسمهم"، مشيرا إلى أنه 

تم إرسال قوات كبيرة إلى السجن.
وتش���هد الس���جون مؤخرا حالة من التوتر عقب قرار س���لطات 
االحت���الل تركي���ب أجهزة تش���ويش، حيث أكد األس���رى من 
جانبه���م على رفضهم هذه الخط���وة والحيلولة دون تنفيذها 

بش���تى الس���بل والوس���ائل. م���ن جانبه، ق���ال نادي األس���ير 
الفلسطيني إن حالة من التوتر الشديد تسود معتقل "ريمون" 
وتحديًدا في قس���م )1(، مبينًا أن المواجهة بين األسرى وإدارة 
المعتقل تصاعدت عقب قيام اإلدارة بنقل )90( أسيرًا من أصل 
)120( أس���يرًا يقبعون في قسم )7(، إلى قسم )1( وذلك عقب 
نصب أجهزة تشويش داخله. ولفت إلى أن األسرى رفضوا نقل 
مقتنياتهم في قسم )7( احتجاجًا على عملية نقلهم إلى قسم 
)1( المزود بأجهزة تش���ويش، وأبلغوا اإلدارة أنهم س���ينفذون 

خطوات احتجاجية رافضة إلجراءاتها.
ُيشار إلى أن األسرى رفعوا مستوى المواجهة مع إدارة معتقالت 
االحتالل، بعد سلس���لة عمليات قمع نفذتها بحقهم منذ مطلع 
العام الجاري، إضافة إلى قيامها بنصب أجهزة التش���ويش في 
محيط عدد من األقسام ال سيما في معتقلي "ريمون، والنقب".

وكان األسرى قد أعلنوا عن خطوات احتجاجية رافضة إلجراءات 
اإلدارة، منها العصيان وحل التنظيم.

أسرى فلسطين: الوضع في »ريمون« خطير جدًا واستنفار بكل السجون
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أعلن أنا المواطن/بهاء الدين نبيل سعدي ابو دالل
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)904500361 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ دياب سليمان محمد العبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802081869 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مروان عصام محمد عبد الحميد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404161309 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ش���يرين عبد الله ابراهيم بريكه.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700131378( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبد الله محمد عبد الله المقيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804738474 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عمر عبد الهادي بريك الحسنات
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)903611796 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الضفة المحتلة- غزة/ االستقالل:
ش���هدت عدة محافظات في الضف���ة الغربية وقطاع غزة، 
يوم أمس، فعاليات تضامنية مع األس���رى واألسيرات في 
س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، رفضًا للهجمة الوحشية 
الت���ي تنفذها إدارة مصلحة الس���جون بحقهم من خالل 

تركيب أجهزة التشويش المسرطنة في األقسام.
ففي مدينة غزة شارك عش���رات المواطنين وشخصيات 
رس���مية في وقفة تضامنية نظمتها لجنة األسرى للقوى 
الوطنية واإلس���المية والمؤسس���ات العامل���ة في مجال 

األسرى، أمام مقر الصليب األحمر بغزة.
وأكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
خالد البطش، على الوقوف الكامل خلف الحركة األس���يرة 
في معركتهم مع هذا العدو المجرم، داعيًا كافة جماهير 
ش���عبنا الفلس���طيني في الضفة وغزة والشتات ومناطق 
ال48 إلى التضامن الشعبي مع األسرى من خالل الحمالت 
التضامنية الداعم���ة لهم في معركتهم، واالنتفاض في 

وجه هذا العدو.
وش���دد البطش، على ضرورة الحراك الش���عبي المس���اند 
وتضييق الخناق على المستوطنين والتصعيد الميداني 
عل���ى األرض، من خ���الل إغالق الطرق وإقام���ة المتاريس 
وإشعال اإلطارات في مفترقات وشوارع الضفة والقدس، 
وكذل���ك زيادة وتيرة اإلرباك الليل���ي والنهاري على طول 
الشريط الحدودي لقطاع غزة، مطالبًا بتوجيه البوصلة إلى 

األسرى ومعركتهم.
وأش���ار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، 
أن االعتداء على األس���رى في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
يأتي ضمن البازار االنتخابي لليمين اإلس���رائيلي لحصد 
األصوات ف���ي االنتخاب���ات القادمة، التي س���تعقد في 
9 أبري���ل الق���ادم، مح���ذرًا الصهيوني جلع���اد أردان من 
اس���تخدام األس���رى كورقة لزيادة عدد أصواته، وأن ذلك 
لن يكون لصالحه بل سبب في إنهائه وخروجه خاسرًا في 

معركته مع أسرانا.
وأضاف، أن محاولة االحتالل اإلس���رائيلي إلحكام الرقابة 
على األس���رى من خالل أجهزة المراقبة والتشويش التي 

تس���بب أمراض���ًا مزمنة له���م، مرفوضة وقد ت���ؤدي إلى 
انتفاضة السجون.

وقال: إنن���ا لن ندخر جهدًا مس���تمرون ف���ي واجبنا نحو 
أسرانا ووقوفنا لجانبهم ودعمهم حتى عودتهم سالمين 

لذويهم، وحتى نضمن حرية كافة أسرانا.
وفي مدينة البيرة  طالب أهالي األسرى وكافة المشاركين 
بالوقف���ة التضامني���ة مع األس���رى ، بضرورة المش���اركة 
بأوس���ع فعالي���ات إس���نادية م���ع أبنائهم في س���جني 
"ريمون" و"النقب" خاصة، واألس���رى عامة، ومؤازرتهم في 
معركتهم واحتجاجهم ال���ذي يخوضونه ضد قيام إدارة 
سجون االحتالل بتركيب أجهزة تشويش على الهواتف 

الخلوية ما يسبب لهم بأمراض خطيرة.
وأبدى أهالي األس���رى خالل الوقفة التضامنية أمام مقر 
الصليب األحم���ر في مدينة البي���رة، ، تخوفهم من حالة 
التوتر والغليان التي تش���هدها س���جون االحتالل وقيام 

اإلدارة باالستفراد بأبنائهم إن لم تتم مساندتهم.
وق���ال رئيس الهيئ���ة العليا لمتابعة ش���ؤون األس���رى 

والمحررين أمين ش���ومان، إن حالة التوت���ر تتصاعد في 
صف���وف الحركة األس���يرة بفعل تصاعد إج���راءات إدارة 
س���جون االحتالل، مشيرا إلى أن "ما حدث في "ريمون" من 
إحراق األسرى للغرف لهو دليل على السياسات اإلجرامية 

غير المسبوقة ومحاولة فرض أمر واقع على األسرى".
وذكر أن األسرى يرفضون تركيب أجهزة التشويش ألنها 
تؤثر عل���ى صحتهم، حيث ب���دأت تأثيراتها تظهر على 
أجساد بعضهم، الفتا إلى أن إدارة سجون االحتالل تحاول 

عزل الحركة األسيرة عن العالم.
واس���تعرض ش���ومان سلس���لة األحداث التي شهدتها 
س���جون االحتالل منذ بداي���ة العام الحال���ي، حيث قمع 
األس���رى واالعتداء عليهم، واس���تمرار عزل الكثير منهم 
في غ���رف انفرادية، ونقل األس���رى المرض���ى من خالل 
"البوس���طة" التي تزي���د معاناتهم، واس���تمرار االعتقال 

اإلداري باإلضافة إلى اإلهمال الطبي.
وق���ال إن هذا االعتص���ام يأتي بالتزامن م���ع اعتصامات 
مماثلة في معظم المدن ، ش���ارك فيها عش���رات أهالي 

األس���رى وممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية ونشطاء 
في مجال حقوق األنس���ان من أج���ل التأكيد على نصرتنا 

لألسرى.
وفي نابلس رفع المشاركون في الوقفة التضامنية، التي 
دعت إليه���ا اللجن���ة الوطنية لدعم األس���رى في ميدان 
الش���هداء بالمحافظ���ة، العل���م الفلس���طيني والالفتات 
الداعمة لألسرى المرضى واألسيرات في سجون االحتالل، 
والرافضة لالعتقال اإلداري، وسياسة اإلهمال الطبي بحق 

األسرى المرضى.
وقال عضو لجنة التنسيق الفصائلي ماهر حرب في كلمة 
اللجن���ة الوطنية للدفاع عن األس���رى: إن إدارة الس���جون 
تمارس هجمة شرس���ة ضد األس���رى، حيث تش���ن حملة 
اقتحام���ات متتالية لألقس���ام في الس���جون، وتصر على 
تركيب أجهزة تش���ويش مضرة بصحة األسرى وتشكل 

خطرًا على حياتهم وتهدف الستفزازهم. 
وأكد أن قيادة الحركة األس���يرة تجهز لبرنامج تصعيدي 
شامل في كل الس���جون، للرد على زرع أجهزة التشويش، 
محماًل س���لطات االحتالل المس���ؤولية الكاملة عن صحة 
وس���المة األس���رى، لما لهذه األجهزة من أثر س���لبي على 
صحة األسرى، وقد تؤدي إلى إصابتهم بمرض السرطان. 
وأش���ار حرب إلى أن ما تمارسه س���لطات االحتالل وإدارة 
الس���جون ضد األس���رى من انتهاكات، وقرصن���ة أموال 
المقاص���ة الفلس���طينية بحج���ة انه���ا تدفع لألس���رى، 
والتصعيد ف���ي الضفة الغربية، يأتي ف���ي إطار تنافس 

األحزاب اإلسرائيلية في االنتخابات المقبلة. 
ب���دوره، طالب مظفر ذوقان منس���ق اللجنة الوطنية لدعم 
األس���رى هيئة الصليب األحمر الدولي ومؤسسات حقوق 
اإلنسان بضرورة التحرك العاجل، إلنقاذ حياة األسرى من 

خطر أجهزة التشويش.
ويذكر أن األس���رى الفلسطينيين في س���جون االحتالل 
اإلسرائيلي يتعرضون لحملة احتاللية شرسة تهدف إلى 
النيل م���ن عزيمتهم وإرادتهم، وهو ما أدى إلى انتفاض 
الس���جون في وجه السجان اإلس���رائيلي، رفضًا لتركيب 

أجهزة التشويش المسرطنة في األقسام.

الضفة وغزة: وقفات إسناد لألسرى في سجون االحتالل

رام الله/ االستقالل:
 أدان مرك���ز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 
"حريات"، عمليات القمع المتواصلة بحق األس���رى 
داخل الس���جون واإلمعان في سياسة االقتحامات 
المتك���ررة للس���جون من قب���ل الق���وات الخاصة 
المدججة باألس���لحة النارية ومدافع الغاز الخانق 
لغ���رف األس���رى وتعريض حياته���م للخطر، في 
سجون عوفر، والنقب، وعس���قالن، وبشكل خاص 

في سجن ريمون.
حي���ث أق���دم األس���رى عل���ى ح���رق أغطيته���م 
وممتلكاته���م ومالبس���هم للتص���دي لهجم���ة 
القوات الخاصة والدفاع عن أنفسهم ولفت أنظار 
الرأي الع���ام لمعاناتهم ولألخط���ار اليومية التي 

يتعرضون لها.
وأكد مركز حريات في بيان له، يوم أمس، أن حالة 
من الغليان تسود س���احات السجون كافة بفعل 
االس���تهداف الممنهج للحركة األس���يرة، الرامي 

لكسر إرادتها وعزلها عن محيطها الوطني والحد 
من دوره���ا النضالي والطليعي في مجمل النضال 
الوطن���ي الفلس���طيني. وتجلى هذا في سلس���لة 
القوانين العنصرية التي تمس بش���كل مباش���ر 
حياة األس���رى وحقوقهم وحريته���م وفي اللجان 
الحكومية التي تشكلت "لجنة أردان" بهدف سرقة 
حقوقهم وتضييق الخناق عليهم، واإلس���راع في 
تنفيذ القوانين التي سنها الكنيست اإلسرائيلي 

بشأنهم.
ورأى أن هذا التصعيد غير المسبوق واالستهداف 
الممنهج للحركة االسيرة يصل ذروته على أبواب 
االنتخاب���ات اإلس���رائيلية الت���ي تتس���ابق فيها 
األحزاب اليمينية المتطرفة على مقاعد الكنيست 
على حساب حقوق ش���عبنا الوطنية وعلى مكانة 

وحقوق أسرانا.
وحذر المركز من انفجار وش���يك على أبواب أحياء 
ذكرى مناس���بة يوم األسير في 17 نيسان القادم، 

داعي���ا األمين الع���ام لألمم المتح���دة والصليب 
األحمر والمؤسس���ات الحقوقية الدولية، إلى إدانة 
اإلجراءات اإلسرائيلية التي تمس بحقوق األسرى 
الت���ي كفلتها االتفاقي���ات والمواثي���ق الدولية، 
مطالب���ًا مكتب المدعي الع���ام للمحكمة الجنائية 
الدولية أن يعط���ي اهتمامًا خاص���ًا جديًا وفوريًا 
ف���ي كل ما يتعلق بقضية األس���رى في التحقيق 
التمهيدي األول ال���ذي يجريه لرصد االنتهاكات 

اإلسرائيلية في األراضي المحتلة.
وأه���اب بكل أحرار العال���م لاللتفاف حول الحركة 
األس���يرة في نضاله���ا اليومي الع���ادل، من أجل 
كرامتها اإلنس���انية والوطنية، وانت���زاع حريتها 
والتص���دي للرواي���ة اإلس���رائيلية الت���ي تحرض 
على األس���رى وتش���وه نضالهم، واس���تخدامها 
ذريعة وغطاء لكل م���ا ترتكبه من جرائم منتظمة 
ومتسلسلة بحق األس���رى واألسيرات في سجون 

االحتالل.

مركز حريات ُيدين ما يتعرض له األسرى في سجون االحتالل

رام الله / االستقالل:
قال مكتب إعالم األس���رى إن إدارة س���جون االحتالل نقلت رئيس الهيئة القيادية 
العليا ألسرى حركة "حماس" في السجون األسير محمد عرمان وعضو الهيئة األسير 

معاذ بالل من سجن رامون إلى جهةٍ  غير معلومة.
وأوضح المكتب في تصريح له الثالثاء، أن إدارة سجون االحتالل أغلقت كافة أقسام 

سجون النقب ونفحة ورامون وإيشل في خطوة تصعيدية ضد األسرى.
وكان األس���رى الفلسطينيون في سجن "ريمون" اإلس���رائيلي أحرقوا مساء االثنين 
10 غرف، وذلك احتجاجًا على تركيب إدارة س���جون االحتالل أجهزة تش���ويش على 

الهواتف الخلوية ما يسبب لهم أمراضا خطيرة.
وقال الناطق باس���م مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية إن "األس���رى في سجن ريمون 
أشعلوا )10( غرف في قسمهم"، مشيرا إلى أنه تم إرسال قوات كبيرة إلى السجن.

وأكدت هيئات مختصة بشئون األس���رى أن األوضاع في السجون هي األخطر حالًيا 
في تاريخ الحركة األس���يرة، وأن األس���رى أعلنوا حالة الطوارئ وتم التعميم بارتداء 

جميع األسرى "زي السجن"، في خطوة متقدمة احتجاًجا على ما يجري ضدهم.

نقل رئيس الهيئة القيادية ألسرى 
»حماس« محمد عرمان لجهة مجهولة
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من بعي���د، ال يوجد أي راب���ط بين العمل البطول���ي المقاوم 
في الضف���ة الغربية، وبين توصية مجل���س النواب األردني 
للحكومة بس���حب الس���فير األردن���ي من إس���رائيل، وطرد 
الس���فير اإلس���رائيلي من عمان، واتخاذ اإلج���راءات الالزمة 
لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة على المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
أما من قري���ب، فإن العالقة وثيقة بي���ن موقف مجلس 
النواب األردني وبين البطولة الفذة التي أظهرها المقاوم 
ال���ذي زلزل نظرية األمن اإلس���رائيلي، وكش���ف حقيقة 
الجندي الذي كان ال يهزم حين هزمت الجيوش العربية، 
فإذا به يهزم، ويفر بس���الحه، حي���ن دخل عليهم الباب 
شاب فلس���طيني يحمل س���كينًا، وإرادة شعب يرفض 

التخلي عن حقوقه التاريخية بأرضة المقدسة.
لقد خط���ف العمل الفلس���طيني المقاوم ض���د الجنود 
الصهاينة المسلحين قلوب وعقول الشعب الفلسطيني 
كله، وسكنت هذه البطولة الشامخة وجدان كل الشعب 
العرب���ي، وتربع هذا الفعل المق���اوم على طاولة مجلس 
الن���واب األردن���ي، حتى صار بش���كل غير مباش���ر ملح 
المناقش���ة ألوضاع األردن، وش���عبها العربي الذي يحيا 

ويموت لما يجري في األراضي العربية المحتلة.
لقد تحدث رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بلسان 
كل عربي، وبلسان البطل المقاوم عمر أبو ليلى، حين أشار 
الطراون���ة إلى أن اتفاقية وادي عربة »ش���قيقة اتفاقية 
أوسلو« منظورة حاليا أمام اللجنة القانونية النيابية، فيما 
س���تنظر لجنة الطاقة قريبًا في موضوع »اتفاقية الغاز« 
مع إس���رائيل التخاذ القرار المناس���ب بش���أنها، فطالما 
استطاع شاب فلس���طيني واحد أن يتحدى كل الجيش 
اإلسرائيلي، ويحظى بتأييد وتعاطف األمة كلها، فلماذا 
يكون مجلس النواب األردني أقل رجولة وجرأة وشجاعة 
ومروءة ونخوة من الش���اب الفلسطيني، وطالما استطاع 
ش���اب فلس���طيني واحد أن يفعل كل هذا الوجع باألمن 
اإلس���رائيلي، فماذا بمقدور ماليين الش���باب في األردن 
والضف���ة الغربي���ة أن يفعال ب���كل مقدرات إس���رائيل 
ومصالحها ووجودها؟ فإذا أضيف إلى لوحة الفسيفساء 
العربية هذا مش���اهد صاروخين أطلقا من غزة حتى تل 
أبيب، ف���إذا بنا أم���ام معادلة جديدة للص���راع تفترض 
قرارات برلمانية جديدة تحاكي المس���تقبل، وعلى كافة 

المستويات.

وحتى نك���ون منصفين أكث���ر، فإنن���ا ال نفصل موقف 
مجلس النواب األردني الراقي عن التحوالت الكبيرة التي 
تحدث في الوطن العربي، والس���يما ه���ذا الحراك العام 
الذي يجري في الجزائر، فمشاهد الشعب الجزائري الرائع 
الثائر الذي يفتش عن مستقبله، ويرتضي الديمقراطية 
حكمًا لتبادل السلطات، هذه المش���اهد اإلبداعية التي 
فرضت نفسها على الساحات العربية عنوانًا، وهي التي 
تمثله���ا رئيس مجلس النواب األردن���ي حين أصر قبل 
ش���هر على صدور بيان مقاطعة إس���رائيل كما هو دون 

تغيير أثناء لقاء البرلمانيين العرب في األردن.
مش���اهد العز لهذا األمة العربي���ة تكمل بعضها بعضًا، 
وهي ال���رد الغريزي للدف���اع عن النف���س العربية أمام 
التغول الصهيوني، وهي ال���رد الديني العقائدي أمام 
تهويد المقدس���ات اإلس���المية، وهي الرد الوطني أمام 
تذويب الشخصية العربية على حساب بلورة الشخصية 
اإلسرائيلية الزائفة. ازعم أن مزيدًا من عمليات المقاومة 
للمحتلين الصهاينة س���ترتد وجعًا في رأس الس���فير 
األردني في تل أبيب، وستجلب طردًا للسفير اإلسرائيلي 

من عمان؟

تتعالى الهتافات والتكبيرات بين جدران الزنازين في س����جن »رامون« وفي »عوفر« وفي سجن »النقب الصحراوي« وسجون 
إسرائيلية أخرى, الهتافات والتكبيرات صاحبها طرق على األبواب, وإحراق لألثاث داخل الغرف وفي األروقة بين األقسام, 
حيث أحرقت باألمس ثالثة عشر غرفة في سجن رامون, وقامت إدارة مصلحة السجون باالعتداء على األسرى ورشهم بالغاز 
وإطالق الرصاص المطاطي عليهم مباشرة دون ان يعرف عدد اإلصابات بين األسرى, وان كان هناك ضحايا أو إصابات.ُ  علما 
أن قسم )1(  في رامون يوجد فيه 15 غرفة، يقطنها أسرى الجهاد اإلسالمي وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, 
وقد اس����تدعت إدارة س����جن رامون الصهيونية  وحدتي »النخشون والمتس����ادا« األكثر عنفًا لقمع األسرى, والسيطرة على 

األوضاع وإعادة االنضباط إلى غرف األسرى التي شهدت ثورة على إجراءات االحتالل التعسفية بحقهم .
احتجاجات األس����رى الفلسطينيين جاءت نتيجة إصرار مصلحة السجون الصهيونية على تركيب أجهزة تشويش بغرض 
التشويش على االتصاالت وهذه األجهزة تخرج إشعاعات قد تتسبب في أمراض سرطانية خطيرة ومزمنة, حيث بدأ بعض 
األس����رى يعانون من الصداع الدائم, وتشويش في الرؤية والغثيان نتيجة اإلشعاعات المنبعثة من هذه األجهزة التي تم 
تركيبها فوق األقس����ام التي يحتجز في داخلها األس����رى، وهذا الفعل اإلجرائي سيتم تعميمه في كافة سجون االحتالل 
الصهيوني التي يحتجز بها أس����رى فلسطينيون, وكشفت مصادر فلس����طينية أن خطوات احتجاجية سيقوم بها أسرى 
سجن »نفحة« للتضامن مع أسرى »رامون«, كما ستمتد هذه الخطوات االحتجاجية إلى سجون أخرى بشكل تدريجي, حتى 
تتوقف مصلحة السجون عن مخطط تركيب هذه األجهزة المسرطنة, وتستجيب لمطالب األسرى التي ينتزعونها من بين 

أنياب االحتالل بالقوة.  
مصلحة السجون الصهيونية شرعت بنقل نحو 90 أسيرا من أصل 120 يقبعون في سجن الرامون من قسم 7 إلى قسم 1 
, وذلك بعد ان تم تركيب ونصب أجهزة تشويش مسرطنة داخله, وقد رفض األسرى نقل أمتعتهم من قسم 7 , واصرروا 
على العودة لقس����م 1 لحين نزع أجهزة التشويش المس����رطنة من فوق قسم 1 , وهذا أدى إلى اعتداء وحشي من مصلحة 
السجون على األسرى,  وابلغوا إدارة السجن أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية في حال اجبارهم على المكوث في قسم 
1, وشرعوا بحرق األثاث المتواجد داخل الغرف وسط صيحات التكبير والتهليل, فتصاعد الدخان األسود بكثافة من داخل 
سجن الرامون, وهو ما أدى إلى تمدد األحداث وانتقالها سريعا إلى قسم 7 الذي كان بقية األسرى ينتظرون نقلهم أيضا إلى 
داخل قسم1, ويبدو ان مصلحة السجون الصهيونية تحاول ان تفرض واقعا جديدا على األسرى يحرمهم من حقوقهم التي 

انتزعوها بالتضحيات الجسام, فمثل هذه األحداث تكررت في األيام الماضية بسجن عوفر والنقب والرامون. 
ال يجب ان يش����غلنا ش����يء عن معركة األسرى, فهم األساس في كل مرحلة من مراحل نضالنا, وهم اليوم في أمس الحاجة 
إلين����ا, إنهم يتعرضون لألمراض الخطيرة والمزمنة على يد مصلحة الس����جون الصهيونية الت����ي تحاول ان تنقل إليهم 
األمراض السرطانية من خالل نصب أجهزة التشويش المسرطنة في األقسام التي يعيشون فيها, وما لم نقم بدورنا على 
أكمل وجه, فإن االحتالل س����يواصل محاوالته حتى يفرض عليهم األمر الواقع, من المفترض ان األسرى وقضيتهم عليها 
إجماع فلس����طيني, وال يجوز االختالف في نصرتهم والوقوف بجانبهم, علينا ان ننحي خالفاتنا جانبا, وننبري كلنا دفاعا 
عن األس����رى, ونتضامن معهم كما عهدونا دائما, فنصرة األس����رى واجب وطني على الجميع مراعاته, فهم الذين تقدموا 
الصفوف, وضحوا بأنفس����هم وحريتهم من اجل ش����عبهم ووطنهم, وفي الوقت الذي يستنجدون بنا, يجب ان ننجدهم 

ونستجيب لهم وننحي كل خالفاتنا جانبا. 
علينا ان ال ننسى ان هناك بين جدران الزنازين من يصرخون من انتهاكات االحتالل لحقوقهم, أنهم يتعاملون مع عدو نازي 
مجرم, يس����تخدم قضيتهم في حملته االنتخابية, وينصب بازارا على معاناتهم ألجل كسب أصوات الناخبين الصهاينة, 
فالتشديد على األسرى وزيادة معاناتهم يرضي اإلسرائيلي ويرضي غروره, وال يجب بأي حال من األحوال ان نترك األسرى 
فريس����ة لالحتالل وورقة بيد الناخب الصهيوني, يجب حمايتهم وإخراجهم م����ن دائرة المقامرة الصهيونية, فهم أثمن 

وأغلى بكثير من ان يتاجر بهم هؤالء المجرمين الصهاينة.    

بين جدران الزنازين 

المقاومة.. وطرد السفير اإلسرائيلي من عمان
بسام أبو شريفد. فايز أبو شمالة

رأي
ص���راع أدمغ���ة ي���دور للي���وم الراب���ع بين 
دولة بكافة أجهزة اس���تخباراتها وش���اب 
واح���د يتخف���ى م���ن أعينها يؤك���د غلبة 
العقل الوحيد وش���كل جدي���د من الصراع 
االس���تخباري، وعم���ل مق���اوم يتكرر خالل 
الماضية بش���كل الفت  الس���تة  األش���هر 
بعد عملية اش���رف نعال���وه األخوين صالح 
وعاصم البرغوث���ي األمر الذي يدق ناقوس 
الخوف في األوس���اط األمنية والسياس���ية 
التي صدمت مرة أخرى بقدرة الفلسطيني 
عل���ى تطوير العملي���ات المقاومة الفردية 
وانتقاله���ا لمرحل���ة جديدة م���ن الدهس 
والس���الح الناري والس���كين إلى الس���كين 
والس���الح الناري ثم التخفي ما يعد عالمة 

فارقة جديدة في الصراع مع االحتالل. 
ان يواجه فلس���طيني بمف���رده المنظومة 
األمني���ة اإلس���رائيلية بأكمله���ا وينج���ح 
ف���ي اله���روب إلى م���كان آم���ن يعني ان 
مرحل���ة جديدة تكتم���ل في الص���راع مع 
االحت���الل وس���قوط نظري���ة نتنياهو في 
إدارت���ه مع الحفاظ على امن جنود جيش���ه 
والمس���توطنين واالستمرار في االستمتاع 
باالحت���الل المري���ح« ديلوك���س دون دفع 
أي ثم���ن ف���األرض تغلي وف���ق المصادر 
نفسها  اإلس���رائيلية  والعسكرية  األمنية 
الت���ي تتوقع انفجارا ش���امال في أي لحظة 
والتهويد  واالس���تيطان  باألقصى  فالمس 
والتنكيل بالفلس���طينيين وهدم بيوتهم 
وطردهم منها واالستيالء عليها هو الوقود 
الذي يش���عل االنفجار ويخرج أمثال البطل 
المقاوم ابن التسعة عشر عاما لينفذ عملية 
نوعية في مفترق مستوطنة »ارئيل« التي 
تقام على مس���احات واس���عة من محافظة 

نابلس وسلفيت.
مرة أخرى يؤكد الفلسطينيون ان االحتالل 
المري���ح الذي تريده حكوم���ة نتنياهو هو 
مجرد شعار ال مضمون له فسياسية احتواء 
الفلس���طينيين ليقبلوا بما يسمى السالم 

االقتصادي بتحس���ين أوضاعهم الحياتية 
مقابل الصمت على بقاء االحتالل تس���قطه 
العملي���ات الفدائية األخيرة واإلحصائيات 
التي تصدر عن أجهزة األمن اإلس���رائيلية 
ع���ن مئ���ات العملي���ات التي تزع���م أنها 
أحبطتها ولك���ن نجاح عدد قليل منها كان 
كاف ليثي���ر الرعب والخوف ويعيد رس���م 
معادل���ة الصراع مع االحت���الل حيث تدعي 
المصادر األمنية اإلس���رائيلية ان الشاباك 
ينجح في الكش���ف عن 10 إلى 20  عملية 
نوعية ش���هريا ما يدلل عل���ى حراك مقاوم 

متواصل.
ال تخفى الدالالت العميقة لعملية »ارئيل« 
البطولية فهي ضربت هيبة جيش االحتالل 
ووجه���ت صفعة لرئي���س األركان الجديد 
افيفي كوخافي الذي كانت أول كلماته في 
هذا المنصب قبل شهرين نريد من الجيش 
ان يب���ادر لمهاجمة الع���دو ويقتله فمنفذ 
عملية ارئي���ل تمكن بمفرده م���ن مفاجأة 
مجموعة كبيرة م���ن الجنود وطعن احدهم 
وس���يطر على سالح أخر ونفذ إطالق نار في 
االختفاء  م���ن  مكاني���ن مختلفين وتمكن 
لتكون الرسالة واضحة ان القوة العسكرية 
الضخم���ة واالعتقاالت اليومي���ة والجهود 
االس���تخبارية للوصول إل���ى المقاومين لن 

تكون حاجزا أمام العملية القادمة. 
عملية »ارئيل« تضع أيضا عالمات تس���اؤل 
مهمة أمام حكومة االحت���الل حول جدوى 
المشروع االس���تيطاني وقدرته على توفير 
الحماية للعمق اإلسرائيلي فالمستوطنات 
مع الب���رج والس���لك الش���ائك أقيمت في 
البدايات األولى قبل عام 1948 كي تحفظ 
امن المس���توطنين لكنهم باتوا أنفسهم 
في حاجة لمن يحميهم واستقدمت قوات 
كبيرة م���ن جيش االحت���الل للدفاع عنهم 
ليس داخل المس���توطنات بل على الطرق 
الت���ي تخت���رق الضفة المحتل���ة ومحطات 
الباص���ات الت���ي يتنقل���ون فيه���ا والتي 

تحولت إلى كت���ل من الباط���ون لمواجهة 
عملي���ات الده���س لكنها ل���م تجب على 
فلسطيني واحد يتقدم بمفرده نحو الجنود 

والمستوطنين. 
ف���ي ض���وء كل ذل���ك تح���ول المش���روع 
االس���تيطاني إلى ع���بء امن���ي كبير على 
جيش االحتالل واإلعالنات اإلسرائيلية عن 
بناء 840 وحدة استيطانية في مستوطنة 
»ارئي���ل«  لن يوف���ر األمن للمس���توطنين 
وجيش االحتالل بل س���يكون سببا إضافيا 
لمزيد من العملي���ات ويفجر غضب المزيد 
م���ن الفلس���طينيين ويش���كل الفدائ���ي 
الق���ادم الذي يوجه ضرب���ات أخرى للجنود 
والمس���توطنين، ومثلما كانت مستوطنات 
قطاع غزة س���ببا في اندحار جيش االحتالل 
ف���إن انعدام األم���ن في الضف���ة المحتلة 
سيطرح مس���ألة االندحار من مستوطناتها 
وجدواها األمنية  مع اإلشارة هنا إلى نسبة 
كبي���رة من المس���توطنين يس���كنون في 
المستوطنات بسبب الثمن المنخفض جدا 
للبي���وت واإلغراءات والتس���هيالت المالية 
المقدمة لهم فهم يبيتون في مستوطنات 
الضفة ويتوجهون يوميا للعمل في أراضي 
48 وم���ع مواجه���ة األخط���ار عل���ى الطرق 

سيطرح سؤال األمن لديهم. 
عملي���ة »ارئيل« البطولي���ة جاءت في وقت 
يواجه المشهد الفلسطيني  خلال سياسيا 
متواصال بسبب االنقسام لتصوب البوصلة 
مج���ددا نحو الع���دو الحقيقي وتدق جرس 
اإلن���ذار مج���ددا بضرورة الخ���روج من عنق 
الجهود نح���و قضايا  الزجاج���ة وتوحي���د 
الصراع الحقيقية مع اشتداد الهجمة على 
أس���رانا في السجون وتتصاعد االقتحامات 
للمس���جد األقصى ويتم إغالقه لس���اعات 
ومحاولة منع الصالة في مصلى باب الرحمة 
فالمرحل���ة خطيرة يتغ���ول فيها االحتالل 
والفدائ���ي ق���رأ الخارطة ويحت���اج اآلخرون 

لنفس القراءة.

هيبة الجيش وجدوى المستوطنات وعملية نوعية أخرى
عامر خليل

طلع البدر من سالسل قرية طال شوقها للحرية، من حجارة نبعة كانت تدفع الماء رقراقا جففها المستعمرون…. اسمه 
“مجاهد ش���ريف”، ورقمه لن يقرر إال  في الخريف حينما تهب الرياح، وتنهمر من الس���ماء أوراق الشجر، وقد تلونت 
بألوان الش���هداء األحمر واألرجواني والداكن…. لكنها كلها أوراق تتس���اقط لتعطي األرض كي تثبت فيها حياة من 

جديد ، وتلد أطفاال ألعابهم حجر وعجلة من جديد.
يا بدر أيها المجاهد يا “مجاهد ش���ريف”، أنت الذي حللت المعضلة، أنت الذي ش���ققت الطريق بعد أن تاه الجهلة 
والعبيد، أنت الذي أبلغتك حجارة النبع الذي جففه الغزاة أن حل المعضلة ال يأتي بالدوران حولها، أو بتضخيم عقدها 
بل بالفكفكة…. حللت المعضلة مع تلك الضفدعة… حين رأتك تس���تلقي على األرض هناك وتنظر للسماء… اقتربت 

منك، وهي منفوخة األوداج ورفعت رأسها غير آبهة ال تهيب وال تحيد.
منفوخة هي… ورأت نفس���ها ضخمة ولو بانتفاخ، ودون أن تهابها أو تبتعد عنها وضعتها بغصن زيتون… جف من 
نزف الدمع على رضيع أحرقه الغزاة فانحنى رأسها من األلم… وارتد جسمها إلى حجمه دون انتفاخ، وأمسكت بها… 
ومهما حاولت انفكاكا باءت أطرافها بالفشل… وقذفتها نحو جذع شجرة تين أحرقها الغزاة … فسقطت هامدة. أنت 

حل المعضلة… اهجم وان كان عدوك مدججا
اهجم وان كان عدوك يتحرك في برج من حديد

اهجم فالبرج ينهار بقرصة عقرب، والحائط ينهار بمياه مطر، والجندي العنصري يرتعد تحت حديده ان أنت هاجمته 
بنشاب قوس أو بإبرة بوص أو بثعبان ينزلق نحوه بين فتحات درعه الحديدي.

الهجوم حماية ألمك وأخيك الرضيع
الهجوم دفاع عن أرضك وشجرك ووطنك

الهجوم وان كان درع الغزاة قويا، ألن الهجوم هو الدفاع االيجابي عن أمنك وطريق الحفاظ على حقوقك، وتش���ريف 
لإلنس���ان والمبادئ الس���امية التي علمنا إياها بالقلم، اهجم وربك األكرم فالنصر ال تل���ده إال اإلرادة الصلبة واإليمان 

العميق بانتصار الحق . يا مجاهد شريف: “فلسطين يا أرض الجدود، إليك البد أن نعود”، وسنعود.

فدائي عملية سلفيت: بدر في ليلة ظلماء
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غزة/ االستقالل:
ق���ررت وزارة الزراعة ف���ي قطاع غزة 
الثالث���اء، وقف تصدي���ر محصولي 
البندورة والخي���ار من القطاع للخارج 
مؤقًتا نظ���ًرا الرتفاع أس���عارها في 

األسواق.
وذكر وكيل ال���وزارة إبراهيم القدرة 
ف���ي تصريحات صحفي���ة أن القرار 
مؤقت حتى تستقر األسعار، الفًتا إلى 
أن سبب االرتفاع يرجع للمنخفضات 
األخيرة وغياب الشمس ما قاد لتأخر 
نض���ج المحصول وراف���ق ذلك فتح 

باب التصدير.
الوزارة تراجع سياساتها  أن  وأوضح 
التصديري���ة بناًء على األس���عار في 
أن  إلى  المحلية، مش���يًرا  األس���واق 
معظم م���ا ُيس���وق يتج���ه للضفة 

الغربية المحتلة، وجزء منه للخارج.
وبين القدرة أن هناك ارتفاًعا ملحوًظا 
األيام  والخيار  البندورة  أس���عار  في 
الماضية، فقد وصل س���عر البندورة 

لخمسة شواقل للكيلو الواحد وثالثة 
للخيار؛ منوًها إلى أن وقف التصدير 

يمثل فرصة النخفاض األسعار.
وأع���رب وكي���ل وزارة الزراع���ة ع���ن 
ب���أن تنخفض أس���عار هذين  أمله 

لش���يقلين  ليص���ل  المحصولي���ن 
للبندورة وش���يقل ونص���ف للخيار، 
»وهو س���عر عادل بين المستهلك 

والمزارع«.
القطاع  ف���ي  المواطنون  واش���تكى 

األي���ام الماضية من ارتفاع أس���عار 
بع���ض أنواع الخض���روات، في وقت 
يعيشون فيه أوضاًعا مأساوية جراء 
الحصار اإلسرائيلي والعقوبات التي 

تفرضها السلطة.

رام الله/ االستقالل:
افتتحت وزارة شؤون المرأة، الثالثاء في مدينة رام الله، معرض »بازار الروزانا 
3«، ال���ذي يضم عددا من المنتجات ل� 60 جمعية نس���وية، وذلك لمناس���بة 

اليوم العالمي للمرأة »الثامن من آذار«، والذي يستمر لمدة 3 أيام.
وقالت وزيرة ش���ؤون المرأة هيفاء اآلغا إن ه���ذا المعرض الممول من الوكالة 
االيطالية للتعاون االنمائي، يقام للمرة الثالثة على التوالي، ويضم منتجات 

نسوية تقليدية.
ولفتت ال���ى أن المرأة الفلس���طينية ريادي���ة ومتميزة، ورفعت رأس���نا في 
كل المحاف���ل الدولي���ة، وفي كل مكان، رغم ما نعاني���ه من احتالل، وضائقة 

اقتصادية، وسياسية.
بدوره، أكد نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي أن المرأة الفلسطينية 
ناضلت وقاتلت بجانب الرجل في شتى مجاالت الحياة، سواء ضد المحتل، أو 
في النضال االجتماعي، أو النضال من أجل تربية األوالد والحفاظ على األسرة، 
خاصة في ظ���ل الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي نعيش���ها، 

واستطاعت رغم ذلك أن تتميز وتبدع.
من ناحيته، قال مدير ع���ام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية عبد 
الناصر الصيرفي إن الوزارة تهتم بالجمعيات النس���وية، وباألنش���طة التي 
تقوم بها ومستوى خدمتها للمجتمع، وباقي الجمعيات بصورة عامة، موجًها 

تحية للمرأة الفلسطينية في كل مواقعها.

افتتاح »بازار الروزانا 3« 
للمنتجات النسوية في رام الله

وقف تصدير البندورة والخيار من غزة الرتفاع أسعارهما

رام الله/ االستقالل:
لإلحص���اء  المرك���زي  الجه���از  أص���در 
النتائج  النق���د  وس���لطة  الفلس���طيني 
األولية لوضع االس���تثمار الدولي والدين 
الخارجي لفلسطين كما في نهاية الربع 
الرابع 2018، ضمن اإلصدار الدوري لوضع 
الدين  وإحص���اءات  الدولي  االس���تثمار 
الخارجي لفلس���طين، وأش���ارا فيها إلى 
أن 1,659 ملي���ون دوالر هو صافي رصيد 
الفلس���طيني حتى  الدولي  االس���تثمار 

نهاية 2018.
وأوض���ح بيان مش���ترك ص���ادر عنهما 
الثالث���اء، أن التف���اوت م���ا ي���زال كبيرًا 
أرص���دة اس���تثمارات االقتص���اد  ف���ي 
فلسطين،  خارج  الموظفة  الفلس���طيني 
وبي���ن أرص���دة االس���تثمارات األجنبية 
الموظف���ة ف���ي االقتصاد الفلس���طيني 
)األصول الخارجية – االلتزامات األجنبية( 
بقيمة بلغت 1,659 مليون دوالر أمريكي.

وأش���ار البيان إلى أن اإليداعات النقدية 
المحلي���ة في البن���وك الخارجية، إضافة 
إلى النقد األجنبي الموجود في االقتصاد 
النصيب  على  اس���تحوذت  الفلسطيني 
األكبر من األصول الخارجية بما نس���بته 
األص���ول  قيم���ة  إجمال���ي  م���ن   59%

الخارجية.
وأظه���رت النتائ���ج أن إجمال���ي أرصدة 
أصول االقتصاد الفلسطيني المستثمرة 
في الخارج بلغ 6,597 مليون دوالر، موزعة 
بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5%، 
واستثمارات حافظة %22، واستثمارات 
العمل���ة والودائع( 65%،  )أهمها  أخرى 
وأصول احتياطية %8. أما على المستوى 
القطاعي، شكلت االستثمارات الخارجية 
لقطاع البنوك %69 من إجمالي األصول 

الخارجية لالقتصاد الفلسطيني.
واس���تحوذ االس���تثمار االجنبي المباشر 
في االقتصاد الفلسطيني على النصيب 

االكبر من اجمالي قيمة الخصوم االجنبية 
وبما نسبته 55%.

أرص���دة الخصوم األجنبية  وبلغ إجمالي 
الفلسطيني  االقتصاد  على  )االلتزامات( 
)أرصدة غير المقيمين المس���تثمرة في 
فلس���طين( حوال���ي 4,938 مليون دوالر، 
توزع���ت بين اس���تثمار أجنبي مباش���ر 
واس���تثمارات حافظ���ة  بنس���بة 55%، 
)أهمه���ا  أخ���رى  واس���تثمارات   ،15%
الق���روض والودائع من الخ���ارج( 30%. 
وعلى المس���توى القطاعي، فقد شكلت 
البنوك  االستثمارات األجنبية في قطاع 
حوال���ي %35 م���ن إجمال���ي الخص���وم 

األجنبية على االقتصاد الفلسطيني.
ولفت���ت النتائج األولية إل���ى أن إجمالي 
رصي���د الدين الخارجي عل���ى القطاعات 
بلغ حوالي  الفلسطينية قد  االقتصادية 
1,535 ملي���ون دوالر. موزع���ة بين دين 
عل���ى القط���اع الحكومي بنس���بة 67%، 

وقطاع البنوك بنسبة %27، والقطاعات 
األخرى )الشركات المالية غير المصرفية، 
والش���ركات غير المالية، والمؤسس���ات 
األهلية، واألس���ر المعيش���ية( بنس���بة 
%3، واالقتراض بين الش���ركات التابعة 

والمنتسبة بنسبة 3%.
يش���ار إلى أن وضع االس���تثمار الدولي 
اس���تثمارات  ألرص���دة  س���جال  يمث���ل 
)األف���راد  فلس���طين  ف���ي  المقيمي���ن 
في  المستثمرة  والحكومة(  والش���ركات 
الخ���ارج تح���ت مس���مى )األص���ول( من 
المملوكة  االس���تثمارات  وأرصدة  جهة، 
للمقيمي���ن خ���ارج فلس���طين )األف���راد 
والشركات والحكومات( والمستثمرة في 
فلس���طين تحت مس���مى )الخصوم( من 

جهة أخرى.
والخص���وم  األص���ول  ه���ذه  وتقس���م 
)اس���تنادًا إل���ى دلي���ل إع���داد مي���زان 
المدفوعات« الطبعة الخامس���ة والصادر 

عن صن���دوق النقد الدول���ي عام 1993( 
إلى اس���تثمار مباشر )اس���تثمار ب�10% 
فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة(، 
واس���تثمارات حافظة )استثمار بأقل من 
%10 من رأس���مال مؤسسة غير مقيمة 
إضافة إلى االس���تثمار في الس���ندات(، 

واستثمارات أخرى.
أما الدين الخارجي فيمثل سجاًل ألرصدة 
الدين المستحقة على قطاعات االقتصاد 
الفلس���طيني لصالح غير المقيمين، بما 
في ذلك الق���روض من غي���ر المقيمين 
وودائ���ع غي���ر المقيمي���ن المودعة في 
فلس���طين،  ف���ي  المصرف���ي  القط���اع 
والس���ندات الفلس���طينية المشتراة من 
قبل غي���ر المقيمين ومعام���الت الدين 
الت���ي تتم بين الش���ركات غير المقيمة 
والمنتسبة في فلسطين،  التابعة  وتلك 
وأي���ة التزامات أخ���رى عل���ى االقتصاد 

الفلسطيني.

1,659 مليون $ رصيد االستثمار الدولي الفلسطيني حتى نهاية 2018

رام الله/ االستقالل:
أظهر مس���ح أع���ده موق���ع االقتصادي 
الثالثاء، أن إنتاج فلس���طين من الزيت 

بلغ 14،470 ألف طن في 2018.
واس���تند االقتصادي في مس���حه على 
بيانات رسمية للجهاز المركزي لإلحصاء 

الفلسطيني.
وكشفت األرقام، أن إنتاج فلسطين من 
الزيت الموس���م الماضي تراجع بنحو 4 

آالف طن مقارنة بموسم 2017.
وبلغ إنتاج فلسطين من الزيت في سنة 
2017 حوال���ي 19،532 ألف طن مقارنة 

ب��14،740 ألف طن الموسم الماضي.
وأرج���ع خب���راء تراجع إنت���اج الزيت في 
فلس���طين الموسم الماضي، إلى ظروف 
بيئي���ة تتمث���ل بعدم حصول ش���جرة 
الزيت���ون عل���ى درج���ة حرارة مناس���بة 
خالل فصل الش���تاء وارتفاع الحرارة في 

الصيف مع قل���ة كميات المي���اه التي 
ُتعطى للشجرة.

وبلغت نس���بة الس���يولة في فلسطين 
أعاله���ا   ،24.8% الماض���ي،  الموس���م 
س���جلت ف���ي بي���ت لح���م وأدناها في 

محافظتي غزة وشمال غزة ب��19.9%.

وفيما يتعلق بكمي���ة الزيتون المقدمة 
للمعاصر في 2018، بلغت نحو 59،344 
أل���ف طن مقاب���ل 87،799 ألف طن في 

موسم 2017.
وبيع���ت تنكة الزيت في بداية موس���م 
الزي���ت العام الماضي من 500 الى 700 

شيكل في األسواق المحلية.
ويوج���د ف���ي فلس���طين، 260 معصرة 
اوتوماتيك  عاملة، منها 248 معص���رة 
و12 معصرة قديمة. وبحسب البيانات، 
يعم���ل ف���ي معاص���ر الزيت���ون ف���ي 

فلسطين، حوالي 1290 عامال.

رام الله/ االستقالل:
أعلن البنك اإلسالمي الفلسطيني، الثالثاء، عن زيادة رأسماله المدفوع بنسبة 

%4 إلى 77 مليون دوالر، صعودا من 74 مليون دوالر سابقا.
وق���ال البنك في بيان له، إن الزيادة تمت عبر رس���ملة مبلغ 3 ماليين س���هم 
)قيمة السهم االسمية دوالر واحد(، على أن يتم ذلك من خالل األرباح المدورة 

وبعد استكمال الموافقات الالزمة من الجهات المختصة.
ورفع البنك رأسماله في 2018 إلى 74 مليون دوالر، ارتفاعا من 69 مليون دوالر 
في 2017، فيما شهد خالل مارس آذار الماضي صفقة لالستحواذ على حصة 

مسيطرة من أسهمه من جانب شركة يقودها البنك الوطني.
وبحسب إفصاحه لبورصة فلسطين، عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر/ 
كانون أول 2018، بلغ صافي أرباح البنك اإلسالمي الفلسطيني 15.13 مليون 

دوالر.
وصعدت أرباح اإلس���المي الفلسطيني بنسبة %4.1 مقارنة مع 2017 ارتفاعا 

من 14.53 مليون دوالر أمريكي.
وذك���ر البنك في بيانه الي���وم، أن مجلس اإلدارة أوص���ى بتوزيع أرباح نقدية 

بنسبة %8.5 من القيمة االسمية للسهم.

»اإلسالمي الفلسطيني« يرفع 
رأسماله إلى 77 مليون دوالر

14.7 ألف طن إنتاج فلسطين من الزيت عام 2018
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أعلن أنا المواطن/فايد احمد حسن ابو شمالة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901920652 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منى محمد سعيد البردويل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803464189 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رسمية عطيه سويلم ثابت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930399621 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي خليل شحدة ابو سابت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802496463( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فداء يوسف محمود فايد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802595124( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/هش���ام حسني عبد الرحمن بشير  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905090221 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد جميل محمد نصر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926116054( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
دع����ت مجموعة جديدة م����ن الزعماء 
السياسيين والشخصيات المعارضة 
ف����ي الجزائ����ر، الرئيَس عب����د العزيز 
بوتفليق����ة إل����ى التنحي م����ع نهاية 
واليته أواخر ش����هر أبريل المقبل مع 
استمرار المظاهرات الداعمة للحراك 
الش����عبي والرافضة لتمديد العهدة 

الرابعة بواليات جزائرية عدة.
فقد حثت »التنس����يقية الوطنية من 
أجل التغيير« ف����ي بيان لها الثالثاء، 
الحكومة الجزائرية على االس����تقالة، 
وح����ل مجلس����ي الش����عب واألم����ة، 
وتش����كيل »حكوم����ة إنق����اذ وطني« 
تكل����ف بتصري����ف أعم����ال الدول����ة 

تعينها رئاسة جماعية.
وطالبت بالدخول في مرحلة انتقالية 
تمّكن الش����عب من تحقيق مشروعه 
الوطن����ي، وب����أن تش����كل الرئاس����ة 
الجماعي����ة م����ن ش����خصيات وطنية 
نزيه����ة تتعه����د بعدم البق����اء في 

السلطة بعد المرحلة االنتقالية.
كم����ا دع����ت التنس����يقية الجي����ش 
الجزائري واألجهزة األمنية إلى ضمان 

التدخل  دون  الدس����تورية  مهامهم 
في خيارات الشعب السياسية.

وطالب����ت بإطالق ح����وار وطني جامع 
لتعديل  العملي����ة  الجوانب  يح����دد 
الدس����تور، وتنظي����م انتخاب����ات في 
المدة التي تعقب المرحلة االنتقالية.

يتزامن ص����دور البيان مع اس����تمرار 

المظاهرات المناوئة للنظام والداعمة 
للحراك الش����عبي في والي����ات عدة، 
حي����ث ش����هدت الجزائ����ر العاصمة 
مظاهرات ووقفات ومسيرات رافضة 
لق����رارات الرئي����س بوتفليقة ومنها 

تأجيل االنتخابات.
يش����ار إلى أن الرئيس الجزائري عبد 

العزيز بوتفليقة كان قد أشار اإلثنين 
-في رس����الة ل����ه بمناس����بة احتفال 
الجزائ����ر ب�«عيد النصر«- إلى أن البالد 
مقبلة على تغيي����ر نظام حكمها من 
خالل الندوة الوطنية الجامعة، مؤكدا 
أن هذه الندوة س����تعقد في القريب 

العاجل بمشاركة جميع األطراف.

شخصيات جزائرية معارضة تدعو بوتفليقة للتنحي

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن رئيس مجلس النواب األردن���ي، عاطف الطراونة، 
تحديد جلس���ة الثالثاء المقبل لمناقش���ة ملف الطاقة 
واتفاقي���ة الغاز مع »إس���رائيل«، وذلك بع���د حالة من 
الجدل استمرت أكثر من 3 سنوات بسبب رفض الشارع 

األردني شراء الغاز من االحتالل.
وكانت ش���ركة الكهرب���اء الوطنية المملوك���ة بالكامل 
للحكوم���ة قد وّقعت في س���بتمبر/ أيلول 2014 خطاب 
نوايا مع شركة »نوبل إنرجي«، صاحبة امتياز الغاز لدى 
الكيان اإلسرائيلي، وتم التوصل إلى الصيغة النهائية 

لالتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي.

وتمتد االتفاقية 15 عامًا بقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 
15 مليار دوالر. وعقدت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط 
اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني )غاز العدو احتالل( 
ف���ي اآلونة األخيرة ملتقاها الموس���ع الراب���ع لمواجهة 

صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني.
وكان مق���رر لجن���ة الطاقة في مجلس الن���واب، النائب 
موس���ى هنطش، قد قال ل�«العربي الجديد«، إن القراءة 
األولية التفاقية الغاز تش���ير إلى وجود ش���بهات حول 
تورط مس���ؤولين ومتنفذين أردنيين في إبرام صفقات 

وساطة تخّص تنفيذ االتفاقية.
والق���ت االتفاقي���ة رفضا واس���عا من قبل الش���ارع 

ومجل���س النواب الذي ص���وت بغالبية أعضائه على 
رفضه���ا، فيما ش���هد األردن مس���يرات ومظاهرات 
ف���ي مختلف الم���دن اعتراضًا على ش���راء الغاز من 
االحتالل. كما أش���ار إلى أن باإلمكان إلغاء االتفاقية 
رغم بدء عمليات مد أنبوب نقل الغاز داخل األراضي 
األردنية. وكانت الحكومة قد اس���تملكت مساحات 
أرض من مواطنين يمر فيها األنبوب، وعّممت نقابة 
المهندسين األردنيين على أعضائها بعدم العمل 
في المش���روع ألنه يعد عمال تطبيعيا مع االحتالل. 
وقد باش���رت الش���ركات المنفذة بمد األنبوب داخل 

األراضي األردنية عمليًا.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن رئي���س أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي من 
العاصمة الس���ورية دمشق الثالثاء، قرب فتح المعبر الحدودي مع سوريا 
خ���الل األيام المقبل���ة، وذلك بعد لقاء مش���ترك جمعه م���ع وزير الدفاع 
الس���وري العماد عبد الله أيوب، ورئيس أركان القوات المسلحة اإليرانية 

اللواء محمد باقري.
وقال الغانمي -في مؤتمر صحفي- »سنش���هد في األيام المقبلة فتح المنفذ 

الحدودي بين سوريا والعراق«، واستئناف الزيارات والتجارة بين البلدين.
وأكد وجود تنس���يق كبير بين قوات بالده مع نظيرتها السورية في محاربة 
تنظي���م الدولة، ولفت إلى أن العراق مس���تمر في توجي���ه الضربات لمواقع 

التنظيم في العمق السوري بالتنسيق مع السلطات السورية.
واعتبر أن أمن سوريا وأمن العراق ال يتجزأ؛ فسوريا عمق للعراق، والعراق عمق 

لسوريا، والتنسيق سيستمر من خالل مركز المعلومات الذي تم تشكيله.
وتمتد الحدود بين س���وريا والعراق على مدى 615 كيلومترا، ويرتبط البلدان 
بثالثة معابر رس���مية تحمل تس���ميات مختلفة عل���ى الجانبين، هي القائم 
من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال في الجانب الس���وري، والوليد من 
جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب الس���وري، ومعبر ربيعة من الجانب 

العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.
وأغلق���ت المعابر الثالثة إثر س���يطرة تنظيم »داعش« على مناطق ش���مالي 

وغربي العراق بين عامي 2014 و2017.

الجيش العراقي: الحدود مع 
سوريا ستفتح خالل أيام

االستقالل/ وكاالت:
رفض وزير الداخلية اإليطالي ماتيو س���الفيني، الثالثاء، اس���تقبال سفينة 
إنقاذ على متنها 49 ش���خًصا، ليثير بذلك مواجهة جديدة حول المهاجرين 

الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط.
وقالت منظمة ميديتيرانيا غير الحكومي���ة إنها أنقذت المهاجرين االثنين 
م���ن على متن قارب مطاط���ي، على بعد 49 ميال بحرًي���ا )79 كيلومترا( قبالة 

الساحل الليبي.
وقال سالفيني لقناة سكاي تي جيه 24، الثالثاء« يمكن أن يتم توفير العالج 
والطعام والمالبس وكل ما يحتاجه المهاجرون، ولكن ما يهمني هو أنهم لن 

يطأوا بأقدامهم إيطاليا«.
وترفع س���فينة منظمة ميديتيرانيا علم إيطاليا، وتقف حاليا في المبودوسا، 

وهى جزيرة إيطالية صغيرة تقع بين صقلية وشمال أفريقيا.
واتهم س���الفيني المنظمة ب� »ارتكاب جريمة التحري���ض على الهجرة غير 
الشرعية« من خالل اس���تباق عملية إنقاذ لخفر السواحل الليبي، مما كان قد 

يؤدي إلعادتهم إلى ليبيا.
كما أصدرت وزارة الداخلية أمًرا للش���رطة ومس���ؤولي خفر السواحل والقوات 
البحرية ببذل كل ما في وس���عهم لمنع« الدخ���ول غير القانوني للمهاجرين 

لألراضي الوطنية«.

وزير الداخلية اإليطالي يرفض 
استقبال سفينة مهاجرين

تلقى معارضة شعبية واسعة

»النواب األردني« يناقش اتفاقية الغاز مع »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
طالب���ت منظم���ة »هيومن رايت���س ووت���ش«، الثالثاء، 
الس���لطات المصرية ببذل جهود جادة لكش���ف مكان 
مصطفى النجار، الناش���ط السياسي والبرلماني السابق 

المفقود منذ نحو 5 أشهر.
جاء ذلك في بي���ان أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية 
)غير حكومية، مقرها نيوي���ورك(، فيما تنفي الحكومة 
المصري���ة مرارا أي دور لها في اعتقال النجار، وتقول إن 

»شائعات اختفائه قسرا أو توقيفه غير صحيحة«.
وقال مايكل َبْيغ، نائب مدير قس���م الش���رق األوس���ط 

وش���مال إفريقيا في هيوم���ن رايت���س: »يعتبر إنكار 
الس���لطات المصري���ة القب���ض على مصطف���ى النجار، 
والغياب الواض���ح لالهتمام بتحديد مكانه، مصدر قلق 
بالغ«. وأض���اف: »الس���لطات المصرية عليه���ا أن تبدأ 
العمل فورا مع عائلة النجار لحل هذه القضية«، إذ نقلت 
»هيومن رايتس ووتش« عن أحد أفراد عائلة النجار )لم 
تسمه( قوله إن »الس���لطات المصرية لم تحقق بجدية 

في قضيته«.
وتاب���ع بي���غ: »يمكن للس���لطات المصري���ة أن تتحرك 
بسهولة لمحاولة تحديد مكان مصطفى النجار«، منتقدا 

عدم العثور على سياسي معروف مفقود.
والنج���ار، طبي���ب أس���نان )38 عام���ا(، وهو المؤس���س 
والرئيس الس���ابق لح���زب العدل المص���ري، وبرلماني 
س���ابق، واختفى ع���ن األنظار في 27 س���بتمبر / أيلول 
الماضي، ولم تتمكن أسرته ومحاموه من االتصال به أو 

اكتشاف مكان وجوده.
وتته���م منظم���ات حقوقي���ة محلي���ة ودولي���ة، مصر 
ب�«انته���اكات حقوقية«، غي���ر أن القاهرة عادة ما تؤكد 
التزامها بحقوق اإلنس���ان، وترفض بشدة التدخل في 

شؤون القضاء.

»هيومن رايتس« تطالب القاهرة بالكشف عن مكان ناشط سياسي »مفقود«
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االستقالل/ وكاالت:
اللجنة  م���داوالت  "إس���رائيل"  تقاط���ع 
الدولي���ة الخاصة للتحقي���ق في إطالق 
النار من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي 
الفلس���طينيين قرب  المتظاهرين  على 
الس���ياج الحدودي في الس���نة األخيرة، 
خالل مس���يرات العودة، والتي س���يتم 
نق���ل نتائجها إل���ى مفوضي���ة حقوق 
اإلنس���ان التابعة لألمم المتحدة لغرض 
عرضها على المحكمة الجنائية الدولية 

في الهاي.
وخالل المداوالت التي جرت في جنيف، 
اإلثنين، تمت إدانة "إس���رائيل" من قبل 
عدد من الدول العربية واإلس���المية، في 
حي���ن قال ممثل���و  ال���دول األوروبية إن 
"إلسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، 
ولكنه���م أضافوا أن إط���الق النار باتجاه 

المتظاهرين لم يكن متناسبا.
وقال رئيس لجنة مجلس حقوق اإلنسان 
المكلف���ة بتقصي الحقائق، س���انتياغو 
كانتون، في مؤتمر صحفي إن إسرائيل 

ارتكب���ت جرائ���م ح���رب وجرائ���م ضد 
اإلنس���انية، مضيفا إن ق���وات االحتالل 
انتهكت بش���كل خطير حقوق اإلنسان 

والقانون اإلنساني الدولي.
أما بالنس���بة لتقديم ش���كوى على هذه 
الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
ف���إن أعضاء اللجنة يعتقدون أن لديهم 
م���ا يكفي من المواد الت���ي تصلح لهذه 
الشكوى، وسيتم تسليمها إلى مفوضة 

حقوق اإلنسان، ميشيل باشليه.
وبحس���ب صحيف���ة "معاري���ف"، ف���إن 
المالحق التي نش���رت ال تش���تمل على 
الت���ي تتضم���ن  الس���وداء"  "القائم���ة 
قد  إس���رائيليين  وجه���ات  مواطني���ن 
تكون متورطة بجرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية، إال أن رئيس اللجنة، كانتون، 
أبلغ الصحيفة أنه يوجد لدى المفوضية 
ملفات كثيرة مع مواد س���رية تش���تمل 

على قوائم ذات صلة.
يش���ار إل���ى أن مندوبة "إس���رائيل" في 
المؤسس���ات الدولي���ة لألم���م المتحدة 

في جين���ف، أفيفا راز ش���ختر، قاطعت 
الجلس���ة، وتظاهرت أمام مقر انعقادها 
إلى جانب س���فير الواليات المتحدة في 

ألمانيا، ريتشارد جنرال.
وادعت شختر أنه "عندما ترفع الالسامية 
رأس���ها في كل مكان، ف���إن هذا المكان 

يمنح الشرعية للتمييز ضد إسرائيل".
وكان���ت اللجن���ة الدولي���ة المس���تقلة 
للتحقي���ق في االحتجاجات في األراضي 
الفلس���طينية المحتلة قد أكدت، نهاية 
الش���هر الفائت، على وج���ود أدلة على 
ارتكاب إسرائيل "جرائم ضد اإلنسانية" 
في قمعها لمس���يرات العودة، وشددت 
على أن قناصة إس���رائيليين استهدفوا 
أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال 

وعاملون طبيون وصحافيون.
وقال رئيس اللجنة، س���انتياغو كانتون، 
ارتكب���وا  اإلس���رائيليين  "الجن���ود  إن 
انته���اكات لحق���وق اإلنس���ان الدولية 
والقانون اإلنساني. وتشكل بعض هذه 
االنتهاكات جرائم ح���رب أو جرائم ضد 

اإلنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق 
فيها فورا".

وحقق���ت اللجنة، التي ش���كلها مجلس 
حقوق اإلنس���ان في األمم المتحدة، في 
االنته���اكات اإلس���رائيلية منذ انطالق 
فعاليات مس���يرة العودة ف���ي 30 آذار/

م���ارس حتى 31 كانون األول/ديس���مبر 
.2018

وقالت اللجن���ة إن "قناصة عس���كريين 
أطلقوا الن���ار على أكثر من س���تة آالف 
متظاهر أعزل أس���بوعًا بعد أس���بوع في 
مواقع التظاهرات". وأضافت أنها "وجدت 
أس���بابًا منطقية تدفع إل���ى االعتقاد أن 
القناصة اإلسرائيليين أطلقوا النار على 
صحافيي���ن وعاملين صحيي���ن وأطفال 

وأشخاص ذوي إعاقة".
كم���ا قال المحقق���ون إن هناك أس���بابا 
منطقية تدعو إلى االعتق���اد أن الجنود 
اإلسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين 
"لم يكونوا يشاركون مباشرة في األعمال 

العدائية أو يشكلون تهديدا وشيكا".

ورف���ض فريق األم���م المتح���دة مزاعم 
إس���رائيل أن التظاهرات كانت تهدف 
إل���ى إخف���اء "أعم���ال إرهابي���ة". وقال 
التقري���ر إن "التظاه���رات كانت مدنية 
ف���ي طبيعتها، ولها أهداف سياس���ية 

محددة".
وأضاف التقرير أنه "رغم عدد من أعمال 
العن���ف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن 
التظاهرات لم تش���كل حمالت قتالية أو 

عسكرية".
وقال���ت اللجنة إنها أج���رت 325 مقابلة 
مع ضحايا وش���هود عي���ان وغيرهم من 
المص���ادر، وراجع���ت أكثر م���ن ثمانية 
آالف وثيقة. واّطلع المحققون على صور 
التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من 
المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.

التقرير إن "السلطات اإلسرائيلية  وقال 
ل���م ترد عل���ى الطلب���ات المتك���ررة من 
اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح 
لها بالدخ���ول إلى إس���رائيل والمناطق 

الفلسطينية".

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���رر رئيس حزب التجم���ع الوطني 
الديمقراط���ي النائب جمال زحالقة 
تقديم شكوى للشرطة االسرائيلية 
ض���د النائب المتط���رف أورن حّزان 
الذي نشر شريط فيديو يقوم خالله 
بإطالق النار عل���ى زحالقة من خالل 
مونتاج للفيل���م األمريكي »الطيب، 

الشرير والقبيح«.
وقال زحالقة ف���ي بيان صحفي »إن 
هذا الشريط خطير حتى لو جاء من 
نائب مهووس مثل »أرون حزان ألّنه 

يمثل تحريًضا فعلًيا على القتل«.
ويمث���ل حزان ف���ي الش���ريط دور 
»القبي���ح« ف���ي حوض اس���تحمام، 
يقوم بإطالق النار ع���دة مّرات على 
ش���خص وضعت على وجهه صورة 

زحالقة.
واعتب���ر زحالقة أن »حزان يتقن دور 
القبيح الذي ال أخالق له ويس���تبيح 

كل ش���يء، ولكن الموض���وع ليس 
فيلًم���ا، ب���ل تحريض خطي���ر على 

القتل«.
وتس���اءل زحالق���ة: »ماذا س���يكون 
الموقف لو خرج نائب عربي بفيديو 
يطلق فيه النار على نائب يهودي«.

وأضاف »ال أقبل االدع���اء بأن حزان 
مهووس ومجنون وحالة فردية، ألنه 
يمثل حال���ة هوس وجنون عنصري 

خطير في المجتمع اإلسرائيلي«.
وتوجه زحالقة إلى لجنة االنتخابات 
الش���ريط  لمن���ع ه���ذا  المركزي���ة 

الدعاية  ف���ي  النش���ر  الدعائي من 
االنتخابي���ة، كما توجه إلى ش���ركة 
فيس���بوك وطالب بوقف نشر هذا 
الش���بكة،  على صفحات  الش���ريط 
باعتب���اره ش���ريًطا عنصرًيا يحرض 

على العنف والقتل.

زحالقة يتقدم بشكوى ضد نائب متطرف نشر فيديو يحّرض على قتله

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت القناة الثالثة عشر اإلسرائيلية الليلة قبل الماضية بأن بيني غانتس 
ال���ذي يتزعم تحالف حزب »كح���ول – لفان« قال في جلس���ة مغلقة: »إنه ال 

يستبعد الجلوس في حكومة مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو«.
وأضاف غانتس أيًضا في شريط تسجيل حصلت عليه القناة إن األوضاع قد 

تتغير وإن طبيعة الحياة ديناميكية.
كم���ا لمح غانتس في الش���ريط إلى إمكانية تش���كيل حكوم���ة مع األحزاب 

اليهودية للمتشددين دينيا »الحاريديم«.
هذا ويشير اس���تطالع للرأي العام نشرته قناة »كان« اإلسرائيلية مؤخًرا إلى 
أنه لو أجريت االنتخابات اليوم، لكان الليكود سيحصل على 31 مقعدا، يليه 

حزب »كاحول الفان« مع 30 مقعدا.
وبحس���ب االس���تطالع الذي نش���رته القناة »11« العبرية فق���د حصل حزب 
غانت���س على 30 مقعدا بينما تفوق عليه حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بواقع مقعد واحد بحصوله على 31 مقعدا.
وفيما يتعلق بالكتل البرلمانية فقد اظهر االس���تطالع استمرار تفوق تكتل 
اليمين بحصوله على 63 مقعدا، بينما تراجع اليس���ار والوس���ط بحصولهم 

على 45 مقعدا.

غانتس ال يستبعد إمكانية 
ائتالفه مع نتنياهو في الحكومة

»مواد سرية« تدين »إسرائيل« بجرائم حرب في الجنائية الدولية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، الثالثاء، إن الكنيست المقبل 
وربما االئتالف الحكومي المتوقع تشكيله من أحزاب يمينية متشددة خاصًة 

المتدينة األرثوذكسية، سيكون األكثر تطرًفا في تاريخ »إسرائيل«.
وش���ن ليبرمان خ���الل مؤتم���ر صحف���ي، هجوًما ح���اًدا على تل���ك األحزاب 
األرثوذكس���ية. مش���يًرا إلى أن مستقبل إسرائيل س���يكون مجهواًل في ظل 

وجود هذه األحزاب.
وقال »أنا قلق بش���أن ما سيبدو عليه الكنيس���ت، قد يكون األكثر تطرًفا على 

اإلطالق«.
وهاجم ليبرمان حزب ميرتس الذي ادعى أنه يقف خلف اس���تطالعات الرأي 
التي تشير إلى أن حزبه »إسرائيل بيتنا« لن يتعدى نسبة الحسم. مشيًرا إلى 

أنه حسب استطالعات داخلية لحزبه فإنهم سيحصدون 9 مقاعد.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال بنيامي���ن نتنياهو رئي���س الوزراء 
»اإلس���رائيلي«، الثالثاء، إنه سيعمل من 
أجل إزال���ة القيود المفروضة على تطبيق 

قانون إعدام منفذي العمليات.
وأش���ار خالل زيارته لعائلة الحاخام الذي 
قتل في عملية مس���توطنة أرئيل  األحد 
الماض���ي، إلى وجود بع���ض القيود التي 

تمن���ع حاليا تطبيق القانون. مش���يرا إلى 
أنه س���يتم العمل على إزالتها في أقرب 

فرصة ممكنة.
ورفض نتنياه���و تقديم وع���د من أجل 
إزالة تلك القيود. قائال »ال أعد بذلك، نحن 
نتخ���ذ إجراءات في إطار م���ا يوافق عليه 
النظام القانوني، نحن خاضعون للقانون، 
ومثل هذه القرارات نعمل على تغييرها 

تدريجيا، لكن ال يمكن أن أعدكم بأش���ياء 
ال أعتقد أنها س���تتغير غدا وفورا«. وفق 

قوله.
وتعهد نتنياهو بالعم���ل العتقال منفذ 
قضائية  لمحاكم���ة  وتقديمه  العملي���ة 
وتش���ديد العقوبات ضده. مشيرا إلى أن 
قوات الجيش والش���اباك تعمل من أجل 

اعتقاله.

ليبرمان: الكنيست 
المقبل األكثر تطرفًا 

بتاريخ »إسرائيل«

نتنياهو: سنزيل القيود لتطبيق قانون إعدام منفذي العمليات

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال ما يسمى وزير اس���تيعاب المهاجرين في 
حكوم���ة االحتالل »اإلس���رائيلي« يؤاف غاالنت، 
الثالثاء، إنه سيتم بناء 5 آالف وحدة استيطانية 

في مستوطنة »اريئيل« خالل العقد المقبل.
وأش���ار خالل زيارته للمستوطنة، إلى أنه سيتم 
خ���الل أيام بدء تنفيذ بناء حي جديد يضم 840 

وحدة استيطانية.

واعتبر أن ذلك يأتي كرد مناس���ب وواضح على 
عملية إطالق الن���ار الفدائية التي وقعت األحد 
الماض���ي في محيط المس���توطنة وأدت لمقتل 

جندي وحاخام وإصابة آخرين.

غاالنت: سنبني 5 آالف وحدة في »أريئيل« العقد المقبل
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االستقالل/ وكاالت:
يمكن للتغذية أن تساعد على أن يبلغ طول 
الطف����ل أقصى ح����د ممكن حس����ب جيناته 
الوراثي����ة، وتبدأ ه����ذه التغذي����ة منذ فترة 

الحمل.
وتش����ير تقارير طبية إل����ى أن تناول الحامل 
كوب حليب يوميًا يساعد على تعزيز مخزون 
جسمها من الكالسيوم، وتوفير فرصة جيدة 
للطف����ل لينمو طوله إلى الح����د األقصى، وأن 
تأثير تغذي����ة األم أثناء الحم����ل يؤثر على 

احتماالت الطول حتى عندما يكبر الطفل.
التغذية

إلى جانب هذه الخطوة األولى، يحتاج الطفل 

بين ُعمر سنة و3 س����نوات إلى 700 ملغ من 
الكالس����يوم يوميًا، وبين س����ن 4 و8 سنوات 
إلى 1000 ملغ من الكالس����يوم، وبين سن 9 

و18 سنة إلى 1300 ملغ من الكالسيوم.
ويوفر كوب الحليب 125 ملغ من الكالسيوم، 
ويمكن للطفل تناول 3 حصص من الحليب 
أو منتجات����ه مث����ل الجبن واللب����ن )الزبادي( 
في الي����وم. ويوجد الكالس����يوم في مصادر 
غذائية أخرى، مثل البيض، واللوز، والسبانخ 
والخض����روات الورقي����ة كالبروكل����ي، والموز، 
وبعض األس����ماك وخاص����ة المعّلب����ة التي 
تحتوي على عظام مثل السردين والسلمون 

والمكاريل.

النوم والحركة
ولضمان نمو ط����ول الطفل إلى الحد األقصى 
يحتاج إلى النوم الس����اعات المطلوبة. وتحث 
التوصي����ات على أن ين����ام الطفل في مرحلة 
ما قبل المدرس����ة بين 10 و13 ساعة يوميًا، 
وفي مرحلة المدرسة بين 10 و12 ساعة في 
اليوم، وفي مرحلة المراهقة بين 8 س����اعات 

ونصف و9 ساعات ونصف كل يوم.
وتفيد األدلة بأن الرياضة والنش����اط البدني 
والتمارين الرياضية بمختلف أشكالها تعّزز 
فرص الطفل في نمو طوله إلى الحد األقصى 
الوراثي، كما تس����اعد األعمال المنزلية على 

تحقيق الهدف نفسه.

هكذا تساعد طفلك ليصبح طويل القامة؟

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت شركة إنستا 360 إطالق أول كاميرا قابلة للطي 
اللتق���اط صور ب�360 درجة أو ص���ور ثالثية األبعاد ب� 

180 درجة.
وأوضحت الش���ركة الصينية، المتخصصة في إنتاج 
كاميرات 360 درجة، أن الكاميرا Evo الجديدة تمتاز 
بتصميم قابل للطي وتتيح للمس���تخدم التحول بين 

وضعي التصوير.
وأضافت شركة إنستا 360 أنه يمكن للمستخدم عن 
طريق تطبيق Insta360 VR توصيل نظارات الواقع 
االفتراضي الش���ائعة مثل أوكولوس Go VR أو إتش 
تي سي Vive Focus أو سامسونج Gear VR بكاميرا 
إنس���تاEvo 360، لك���ي يت���م نقل الصور الس���لكيًا 

.3D وتشغيلها بعد ذلك في الوضع ثالثي األبعاد
ع���الوة عل���ى أن أداة HoloFrame عب���ارة عن ملحق 
تكميلي مصمم للهواتف الذكية، يتيح للمستخدم 
مشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو ثالثية األبعاد على 
شاشة الهواتف الذكية دون الحاجة إلى نظارة خاصة 

.3D ثالثية األبعاد
وتأتي كاميرا إنستاEvo 360 الجديدة بأبعاد مدمجة 
تبلغ 3رx 5 50رx 49 52 مم في حالة الطي، وال يتعدى 
وزنها 113 غرامًا، وعندما يتم فردها فإن أبعادها تبلغ 

4رx 49 x 3 98ر26 م���م، ويتم التق���اط الصور بدقة 
18 ميغابيكس���ل )x 3040 6080 بيكس���ل(، وتروج 
الشركة الصينية للكاميرا الجديدة من خالل تسجيل 

الفيديو بدقة وضوح x 2880 5760 بيكسل.
وتش���تمل الكامي���را إنس���تاEvo 360 الجديدة على 
مستشعرات جيروسكوب مدمجة لتثبيت الصورة من 
 FlowState 6 محاور، وبفضل وظيفة تثبيت الصورة
فإن���ه يمكن الحصول عل���ى صور ثابت���ة حتى أثناء 

الحركة، كما يمكن تش���غيل مقاطع الفيديو أو عرض 
الصور على أية نظارة واقع افتراضي.

وتتوف���ر أداة HoloFrame االختباري���ة لهوات���ف 
أب���ل آيف���ون X و XS و XS MAX و XR، وم���ن ضمن 
الموديالت األخرى هواتف سامسونج جاالكسي S8 و 

.Note 8 و S9+ و S8+
 Evo وأوضحت الش���ركة الصينية أن س���عر الكاميرا

الجديدة يبلغ نحو 420 دوالرًا أمريكيًا.

إطالق أول كاميرا 360 درجة قابلة للطي!

االستقالل/ وكاالت:
ينص���ح األطباء باتباع نظ���ام غذائي صحي لتجن���ب اإلصابة بداء 

السكري الذي بات مرضًا شائعًا في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة والمجففة 
قد يس���اهم بش���كل فعال ف���ي الوقاية من مرض الس���كري، إال 
أن بع���ض ه���ذه الفواكه قد يكون لها تأثير س���لبي على مرضى 

السكري أيضًا.
وبحس���ب األبحاث العديدة التي أجريت حت���ى اآلن، فإن الفاكهة 
المجففة مثل الزبيب والتين والمشمش تحتوي على نسبة مركزة 

من السكريات الطبيعية، لذا يجب تجنب اإلفراط في تناولها.
ويقول أخضائيو التغذي���ة، إن عملية التجفيف تعمل على زيادة 
تركيز السكريات الطبيعية للفواكه، مما يسبب ارتفاعًا غير صحي 

في نسبة السكر في الدم عندما يمتصه الجسم بسرعة.
وينص���ح الخب���راء بتناول الفاكه���ة الطازجة مث���ل الجريب فروت 
والش���مام والفراولة والخ���وخ، وتناول الفاكه���ة المجففة بكميات 
محدودة لتجنب ارتفاع نس���بة الس���كر في الدم، وف���ق ما أوردت 

صحيفة ستار أونالين البريطانية.

لهذه األسباب تجنب 
اإلفراط بتناول 

الفاكهة المجففة

االستقالل/ وكاالت:
يعتزم موقع في����س بوك للتواص����ل االجتماعي 
تعزيز جهوده الرامية لمنع نشر األخبار المختلقة، 
حي����ث أكد الموق����ع أن����ه اتخذ في س����بيل ذلك 
عدة إجراءات على رأس����ها إنش����اء غرفة عمليات 
افتراضية يتواصل عبره����ا موظفون بفيس بوك 
بعدة مواقع مختلفة، ويتواصلون أيضًا بالسلطات 
في ع����دد من الدول األوروبية، م����ن بينها ألمانيا، 
وذلك حسبما أكدت مديرة فيس بوك المختصة، 

تيسا ليونس، أمس اإلثنين في برلين.
وأكدت ليونس أن ش����ريكها الثاني لفحص مدى 
صحة األخب����ار، بعد مرك����ز أبح����اث »كوريكتف« 

سيكون وكالة األنباء األلمانية )د ب أ(.
وأوضح����ت ليونس أن فيس ب����وك يتعاون بهذا 
الش����كل م����ع 43 منظمة عل����ى مس����توى العالم 

لمواجهة األخبار الكاذبة.
ولفتت ليونس إلى أن غرف����ة العمليات الجديدة 
التي س����يقيمها فيس بوك بمناس����بة انتخابات 
البرلم����ان األوروبي المق����ررة في 26 ماي����و )أيار( 
المقبل س����تكون نموذجًا يح����اول فيس بوك من 
خالله التصدي لمش����كلة األخبار الكاذبة، مشيرة 

إل����ى أن عددًا من مطوري البرام����ج وعلماء التقنية 
المعلوماتية وخبراء في السياس����ة س����يتعاونون 
مع بعضهم من أجل ه����ذا الهدف على مدى 24 

ساعة.
وأش����ارت ليونس إل����ى أن هذه الغرفة س����تضم 
أعضاء من 20 فريقًا مختلفًا بش����ركة فيس بوك، 
وذلك في س����بيل مس����اعدة فيس بوك على نقل 
إمكاناتها إلى المواقع التي تحتاج ذلك بش����كل 

ملح.
وس����يتعاون في����س ب����وك أيض����ًا مع س����لطات 
مث����ل المكتب االتح����ادي األلماني ألم����ن تقنية 
المعلومات، وذلك لتحقيق عدة أهداف من بينها 

التعرف المبكر على المخاطر.
وس����يتم توزيع غرفة العملي����ات على عدة مواقع، 
من بينها المقر الرئيسي لفيس بوك بكاليفورنيا 
ومقر الشركة األوروبي في مدينة دبلن في أيرلندا.

وس����تظل هذه البنية حتى بعد انتهاء انتخابات 
البرلم����ان األوروب����ي، حس����بما أك����دت ليون����س، 
وسيراقب الزج عبر الموقع بأخبار كاذبة في أعقاب 
بعض األحداث، وس����يتخذ اإلجراءات التي يراها 

مناسبة للتصدي لهذه األخبار.

االستقالل/ وكاالت:
اش���تكى عدد من مالك���ي هاتف سامس���ونج األحدث، 
“جاالكس���ي إسGalaxy S10 ”10، م���ن وج���ود عيب 
ف���ي الجهاز يؤدي إلى اس���تهالك ونفاد طاقة البطارية 

بس���رعة، ولك���ن يب���دو أن المش���كلة محصورة 
بالواليات المتحدة.

وأوضح المستخدمون أن هاتف 
Galaxy S10 ال���ذي بدأت 
الش���ركة الكوري���ة طرحه 
للبيع في وقت س���ابق من 
ش���هر آذار/مارس الجاري، 

يعاني من أن الشاشة تعمل 
من تلق���اء نفس���ها، حتى وإن 

كان في الجيب أو في حقيبة.
 Galaxy وكتب أحد مالك���ي هاتف

 :Reddit ”عل���ى موقع “ريدي���ت S10
“ل���دي Galaxy S10، وأبقي هاتفي في 

جيبي والشاشة باتجاه ساقي )ألن ساقي أقل 
عرضة إلتالف الشاش���ة(”. وأضاف: “المشكلة الوحيدة 
في ذلك هي أنني بدأت أش���عر باهتزازات رفض بصمة 

األصبع أثناء وجود الهاتف في جيبي”.
في حين قال مس���تخدم آخر، يعاني من ذات المش���كلة، 
على منتدى سامسونج في الواليات المتحدة: “أول شيء 

فعلته 
تنش���يط  ه���و 
للتشغيل،  النقر  )ميزة( 
لم أش���اهد هذا ف���ي هاتف 
سامسونج من قبل. اآلن لدي أحدث 
م���ا تقدمه سامس���ونج ولك���ن ال يعمل 
بش���كل صحيح”. وأضاف: “س���اقي من خالل 

نسيج )السروال( تنقر على الهاتف وتفتحه”.
وأوضح الش���اكون من المشكلة أنها تؤدي إلى استنزاف 
البطارية بش���كل مس���تمر حيث إن الشاش���ة تش���تغل 
أكثر مم���ا يجب. وفي بعض الح���االت، تقوم ميزة “انقر 
للتش���غيل” Tape to Wake أيضا بتشغيل الكاميرا، 
التي تستهلك كمية أكبر من الطاقة ألن مجموعة كبيرة 
من المستش���عرات يتم تنش���يطها الحًق���ا ألن الجهاز 

يعتقد أنه يعمل في ظروف اإلضاءة المنخفضة.

Galaxy S10 احذروا هذا العيب في هاتف فيس بوك يعزز مراقبته لألخبار الكاذبة
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االستقالل/ وكاالت:
يمكن للتغذية أن تساعد على أن يبلغ طول 
الطف����ل أقصى ح����د ممكن حس����ب جيناته 
الوراثي����ة، وتبدأ ه����ذه التغذي����ة منذ فترة 

الحمل.
وتش����ير تقارير طبية إل����ى أن تناول الحامل 
كوب حليب يوميًا يساعد على تعزيز مخزون 
جسمها من الكالسيوم، وتوفير فرصة جيدة 
للطف����ل لينمو طوله إلى الح����د األقصى، وأن 
تأثير تغذي����ة األم أثناء الحم����ل يؤثر على 

احتماالت الطول حتى عندما يكبر الطفل.
التغذية

إلى جانب هذه الخطوة األولى، يحتاج الطفل 

بين ُعمر سنة و3 س����نوات إلى 700 ملغ من 
الكالس����يوم يوميًا، وبين س����ن 4 و8 سنوات 
إلى 1000 ملغ من الكالس����يوم، وبين سن 9 

و18 سنة إلى 1300 ملغ من الكالسيوم.
ويوفر كوب الحليب 125 ملغ من الكالسيوم، 
ويمكن للطفل تناول 3 حصص من الحليب 
أو منتجات����ه مث����ل الجبن واللب����ن )الزبادي( 
في الي����وم. ويوجد الكالس����يوم في مصادر 
غذائية أخرى، مثل البيض، واللوز، والسبانخ 
والخض����روات الورقي����ة كالبروكل����ي، والموز، 
وبعض األس����ماك وخاص����ة المعّلب����ة التي 
تحتوي على عظام مثل السردين والسلمون 

والمكاريل.

النوم والحركة
ولضمان نمو ط����ول الطفل إلى الحد األقصى 
يحتاج إلى النوم الس����اعات المطلوبة. وتحث 
التوصي����ات على أن ين����ام الطفل في مرحلة 
ما قبل المدرس����ة بين 10 و13 ساعة يوميًا، 
وفي مرحلة المدرسة بين 10 و12 ساعة في 
اليوم، وفي مرحلة المراهقة بين 8 س����اعات 

ونصف و9 ساعات ونصف كل يوم.
وتفيد األدلة بأن الرياضة والنش����اط البدني 
والتمارين الرياضية بمختلف أشكالها تعّزز 
فرص الطفل في نمو طوله إلى الحد األقصى 
الوراثي، كما تس����اعد األعمال المنزلية على 

تحقيق الهدف نفسه.

هكذا تساعد طفلك ليصبح طويل القامة؟

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت شركة إنستا 360 إطالق أول كاميرا قابلة للطي 
اللتق���اط صور ب�360 درجة أو ص���ور ثالثية األبعاد ب� 

180 درجة.
وأوضحت الش���ركة الصينية، المتخصصة في إنتاج 
كاميرات 360 درجة، أن الكاميرا Evo الجديدة تمتاز 
بتصميم قابل للطي وتتيح للمس���تخدم التحول بين 

وضعي التصوير.
وأضافت شركة إنستا 360 أنه يمكن للمستخدم عن 
طريق تطبيق Insta360 VR توصيل نظارات الواقع 
االفتراضي الش���ائعة مثل أوكولوس Go VR أو إتش 
تي سي Vive Focus أو سامسونج Gear VR بكاميرا 
إنس���تاEvo 360، لك���ي يت���م نقل الصور الس���لكيًا 

.3D وتشغيلها بعد ذلك في الوضع ثالثي األبعاد
ع���الوة عل���ى أن أداة HoloFrame عب���ارة عن ملحق 
تكميلي مصمم للهواتف الذكية، يتيح للمستخدم 
مشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو ثالثية األبعاد على 
شاشة الهواتف الذكية دون الحاجة إلى نظارة خاصة 

.3D ثالثية األبعاد
وتأتي كاميرا إنستاEvo 360 الجديدة بأبعاد مدمجة 
تبلغ 3رx 5 50رx 49 52 مم في حالة الطي، وال يتعدى 
وزنها 113 غرامًا، وعندما يتم فردها فإن أبعادها تبلغ 

4رx 49 x 3 98ر26 م���م، ويتم التق���اط الصور بدقة 
18 ميغابيكس���ل )x 3040 6080 بيكس���ل(، وتروج 
الشركة الصينية للكاميرا الجديدة من خالل تسجيل 

الفيديو بدقة وضوح x 2880 5760 بيكسل.
وتش���تمل الكامي���را إنس���تاEvo 360 الجديدة على 
مستشعرات جيروسكوب مدمجة لتثبيت الصورة من 
 FlowState 6 محاور، وبفضل وظيفة تثبيت الصورة
فإن���ه يمكن الحصول عل���ى صور ثابت���ة حتى أثناء 

الحركة، كما يمكن تش���غيل مقاطع الفيديو أو عرض 
الصور على أية نظارة واقع افتراضي.

وتتوف���ر أداة HoloFrame االختباري���ة لهوات���ف 
أب���ل آيف���ون X و XS و XS MAX و XR، وم���ن ضمن 
الموديالت األخرى هواتف سامسونج جاالكسي S8 و 

.Note 8 و S9+ و S8+
 Evo وأوضحت الش���ركة الصينية أن س���عر الكاميرا

الجديدة يبلغ نحو 420 دوالرًا أمريكيًا.

إطالق أول كاميرا 360 درجة قابلة للطي!

االستقالل/ وكاالت:
ينص���ح األطباء باتباع نظ���ام غذائي صحي لتجن���ب اإلصابة بداء 

السكري الذي بات مرضًا شائعًا في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة والمجففة 
قد يس���اهم بش���كل فعال ف���ي الوقاية من مرض الس���كري، إال 
أن بع���ض ه���ذه الفواكه قد يكون لها تأثير س���لبي على مرضى 

السكري أيضًا.
وبحس���ب األبحاث العديدة التي أجريت حت���ى اآلن، فإن الفاكهة 
المجففة مثل الزبيب والتين والمشمش تحتوي على نسبة مركزة 

من السكريات الطبيعية، لذا يجب تجنب اإلفراط في تناولها.
ويقول أخضائيو التغذي���ة، إن عملية التجفيف تعمل على زيادة 
تركيز السكريات الطبيعية للفواكه، مما يسبب ارتفاعًا غير صحي 

في نسبة السكر في الدم عندما يمتصه الجسم بسرعة.
وينص���ح الخب���راء بتناول الفاكه���ة الطازجة مث���ل الجريب فروت 
والش���مام والفراولة والخ���وخ، وتناول الفاكه���ة المجففة بكميات 
محدودة لتجنب ارتفاع نس���بة الس���كر في الدم، وف���ق ما أوردت 

صحيفة ستار أونالين البريطانية.

لهذه األسباب تجنب 
اإلفراط بتناول 

الفاكهة المجففة

االستقالل/ وكاالت:
يعتزم موقع في����س بوك للتواص����ل االجتماعي 
تعزيز جهوده الرامية لمنع نشر األخبار المختلقة، 
حي����ث أكد الموق����ع أن����ه اتخذ في س����بيل ذلك 
عدة إجراءات على رأس����ها إنش����اء غرفة عمليات 
افتراضية يتواصل عبره����ا موظفون بفيس بوك 
بعدة مواقع مختلفة، ويتواصلون أيضًا بالسلطات 
في ع����دد من الدول األوروبية، م����ن بينها ألمانيا، 
وذلك حسبما أكدت مديرة فيس بوك المختصة، 

تيسا ليونس، أمس اإلثنين في برلين.
وأكدت ليونس أن ش����ريكها الثاني لفحص مدى 
صحة األخب����ار، بعد مرك����ز أبح����اث »كوريكتف« 

سيكون وكالة األنباء األلمانية )د ب أ(.
وأوضح����ت ليونس أن فيس ب����وك يتعاون بهذا 
الش����كل م����ع 43 منظمة عل����ى مس����توى العالم 

لمواجهة األخبار الكاذبة.
ولفتت ليونس إلى أن غرف����ة العمليات الجديدة 
التي س����يقيمها فيس بوك بمناس����بة انتخابات 
البرلم����ان األوروبي المق����ررة في 26 ماي����و )أيار( 
المقبل س����تكون نموذجًا يح����اول فيس بوك من 
خالله التصدي لمش����كلة األخبار الكاذبة، مشيرة 

إل����ى أن عددًا من مطوري البرام����ج وعلماء التقنية 
المعلوماتية وخبراء في السياس����ة س����يتعاونون 
مع بعضهم من أجل ه����ذا الهدف على مدى 24 

ساعة.
وأش����ارت ليونس إل����ى أن هذه الغرفة س����تضم 
أعضاء من 20 فريقًا مختلفًا بش����ركة فيس بوك، 
وذلك في س����بيل مس����اعدة فيس بوك على نقل 
إمكاناتها إلى المواقع التي تحتاج ذلك بش����كل 

ملح.
وس����يتعاون في����س ب����وك أيض����ًا مع س����لطات 
مث����ل المكتب االتح����ادي األلماني ألم����ن تقنية 
المعلومات، وذلك لتحقيق عدة أهداف من بينها 

التعرف المبكر على المخاطر.
وس����يتم توزيع غرفة العملي����ات على عدة مواقع، 
من بينها المقر الرئيسي لفيس بوك بكاليفورنيا 
ومقر الشركة األوروبي في مدينة دبلن في أيرلندا.

وس����تظل هذه البنية حتى بعد انتهاء انتخابات 
البرلم����ان األوروب����ي، حس����بما أك����دت ليون����س، 
وسيراقب الزج عبر الموقع بأخبار كاذبة في أعقاب 
بعض األحداث، وس����يتخذ اإلجراءات التي يراها 

مناسبة للتصدي لهذه األخبار.

االستقالل/ وكاالت:
اش���تكى عدد من مالك���ي هاتف سامس���ونج األحدث، 
“جاالكس���ي إسGalaxy S10 ”10، م���ن وج���ود عيب 
ف���ي الجهاز يؤدي إلى اس���تهالك ونفاد طاقة البطارية 

بس���رعة، ولك���ن يب���دو أن المش���كلة محصورة 
بالواليات المتحدة.

وأوضح المستخدمون أن هاتف 
Galaxy S10 ال���ذي بدأت 
الش���ركة الكوري���ة طرحه 
للبيع في وقت س���ابق من 
ش���هر آذار/مارس الجاري، 

يعاني من أن الشاشة تعمل 
من تلق���اء نفس���ها، حتى وإن 

كان في الجيب أو في حقيبة.
 Galaxy وكتب أحد مالك���ي هاتف

 :Reddit ”عل���ى موقع “ريدي���ت S10
“ل���دي Galaxy S10، وأبقي هاتفي في 

جيبي والشاشة باتجاه ساقي )ألن ساقي أقل 
عرضة إلتالف الشاش���ة(”. وأضاف: “المشكلة الوحيدة 
في ذلك هي أنني بدأت أش���عر باهتزازات رفض بصمة 

األصبع أثناء وجود الهاتف في جيبي”.
في حين قال مس���تخدم آخر، يعاني من ذات المش���كلة، 
على منتدى سامسونج في الواليات المتحدة: “أول شيء 

فعلته 
تنش���يط  ه���و 
للتشغيل،  النقر  )ميزة( 
لم أش���اهد هذا ف���ي هاتف 
سامسونج من قبل. اآلن لدي أحدث 
م���ا تقدمه سامس���ونج ولك���ن ال يعمل 
بش���كل صحيح”. وأضاف: “س���اقي من خالل 

نسيج )السروال( تنقر على الهاتف وتفتحه”.
وأوضح الش���اكون من المشكلة أنها تؤدي إلى استنزاف 
البطارية بش���كل مس���تمر حيث إن الشاش���ة تش���تغل 
أكثر مم���ا يجب. وفي بعض الح���االت، تقوم ميزة “انقر 
للتش���غيل” Tape to Wake أيضا بتشغيل الكاميرا، 
التي تستهلك كمية أكبر من الطاقة ألن مجموعة كبيرة 
من المستش���عرات يتم تنش���يطها الحًق���ا ألن الجهاز 

يعتقد أنه يعمل في ظروف اإلضاءة المنخفضة.

Galaxy S10 احذروا هذا العيب في هاتف فيس بوك يعزز مراقبته لألخبار الكاذبة
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الدمام/ االستقالل: 
يغ���ادر صباح الي���وم األربع���اء ، المنتخ���ب األولمبي 
الفلس���طيني لكرة القدم  مدينة الدمام ، متوجها إلى 
البحري���ن ، بعد إنهاء معس���كره المغلق مس���اء أمس 

الثالثاء ، و الذي استغرق 6 أيام .
و خضع الالعبون للتدريبات التي أعدها الطاقم الفني 
بقيادة المدير الفني أيمن صندوقه قبيل مشاركتهم 

في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما في البحرين .
وقد رك���ز الجهاز الفن���ي في هذه المرحل���ة على رفع 
معنويات الالعبين والتهيئة النفس���ية لالعبين داخل 
وخارج الملعب و طريقة اللعب التي س���يعتمد عليها 

المنتخب في التصفيات .

و نجح المنتخ���ب وديًا بالتع���ادل اإليجابي 2_2 أمام 
تركمانستان .

وأكد الطاقمان الفني واإلداري على أن تالصق وترابط 
الالعبين ومحبتهم لبعضهم البعض سيساعد كثيرًا 

في تجهيز المنتخب قبل البدء بالتصفيات.
لمنتخبن���ا  األول���ى  المب���اراة  أن  بالذك���ر  جدي���ر 
س���تجرى يوم الجمعة 2019/3/22 أمام المنتخب 
السيرالنكي الساعة الثالثة بتوقيت فلسطين على 

استاد خليفة .
وم���ن المنتظر أن يعق���د اإلجتماع الفن���ي والمؤتمر 
الخ���اص بمب���اراة منتخبن���ا والمنتخ���ب  الصحف���ي 

السيرالنكي غدًا الخميس 2019/3/21 .

»األولمبي” الوطني ينتقل إلى البحرين الستكمال معسكره المغلق

القاهرة/ االستقالل: 
تخيم أجواء مباراة القمة المصرية، 
الزمال���ك أمام مضيفه  على مباراة 
المقاولون الع���رب ، اليوم األربعاء 
، عل���ى ملعب بترو س���بورت ، في 
اللقاء المؤجل من الجولة ال�25 من 

الدوري الممتاز .
إلى  الرحال  الفريق األبيض  ويشد 
ملعب بترو سبورت، من أجل انتزاع 
نقاط المب���اراة كاملة، للحفاظ على 
ف���ارق النقاط أمام مالحقه األهلي، 
قب���ل مب���اراة الكالس���يكو، إال أنه 
الفريق  يخشى خسارة أحد أعمدة 
بداعي تراكم البطاقات التي تهدد 

ثالثة العبين.
وأصبح ثالثي الزمالك محمود حم���دي "الونش" مدافع الفريق، 
وحم���دي النقاز الظهير األيمن، ومحم���د إبراهيم صانع ألعاب 
الفري���ق األبيض، مهدًدين بالغياب عن مب���اراة القمة القادمة 
أمام الغريم األزلي األهلي، والمقرر إقامتها يوم 30 من الشهر 

الجاري.
وفي حالة تواجد الثالثي في موقعة بترو س���بورت، وحصول أي 
منهم على البطاقة الصفراء، سيحرم متصدر ترتيب الدوري من 

أحد الركائز األساسية في مباراة القمة.
ويعد الون���ش والنقاز من العناصر األساس���ية في تش���كيلة 
السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق األبيض، 
بينم���ا يغيب محمد إبراهيم عن مواجهات الفريق األخيرة، في 

ظل تألق الدولي التونسي فرجاني ساسي ومحمود عبدالمنعم 
"كهربا" ويوسف إبراهيم "أوباما".

وتلق���ى الونش إنذارين أمام كل من مصر المقاصة والمقاولون 
الع���رب، بينم���ا حص���ل النق���از عل���ى إنذارين أم���ام المصري 
البورسعيدي وبيراميدز، في حين نال محمد إبراهيم بطاقتين 

أمام إنبي في الدوري ومركز شباب سمنود بالكأس .
و يتص���در الزمالك جدول الترتي���ب برصيد 52 نقطة من أصل 
21 مباراة لعبها ، فاز في 16 و تعادل في 4 و خسر 1 ، و سجل 

مهاجموه 48 هدف و استقبلت شباكه 18 هدف .
فيما يقبع المقاولون بالمركز الس���ادس برصيد 34 نقطة ، من 
أصل 24 مباراة ، فاز في 10 و خسر مثلها و تعادل 4 ، سجل 31 

هدف و استقبلت شباكه 25 .

القاهرة/ االستقالل: 
تجرى مس���اء اليوم األربعاء ، قرعة رب���ع نهائي بطولتي دوري أبطال 

أفريقيا والكونفيدرالية، بمقر االتحاد األفريقي بالقاهرة.
وتش���ارك 10 أندي���ة عربية في القرعة، بواقع 4 ف���ي دوري األبطال، 
هي األهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وقسنطينة 

الجزائري.
فيما تتواجد في الكونفيدرالية، 6 أندية عربية هي الزمالك المصري 
وحس���نية أكادير ونهض���ة ب���ركان المغربيين، والنجم الس���احلي 

والصفاقسي التونسيين، والهالل السوداني.
نظام القرعة

تجرى القرعة عشوائًيا، بحيث يواجه متصدر أي مجموعة، أحد الفرق 
التي تحتل المركز الثاني باستثناء ثاني مجموعته فقط.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 5 و6 و7 أبريل/ نيس���ان 
المقبل، فيما تق���ام مباريات اإلياب أحد أيام 12 و13 و14 من نفس 

الشهر .

دوري الأبطال
سينتظر الوداد متصدر المجموعة األولى فريقًا من الثالثي، حوريا الغيني أو 

الرياضي القسنطيني الجزائري، أو سيمبا التنزاني.
فيما س���يواجه الترجي التونس���ي متصدر المجموعة الثاني���ة أحد الثالثي 

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أو الرياضي القس���نطيني الجزائري، أو 
سيمبا التنزاني.

األهلي المصري سيكون على موعد مع مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب 
أفريقي، أو حوريا الغيني، أو الرياضي القسنطيني الجزائري.

فيما س���تكون مواجهة الرياضي القسنطيني ثاني المجموعة الثالثة عربية، 

حيث ينتظ���ر القرعة ليعرف منافس���ه من بي���ن األهلي المصري 
والوداد المغربي والترجي التونسي .

الكونفيدرالية
نهضة بركان متصدر المجموعة األولى، ينتظر أحد الثالثي، النجم 

الساحلي التونسي، أو نكانا الزامبي، أو جورماهيا الكيني.
فيما س���يواجه الصفاقسي التونس���ي متصدر المجموعة الثانية 
مع فريق من الثالثي حس���نية أكادير المغربي، أو نكانا الزامبي، أو 

جورماهيا الكيني.
الهالل الس���وداني متص���در المجموع���ة الثالث���ة، ينتظر تحديد 
منافس���ه من الثالثي حس���نية أكادير المغربي، أو النجم الساحلي 

التونسي أو جورماهيا الكيني.
بينما ينتظر الزمال���ك متصدر المجموعة الرابعة مواجهة مع فريق 
من الثالثي النجم الس���احلي التونس���ي أو أكادير المغربي أو نكانا 

الزامبي.
حسنية أكادير ثاني األولى سيواجه أحد المتصدرين الثالثة الزمالك 
أو الصفاقسي أو الهالل، لتكون مواجهته عربية خالصة في ربع النهائي، وهو 
نفس األمر للنجم الس���احلي وصيف المجموع���ة الثانية، حيث ينتظر فريقا 

عربيا من بين بركان المغربي أو الهالل السوداني أو الزمالك المصري .

المنافســون المنتظــرون للعــرب فــي قرعــة بطولتــي أفريقيــا لألندية

باريس / االستقالل: 
كش����ف تقرير صحفي فرنس����ي ، أن زين الدين زيدان ، المدير 
الفني لري����ال مدريد، يصر على التعاقد م����ع نجم ليفربول في 

الميركاتو الصيفي المقبل .
ووفًقا لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن زيدان لم يكتف 

بوضع السنغالي س����اديو ماني ضمن قائمة اهتماماته بالصيف، 
ولكنه يصر على أن نجم ليفربول هو اختياره األول لدعم الهجوم.

وأك����دت الصحيفة أن ماني كان على وش����ك التوقيع مع ريال مدريد 
في الصيف الماضي، ولكن اس����تقالة زيدان م����ن قيادة الميرنجي 

أوقفت الصفقة.
وأشارت إلى أن عودة زيدان لقلعة سانتياجو برنابيو منحته كل 

الصالحي����ات، للتحكم في الميركات����و المقبل للفريق الملكي 
وإعادة بناء الميرنجي للمنافس����ة على البط����والت المحلية 

واألوروبية.
ويعيش ماني فترة رائعة مع ليفربول، وس����جل هدفين 
مؤخًرا في شباك بايرن ميونخ، وساهم في تأهل فريقه 

إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وجدد النجم الس����نغالي عقده مع الري����دز في نوفمبر/

تش����رين ثان الماضي حتى صيف 2023، كما رفع ماني 
راتبه إلى 8 ماليين يورو في الموسم.

يذك����ر أن فلورنتينو بيري����ز، رئيس ري����ال مدريد، كان 
يضع الثنائي البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلس����ي، 

والبرازيلي نيمار دا سيلفا العب باريس سان جيرمان على 
رأس أهدافه في الصيف، وذلك عكس ما يسعى له زيدان.

زيدان يصر على الزمالك يخشى ضربة ثالثية قبل مباراة القمة 
صفقة نجم ليفربول
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بيروت / االستقالل:
أطلق عدد من الش���باب الفلسطيني حملة إعالمية 
تحت ش���عار "حق���ي"، وذل���ك للمطالب���ة بحقوق 

الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
وُيصادف يوم 21 آذار/مارس الذكرى الثامنة عشر 
لصدور قان���ون "منع التملك"، حي���ث كان صدوره 
ذروة القوانين التي تحرم الفلسطيني من حقوقه 

األساسية والضرورية في عيش كريم.
وبحسب القائمين على الحملة، فإن تلك القوانين 
جعل���ت نس���بة الفق���راء ف���ي أوس���اط الالجئين 

الفلسطينيين في لبنان توازي 66%.
وأوض���ح منس���ق الحملة أحم���د الح���اج علي في 
بيان صحف���ي يوم أمس، أن األزم���ات االجتماعية 
واإلنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان 
بس���بب تلك القوانين، تؤّثر بش���كل مباش���ر على 

جوانب أخرى، منه���ا التعليمية والصحية، إضافة 
إلى توت���رات نفس���ية تعكس نفس���ها بجوانب 

. ا عاجالاً مختلفة، وكل ما تقّدم يستوجب تحركاً
ا من الش���باب الفلس���طيني تداعوا  وبي���ن أن عدداً
إلطالق هذه الحملة، والت���ي تهدف إلى لفت نظر 
الس���لطات اللبنانية لضرورة تعديل القوانين غير 
المنصفة بحق الفلس���طينيين، بم���ا يؤّمن تطوير 
العالقة اللبنانية الفلسطينية، ومواجهة تداعيات 
المخططات المرتبطة ب� "صفقة القرن"، ومحاوالت 

فرض التوطين تبعًا لذلك.
وأض���اف أن الحمل���ة تأت���ي للتأكي���د أن مطالب 
الالجئين الفلسطينيين هي حق إنساني، يتوافق 
مع المواثيق اإلنس���انية الت���ي وّقعتها الحكومة 
اللبناني���ة، وال يتع���ارض ه���ذا الحق م���ع جوهر 

الدستور اللبناني برفض التوطين.

رام الله/ االستقالل:
استعرض وزير التربية والتعليم العالي د. صبري 
صيدم واق���ع انتهاكات االحتالل »اإلس���رائيلي« 
واعتداءاته بحق القطاع التعليمي في فلس���طين 
على مدار العام الماض���ي ولغاية اآلن، والتي كان 
آخرها صب���اح أمس الثالث���اء؛ تدمي���ر مبنى قيد 
اإلنش���اء يتبع مدرس���ة الرازي في مخيم شعفاط 
بذريعة قربه من جدار الضم والتوس���ع، ومواصلة 
حصار محافظة س���لفيت وتضيي���ق الخناق على 

المسيرة التعليمية فيها.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده صيدم، أمس، 
بحضور أسرة الوزارة وعدد من ممثلي المؤسسات 
المحلية والدولية الش���ريكة، والسلك الدبلوماسي 

والمناصرين لقطاع التعليم وحشد من اإلعالميين.
وأش���ار صيدم إل���ى أن 22250 طالب���ًا/ة، و1456 
معلمًا/ة تعرض���وا العتداءات متك���ررة من جيش 
االحت���الل والمس���توطنين المتطرفي���ن؛ تنوعت 
ما بين ارتقاء طلبة ش���هداء وس���قوط جرحى في 
صفوفهم، واعتقال وف���رض اإلقامة الجبرية على 
بعضه���م، وتأخيرهم على الحواجز وحرمانهم من 
الوصول اآلمن للم���دارس من خالل إغالق الحواجز 
والبواب���ات، »فلدينا طلبة ف���ي معتقالت االحتالل 

ومنهم طلبة ثانوية عامة«.
وأض���اف أنه ارتقى 47 ش���هيدًا )6 ف���ي الضفة 
- و41 ف���ي قطاع غزة( من الطلب���ة العام الماضي، 
واستش���هد معلمان م���ن غزة، فيما ُج���رح 3191 

طالبًا/ة، من بينهم 17 حالة بتر في قطاع غزة، كما 
ُجرح 106 من المعلمين واإلداريين.

ولف���ت صيدم إلى أن ع���دد المعتقلين من الطلبة 
بل���غ )299( وم���ن المعلمي���ن 30 والموظفين من 
، مشيرًا إلى أن تقرير  كافة المديريات 30 معتقالاً
االنتهاكات الس���نوي أظهر تعّرض 97 مدرس���ة 
العتداءات االحتالل )87 مدرس���ة في الضفة و 10 
، تنوعت ما بين قصف  في غزة(، بواقع 345 اعتداءاً
مدفعي وطيران واقتح���ام وإطالق الرصاص الحي 
والمطاطي وقنابل الغاز والصوت وإلحاق الخسائر 
المادية بها وتعطيل الدوام س���واءاً بشكل كلي أو 
جزئي وإصدار اإلخطارات بح���ق المدارس، إضافةاً 
إلى حاالت الحب���س المنزلي للعش���رات من طلبة 

القدس على مدار العام الدراسي الحالي.
وذكر وزي���ر التربية أن انته���اكات االحتالل أّدت 
إل���ى ضياع حوالي 8669 حص���ة تعليمية، إضافةاً 
لتس���ليم 22 إخطارًا، تنوعت م���ا بين هدم، ووقف 

بناء، وأوامر هدم، وإزالة بناء.
وتاب���ع: »إن مدارس���نا التي تحمل اس���م التحدي 
والتي نش���يدها في المناطق المستهدفة بفعل 
المحتل؛ بات���ت هي األخرى تش���كل هدفًا يوميًا 
لالحتالل، إضافةاً إلى ما اقترفه من جريمة بش���عة 
قبل أيام بحق مدرس���ة السيميا )التحدي 13( في 
جنوب الخلي���ل وتدميرها وإزالتها عن بكرة أبيها، 

بما يكشف بشاعة هذا المحتل«.
وطالب بوضع حد لكافة االنتهاكات والممارس���ات 

االحتاللية الجس���يمة بح���ق التعليم في القدس، 
واإلف���راج العاجل والفوري عن الطلبة األس���رى من 
قطاعي التعليم العام والعال���ي، وتوفير الحماية 
الدولي���ة للتعلي���م ومؤسس���اته وخصوص���ًا في 

المناطق المستهدفة.
ودعا الوزير إلى اتخاذ موق���ف دولي صارم وحازم 
وواضح تجاه انتهاكات االحتالل بحق المؤسسات 
التعليمي���ة، مطالب���ا بمواصل���ة الجه���ود لفضح 
االنته���اكات بحق التعليم في القدس، خاصة في 
ظل ما تتعرض له المناهج الفلسطينية من حمالت 
تشويه وأس���رلة، والضغط على سلطات االحتالل 
للس���ماح بدخول المواد الالزمة والمستلزمات لبناء 

المدارس في قطاع غزة.

إطالق حملة »حقي« للمطالبة بحقوق 
الالجئين الفلسطينيين بلبنان

صيدم: 22 ألف طالب تعرضوا العتداءات االحتالل منذ 2018

غزة/ االستقالل:
ق���ال رئيس اللجن���ة القطرية إلعادة إعمار غزة الس���فير محمد 
العمادي، إن لجنته تجهز إلطالق أكبر مشروع لتوزيع القسائم 
الش���رائية على األس���ر الفقيرة والمحتاجة في غزة ضمن منحة 

بالده إلغاثة سكان القطاع.
وأوضح الس���فير العمادي، في تصريحات له الثالثاء نشرت عبر 
الوكالة القطرية "قنا"، أن مش���روع توزيع القس���ائم الشرائية 
سيس���تهدف األسر الفقيرة والمصنفة في الوزارات المختصة 
وعلى رأس���ها وزارة التنمية االجتماعية على أنها األسر األكثر 
ا في خطواته األخيرة للتنفيذ  حاجة. وأشار إلى أن المشروع حالياً

بكلفة 10ماليين دوالر.
ولفت العمادي إلى أن المشروع سيشمل توزيع قسائم شرائية 

بقيمة )300 ش���يكل( لنحو 120 ألف أسرة محتاجة، بالتنسيق 
ا اللمسات األخيرة  مع وزارة التنمية االجتماعية والتي تضع حالياً

الختيار األسماء المرشحة لالستفادة من المشروع.
وقال إن عملية صرف القس���ائم الش���رائية س���تتم من خالل 
التعاقد مع مراكز توزيع معتمدة ومعروفة لدى المواطنين في 

غزة، فيما سيستمر العمل في المشروع حتى شهر رمضان".
ويأتي هذا المشروع ضمن سلس���لة مشاريع إنسانية تنفذها 
دول���ة قطر في قطاع غزة ضمن منحة الش���يخ تميم بن حمد آل 
ثاني إلغاثة سكان القطاع بقيمة 150 مليون دوالر، تمثلت في 
تقديم مكافآت مالية لموظفي غزة وصرف مس���اعدات نقدية 
آلالف األسر الفقيرة خالل األش���هر الثالثة الماضية، باإلضافة 

لمنحة تزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود الالزم لتشغيلها.

بقيمة 10 ماليين دوالر

اللجنة القطرية تستعد إلطالق 
مشروع لتوزيع قسائم شرائية بغزة

السجون باقتدار وثبات".
وأضاف بيان للحركة األس���يرة مس���اء الثالثاء إن 
الهجم���ة من حكوم���ة االحتالل مازالت مس���تمرة 
علينا منذ بداية الع���ام الجاري ولم تتوقف؛ حتى 
وإن بدى أن األجواء مس���تقرة لدينا فنحن في كل 

ساعة نتجرع األلم.
وأشار البيان إلى أن "قمع األسرى في سجن رامون 
والنقب وإبقائهم في األقس���ام التي تحتوي على 

أجهزة التش���ويش المس���رطنة يدل���ل على نية 
التصعي���د المبيت���ة لدى االحتالل واس���تهداف 

حياتنا".
وأكد البيان أن "مخططات إدارات السجون لن تمّر 
إال عبر إخوان عبد القادر أبو الفحم وعلي الجعفري 

وميسرة أبو حمدية وفارس بارود".
ا  وق���ال: "رهاننا على أبناء ش���عبنا لم يخس���ر يوماً
ومعارك الحركة األسيرة عام 1976 و1992 و2012 

دليل على حديثنا، فكونوا عند ظننا بكم".
وأضاف: "ال تنظروا إلينا من خالل قلوب أمهاتنا 
وزوجاتن���ا ودم���وع أبنائنا بل من خ���الل عيون 
هذا الوطن العظيم فلس���طين الذي يس���تحق 

التضحية".
ودعت الحركة األس���يرة اللجن���ة الدولية للصليب 
األحم���ر بإجراء زي���ارات عاجلة إلى س���جن النقب 

ورامون للوقوف على حجم االنتهاكات.

احلركة الأ�سرية ..

الحتالل يعلن.."حما�س": نعتذر ..
المعنوية والمادية ألي طرف وقع ظلم عليه.

واس���تنكرت الحركة في بيان صحفي لها مساء الثالثاء، 
كل أشكال االعتداء على أي مواطن، مشيرة إلى أن سيادة 
القانون هي التي تحكم غ���زة، والقضاء والنيابة يعمالن 
بال توقف ف���ي خدم���ة المواطنين ومتابعة ش���ؤونهم. 
وقالت في البيان: "نقدر األزمة اإلنس���انية التي يعيشها 
أهلنا في غزة، ونحن جزء منها، نعاني ما يعانيه ش���عبنا، 
ونعلم حجم المعاناة واأللم الذي تحياه األس���ر والشباب 
والخريجون، وهي أولوية جهودنا المستمرة على مختلف 
األصعدة للتخفيف عن شعبنا وتوفير متطلبات العيش 
الكريم له، ولن يهدأ لنا بال حتى نجبر االحتالل وحلفاءه 
على كسر الحصار الظالم عن غزة". وأضافت: "طالبنا سابقًا 
بالكشف عن الجناة الذين أطلقوا النار على عضو مركزية 
فت���ح أحمد حلس، وطالبنا بالكش���ف ع���ن الجناة الذين 
اعتدوا على أحد ناطقي فتح مؤخرًا"، مؤكدةاً أن من اعتدى 

على أحمد حلس تم كشفهم؛ وهم اآلن رهن االعتقال.
ودع���ت الحرك���ة إلى "محاس���بة من ألقى قناب���ل يدوية 
ومتفجرات على رجال الش���رطة، وأي تجاوز حصل من أي 

طرف يجب على الجهات المختصة محاسبته".
كما طالبت مؤسسات حقوق اإلنسان بمتابعة عملها في 

نصرة المواطن والذود عن حقوقه، والقيام بواجبها تجاه 
كل فلسطيني أينما وجد، وأمام كل انتهاك حيثما كان.

وقال���ت إن ح���ق التجمع الس���لمي وحرية ال���رأي، وهي 
اس���تمرار للحالة في قطاع غزة على مدار األعوام السابقة 

والتي تجرع فيها شعبنا ويالت العدوان والحصار.
واعتبرت الحركة أن �"األحداث المؤسفة" التي وقعت في 
قطاع غزة خالل األيام الماضية "كانت تستهدف إفشال 
مليوني���ة األرض والع���ودة في الذكرى الس���نوية األولى 

لمسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس الجاري".
ودع���ت قيادة فتح والس���لطة ف���ي رام الله إل���ى العودة 
إل���ى الصف الوطني، قائل���ة إن التاريخ لن يرحم، وها هو 
االحتالل أمامكم، حاربوه ب���دالاً من حربكم الضروس على 
غزة وأهلها، فعار التنس���يق األمني يرافقكم، وعار التآمر 
على غ���زة يوم الجمع���ة 15 مارس يالحقك���م، يوم كان 
الطيران اإلس���رائيلي يضرب كل مواقع المقاومة، وكنتم 
تخططون الس���تغالل تأجيل مس���يرات العودة إلحداث 

فلتان وفوضى في قطاع غزة.
وأضافت الحركة في بيانها مخاطبة قيادة السلطة وحركة 
فتح: "االحتالل في السماء يقصف غزة، وأنتم على األرض 
تحرقونها، قد فش���لتم، والفش���ل مصي���ر كل متآمر بّدل 

أجندته الوطني���ة بأجندة عدوه الذي يحتل أرضه ويدنس 
مقدس���اته".  وتابعت: "إن حجم الكذب والتش���هير الذي 
مارسته آلة قيادة فتح اإلعالمية، وتلفزيون السلطة، والذي 
كش���فته صور التزوير التي استدعيت من أحداث سابقة 
ومن دول مختلفة وإس���قاطها على غزة يعكس ما تختزنه 
هذه القي���ادة من حقد دفين على غزة ب���كل توجهاتها". 
ودع���ت "الفصائل الوطني���ة صاحبة التاري���خ في العمل 
والمقاوم���ة والنض���ال إلى مزي���د من العمل في مش���روع 
المقاومة وتعزيزه وتطويره وحمايته، وإلى مزيد من الجهد 
نح���و تحقيق وحدة وطنية حقيقي���ة وفق االتفاقات التي 

وقعت عليها فصائل شعبنا كافة في عدة محطات".
وقالت: "نقّدر عاليًا الحرص الشديد، والوعي الكبير الذي 
تمت���ع به أبناء ش���عبنا، وعدم انجرارهم نح���و المؤامرة، 
ب���ل والعم���ل على إفش���الها كما ظهر في المس���يرات 
الجماهيرية الحاش���دة التي خرجت مس���اء األحد 3-17 
في مناطق غ���زة كافة؛ تعلن تأييدها للعملية البطولية 
في س���لفيت، وتؤكد التفافها حول مش���روع المقاومة، 
ورفضها لكل أش���كال الفلت���ان والفوضى والعبث بأمن 
غزة ومواطنيها، وتطال���ب برفع الحصار، ووقف عقوبات 

محمود عباس على غزة. 

من خالل الس���الح الذي اس���تولى عليه من أحد الجنود القتلى في العملية. وأش���ارت 
وس���ائل االعالم العبري���ة  إلى إصابة أحد جنود االحتالل خالل االش���تباكات في مكان 

عملية االغتيال. 
ف���ي ردود األفعال ب���ارك رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياه���و عملية االغتيال، قائالاً بأنها "جاءت س���ريعة وأن يد 

إسرائيل الطويلة تصل إلى كل مكان".
وكانت قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت مس���اء أمس، 

وحاصرت منزال في قرية عبوين  شمال غرب رام الله.
وأك���دت مص���ادر محلية، أن نح���و 40 آلية عس���كرية لجيش 
االحتالل اقتحمت البلدة واندلعت مواجهات مع الشبان ما ادى 

الى اصابة شابين بجروح في الصدر والعنق.
وأف���اد ت مصادر محلية ب���ان نحو 40 آلية عس���كرية لجيش 
االحت���الل حاصر من���زال في عبوين، وأطلقت صوب���ه أكثر من 
صاروخي "الو" للجدران، وقد هدمت أجزاء كبيرة منه. وأش���ارت 
���ا يضم منازل  إلى أن ق���وات خاصة إس���رائيلية اقتحمت حياً
ا وس���ط اش���تباكات  قديم���ة في القرية وفجرت منزالاً مهجوراً
مس���لحة عنيف���ة ادت الى اصابة ش���ابين بج���روح في الصدر 
والعنق. قال���ت جمعية الهالل األحمر إن طواقمها تعاملت مع 
إصاب���ة بالرصاص الحي خالل المواجه���ات الدائرة في القرية، 
فيما قالت وزارة الصحة إن مواطنا أصيب بش���ظايا في الساق 
والرقبة وحالته مس���تقرة. وأعلن االحتالل االس���رائيلي، األحد، 
مقتل جندي ومس���توطن في عمليتي إطالق نار وطعن شمال 

الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وسائل إعالم عبرية:" إن فلسطينيين سيطرا على سيارة 
أح���د المس���توطنين ووصال الى حاجز قرب مس���توطنة أرئيل 
ا وسيطرا على سالحه ثم أطلقا  القريبة من سلفيت وطعنا جندياً
النار على مستوطن آخر، وواصال العملية في مكان آخر قريب".

وأشارت الى أن العمليتين أسفرتا عن مقتل جندي ومستوطن 
وإصاب���ة اثنين آخرين، فيما تمكن المنفذ من االنس���حاب من 

المكان.
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لندن/ االستقالل: 
أكمل رجل ولد بال س���اقين رحلة بلغت مس���افتها 40 كيلومترًا، س���يرًا على 
عكازي���ه وأطرافه االصطناعية، والتي قام بها به���دف جمع التبرعات لصالح 

جمعية األمراض العصبية الحركية، التي تشرف على عالج والدته.
قرر الصحفي التلفزيوني ريتش���ارد بولينز )40 عامًا( من مدينة لندن، القيام 
برحلة طويلة لمس���افة 40 كيلومترًا سيرًا على أطرافه االصطناعية وعكازيه، 

بعد أن أصيبت والدته بمرض عصبي حركي في عام 2016.
وقد مر ريتش���ارد خالل رحلته التي اس���تغرقت أربعة أيام، بمعالم سياحية 
وأثري���ة مثل قصر باكينغهام وحديقة لندن، وف���ي اليوم األخير من الرحلة، 
انطلق ريتشارد من نادي بيلسايز سكوير سيناغوغ، الذي انتمى إليه معظم 
أفراد عائلته، وانتهى به المطاف في منزل والديه في منطقة وودسايد بارك.

وقال ريتشارد معلقًا على تجربته: » ثمة أسباب كثيرة دفعتني للقيام بهذا 
اإلنجاز، مثل تحدي إعاقتي، ومساعدة األشخاص الذين يعانون من األمراض 

العصبية بما فيهم والدتي.«
ويع���د هذا اإلنجاز ذا أهمية بالغة بالنس���بة لريتش���ارد، ألن���ه أراد أن يثبت 
مقدرته على المش���ي بالرغم من حالته الصحية التي عانى منها منذ والدته، 
إضافة إلى أنه انتهز الفرصة لجمع التبرعات لصالح األشخاص الذين يعانون 

من األمراض العصبية الحركية.
يذكر أن رحلة ريتش���ارد حققت أهدافها بنج���اح، حيث تمكن من جمع مبلغ 
5500 جنيه إسترليني خالل رحلته، وفق ما نقل موقع »ميترو« اإللكتروني.  

مبتور الساقين يسير 40 
كيلومترًا من أجل والدته

نيودلهي/ االستقالل: 
رغم أن المس���موح بزراعته في الجلس���ة الواحدة 3000 
بصيلة ش���عر، إال أن الهندي شروان تشوديري أصّر على 
زراعة 9000 ش���عرة دفعة واحدة، م���ا أنهى حياته بعد 

جراحة استغرقت 12 ساعة.
ووف����ق »ديلي ميل« البريطانية، توفي تش����وديري )43 
عام����ا( أمس األول، ج����راء جراحة تكلف����ت 5400 جنيه 

إسترليني.
وقال الطبيب المعالج فيكاس هالواي: »شعر تشوديري 

بمضاعف���ات بعد زرع 3600 ش���عرة، غير أن���ه أصر على 
المتابعة، وفي اليوم التالي ش���عر بآالم في الرقبة اعتقد 
الطبيب أنها ستنتهي بالمس���كنات والمضادات، إال أن 
حالته تدهورت فور نقله للمستشفى العالمي في باريل 

ليلقى حتفه )األحد(.
ولم تتوص���ل التحقيقات إلى الس���بب الحقيقي للوفاة، 
لكن صحيفة »تايمر أوف إنديا« قالت إن األطباء أحالوها 
إل���ى رد الفعل التحسس���ي الح���اد، المع���روف بصدمة 

الحساسية.

االستقالل/ وكاالت: 
اس���تغلت زوجة س���فر زوجها في رحل���ة عمل بإضفاء 
بعض التغييرات الجمالية على ش���كلها، لتحجز أقرب 
موعد مع مستش���فى متخصص في إج���راء العمليات 
والجراح���ات التجميلي���ة وتس���تجيب ف���ورًا لنصائح 
استشارية التجميل التي اقترحت عليها إجراء بعض 
العملي���ات في وجهها الذي تغي���ر بعد ذلك إلى وجه 

آخر.
 ه���ذا التصرف لم يعجب زوجه���ا مطلقًا بعد رجوعه، 
ُمقنعًا إياها بأن األشخاص الذين يعانون من تشوهات 
هم م���ن لهم الح���ق بعمليات التجمي���ل، أما اآلخرون 

فعليه���م االقتناع والرضا بما كتب واختاره الله تعالى 
لهم، ولتسفر مشكلة كبيرة بينهما، انتهت بالطالق.

وأوضح���ت الدكتورة ن���ورة الخييلي أخصائية جلدية 
وتجمي���ل بأن الزوج يحت���ل أهمية كبي���رة عند المرأة 
العربية التي تطمح دائمًا إلى إرضائه، فإذا أخبر الزوج 
الم���رأة مثاًل أن التجاعيد بدت تظهر عليها، تهرع فورًا 
إلى عمليات التجميل وقد ال تستش���يره في العمليات 
التي س���تجريها. وأضافت: »تنقسم عمليات التجميل 
إلى قس���مين؛ ترميمية إلص���الح األضرار الجس���دية 
الناتجة عن الح���وادث والحروق وغيرها ، وتجميلية من 

خالل تحسين المظهر «.

لندن/ االستقالل: 
بيع طائر يوصف ب�«ليونيل ميس���ي« بمبلغ قياس���ي في 
دار الم���زادات »بيب���ا«، وفق ما ذكر موقع »س���كاي نيوز« 

البريطاني.
وق���ال المص���در إن الطائ���ر، الممل���وك من قب���ل جويل 
فيرشوت، جرى بيعه مقابل مليون جنيه إسترليني )نحو 

مليون و300 ألف دوالر(.
وتاب����ع »أصبحت أرماندا أغلى حمامة ف����ي العالم.. 
كانت تش����ارك في سباقات وتحقق أرقاما قياسية 

في عدد م����ن دول العالم«. وأوضح »س����كاي نيوز« 
أن لقب أغلى حمامة في العال����م كان يعود لطائر 
بيع في نوفمب����ر الماضي مقاب����ل 322 ألف جنيه 

إسترليني.
وق���ال المدير التنفي���ذي لدار الم���زادات »بيب���ا« إن ما 
جع���ل من أرماندو أغلى حمامة في العالم هو س���جالتها 

القياسية في السباقات التي شاركت فيها.
إل���ى  نس���بة  بميس���ي  الحمام���ة  »توص���ف  وأض���اف 

نجم برشلونة، الذي حقق إنجازات تاريخية«.

وفاة هندي جراء زراعة 9 آالف شعرة برأسهحمامة تباع في مزاد بمبلغ 1.25 مليون يورو 

غالسكو/ االستقالل: 
اشترى زوجان قصرا مهجورا يبلغ من العمر 
120 عام���ا في مزاد علني ع���ن طريق الخطأ، 
عندم���ا كانا يبحث���ان عن ش���قة متواضعة 

لشرائها.
وخطط كال هانتر وزوجته كلير س���يغيرين 
لشراء ش���قة في مدينة غالسكو باسكتلندا، 
مقابل 30 ألف جنيه إسترليني، إال أن الحال 
 »Jameswood Villa« انتهى بهما بش���راء
في مدينة دانون، وهو قصر مهجور من دون 

سقف أو نوافذ، وألواح أرضياته مفقودة.
وحضر كال، من مدينة هال، شرق يوركشاير، 
المزاد وح���ده أثناء وجود زوجت���ه كلير في 

كن���دا، وقدم عرض���ا عن طري���ق الخطأ على 
المبنى المنهار جزئيا والمدرج مباش���رة قبل 

الشقة في قائمة المزاد.
لك���ن الزوجين يصران عل���ى أن حماقة كال 
كانت »خطأ جميال«، ومن���ذ نوفمبر الماضي، 
قام���ا بإعادة ترميم المبنى، على الرغم من أن 
والمستشارين يقولون  المحليين  الس���كان 
إن عليهما هدمه والبدء من جديد من نقطة 

الصفر.
وظل من���زل »Jameswood Villa« مهجورا 
لم���دة 20 عاما، وترك م���ن دون أي امدادات 

للمياه والصرف الصحي والكهرباء.
ويخطط الزوجان إلدخال الماء والكهرباء إلى 

»القصر« وتحويله إلى ثالث شقق، سيبيعان 
اثنتي���ن منها لس���داد ديونهما، ويحصالن 
على مس���اعدة من أصدقائهما الس���تكمال 

مشروعهما.
وقال كال، البالغ من العم���ر 26 عاما: »نحب 
المن���زل وموقع���ه المذهل ف���ي قرية على 
ضفة بحيرة اسكتلندية، لقد كان ذلك خطأ 

جميال«.
وأش���ارت كلير، وهي م���ن تورنتو بكندا، إلى 
أن المن���زل بني في ع���ام 1900، وأن جماله 
جعلهما يشعران بأنه »سيكون من الخطيئة 
هدمه والبدء من جدي���د، لذلك اتخذنا قرارا 

بالغ األهمية باإلبقاء عليه«.

كانبرا/ االستقالل: 
أقامت بلدة ساحلية صغيرة في شمال والية كوينزالند جنازة لتمساح.

أقام الس���كان مراسم جنازة للتمساح المعروف ب� »بسمارك« و«فالفي« و«جار« 
والبال���غ طوله 4.5 مترًا. وحضر الجنازة أكثر من 50 ش���خصا التي أقيمت في 

كاردويل جيتي بدعوة من »تيا اورموند« أحد سكان المنطقة.
كان »بس���مارك« قد تص���در عناوين الصحف الدولية عندما ش���ارك الصياد 
»ري���ان مودي« مقطع فيديو عبر مواقع التواصل االجتماعي للتمس���اح، الذي 
ُيعتق���د أنه يبلغ من العم���ر 80 عاما، مصابا بجرح طلق ن���اري. وأكد متحدث 
باسم الشرطة أنهم سيحققون حاليا في وفاة التمساح بعد قتله بشكل غير 
قانوني. ويش���ار إلى أن والية كورينزالن���د تفرض غرامة قدرها 20 ألف دوالر 

أمريكي عند قتل التماسيح بطريقة غير قانونية.

»حماقة« تمنح زوجين قصرًا بدال من شقة متواضعة! مدينة أسترالية تقيم 
جنازة لتمساح!

موسكو/ االستقالل: 
توفي����ت طالبة روس����ية، تبلغ م����ن العمر )14 عام����ا(، بطريقة 
درامية، بعدما أسقطت هاتفها الذكي في حوض االستحمام 

حين كان يشحن بالكهرباء.
وذك����رت صحيف����ة "مت����رو" البريطاني����ة، الثالث����اء، أن يوليا 
فيسوتس����كايا، التي تس����كن مدينة تشيبوكس����اري ش����رق 
موس����كو ، تعرض����ت إلى صعق����ة كهربائية  ث����م غرقت في 

الحوض.
وس����ارع والدها إلى االتصال باإلسعاف، لكن أعلن عن وفاتها 

في مكان الحادث فورا عندما وصلت طواقم اإلنقاذ.
وه����ذا هو الح����ادث الثالث م����ن نوعه في البالد خ����الل العام 

الماضي، على الرغم من التحذيرات المتكررة من خطورة شحن 
الهاتف أثناء االستحمام.

وفي ديس����مبر الماضي قتلت بطلة فنون الدفاع عن النفس، 
إيرني����ا ريبنيكوف����ا، 15 عام����ا عندما اس����تخدمت آيفون كان 
مشحونا بالكهرباء أثناء وجودها في حمام منزلها في سيبيريا.

وقبله����ا، توفيت كس����ينيا ب����ي )12 عام����ا( أثناء س����ماعها 
الموس����يقى عبر هاتفها المش����حون بالكهرباء ف����ي منزلها 
القريب من موسكو، وكانت والدتها حينها تعد وجبة العشاء، 
وانتابها القلق بشأن الصمت الذي أطبق على ابنتها. ودخلت 
األم إل����ى الحمام لتجد ابنتها قد فارقت الحياة وغرقت في ماء 

الحوض.

طلقها إلجرائها عمليات تجميل دون علمهأسقطت هاتفها في حوض االستحمام.. فماتت على الفور

مواطن يرعى الأغنام  يف اجلبال ال�شرقية للقد�س       ) وفا (


