
حريقان في مستوطنات
غــالف غــزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت وس���ائل إعالم عبرية، مس���اء 
أمس األربعاء، بان���دالع حريقين في 
المجلس االقليمي »أش���كول«، بفعل 
بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وبحس���ب موق���ع »مف���زاك« فقد تم 

اس���تدعاء ق���وات اإلطف���اء إلخم���اد 
الحريقين.

ف���ي  العامل���ة  الوح���دات  وأعلن���ت 
مس���يرات الع���ودة وكس���ر الحصار، 
الثالث���اء، عن عودته���ا للعمل بقوة؛ 

إلرباك االحتالل اإلسرائيلي.
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غزة/ االستقالل:
أكد  عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين د. محمد الهندي، أمس األربعاء، أن الشعب 

الفلس���طيني يمتلك الق���درة على المواجه���ة رغم كل 
المؤامرات التي تحاك ضده، وأن استشهاد 
الش���اب البطل عمر أبو ليلى والذي مرغ وجه 

د. الهندي: شعبنا يمتلك القدرة على 
المواجهة رغم كل المؤامرات التي تحاك ضده

الفصائل تنعى الشهيد »أبو ليلى« 
وتؤكد أن اغتياله لن يطفئ جذوة المقاومة

 الشهيــد »عمــر أبو ليلــى«.. 
مقــاوم برتبــة بطــل 

غزة/ دعاء الحطاب: 
قس���وة حياة المخيمات وشمس���ها العنيدة جعلت منه طفاًل بقلب رجل، أخذ 

من الحجارة ُلعبة ُيطارد بها ُمغتصب أرضه وُمهجر أهله، كبر بين 
أحضان ُأس���رته التي جعلت من استبداد عدٍو سليط ومرارة القهر 

األمــم المتحــدة.. هــل 
تنصــف الفلسطينييــن؟ 

غزة / سماح المبحوح: 
تواصل »إس���رائيل« ومعها الواليات المتحدة االمريكية ممارسة ضغط كبير 

على ممثلي الدول  األعضاء في مجلس حقوق االنسان التابع لألمم 
المتحدة الذين يستعدون اليوم الخميس للتصويت على مشروع 

مركز حقوقي يدعو األمم المتحدة لتبني 
تقرير لجنة التحقيق بمسيرات العودة

) APA images (       ت�شييع جثماين �ل�شهيدين حمد�ن و�لنوري يف نابل�س �أم�س

غزة/ االستقالل: 
قال منسق لجنة القوى الوطنية واإلسالمية وعضو المكتب السياسي لحركة 

الجهاد اإلس���المي خالد البطش إن وزارة الداخلية في قطاع غزة 
اس���تجابت لجهود القوي الوطنية ولجنة مسيرات العودة وجوه 

البطش: الداخلية تستجيب لإلفراج عن 
غالبية الموقوفين بأحداث غزة األخيرة

رام الله/ االستقالل: 
قال مكتب إعالم األسرى إن قمع قوات االحتالل لألسرى 
في قس���م )1( بسجن "رامون" قبل يومين تسبب بإصابة 
40 أس���يرًا. وأضاف بيان لمكتب إعالم األس���رى نقاًل عن 
الحركة األسيرة مس���اء األربعاء أن إدارة سجون االحتالل 

تفرض غرام���ات مالية باهظ���ة وإج���راءات عقابية على 
األس���رى في القس���م المذكور. وذكرت الحركة األسيرة 
أنه "لم تش���هد منذ عقد أس���وأ من الظ���روف والهجمة 

الشرس���ة التي تشن ضد األس���رى من قبل 
حكومة االحتالل وإدارة السجون". وكان مركز 

40 إصابة باعتداء إدارة السجون على أسرى بـ »ريمون«

تواصل فعاليات اإلرباك الليلي شرق القطاع 

كيــف تستعــد غــزة 
لـ »مليونية األرض والعودة« ؟!

شهيد وإصابة حرجة برصاص االحتالل في بيت لحم 
اآلالف يشّيعــون 

جثماني شهيدي نابلس
الضفة المحتلة / االستقالل:

ش���يع آالف المواطنين ف���ي مدينة نابلس ش���مال الضفة 
الغربي���ة المحتلة يوم أم���س، جثماني الش���هيدين رائد 

الضفة المحتلة / االستقالل: 
استش���هد مواطن وأصيب آخر بجراح حرجة ، مساء امس األربعاء، جراء إطالق 
قوات االحتالل الرصاص على سيارة فلسطينية عند حاجز "النشاش" جنوب 
غرب بيت لحم. وأفادت وزارة الصحة باستش���هاد الشاب أحمد جمال محمود 
مناص���رة )26 عاما( جراء إصابته بالرصاص الحي ف���ي الصدر والكتف واليد، 

عل���ى مدخل الخضر، وأن جثمانه نقل إلى مستش���فى بي���ت جاال الحكومي، 
إضاف���ة إلى إصابة مواط���ن بجروح حرجة في بطنه، تم نقله إلى مستش���فى 
اليمام���ة حيث أدخل فورا إلى غرفة العمليات. وفي التفاصيل، ذكرت مصادر 

محلي���ة أن قوات االحت���الل أطلقت النار عل���ى مركبة على مفرق 
"النش���اش" جنوب بيت لحم، ونتج عنه شهيد واصابة، فيما منع 
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رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية في محافظتي رام الله والبيرة بالضفة 
الغربية المحتلة أبناء الشعب الفلسطيني، إلى المشاركة 
في الفعاليات على نقاط االحتكاك والتماس مع االحتالل 

االسرائيلي، رفًضا للمجازر إجالاًل ألرواح الشهداء الثالثة.
وقالت القوى في بيان له���ا: إن "إرهاب الدولة المنظم وما 
تمارس���ه عصابات االحتالل بحق ش���عبنا يدعونا للتوحد 
واالنصهار في خن���دق االنتفاضة والثورة, فالدماء الزكية 
في عبوين ونابل���س وغزة تنادينا لنب���ذ الخالف والترفع 
عن التناقض���ات الداخلية وتغليب لغ���ة الحوار والوحدة 

استجابة لنداء الشهداء".
ودعت القوى الوطنية الش���عب الفلسطيني، للتوجه يوم 
غٍد الخميس لدوار المنارة الساعة الواحدة ظهرًا للمشاركة 
في إحياء الذكرى 51 لمعركة الكرامة الخالدة وتأكيدًا على 

حتمية النصر. 
كما دعت أيًضا إلى اعتب���ار يوم غٍد الجمعة يوم تصعيد 
ميداني ش���امل على نقاط االحتكاك والتماس "بيت أيل 
وبلعي���ن ونعلين وبيت س���يرا وجبل الريس���ان والمغير" 
وتصعيد االشتباك مع االحتالل ومستوطنيه، تأكيدًا على 

حق الشعب في كفاحه الوطني حتى النصر والحرية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذرت "الهيئة اإلس���المية - المس���يحية لنصرة القدس 
والمقدس���ات"، من دعوات ما تمسى ب� "منظمات الهيكل" 
ألنصارها من المستوطنين للمشاركة في اقتحامات واسعة 
للمسجد األقصى اليوم الخميس، احتفااًل بما يسمى "عيد 

المساخر" العبري "بوريم".
وأكدت الهيئة في بيان لها، يوم أمس، أّن "اقتحام المسجد 
األقصى ه���و انتهاك صارخ ألماكن العبادة وقدس���يتها، 
كما أن االحتالل يمنع المصلين م���ن الوصول إلى األماكن 
المقدس���ة ألداء الصالة فيها، ما يش���كل انتهاكًا خطيرًا 
لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها 
كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعية الدولية 

لحقوق اإلنسان".
وأش���ارت إلى أّن هذه االقتحامات وبمش���اركة رسمية من 
وزراء ف���ي حكوم���ة االحتالل يعطي الش���رعية الرس���مية 
للمس���توطنين من تل���ك الحكومة لالقتحام���ات اليومية 
للمسجد من جهة، وتشجيعهم على تدنيس المقدسات 

من جهة أخرى.
وبحس���ب الدعوات اليهودية المتطرف���ة، فإن مجموعات 
تابعة ل� "منظمات الهيكل" سوف تنظم برامج واقتحامات 
تهوديه واس���عة للمس���جد األقصى خالل عيد "البوريم" 

التوراتي.

وس���يتخلل هذه االقتحامات "برامج إرش���ادية واحتفالية 
بما يتناس���ب مع العيد اليهودي، وس���يقوم بعض أفراد 
منظمات الهيكل المزعوم بتنفيذ تقاليد هذا العيد داخل 

األقصى، وخاصة ارتداء األزياء التنكرية".
ُيش���ار إلى أنه يش���ارك في هذه االقتحام���ات المتطرفة 
"منظمة أمن���اء الهيكل"، و"منظمة نس���اء ألجل الهيكل"، 
و"مجموعة طالب ألجل الهيكل"، و"معهد الهيكل الثالث"، 

وحاخام���ات من "كري���ات أربع"، وبعض قي���ادات االحتالل 
وأحزابه ووزراء في حكومة االحتالل.  

فيما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين يوم أمس، 
المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة 

من شرطة االحتالل الخاصة.
ووفرت شرطة االحتالل الحماية الكاملة لهؤالء المستوطنين 
خالل اقتحامهم للمس���جد األقصى وتجولهم في باحاته 

وحتى خروجهم من باب السلسلة، وذلك سط قيود مشددة 
فرضتها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد.

وأفاد مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف اإلسالمية 
بالقدس المحتلة فراس الدبس بأن قوات االحتالل أغلقت 
باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباًحا عقب اقتحام 

67 متطرًفا للمسجد األقصى خالل الفترة الصباحية.
وأوضح أن مرش���دين يهودًا قدموا شروحات عن "الهيكل" 
المزعوم أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد، وأدوا طقوًسا 

تلمودية في باحاته، وتحديًدا في منطقة "باب الرحمة".
وذكر أن ش���رطة االحتالل اعتقلت ح���ارس األقصى محمد 
الصالح���ي من منطقة "ب���اب الرحمة"، واقتادت���ه الى أحد 

مراكزها في القدس القديمة للتحقيق معه.
وكان الجيش اإلس���رائيلي قد أعلن أمس األول، عن فرض 
طوق أمني ش���امل على الضفة الغربي���ة المحتلة، وإغالق 
المعابر في قطاع غزة خالل عيد "المس���اخر" العبري، والذي 
بدأ يوم أمس ويستمر حتى يوم السبت حيث سيتم فتح 

المعابر وانتهاء اإلغالق. 
وُيمنع خ���الل فترة اإلغالق على الفلس���طينيين من حملة 
التصاريح دخ���ول األراضي المحتلة ع���ام 1948، بموجب 
اإلجراءات العس���كرية اإلسرائيلية، ويحظر دخول أو خروج 
الفلس���طينيين من وإلى الضفة الغربية وعن طريق معابر 

غزة، خالل الفترة ذاتها.

تحذيــر مــن اقتحامــات تهويديــة واسعــة لألقصــى اليــوم 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظه����رت معطيات نش����رتها دائ����رة اإلحصاء 
المركزية اإلسرائيلية، أن عدد الشقق السكنية 
التي تم بناؤها العام الماضي في مس����توطنات 
الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 21.5%، قياسا 

بعام 2017.
ووفق���ا للمعطي���ات – التي نش���رتها قن���اة مكان 
اإلس���رائيلية الناطقة بالعربية – فإن عدد الشقق 
التي تم بناؤها داخل إسرائيل باستثناء تل أبيب، 

انخفضت العام الماضي.

ويس���تدل من المعطيات بأنه في عام 2018 شرع 
في بناء 47,430 ش���قة س���كنية، ويدل هذا العدد 
على انخف���اض بنس���بة 10.4% مقارن���ة مع عام 
2017، إذ وصل عدد الش���قق السكنية حينها إلى 

.)52,930(

الداخل المحتل/ االستقالل:
دعت لجنة المتابع���ة العليا للجماهي���ر العربية واللجنة 
القطرية واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة باألراضي 
الفلس���طينية المحتلة عام 1948، إلى وقفات احتجاجية 
في وجه سياسة الحكومة التي تعتمد الهدم بحق المنازل 
الفلس���طينية في أراضي 1948، والت���ي كان أخرها هدم 

منازل في عارة.
واس���تنكرت اللجن���ة في بي���ان لها، م���ا تقوم به 
المؤسس���ة االسرائيلية بحق ش���عبنا الفلسطيني 
عامة وفي األراضي المحتل���ة عام 1948 خاصة من 

ممارس���ات ظالمة من هدم للبيوت كان آخرها هدم 
ثالثة منازل قيد اإلنشاء في خور صقر باإلضافة إلى 
مبان مهددة بالهدم في كفر قرع وأم الفحم ناهيك 
عن أعمال الهدم المس���تمرة في كافة أنحاء داخلنا 

الفلسطيني«.
وأض���اف البيان »لذا ندع���و أهلنا للمش���اركة في الوقفة 
االحتجاجية  وذلك اليوم الساعة الخامسة مساء في مدخل 
كفر قرع الشارع الرئيسي ويوم غٍد الجمعة الساعة الرابعة 
عصًرا للمش���اركة في المظاهرة التي س���تنطلق من أمام 

المجلس المحلي حي الظهرات في عرعرة«.

وقفات احتجاجية اليوم وغدًا
 تنديدًا بهدم المنازل في عارة

قوى رام الله تدعو لتصعيد 
المواجهة بمناطق االحتكاك بالضفة 

جنيف/ االستقالل:
من المق���رر أن يصّوت مجلس حقوق اإلنس���ان التابع 
لألمم المتحدة والمنعق���د في جنيف اليوم الخميس 
على مش���روع قرار يدين »إس���رائيل« بارتكاب جرائم 
بحق مسيرات العودة السلمية  في قطاع عزة المحاصر 

ترتقي إلى »جرائم حرب«.
وخل���ص تقرير أصدرته لجنة مختص���ة في المجلس 
إلى أن الجيش اإلس���رائيلي ارتكب جرائم ترتقي إلى 
»جرائم حرب« بحق المتظاهرين السلميين في غزة، بما 

يسمح بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم.
وكان المجلس بدأ مطلع األس���بوع أسبوًعا لمناقشة 7 
تقارير مقدمة ح���ول انتهاكات وجرائم »إس���رائيل« 
ضد المتظاهرين السلميين على السياج الفاصل على 
الحدود الش���رقية لقطاع غزة، وحول الشركات العاملة 
في المس���توطنات اإلسرائيلية. وعش���ية التصويت 
ناشدت »إسرائيل« أكثر من 26 دولة بعدم التصويت 
لصالح مش���روع ق���رار في مجل���س حقوق اإلنس���ان 
يدينه على جرائ���م ارتكبها في األراضي المحتلة ضد 

الفلسطينيين، حسبما أوردت وسائل إعالم عبرية.
ووجه القائم بأعمال وزير خارجية االحتالل يس���رائيل 
كاتس رس���ائل بهذا الش���أن إلى وزراء خارجية الدول 
ال�26، دون أن يتم تحديد أسمائها. وانطلقت في آذار/ 
مارس 2018 مس���يرات العودة قرب الس���ياج الفاصل 
عل���ى حدود قط���اع غ���زة، للمطالبة بع���ودة الالجئين 
الفلس���طينيين إلى مدنهم وقراهم التي ُهجروا منها 
ف���ي  ورفع الحصار عن غزة، وقتلت قوات االحتالل منذ 

انطالقها أكثر من 261 مواطًنا أعزاًل وأصابت األالف.

األمم المتحدة تصّوت اليوم على قرار يدين »إسرائيل« بجرائم حرب بمسيرات العودة

ارتفاع حاد في البناء بالمستوطنات في الضفة 

النقب المحتل / االستقالل:
اقتحمت جرافات االحتالل االس���رائيلي مدينة رهط في منطقة 
النق���ب وأخلت أربعة منازل بحي العتايقة تمهيًدا لهدمها بزعم 

عدم الترخيص.
وقال���ت مصادر محلي���ة إن الجرافات مدعومة بق���وات كبيرة من 
الش���رطة والخاصة اقتحمت الحي وحاصرت المنازل المستهدفة 
وأجب���رت المواطنين على اخالء أربعة منازل، بعد أن اعتقلت عدًدا 

من المواطنين في المنطقة.
وأضافت المصادر أن من بي���ن المعتقلين عضو التجمع الوطني 
الديمقراط���ي وبلدية رهط، س���ليمان العتايق���ة ونجليه محمد 

وغسان العتايقة.
وصعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل األيام الماضية حمالت 
الهدم في البلدات الفلس���طينية بالداخل المحتل بتعليمات من 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.

اقتحام رهط واعتقاالت خالل 
إخالء 4 منازل تمهيدًا لهدمها
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غزة/ االستقالل:
أكد  عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين د. محمد الهندي، 
أم���س األربعاء، أن الش���عب الفلس���طيني 
يمتل���ك القدرة عل���ى المواجه���ة رغم كل 
المؤامرات التي تحاك ضده، وأن استشهاد 
الش���اب البطل عمر أبو ليلى والذي مرغ وجه 
االحت���الل في التراب يدل عل���ى قوة اإلرادة 

التي يمتلكها شعبنا األعزل.
وقال د. الهندي خ���الل تصريحات ل�"إذاعة 
الق���دس": إن توقيت عملية س���لفيت التي 
أدت إلى مقتل جندي وحاخام صهيونيين، 
خاصًة أن���ه يأتي في وقت عج���ز فيه رجال 
الذي���ن يرتم���ون تح���ت أقدام  المنطق���ة 
نموذجًا اسطوريًا يحتذي  ليشكل  االحتالل 

به األجيال الشباب.
واغتال���ت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
الليل���ة قبل الماضي���ة المجاهد أبو ليلى 
بع���د محاصرت���ه داخ���ل اح���د المباني 
القديمة في قرية بروقين  قرب رام الله، 
حيث دار اش���تباك عنيف بين الشهيد 
وقوات االحتالل اس���تمر س���اعتين قبل 
أن  يعلن عن استشهاده وإصابة جندي 

إسرائيلي.
وامت���دح د. الهندي العملي���ة التي اعتبرها 
نموذجًا أسطوريًا س���واء في بدايتها حيث 
أن منفذ العملية صغير الس���ن وقام بطعن 
وأخذ سالح الجندي ومالحقة جنود االحتالل 
، مم���ا أدى لمقتل 3 جنود إس���رائيليين ، أو 
في آخرها عندما حاصرت جنود جرارة مكان 

تواجد الشهيد ومحاصرته واالشتباك معه 
ألربع س���اعات مما أدى إلصاب���ة أحد الجنود 

قبل استشهاده.
وق���ال:" إن العملية أع���ادت ترتيب الوصايا 
 ، الفلس���طيني  للش���عب  واالهتمام���ات 
وأن "إس���رائيل" ه���ي الع���دو الوحي���د وأي 
إنحراف في البوصلة هو عبء على الش���عب 
أن  إلى  الفلس���طيني والقضي���ة"، مش���يرًا 
"إسرائيل" تحاول عبثًا فرض سطوتها على 
الشعب الفلس���طيني وعلى الضفة الغربية 

المحتلة رغم اختالل الموازين .
وش���دد د. الهن���دي عل���ى أن روح ش���عبنا 
الفلسطيني ال يمكن أن تنكسر رغم انبطاح 
اإلقليم الذي يحاول بث اإلحباط في نفوس 
الش���عوب ، والش���اب أبو ليلي أع���اد األمل 

والتأكيد على قدرة الش���عوب التي تمتلك 
حسا ثورياً  وقدرة على المواجهة والمفاجأة.

وأوضح، أن "إس���رائيل" وم���ن ورائها الذين 
يس���تعدون لتطبي���ع المنطقة وم���ن يريد 
تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى 
"صفق���ة الق���رن" هم واهمون ، "فالش���عب 
الفلسطيني لن يهزم ال في غزة ُهزم وال في 
الضفة ُهزم ، والمسألة مسألة مواجهة بين 

اإلرادات".
 وجدد د. الهندي، تأكيده على أن "إسرائيل" 
ل���ن نتنصر وعل���ى "إس���رائيل" أن تعلم أن 
هناك رج���اال في الضفة ال يمكن هزيمتهم 
، وص���ورة الش���اب األعزل رس���مت الحقيقة 
بأن الش���عب الفلس���طيني رغم الصفقات 

المشبوهة واالنبطاح سينتصر.

غزة/ قاسم األغا:
أيام معدودة تفصل عن تدشين العام الثاني لمسيرات 
العودة وكسر الحصار، التي اندلعت شرارتها ب� 30 آذار 
)مارس( الماضي، على طول المناطق الش���رقية لقطاع 

غزة، الموافق للذكرى ال� 43 ليوم األرض.
وينشد الفلسطينيون من خالل المسيرات التي تتخذ 
من األدوات الشعبية السلمّية فقط سالحًا لها ؛ الحفاظ 
على حق عودة الالجئين الفلس���طينيين إّبان نكبة عام 
1948، والتص���دي ل���كل المح���اوالت الرامية لتصفية 
القضية )صفقة القرن(، فضاًل عن كسر حصار االحتالل 

الشامل المفروض على القطاع، منذ نحو )13( عاًما.
وتتوّقع الهيئة الوطنية القائمة على مسيرات العودة 
أن يشهد يوم 30 آذار )مارس( الجاري زحًفا جماهيرًيا 
كبي���ًرا نح���و مخيمات المس���يرات الخمس���ة؛ للتأكيد 
على عدالة القضية الفلس���طينية أم���ام العالم أجمع، 

والتمسك بكامل الحقوق المسلوبة من االحتالل.

ا�ستعدادات وجتهيزات
وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي عضو الهيئة 
الوطنية للمس���يرات محمد الحرازين، إن االس���تعداد 
إلحياء ي���وم األرض الذي يتزامن مع دخول مس���يرات 
العودة وكس���ر الحصار عامه���ا الثاني تجري على قدم 
وس���اق. وأضاف: "منذ نحو ش���هر، بدأت لجان الهيئة 

المختلفة، والفصائل الفلسطينية، بعقد ورشات عمل 
وحلق���ات نقاش لتقيي���م المس���يرات، تمّخض عنها 

استخالصات مهمة".
وأّك���د عل���ى أن الموقف الموح���د لدى ه���ؤالء، تمّثل 
باإلجماع على ضرورة الحفاظ على استمرارية وتصعيد 

المسيرات، مع دخول العام الثاني.
وحول التجهيزات الميدانية واللوجستية والخدماتية 
ليوم 30 مارس، أش���ار الحرازين إلى أن ظهر ذلك اليوم 
سيش���هد فعاليات متنوعة بمخيمات العودة الخمسة 
المعروف���ة، على ط���ول المناطق الش���رقية لمحافظات 

قطاع غزة.      
وتابع: "التجهيزات تشمل توس���يع نطاق المخيمات، 
وتجهي���ز دورات عامة للمياه، وتلبي���ة كل ما يحتاجه 

المشاركون بالمسيرات، في هذا الزحف الكبير".

خطة متكاملة
وبّين أن األس���بوع المقبل سيش���هد تغطية إعالمية 
مكّثفة من وس���ائل إعالم مرئية ومس���موعة ومقروءة، 
والس���يارات المتجولة، وانطالًقا لحمل���ة إلكترونية عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، لدفع الجماهير للمشاركة 

بيوم األرض )30 مارس(، ودعًما لمسيرات العودة.
ولف���ت إلى إعداد خطة متكاملة م���ا بين  لجان الهيئة 
العليا للمس���يرات والجه���ات الداعمة له���ا )الصحية 

واألمنية والبلديات(، استعداًدا الستقبال مئات اآلالف 
المشاركين ب�"مليونية األرض والعودة".

وتابع: "هذه المليونية س���تمّثل تحواًل كبيًرا بمسيرات 
العودة وكسر الحصار مع دخول عامها الثاني، وتأكيًدا 
عل���ى أنها أكثر عنفواًنا رغ���م اإلرهاب الصهيوني عبر 
الميداني  والتصعي���د  الس���لمّيين  المتظاهرين  قتل 

بالقطاع، وكل المحاوالت اليائسة إلجهاضها".    
وش���ّدد القيادي الحرازين على أنه وف���ي الوقت الذي 
تتّجهز غ���زة    لمليونية األرض والع���ودة؛ ليس أمام 
االحتالل إاّل أن يذعن لمطالب شعبنا العادلة على طريق 

كسر حصار غزة وتحقيق العودة وإنهاء االحتالل.

اإ�سراب �سامل
وفي وق���ت س���ابق، أعلنت الهيئ���ة الوطني���ة العليا 
لمسيرات العودة وكس���ر الحصار عن انطالق مليونية 
"األرض والع���ودة" ي���وم 30 مارس الج���اري، الموافق 
لذكرى يوم األرض، ودخول المس���يرات عامها الثاني، 
داعي���ًة العتباره يوم إضراب ش���امل في كل محافظات 

الوطن.
وقال رئيس الهيئة خالد البطش: "ندعو أبناء ش���عبنا 
بكل أماك���ن تواجدهم إلطالق إحياء ذكرى يوم األرض 
الخالد وإسناد مس���يرة العودة التي س���تدخل عامها 
الثاني وهي أش���د صالبة وقوة وإص���رارًا على تحقيق 

أهدافها".
وأض���اف البطش خ���الل مؤتمر صحفي عقد األس���بوع 
الماض���ي أن "مس���يرة الع���ودة باتت صوت الش���عب 
الفلس���طيني في كل أماكن تواج���ده وحملت أهدافه 
وآمال���ه وما زالت تس���ير وتتواصل لتحق���ق أهدافها 

المرحلية والثابتة بثقة ويقين كاملين".
وأكد أن "القدس هي هدف المسيرات األول وستبقى 
عن���وان الفعل الوطني والش���عبي وقبل���ة كل األحرار، 
وسيبقى شعبنا كله صًفا وجسًدا وحًدا من أجل الدفاع 

عنها ويبقى أولوية ال يقبل التسويف أو التأجيل".
وأوضح أن هذه الفعالية )المليونية( س���تكون سلمية 
%100 وستحافظ على طابعها الشعبي والسلمي ولن 
يكون هناك نقاط جديدة، بل المخيمات الخمس���ة في 

القطاع.
ودعا أبناء ش���عبنا في الضفة الغربية للبدء بمسيرات 
لمواجه���ة الحواج���ز المذل���ة والمس���توطنين الذين 

يشكلون خطًرا على كل تفاصيل حياتنا اليومية.
وبحس���ب أحدث أرقام لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد 
أس���فرت اعتداءات ق���وات االحتالل على المش���اركين 
بالمس���يرات من���ذ انطالقه���ا، ع���ن استش���هاد نحو 
270 فلس���طينًيا )منه���م 11 تحتجز ق���وات االحتالل 

جثامينهم(، وإصابة آالف آخرين بجراح متفاوتة. 

يوم 30 مارس الجاري

كيف تستعد غزة لـ »مليونية األرض والعودة« ؟!

د.الهندي: شعبنا يمتلك القدرة على المواجهة رغم كل المؤامرات التي تحاك ضده

رام الله/ االستقالل: 
قال مكتب إعالم األسرى إن قمع قوات االحتالل 
لألس���رى في قس���م )1( بس���جن "رامون" قبل 

يومين تسبب بإصابة 40 أسيرًا.
وأضاف بي���ان مكتب إعالم األس���رى نقاًل عن 
الحركة األس���يرة مساء األربعاء أن إدارة سجون 
االحتالل تفرض غرامات مالية باهظة وإجراءات 

عقابية على األسرى في القسم المذكور.
وذكرت الحركة األسيرة أنه "لم تشهد منذ عقد 
أسوأ من الظروف والهجمة الشرسة التي تشن 
ضد األس���رى من قبل حكوم���ة االحتالل وإدارة 

السجون".
وكان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 

)حريات( أدان عملي���ات القمع المتواصلة بحق 
األسرى داخل الس���جون اإلسرائيلية، واإلمعان 
في سياسة االقتحامات المتكررة للسجون من 
قبل القوات الخاصة المدججة باألسلحة النارية 
ومدافع الغاز الخانق لغرف األس���رى وتعريض 
حياته���م للخطر، في س���جون "عوف���ر، النقب، 

وعسقالن"، وخاصة في سجن "ريمون".
وذك���ر أن حال���ة من الغليان تس���ود س���احات 
الس���جون كافة بفعل االس���تهداف الممنهج 
للحرك���ة األس���يرة، الرام���ي لكس���ر إرادته���ا 
وعزلها عن محيطه���ا الوطني والحد من دورها 
النضالي والطليعي في مجمل النضال الوطني 

الفلسطيني.

وح���ذر المركز م���ن انفجار وش���يك على أبواب 
إحياء ذكرى يوم األسير في 17 نيسان القادم، 
داعًي���ا األمين العام لألم���م المتحدة والصليب 
األحمر والمؤسس���ات الحقوقي���ة الدولية، إلى 
إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية التي تمس بحقوق 
األس���رى التي كفلتها االتفاقي���ات والمواثيق 

الدولية.
وتشهد الس���جون مؤخرا حالة من التوتر عقب 
قرار سلطات االحتالل تركيب أجهزة تشويش، 
حيث أكد األسرى رفضهم هذه الخطوة لما لها 
من أضرار صحية كبيرة على حياتهم، وشّددوا 
على ض���رورة وقف تنفيذها بش���تى الُس���بل 

والوسائل.

40 إصابة باعتداء إدارة
 السجون على أسرى بـ »ريمون«

غزة/ االستقالل: 
قال منس���ق لجنة القوى الوطنية واإلس���المية وعض���و المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي خالد البط���ش إن وزارة الداخلية في قطاع غزة اس���تجابت لجهود القوي الوطنية 
ولجنة مسيرات العودة ووجوه عش���ائر ومخاتير باإلفراج عن غالبية الموقوفين إثر األحداث 

الداخلية التي شهدتها غزة مؤخًرا.
وأك����د بيان للجنة مس����اء أمس األربعاء على ضرورة الحفاظ على أمن المجتمع وس����لمه 

واحترام وصون الحريات العامة دون الحاق الضرر أو المساس بالممتلكات العامة.
وقال: "س���نواصل جهودنا مع الكل الوطني للتخفيف من األزمة اإلنس���انية التي يشهدها 
قطاع غزة وكس���ر الحص���ار الظالم المفروض علي���ه وإنهاء العقوبات، وإطالق س���راح كافة 

الموقوفين على خلفية األحداث األخيرة".
ودعا البيان أبناء ش���عبنا العظيم لاللتفاف حول مس���يرات العودة واالس���تعداد لمليونية 
األرض والع���ودة في ذكرى ي���وم األرض، ليعلم العدو أننا ماضون ف���ي مقاومته حتى نيل 

حقوقنا وكسر الحصار.

البطش: الداخلية تستجيب لإلفراج عن 
غالبية الموقوفين بأحداث غزة األخيرة
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وأضافت: »الش���هيد أب���و ليلى هو مث���ال النتصار لقيم 
الوطني���ة والنضالي���ة التي تحتمي بالوع���ي الوطني وال 
تقبل االستدارة العكسية نحو معارك هامشية ووهمية، 
مش���يرة إلى أنه شكل بس���يرته التي ختمت بالشهادة، 
خير أمين على وصايا الش���هداء األب���رار، فحمل لواءهم 
وس���ار على نهجهم وعلى إثره سيمضي الالحقون بإذن 

الله«.
ووجهت الحركة في نهاية بيانها التحية والس���الم إلى 
ذوي الش���هداء األكرمين، وإلى أس���رة الش���هيد عمر أبو 
ليلى، وأبناء بلدته ومدينته الصامدة، وإلى أبناء ش���عبنا 

الثائر الصامد.

موا�صلة املقاومة
وبدوره���ا أكدت حركة المقاومة اإلس���المية "حماس" أن 
مواصلة االحتالل اإلس���رائيلي لجرائمه في مدن الضفة 
الغربي���ة ل���ن تضعف إرادة الش���عب الفلس���طيني في 

مواصلة المقاومة.
وقال���ت الحركة في تصريح صحفي، أن عملية س���لفيت 
البطولية وم���ن قبلها "جفعات آس���اف" وعملية "عوفرا" 
التي فر فيها جنود االحتالل من أمام المقاومين كشفت 
ع���ن جبن هذا الجيش الذي يس���تقوي عل���ى المدنيين 
الع���زل، فيما اعتبرت جريمة قتل الش���ابين رائد حمدان 
وزي���د نوري في مدينة نابلس بانه���ا لن تغير من صورة 

هذا الجيش الجبان العاجز عن مواجهة المقاومين.
وأكدت أن المقاومة قادرة على الرد على جرائم االحتالل، 
واألي���ام القادمة حبل���ى بمفاجآت المقاومي���ن من أبناء 
الشعب الفلس���طيني لالحتالل، فكل الخيارات مفتوحة 

للمقاومين للرد على جرائم االحتالل.
وتقدمت حركة حماس بالتعازي من عائالت الش���هداء، 
داعية إلى الوقوف بجانب عائالتهم الصابرة المحتسبة 

التي تواصل درب البطولة في الصبر واالحتساب.

ا�صتنزاف االحتالل
من ناحيتها نعت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 
المق���اوم عمر أبو ليل���ى )19عاًما( منفذ عملي���ة "أرئيل"، 
والذي استش���هد خ���الل ملحم���ة بطولي���ة خاضها مع 
الوحدات الخاصة اإلس���رائيلية، كما نعت الش���هيدين 
راش���د حمدان، وزيد نوري من نابلس، اللذين استشهدا 

في جريمة إسرائيلية جديدة.
وش���ددت الجبهة في بيان لها، على أن دماء الشهداء لم 
ولن تذهب هدًرا، وستزيد الش���عب الفلسطيني إصراًرا 

على مواصلة المقاومة حتى تحقيق أهدافه.
وأكدت أن الش���هيد المق���اوم أبو ليلى س���يظل مفخرة 
وعزًا للشعب الفلسطيني ولمقاومته، وستحفظ الذاكرة 
الفلسطينية المأثرة النضالية التي جسدها بعد تنفيذه 
عملية بطولية جريئة وشجاعة حقق فيها خسائر مباشرة 

في صفوف جنود االحتالل والمستوطنين.
وأشارت إلى أن الشهيد أبو ليلى تمكن من االنسحاب بعد 
تنفيذه العملية، واختراق الطوق األمني واالستخباراتي 
ال���ذي فرضه االحتالل على مناطق واس���عة من مدينتي 
رام الله وسلفيت، ليستشهد الحًقا في بلدة عبوين التي 
نس���جت نهاية بطل ش���جاع رف���ض إال أن ينهي حياته 

مبكًرا بطريقة مشرفة على درب من سبقوه في النضال.
وأضاف���ت أن ه���ذه الملحم���ة الت���ي خاضها الش���هيد 
واستش���هد خاللها، أكدت قدرة الشباب الثائر والمقاوم 
الفلسطيني على اس���تنزاف االحتالل وضرب المنظومة 
األمنية وتحقيقه خس���ائر مباش���رة وتنفي���ذه عمليات 

متتالية هربت خاللها كتيبة جنود من مكان العملية.
وأكدت أن اس���تمرار ه���ذه العملي���ات البطولية ومالحم 
البطولة والفداء التي يجس���دها الش���باب الفلس���طيني 
الثائر تش���ق مجدًدا درب األجيال الفلسطينية الجديدة 
لحمل راية المقاومة المس���لحة من جديد في فلس���طين 

والشتات.
وتابعت "كما أثبت أن المقاومة الفلس���طينية وعملياتها 
النوعية والمباغتة في الضفة لم ولن تتوقف وس���تزداد 
في المس���تقبل، وعلى االحتالل أن يستعد لورثة بندقية 
عمر والباس���ل وج���رادات والبرغوثي والذين س���يحملون 
الوصية ويواصلون المعركة، فكل عملية فدائية ستكون 
مسمارًا جديدًا في نعش صفقة القرن ومشروع التسوية 

وسياسات التنسيق األمني".
 وأشادت الجبهة بالحاضنة الشعبية للمقاومة المسلحة 
في الضف���ة، والتي تؤمن اس���تمرار المقاومة وتوفر لها 
مرتك���زات االس���تمرار والتواصل، داعية إلى االس���تمرار 
في توجي���ه الضربات المتالحقة ف���ي صفوف االحتالل 
وتحوي���ل الضفة إلى لهيب يتفج���ر ضد جنود االحتالل 

والمستوطنين.

�صوب االحتالل
م���ن جهته���ا اعتبرت الجبه���ة الديمقراطي���ة لتحرير 
فلس���طين، عملية إعدام الش���اب أبو ليل���ى منفذ عملية 
س���لفيت، والش���ابين حمدان نوري بدم بارد، واس���تمرار 
االعتق���االت، وعملي���ات المالحق���ة والمط���اردة األمنية 
اإلس���رائيلية لن تنجح في إخماد روح المقاومة، والهبات 
الشعبية، التي تعيش���ها الضفة الفلسطينية والقدس 

المحتلة، وتأخذ أشكااًل مختلفة ضد االحتالل اإلسرائيلي 
وقطعان المس���توطنين، تصب كلها ف���ي تأكيد رفض 
ش���عبنا التنازل عن حقوقه الوطنية كاملة، وعن قناعته 

بفشل المفاوضات العقيمة والتمسك ببقايا أوسل
وقال���ت الجبهة الديمقراطية في بي���ان لها: »إن بنادقنا 
وأس���لحتنا لن تنحرف عن مس���ارها، وس���تبقى بوصلة 
مقاومتنا ونضالن���ا مصوبة دائمًا عل���ى جيش االحتالل 
اإلس���رائيلي وقطعان المس���توطنين«، داعية لتصعيد 
االنتفاضة والمقاومة بكافة أش���كالها في عموم الضفة 
الفلس���طينية والقدس المحتلة، وقطاع غزة، على طريق 
التح���ول إلى عصيان وطني ش���امل في وج���ه االحتالل 

اإلسرائيلي.

لن تذهب هدرًا
وبدورها نعت كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري 
لحركة  فتح الش���هيد أب���و ليلى منفذ عملية س���لفيت 
النوعية، وشهيدي نابلس رائد حمدان، وزيد نوري، مؤكدة 
على مواصلة واس���تمرار طريق ذات الشوكة ومواصلًة درب 

الجهاد والمقاومة المعبد بدماء الشهداء .
وأكدت الكتائب، على أن دماء ش���هداء ش���عبنا لن تذهب 
هدرًا، وأن عملية س���لفيت النوعية جاءت كرد طبيعي علي 
جرائم االحتالل الصهيوني والذي كان أخرها االعتداء على 

المسجد األقصى ومنع رفع اآلذان وإقامة الصالة فيه.
وش���ددت على االس���تمرار بطريق المقاوم���ة حتى تحرير 
فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.

نربا�صًا لالأجيال
وزفت لج���ان المقاومة في فلس���طين الش���هيد البطل أبو 
ليلى ، مؤكدة أن دماء الش���هيد س���تكون نبراس���ًا لألجيال 
الفلس���طينية التي تمضي على طري���ق المقاومة وانتزاع 
الحقوق الوطنية وتطهير مقدساتنا وتحرير أرضنا المحتلة. 
واعتب���رت  لجان المقاومة في بي���ان لها، بطولة وتضحيات 
الشهيد أبو ليلى نموذجًا ملهمًا للشباب الفلسطيني الثائر 
وستكون دافعًا قويًا لمزيد من العمليات الفدائية البطولية 

, فالشهيد يخلفه ألف مقاوم ولن تسقط الراية.
ودع���ت إلى تصعي���د المواجهات ضد الع���دو الصهيوني 
وقطع���ان المس���توطنين فال خي���ار أمام ش���عبنا البطل إال 
االس���تمرار في المقاومة من أجل كس���ر المحت���ل وإبطال 
مخططاته وإسقاط صفقة القرن التآمرية التي تستهدف 

حقوقنا وطمس وتصفية قضيتنا الفلسطينية . 

الفصائل تنعى الشهيد »أبو ليلى« وتؤكد أن اغتياله لن يطفئ جذوة المقاومة
 غزة/ اال�صتقالل:

نع��ت ف�صائل فل�صطينية، ال�صهيد عمر اأبو ليلى )19 
عاًما(، منفذ عملية )اأرئيل( يف بلدة �صلفيت جنوبي 
نابل���س، الذي ا�صت�صهد اأثناء حما�ص��رة املنزل الذي 
كان حم�صًن��ا بداخله يف قرية عبوين، �صمال مدينة 

رام اهلل يف ال�صف��ة الغربي��ة املحتل��ة. واحت�صب��ت 
حرك��ة اجله��اد االإ�صالمي ال�صهي��د اأبو ليل��ى ، الذي 
ارتق��ى بع��د اأن ق��اوم االحت��الل ب�صالح��ه الطاه��ر 
حت��ى اآخر ر�صا�صة م��ن ذخريته، ليلق��ي ربه �صهيدًا 
مقباًل غري مدبر على اأر�س قرية عبوين يف حمافظة 

رام اهلل.   وقال��ت احلرك��ة يف بي��ان له��ا :"اإن دم��اء 
ال�صهي��د البطل عم��ر اأبو ليلى �صتبع��ث روح املقاومة 
واالنت�صار يف االأجيال املتعاقبة، التي �صتحذو حذوه 
يف املقاومة والثبات، فهو منوذج لكل حر ياأبى ال�صيم 

ويرف�س اخل�صوع واال�صت�صالم".

مكان ا�صت�صهاد ال�صهيد عمر اأبو ليلى    

القدس المحتلة/ االستقالل:
"أفيغ���دور  األس���بق  اإلس���رائيلي  الح���رب  دعا وزي���ر 
ليبرمان"، رئي���س الوزراء "اإلس���رائيلي" بنيامين نتنياهو، 
للمصادق���ة على قانون إعدام منفذي العمليات في الضفة 

والقدس المحتلة.
وحسب القناة 20، جاءت دعوة ليبرمان، ردًا على زيارة نتنياهو لمنزل 
الحاخ����ام "أحيعاد اتينجير"، الذي قتل متأث����رًا بجراحه الخطرة التي 

أصيب بها في عملية سلفيت البطولية.
وق����ال ليبرمان:"أري����د أن أذكرك بمش����روع قانون االع����دام لمنفذي 
العمليات ضد "إس����رائيل"، و يجب عليك تعديل القانون لكي يمكن 

القضاة العسكرين من تنفيذ عقوبة االعدام. 
وتابع: "لكن أنت يا نتنياه����و من منع المصادقة علي قانون اإلعدام  
فإن قررت المصادقة عليه سنصوت لصالح القانون بكل أصواتنا في 

حزب "إسرائيل بيتنا". 

دولة فل�صطني
�صلطة االأرا�صي 

االإدارة العامة لت�صجيل االأرا�صي
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة 

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات رقم 2019/143

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد 
شحادة ناصر شحادة أبو عيادة رقم هوية /  410222921

بصفته وكيال عن سالمة شحادة سليمان أبو عيادة
بموجب وكالة / وكاالت رقم 2018/1084 الصادرة عن سعادة دولة فلسطين )القاهرة(

موضوع الوكالة إجراء معاملة )انتقال إرث // بيع // شراء( في
القطعة 727    القسيمة 481     غزة - الدرج

فمن له اعتراض بهذا الش����أن عليه التقدم باعتراضه الى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عش����ر يومًا من تاريخ اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة .
 م�صجل اأرا�صي غزة   
اأ. ع�صام عبد الفتاح احلمارنة 

ليبرمان يدعو نتنياهو للمصادقة 
على قانون إعدام منفذي العمليات

دولة فل�صطني
املجل�س االأعلى للق�صاء

حمكمة �صلح دير البلح دائرة التنفيذ
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 
تنفيذ محكمة صلح دير البلح في

القضية  التنفيذية رقم 2019/1073
الى المنفذ ضده / يونس أحمد محمد أبو جبل

البريج – دوار أبو رصاص – خارج البالد حاليًا
أبلغكم أنه طبقًا لاللتزام المترتب بموجب سند الدين المحرر بتاريخ 2017/4/26 والبالغ قيمته 
2000 دوالر لصال���ح طالب التنفيذ / عب���د المجيد دياب الحنفي والذي يلزمه بدفع ما تبقى من 

قيمة الكمبيالة وهو 2000 دوالر + الرسوم والمصاريف.
لذل���ك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين م���ن تاريخ هذا اإلعالن لتنفيذ 
الحكم حسب األصول واذا لم تحضرا خالل المدة المحددة  فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن 

ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول .

ماأمور تنفيد حمكمة �صلح دير البلح
مهدي نبيل القدرة  
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي – الإدارة العامة لأمالك احلكومة

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

ُيعلن للعموم أن���ه تقدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة الس���يد/ صبري أحمد 
ماضي ويحمل هوية رقم 968237446 لنقل ملكية ما مس���احته 146 م2 جزء 
من المقس���م 53 المربع 65 القس���يمة 1375 من القطعة 978 مش���روع الشيخ 
رضوان من اسم/ س���يادة الحاكم العام إلى اس���مه والتي آلت اليه بالشراء من 
كل من: حس���ن وصخر وكاملة يحيى حس���ونة شبير والتي آلت اليهم بناًء على 
القسمة الرضائية المؤرخة بتاريخ 2018/10/15م والتي الت اليهم بالشراء مع 
شركائهم عاطف ورفعت وسامي وش���فيق يحيى حسونة شبير من المتعاقد 
زمن االحتالل عقد ايجارة طويلة األمد الس���يد/ عزات يحيى حسونة شبير. وقد 
أقر جميع البائعين بصحة عقود البيع والقس���مة الرضائية وأنه ال مانع لديهم 
من نقل ملكية المقس���م )53( المربع )65( القسيمة )1375( من القطعة )978( 
مش���روع الشيخ رضوان من اس���م س���يادة الحاكم العام إلى أسمائهم كما هو 
موضح/ مس���احة )146 م2( الى اسم الس���يد/ صبري أحمد محمد ماضي وباقي 
مس���احة المقس���م والبالغة )140 م2( باس���م كل من/ عاطف ورفعت وسامي 
وشفيق يحيى حسونة شبير. فمن له اعتراض في هذا الشأن التقدم باعتراضه 
إل���ى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة في س���لطة األراضي خالل مدة أقصاها 15 
يوم���ًا من تاريخ هذا اإلعالن، وإال س���يتم الس���ير في إج���راءات المعاملة ونقل 

الملكية حسب األصول.  التاريخ: 2019/3/20م

موفق حممد علوان / مدير عام اأمالك احلكومة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

إعالن وراثة صادر عن محكمة جباليا الشرعية
قدم���ت لهذه المحكمة مضبطة وراث���ة موقعة من مختار جباليا مؤرخة 
ف���ي 2019/3/20 تتضمن ان المتوفي مصطفى بن محمد بن مصطفى 
حمودة المش���هور مصطفى بن محمد أبو الفت���ح من جباليا وقد توفي 
بتاري���خ 1965/10/1م وانحص���ر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته 
امنة بنت محمد بن محمود نبهان المش���هورة حمودة وفي أوالده منها 
وهم محم���د وفؤاد وفاطمة ثم بتاري���خ 1976م توفيت امنة المذكورة 
وانحص���ر ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالده���ا المتولدين لها من 
زوجه���ا المتوفي قبلها مصطفى المذكور وه���م محمد وفؤاد وفاطمة 
ثم بتاري���خ 1985/10/1م توفي فؤاد المذكور وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقالي في زوجته فاطمة بنت محمد بن محمد أبو الفتح المشهورة 
حمودة وفي أوالده منها وهم حسام وحاتم انا المقررة المذكور ومحمد 
وحنان ونهلة فقط وال وارث له س���وى م���ن ذكر وليس له وصية واجبة 
او اختياري���ة وال أوالد كب���ار توفوا حال حياته وترك���وا ورثة من له حق 
االعت���راض على هذه المضبطة مراجعة محكمة جباليا الش���رعية خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشر  حرر في 2019/3/20م

   قا�سي حمكمة جباليا ال�سرعي 
حممد خليل احلليمي

�ساعة ال�سفر
وعلى نفس خط���ا جرار، و نعال���وة، والبرغوثي، 
واألعرج، الذين شكلوا كابوسا لالحتالل وجنوده 
ومس���توطنيه من خ���الل العملي���ات النوعية 
فعند التاس���عة صباح األحد الماضي، وبالقرب 
م���ن مدخل مدينة س���لفيت الش���مالي، حيث 
تجثم "مس���توطنة أرئيل"، كان الش���هيد " أبو 
ليلى" ينتظر بش���عف فرصًة ُتمكنه من تنفيذ 
مخطط���ه، وحين دقت س���اعة الصف���ر، تقدم 
بضع خطوات، امتش���ق س���كينه وطعن جنديًا 
إس���رائيليًا، ثم غنم س���الحه وأطلق النار عليه 
وعلى جنود آخرين بالقرب منه، قبل أن ينسحب 

من المكان بمركبة استولى عليها منهم. 
كلما س���ار قلياًل تعقدت العملي���ة أكثر، ف�" أبو 
ليلى" رفض أن ُيسلم نفسه، وفر باتجاه تقاطع 
مس���توطنة "جيت���ي أفيخ���اي"، ليتوقف عند 
محطة الركاب، ويبدأ بإطالق النار ويصيب عددًا 
من المس���توطنين وجنود االحتالل في المكان، 
ثم انتقل لمس���توطنة "ب���ركان" القريبة يطلق 
النار موقعًا إصابات جديدة، ثم انسحب بسالم. 
تمكن" أبو ليلى" م���ن التخفي عن نظر العمالء 

والش���اباك والجي���ش اإلس���رائيلي وش���رطته 
والوح���دات الخاص���ة والطي���ران والكامي���رات 
وش���بكات التجس���س واالتص���االت والمراقبة 
والحواجز على مدار ثالثة أيام، مس���جل خاللها 
إرب���اكًا غير ع���ادي لكاف���ة األجه���زة األمنية 
اإلس���رائيلية التي ش���نت عش���رات الحمالت 

العسكرية الواسعة العتقاله.
وبع���د أن نف���ذ "أبو ليل���ى" عمليت���ه الفدائية 
بطريق���ة احترافية، انتش���ر اس���مُه بكثرة في 
كاف���ة القرى والمدن الفلس���طينية، بل تداوله 
كثي���رون وتغن���وا به عل���ى مواق���ع التواصل 
االجتماعي بالداخل والخارج، وأطلقوا عليه لقب 
"البطل" أو "األيقون���ة"، ووصفوا عمليته "ببجي 
فلس���طين"، في حين قال أحد المس���توطنين 
"وفق اإلعالم اإلس���رائيلي": إنه "ليس طبيعيا 
إنه رامبو، لينتش���ر الوصف س���ريعًا عبر وسم 

رامبو فلسطين.

ال�ستباك الأخري
مس���اء الثالثاء الماضي، كان أبو ليلى يرس���م 
لوح���ة جديدة في س���جالت النض���ال والكفاح 
الفلس���طيني ، وس���ط دوي رصاص، وأصوات 

انفجارات هائلة، دامت زهاء س���اعتين تسلل 
مئ���ات الجن���ود وعلى رأس���هم ق���واٍت خاصة 
صهيونية "وحدة اليم���ام" الُمختصة بتصفية 
الُمطاردي���ن الفلس���طينيين، لقري���ة عبوي���ن 
ش���مالي غرب مدينة رام الل���ه، وحاصرت منزاًل 
كان يتحصن بداخله " أبو ليلى"، واقتحمت حيُا 
يض���م منازل قديمة في القري���ة وفجرت منزاًل 

مهجورًا وسط اشتباكات مسلحة عنيفة. 
وبعد عدة دقائق، أطلق جنود االحتالل رصاصًا 
كثيف���ًا داخل المنزل الذي لج���أ إليه "أبو ليلى" 
بغية اجباره على تس���ليم نفس���ه، لكنه رفض 
االستس���الم وتمرد على الس���جن قبل دخوله، 
فقاوم ببس���الة ودخل باشتباك ُمسلح مع القوة 
الخاصة، ليرتقي شهيدًا، بعد أن أطلق الجنود 
الصواري���خ المض���ادة لل���دروع، ويتح���ول رمزًا 

للشجاعة وُيلقب ب�"رامبو فلسطيني". 
وأعل���ن جهاز الش���اباك "اإلس���رائيلي مس���اء 
الثالثاء، أن عملية اغتي���ال عمر أبو ليلى كانت 
ذروة جه���ود اس���تخبارية وعملياتي���ة خاللها  
اس���تخبارية وتكنولوجية  تم توظيف طاقات 
مختلف���ة أدت في نهاية األمر للعثور عليه في 

المبنى الذي اختبأ به.
وف���ي ردود األفع���ال، ب���ارك رئي���س ال���وزراء 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو عملية االغتيال، 
عبر تغريده له على حس���ابه "تويت���ر"، قائاًل:" 
أبارك لشعب اس���رائيل وللشاباك هذا االنجاز 
الكبير لقد قامت قواتن���ا باغتيال منفذ هجوم 
ارئيل بع���د يومين ونصف م���ن المالحقة يد 
اسرائيل س���تبقى طويلة وسنواصل عملياتنا 

ضد "االرهاب ". 
60 س���اعة  كانت كفيلة  بالتس���بب في صداع 
كبي���ر في راس "دول���ًة" االحت���الل  بأجهزتها 
األمنية واالستخبارية والعسكرية، بعد تنفيذه 
عملية بطولية في س���لفيت قرب مس���توطنة 
"آرئيل" وأسفرت عن قتلي وجرحي في صفوف 

الصهاينة. 

لهيب احلزن 
ل���م يكن وقع استش���هاد المط���ارد "أبو ليلى" 
بس���يًطا على أهل فلس���طين مس���اء الثالثاء، 
فق���د دخل قلب كل فلس���طيني منذ مالحقته 
قب���ل أي���ام عقب تنفي���ذه عملية قت���ل فيها 
جنديًا ومس���توطنًا واصاب أخري���ن، وألهب نبأ 

استش���هاده نار الحزن في قلوبهم التي تؤمن 
االحتالل  المقاومة ومقارعة  اس���تمرار  بضرورة 

اإلسرائيلي بكافة السبل والوسائل المتاحة.
وكان الفلس���طينيون يتابعون باهتمام واسع 
وكبير اللحظات االولى لمحاص���رة المطارد "أبو 
ليلى" في أح���د المنازل بقرية عبوين، من خالل 
صفحات التواصل االجتماعي، ومع استشهاده 
تحولت الصفحات لس���احة تنعى الشهيد، إذ 
تداول النش���طاء صورًا للشهيد خالل الفترات 

السابقة. 
وفي الوقت ذاته اعتبر أخرون أن عملية سلفيت 
اس���تطاعت تصحي���ح البوصل���ة الت���ي كادت 
تنح���رف بفعل األحداث الداخلي���ة، إلى جانب 

كون العملية تثبت حضورًا قويًا للضفة.
الفلسطينية الشهيد  الفصائل  وبدورها نعت 
عم���ر أبو ليلي منفذ عملية س���لفيت البطولية، 
مؤكدين عل���ى أنه مثال للتعبي���ر األصيل عن 
عب���ق االنتماء المتجذر ف���ي كل األحرار، ومثال 
لقلب الضف���ة النابض بالمقاوم���ة، اضافٍة الى 
أنه امتداد  للشهداء االبطال نعالوة والبرغوتي 

وجرار الذين كسروا حاجز الصمت و الخنوع. 

60 ساعة أرعب بها »إسرائيل«

 الشهيــد »عمــر أبو ليلــى«.. مقــاوم برتبــة بطــل 
غزة/ دعاء احلطاب: 

ق�سوة حياة املخيمات و�سم�سها العنيدة جعلت منه طفاًل بقلب رجل، 
اأخذ من احلجارة ُلعبة ُيطارد بها ُمغت�سب اأر�سه وُمهجر اأهله، كرب 

بني اأح�سان اأُ�سرته التي جعلت من ا�ستبداد عدٍو �سليط ومرارة القهر 
والعتداءات املُتتالية ق�س�سًا ُتن�سج بعقله ال�سغري، ليتحول من طفٍل 
لجئ اىل ثائر غا�سب. يف �سمال ال�سفة الغربية كان ال�سعب ي�ستعل 
من ُظلم الحتالل غيظًا ينمو كل يوم يف قلوبهم، وبني اأح�سانهم كان 

يرتبى ال�ساب »عمر اأبو ليلى« لريى القهر يزداد كلما ازداد ع�سقه 
لوطنه، حتى اأ�سبح يتمني اأن يرويه من دمائه الطاهرة.  توالت الأيام 

واقرتب الغ�سب من الفي�سان، وخلف الكوالي�س »عمر« مل ينم ليله 
ليجد هدفًا ُي�سفى �سدره وبذات الوقت يكون �سربة تنق�س الأمل على 

وجوه جنود الحتالل، وبعد تخطيٍط عميق ا�ستمر عدة اأيام كان 
الهدف »م�ستوطنة اأرئيل« الإ�سرائيلية.  

القدس المحتلة/ االستقالل:
شدد رئيس الهيئة اإلس���المية العليا في مدينة القدس المحتلة، وخطيب المسجد 
األقصى، الش���يخ عكرمة صبري، على أن المقدس���يين لن يقفوا مكتوفي األيدي إزاء 

االقتحامات اإلسرائيلية المتواصلة على المسجد األقصى المبارك.
وحذر صبري في تصريح "لس���بق24" م���ن قيام االحتالل باختالق مش���اكل من أجل 
تبرير اقتحاماته وسيطرته على المسجد األقصى، مؤكدًا أن الهجوم اإلسرائيلي على 
المسجد األقصى، يأتي في ظل االنتخابات اإلسرائيلية من أجل جلب وكسب الشارع 
اإلس���رائيلي الذي يميل إلى التطرف". وأوضح أن دعوات المتطرفين اليهود القتحام 
األقصى اليوم الخميس ليس���ت جديدة، حيث تأتي في س���ياق جعل األقصى ورقة 
رابحة في االنتخابات االسرائيلية. وقال:" نحن على موقفنا الواضح برفض االقتحامات 
االسرائيلية المتكررة لألقصى ولن تكسبهم أي حق، خاصة أنهم يقتحمون األقصى 

بحراسة مشددة، وهذا دليل على جبنهم وخوفهم وعدم أحقيتهم في األقصى".
وأضاف:" على الرغم من زيادة االقتحامات لألقصى إال أن المقدسيين والفلسطينيين 
س���يبقون محافظين على األقصى من أي اعتداء"، مشيرًا إلى أن المحكمة االسرائيلية 
ليست صاحبة القرار والصالحية للبت في موضوع األقصى وإغالق مصلى باب الرحمة، 
مؤكدا أن األقصى أس���مى وأعلى من أن يخضع للمحاكم االس���رائيلية. ونّبه صبري أن 
"الهيئة اإلس���المية العليا منذ عام 1967، قررت عدم اللجوء إلى المحاكم اإلسرائيلية 
ألنه���ا محاك���م احتاللية ال نق���ر وال نعترف به���ا"، مؤكدا أن "هذا الهج���وم والتجرؤ 
اإلسرائيلي علينا، هو بسبب الخالفات العربية العربية والفلسطينية الفلسطينية".         

عكرمة صبري: لن يقف المقدسيون 
مكتوفي األيدي إزاء اقتحامات االقصى
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية االبتدائية

 إعالن وراثة صادر عن محكمة رفح الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عشيرة المحتسب 
مؤرخ���ة في 2019/3/19م تتضم���ن ان فاطمة محمد احمد حمد من 
حليقات وسكان رفح هوية رقم 412410961 توفيت الى رحمه الله 
تعالى بتاريخ 2019/2/20م وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
ابن ابنها محمد تحس���ين احمد حامد فقط وال وارث للمتوفاة سوى 
من ذكر ولي���س لها وصية واجبة او اختياري���ة وال أوالد كبار توفوا 
ح���ال حياتها تركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة رفح الش���رعية خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ 

النشر وحرر في 2019/3/20م 

      قا�سي رفح ال�سرعي

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة دائرة التنفيذ
 إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 

تنفيذ محكمة بداية غزة في   
القضية  التنفيذية رقم 2019/2467 

الى المنفذ ضدهم / 
-1 نادر جمعة خليل رشيد  - مجهول محل اإلقامة 

-2 ناصف جمعة خليل رشيد  -  مجهول محل اإلقامة
-3 ميران جمعة خليل رشيد  -   مجهول محل اإلقامة

طبقا للحكم الص���ادر ضدك من محكمة  بداية غ���زة في القضية رقم 
2015/613 اثبات صحة عقد ش���راء ونفاذه وإلغاء تس���جيل والصادر 
بتاريخ 2018/10/11 لصالح طالب التنفيذ / محمد سائد سعيد رشيد 
والقاض���ي بإثبات صح���ة عقد االتفاق على بي���ع األرض المحرر بتاريخ 
2003/11/28م المرف���ق األول من المبرز م/2 عدد 6 ونفاذه لذلك عليك 

تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 2015/613 
لذل���ك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحضرا خالل المدة المذكورة فإنكما تعدان ممتنعين عن التنفيذ ومن 

ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .

 ماأمور تنفيد حمكمة بداية غزة  

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة دائرة التنفيذ
 إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 

تنفيذ محكمة بداية غزة في   
القضية  التنفيذية رقم 2019/2466 

الى المنفذ ضدهم / 
-1 نادر جمعة خليل رشيد  - مجهول محل اإلقامة 

-2 ناصف جمعة خليل رشيد  -  مجهول محل اإلقامة
-3 ميران جمعة خليل رشيد  -   مجهول محل اإلقامة

طبق���ا للحكم الصادر ض���دك من محكمة بداية غزة ف���ي القضية رقم 
2015/612 اثبات صحة عقد ش���راء ونفاذه وإلغاء تس���جيل والصادر 
بتاريخ 2018/10/11 لصالح طالب التنفيذ / محمد سائد سعيد رشيد 
والقاض���ي بإثبات صح���ة عقد االتفاق على بي���ع األرض المحرر بتاريخ 
2003/11/28م المرف���ق األول من المبرز م/2 عدد 6 ونفاذه لذلك عليك 

تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 2015/612 
لذل���ك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحضرا خالل المدة المذكورة فإنكما تعدان ممتنعين عن التنفيذ ومن 

ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .
                                                     مأمور تنفيد محكمة بداية غزة  

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلس���طيني إن إدارة معتقالت االحتالل نقلت يوم أمس 
كافة األسرى القابعين في قسمي )3،7( في معتقل "النقب الصحراوي"، دون 
معرفة أي المعتقالت جرى نقلهم إليها. ولفت النادي في بيان صحفي، إلى 
أن حال���ة التوتر ما تزال قائمة في معتقل���ي "النقب" و"ريمون"، حيث أعادت 
إدارة معتقل "ريمون" األس���رى إلى قس���م )1( الذي اندل���ع فيه الحريق يوم 

االثنين الماضي، وذلك دون توفر أدنى المقومات الحياتية فيه.
وكانت إدارة معتقل "ريمون" نقلت أس���رى قس���م )7( إلى قسم )1( بعد أن 
نصبت داخله أجهزة تشويش، وعلى إثر ذلك نفذ األسرى خطوات احتجاجية 

تمثلت برفضهم أخذ مقتنياتهم، وتال ذلك إحراق غرف داخل قسم )1(.
وحذر نادي األس���ير من خطورة ما يتعرض له األس���رى في معتقلي "النقب، 
وريمون"، من إجراءات تنكيلي���ة وممنهجة تنفذها إدارة معتقالت االحتالل 
بحقهم، والتي تصاعدت منذ ما يقارب الش���هر بعد نصبها أجهزة تشويش 

في محيط عدد من األقسام.

طولكرم / االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
بأن س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي أفرجت يوم 
أمس، عن األس����ير إي����اد محمد محم����ود عبد الله 
)43 عاًما(، بعد انتهاء محكوميته البالغة تسعة 

أشهر.

وأوضحت المؤسس���ة أن ق���وات االحتالل اعتقلت 
األس���ير المحرر إياد عبد الله بتاريخ 2018/06/10، 
وأص���درت المحكم���ة بحقه حكًما بالس���جن )10( 
أش���هر، بتهمة االنتم���اء والعضوي���ة في حركة 

الجهاد اإلسالمي.
وتقدم���ت مهجة الق���دس بالتهنئة من األس���ير 

المح���رر عبد الل���ه وعائلته بمناس���بة اإلفراج عنه، 
متمني���ة اإلف���راج العاجل عن جميع األس���رى من 

سجون االحتالل.
واألس���ير المح���رر عبد الله من مخيم نور ش���مس 
قضاء طولكرم، متزوج ولديه ستة من األبناء، أفرج 

عنه من سجن "مجدو".

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن، يوم أمس، إن 47 أس���يرة 
فلس���طينية يقبعن في سجن الدامون اإلسرائيلي، من بينهن 22 أمًا 

لعشرات األطفال.
وأوضحت الهيئة في بيان لها وصل االستقالل نسخة منه، بمناسبة 
"يوم األم" أن عش���رات األمهات األسيرات يحرمن من عناق أطفالهن 
ويتعرضن لكافة أش���كال الضغط واإلجراءات التعس���فية المشددة 
س���واء من حيث اإلهمال الطبي أو سياس���ة اقتح���ام غرفهن وفرض 
العقوبات عليهن، ويعش���ن ظروفا حياتية واعتقالية صعبة وقاسية 

للغاية".
وأش���ارت إلى أن سلطات االحتالل اإلس���رائيلية اعتقلت أكثر من 16 
ألف امرأة فلس���طينية منذ عام 1967، وأن المرأة الفلسطينية أثبتت 
الج���دارة في تحمل مس���ؤولياتها الوطنية والنضالي���ة في مواجهة 

االحتالل وقدمت الكثير من التضحيات في سبيل القضية الوطنية.
ودع���ت الهيئ���ة "المجتم���ع الدولي للعم���ل من أجل إنص���اف األم 
الفلس���طينية، وتوفير الدعم الكافي من أج���ل حمايتها وأبنائها من 

غطرسة االحتالل".
وشددت على دور المؤسسات الحقوقية واإلنسانية في رصد وتوثيق 
الممارس���ات اإلجرامية بحق األمهات والنساء الفلسطينيات، وخاصة 
األسيرات في س���جون االحتالل، مطالبة بضرورة اإلفراج العاجل والال 

مشروط عن جميع األسيرات في سجون االحتالل.

غزة/ االستقالل:
أكد مدير دائرة األطباء بوزارة الصحة بغزة الدكتور 
أحمد ش���تات، أن مستش���فيات وزارته بطواقمها 
الطبي���ة رفع���ت حال���ة جهوزيته���ا للتعامل مع 
االصابات المحتملة استعدادا للثالثين من مارس 
الجاري، بالتزامن مع الذكرى األولى لمسيرة العودة 

الكبرى.
وأوضح ش���تات ف���ي تصريح صحف���ي، أن جميع 
الك���وادر الصحية ف���ي المستش���فيات  على أتم 
االس���تعداد للتعامل مع اإلصابات و عمليات الفرز 
وس���د الفجوات لتحس���ين األداء و تقديم الخدمة 
الصحية كاملة للحف���اظ على حياة المصابين, من 
خ���الل تقليل م���دة االنتظار في أقس���ام الطوارئ 
وتقديم الخدمة الس���ريعة واآلمنة للتخفيف من 

المضاعفات و الوفيات.
وش���دد خالل اجتماعات���ه المتكررة م���ع الطواقم 
الطبية عل���ى توحيد العمل والتكامل بين مقدمي 

الخدمة من جراحي االوعية الدموية و العظام, إلى 
جانب توحيد األداء والتعامل مع إصابات األطراف 
الس���فلية بما يحقق أعلى مستوى آمن من الخدمة 

والحفاظ على األطراف.
ون���وه إلى أنه تجري إع���ادة وتوزيع بعض الكوادر 
لس���د  المستش���فيات  بع���ض  إل���ى  الصحي���ة 
االحتياجات, باإلضافة إل���ى دعمها بطواقم طبية 

من الوافدين األجانب.
وق���ال: »إنه يج���ري العمل عل���ى بروتوكول موحد 
الس���تخدام المضادات الحيوية ومسكنات اآلالم  
داخ���ل غرف العمليات و أقس���ام الطوارئ، إضافة 

إلى توحيد بروتوكوالت مكافحة العدوى.
وعلى صعيد الشراكة بين مقدمي الخدمة الصحية، 
أفاد شتات بأنه تم االتفاق مع المؤسسات األهلية 
في كافة المحافظات الس���تيعاب المصابين في 
حال���ة الطوارئ، إلفراغ االس���رة الس���تقبال حاالت 

المصابين الجدد.

ونوه مدي���ر دائرة االطباء إلى أن���ه تم التوافق مع 
منظمة الصليب األحمر الدولي لتوس���عة أقس���ام 
الطوارئ في بعض المستش���فيات الضيقة بخيم 
طبية لنصبها أمام أقس���ام الطوارئ  لزيادة القدرة 

االستيعابية لألسرة والحاالت.
وحول االدوية والمستهلكات الطبية، أفاد شتات 
بأنه تم التعاون مع ادارة الصيدلة والشركاء ذات 
االختصاص لتأمين االحتياجات الالزمة بمعدالت 
كافية من االدوي����ة والمس����تهلكات الطبية بما 
يخ����دم أي س����يناريو محتم����ل ف����ي التعامل مع 

المصابين.
يذك���ر أن مستش���فيات وزارة الصحة بغزة، تضم 
37 غرف���ة عملي���ات جراحية، فيما تص���ل القدرة 
االس���تيعابية إلى )509( أس���رة جراح���ة، وكذلك 
41 س���رير عناية مركزة، فيما تتوفر خدمة جراحة 
العظام في 6 مستش���فيات، أم���ا جراحة االوعية 

الدموية فتتوفر في 3 مستشفيات فقط.

مستشفيات غزة ترفع حالة جهوزيتها استعدادًا لمليونية العودة إدارة معتقل »النقب« تنقل 
كافة أسرى قسمي »7،3«

الداخل المحتل / االستقالل:
دعت المحامية ومنس���قة المرافع���ة الدولية في مركز 
"عدالة" سهير أس���عد مجلس حقوق اإلنسان ومنظمة 
األم���م المتحدة إلدان���ة االنتهاكات اإلس���رائيلية ضد 
المش���اركين في مس���يرات  الس���لميين  المتظاهرين 
الع���ودة ف���ي قطاع غ���زة، وتقدي���م مرتكب���ي الجرائم 

والضالعين فيها للمحاكمة والمحاسبة.
وكان���ت لجنة التحقيق المس���تقلة، المنبثقة عن األمم 
المتحدة، في االنتهاكات اإلس���رائيلية خالل مسيرات 
الع���ودة الكبرى بغزة، التي انطلقت منذ 30 آذار/ مارس 
الماضي، ق���د أصدرت تقريرها النهائ���ي، خالل مؤتمر 
صحفي في مق���ر األمم المتحدة ف���ي جنيف، يوم 28 

شباط/ فبراير الماضي.

وأكدت اللجنة في تقريرها على أن اس���تخدام الجيش 
اإلسرائيلي للرصاص الحي والقناصة ضد المتظاهرين 
الع���زل في قط���اع غزة هو غي���ر قانوني بش���كل قاطع 
وقد يش���كل جريمة ضد اإلنس���انية، ودعت للتحقيق 
مع المش���تبهين بارت���كاب هذه الجرائ���م وتقديمهم 

للمحاكمة.
وفي تعقيب���ه على التقرير، قال مركز "عدالة"، إن تقرير 
لجن���ة التحقي���ق الدولية حول جرائم "إس���رائيل" ضد 
المتظاهري���ن العزل في قطاع غزة ه���و "إدانة واضحة 

إلسرائيل على كافة األصعدة".
ورحب بتبني اللجنة تحليالت "عدالة" ومنظمات حقوق 
إنس���ان أخرى، حيث رفضت قرار المحكمة اإلسرائيلية 
العليا، الذي يس���مح باستمرار استعمال القوة المميتة 

والقناصة ضد المتظاهرين العزل في غزة.
وأوض���ح أن اللجنة تبنت تحليالته ح���ول عدم تحقيق 
الحكومة اإلس���رائيلية مع الجنود والضباط المشتبهين 
بارت���كاب جرائم ض���د المتظاهرين وع���دم تقديمهم 
للمحاكمة، وش���ككت بوجود نية جدية لدى إس���رائيل 

لفعل ذلك.
وكان مركز "عدالة" قد قدم في كانون األول/ ديس���مبر 
2018 تقري���ًرا للجن���ة يس���لط الضوء على ع���دم قيام 
السلطات اإلس���رائيلية بالتحقيق وانعدام النية لديها 
بإجراء تحقيق جدي في ش���بهات بارتكاب جرائم حرب 
ضد المدنيين الفلس���طينيين خالل العدوان على قطاع 
غزة عام 2014 وفي مس���يرات الع���ودة الكبرى في غزة 

عام 2018.

مركز حقوقي يدعو األمم المتحدة لتبني تقرير لجنة التحقيق بمسيرات العودة

اإلفراج عن أسير من طولكرم بعد انتهاء محكوميته

في يوم األم.. 22 أمًا يقبعن 
بظروف صعبة ومأساوية 

في سجن الدامون



الخميس 14 رجب 1440 هــ 21 مارس 2019 م

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/ جبر عبد محمد ش���تيوي من سكان 
غ���زة هوية رق���م / 931152060 تقدم بطلب لتصحيح اس���م والده /// 
والمس���جل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باس���م // عبد الخالق محمد 

مصطفى شتيوي في القطعة 644 قسيمة 2 أراضي اشتيوي عياد
إلى االسم الصحيح له // عبد محمد مصطفى شتيوي

لذل���ك ف���إن اللجنة المختصة تحي���ط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لتسجيل األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ 
اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في 

هذا اإلعالن.     20/ 3 / 2019م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

 لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات 
ليكن معلوما للجميع بان الس���يد / محمد جمعة/ حمودة صالح الزيني 

من سكان خانيونس هوية رقم / 943776153
تقدم بطلب لتصحيح اسمه ///

والمسجل خطأ في سجالت الطابو باسم // محمد حمودة صالح الزيني 
القطعة 49    القسيمة 24     أراضي خانيونس

الى االسم الصحيح له // محمد جمعة / حمودة صالح الزيني هوية 943776153
لذلك ف����ان اللجنة المختص����ة تحيط الجميع علما به����ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه الى اإلدارة العامة لتسجيل 
األراض����ي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يوما من تاريخ اإلعالن واال 
فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار اليه في هذا اإلعالن .

اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة 
مدير عام الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات

�إعالن من�شق م�شروع
تعل���ن جمعية آس���يا للتنمية والتطوي���ر –خان يونس ع���ن حاجتها 
لتوظيف منس���ق مش���روع ع���دد  )1(للعم���ل ضمن مش���روع "تدريب 
الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل" الممول من مؤسسة أمان فلسطين.

املهام وامل�سئوليات:
1. تخطيط وتنظيم أنشطة المشروع بالتنسيق مع إدارة الجمعية.

2. متابعة تنفيذ أنشطة المشروع وفق الخطة الزمنية.
3. القيام بزيارات ميدانية لإلشراف ومتابعة ومراقبة أنشطة المشروع.

4. المشاركة في توثيق وتحديث أنشطة المشروع.
5. التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العالقة.

6. كتابة التقارير المرحلية والختامية.
7. متابعة أداء فريق العمل في المشروع.

8. القيام بأي مهام أخرى ُتطلب منه قبل اإلدارة تتعلق بالمشروع.

املوؤهلت املطلوبة:
1. بكالوريوس في إدارة أعمال أو أي تخصص ذو عالقة من جامعة معترف بها.

2. خب���رة ال تق���ل عن 4 س���نوات  في مج���ال العم���ل المجتمعي في 
المؤسسات غير الحكومية وفي مجال تنسيق المشاريع.

3. القدرة علي العمل تحت الضغط وااللتزام بمواعيد العمل.
4. القدرة على كتابة التقارير اإلدارية باللغتين العربية واإلنجليزية.

5. يمتلك مهارات إدارة الوقت واالتصال والتواصل.
6. إجادة استخدام الحاسوب وخاصة برامج مايكروسوفت أوفيس.

7. أن يكون من سكان محافظة خان يونس – منطقة البلد.
مدة العقد : 3 شهور، طبيعة العمل : دوام كامل

للمهتمين ومن يجدون في نفس���هم الكفاءة والرغبة في التقدم، إرس���ال 
السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني: asiacharity95@gmail.com، في 

موعد أقصاه الساعة 12:30 ظهرًا من يوم السبت الموافق 2019/3/23 
• لالستفسار: 0597600562

غزة/ خالد اشتيوي:
حذرت ندوة حواري���ة أعدها مركز العمل التنموي 
»معًا«، بالتعاون مع س���لطة المياه، بعنوان »المياه 
بقطاع غزة.. الكارثة والحلول الممكنة« من خطورة 
وتده���ور واقع المياه في قط���اع غزة، وتأثير ذلك 
على الس���كان والبيئة في ظل حصار إس���رائيلي 

محكم منذ أكثر من اثني عشر عامًا. 
أن  عل���ى  الن���دوة،  ف���ي  المش���اركون  وأك���دت 
االنتهاكات المتواصلة التي يمارس���ها االحتالل 
للحق���وق المائية في فلس���طين، تح���رم ماليين 
الس���كان من التمتع بحقهم في المياه بأي شكل 
كان، مش���يرين إلى ضرورة العم���ل على مواجهة 
هذه التحديات واالنتهاكات من خالل استشراف 
لتنمية وتطوير  والتدخالت  واألدوات  السياسات 

قطاع المياه في فلسطين.
وشددوا على ضرورة وجود مراقبة مستمرة للخزان 
الجوفي من حيث نوعيت���ه وكميته، والعمل على 
تبني سياس���ات جدي���دة قادرة عل���ى المحافظة 
وتحس���ين نوعية المياه، وإنش���اء محطات تحلية 

مركزية في قطاع غزة.

وبدوره أكد نائب س���لطة المياه بغ���زة مازن البنا، 
خ���الل كلمت���ه، على أن هن���اك تناقص���ًا لحصة 
الفلسطينيين لحساب اإلس���رائيليين وذلك من 
خالل اس���تهالك األحواض المائية، حيث 15% 
تذه���ب للفلس���طينيين والباق���ي وه���و  85% 

لإلسرائيليين.
وأش���ار أن االحتالل يس���تغل ما نس���بته 90 % 
م���ن كمي���ة المياه النقي���ة المتج���ددة المتوفرة 
ف���ي األراضي الفلس���طينية مقاب���ل 10 % فقط 
للفلس���طينيين، منوه���ًا إل���ى أن حص���ة الف���رد 
اإلس���رائيلي من المي���اه بلغت س���بعة أضعاف 
حصة الفرد الفلس���طيني، حي���ث أن حصة الفرد 
الفلس���طيني من مياه الشرب يوميًا تبلغ نحو 80 
لترًا، مقارنة م���ع 500 لتر للفرد اإلس���رائيلي من 
المياه العذب���ة، وتزيد الفجوة بي���ن الجانبين ل�9 
أضعاف ف���ي المياه المس���تخدمة ألغراض الري 

والزراعة.
وذكر البنا، أن سلطة المياه بغزة تعمل على دراسة 
أزمة المي���اه بتعمق من قبل المختصين والخبراء، 
وعلي���ه فقد ت���م وضع خط���ة إلدارة وتطوير هذه 

المصادر بما يتالءم واالحتياجات المستقبلية من 
المياه لهؤالء السكان.

واعتمدت ه���ذه الخطة على ضرورة توفير مصادر 
مي���اه إضافية إلى جانب مص���ادر المياه الجوفية 
للخزان الجوفي الس���احلي وذلك من خالل إنشاء 
محطات لتحلية مي���اه البحر وأخرى لمعالجة مياه 
الص���رف الصحي واالس���تفادة منها ف���ي إعادة 
اس���تخدامها في الزراعة على امت���داد محافظات 
غزة، باإلضاف���ة إلى تعظيم االس���تفادة من مياه 

األمطار في تغذية الخزان الجوفي.
وأشار البنا، إلى أن الحروب اإلسرائيلية على قطاع 
غزة كانت الس���بب الرئيس���ي في تدمير محطات 
الصرف الصح���ي ومحطات تحلية المياه والعديد 
من اآلبار، كما أن إغالق االحتالل للمعابر وتشديد 
الحصار على غزة ش���كل عائقا إلدخال مستلزمات 
مش���اريع عديدة تخص المياه، باإلضافة إلى تأخر 
الدعم الدول���ي، وتراجع العديد من المؤسس���ات 

المانحة عن التزاماتها.
من جانبه، لفت مدير مصلحة مياه بلديات الساحل 
منذر شبالق، إلى وجود أزمة مياه حقيقية يعاني 

منها س���كان القطاع تتمثل بمحدودية مصادرها 
المتوفرة والمتاحة للسكان وكذلك في انخفاض 
الكمية التي تصلهم بش���كل يومي، حيث يقدر 
متوس���ط نصي���ب الفرد م���ن المي���اه )لألغراض 
المنزلي���ة( بحوالي 80 لترًا للش���خص في اليوم، 
وهذا ال يتوافق مع الح���د األدنى لمعايير منظمة 
الصح���ة العالمية التي تتحدث ع���ن حد أدنى ال 

يقل عن 150-100 لترًا.
وأضاف، بأن هناك ارتفاعًا في نسبة تركيز األمالح 
في الكمية المستخرجة من المياه الجوفية، حيث 
وصلت هذه التراكيز إلى مس���تويات عالية نسبيًا 
مقارنة بالمعايير الدولية الخاصة بمياه الش���رب 
واألغراض األخ���رى، ويعود ذلك إل���ى االنخفاض 
المس���تمر في مناس���يب هذا الخزان الجوفي مما 
أدى إل���ى تداخل مي���اه البحر ع���الوة على اندفاع 
المي���اه المالحة الموجودة في الطبقات الس���فلى 

منه إلى أعلى.
ودعا إلى ض���رورة  توعية الجمهور بأهمية المياه 
الجوفية كونها المص���در الوحيد للقطاع والعمل 
على مشاركتهم واألخذ بأفكارهم، وكذلك توعية 

المؤسس���ات بأهمية نظم المعلومات الجغرافية 
وقدرته���ا عل���ى التحليل وتوفي���ر الوقت واتخاذ 

القرارات الصحيحة.  
من ناحيته أكد الحقوقي حس���ين حماد من مركز 
حقوق اإلنس���ان، على حق السكان الفلسطينيين 
في التنعم بمياه نظيف���ة، معتبرًا ذلك حقًا ثابتًا 
م���ن حقوق اإلنس���ان، وأن المي���اه واألرض تمثل 
المكون األساس���ي للس���يادة والعنص���ر المهم 
لضمان االستقالل الفعلي، بل في بعض األحيان 
تصبح وف���رة المياه أو انقطاعها مس���ألة حياة أو 

موت.
ون���وه أن القان���ون الدولي اإلنس���اني ينظر ببالغ 
الخطورة للسياس���ة اإلس���رائيلية الممنهجة في 
مص���ادرة الموارد المائية منذ م���ا قبل إعالن دولة 
ما تس���مى إسرائيل، مشيرًا إلى أن االحتالل ليس 
له مطلق الحرية في التعامل مع الفلس���طينيين 
وعلى األرض التي احتلها قبل عش���رات السنين، 
وذلك من منظور القان���ون الدولي الذي ينظر إلى 
سياس���اته الممنهجة بأنها جريمة حرب يعاقب 

عليها

ندوة حوارية تحذر من خطورة وتدهور الواقع المائي في قطاع غزة

خانيونس/ االستقالل:
نظمت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة، ورش���ة عمل 
حول »التشطيبات الخارجية« للمنشآت بكافة أنواعها وذلك 
ضمن برنامج بناء القدرات والذي أطلقه قس���م الدراس���ات 
واإلع���داد ف���ي دائ���رة المش���اريع بالبلدية ضم���ن الخطة 
التشغيلية لعام 2019م، بهدف بناء قدرات موظفي الدائرة 
وزمالئهم ف���ي الدوائر األخرى وعم���وم المعنيين بالقطاع 
الهندسي. أوضح رئيس قسم الدراسات واالعداد م. يوسف 
أبو حجر وخالل الورش���ة التي أقيمت بقاعة المجلس البلدي 
وتم خاللها اس���تضافة ش���ركة )جيمس���تون(، أن البرنامج 

يش���مل سلس���لة من ورش العمل الهندسية المتخصصة، 
الفتًا إلى أن الفترة المقبلة سيتم خاللها استضافة شركات 

وهيئات متخصصة باألعمال الهندسية المختلفة.
وأشار أبو حجر  إلى أهمية الورشة التي من شأنها المساعدة 
ف���ي رفع وتطوير الق���درات  الموظفين وأكس���ابهم الخبرة 
العملية بش���كل مباش���ر من خالل إطالع الطاقم الهندسي 
عل���ى مكونات بيئة العمل الخارجي���ة وخصائص ومكونات 
التش���طيبات الخارجية، الفتًا إل���ى أن البرنامج يهدف الى 
رفع كفاءة المهندسين ومواكبة التطور واإللمام بكل ما هو 

جديد فيما يتعلق بالمواد وطرق التنفيذ الهندسية.

الزوايدة/ االستقالل:
قام رئيس بلدي���ة الزوايدة د.أيمن أبو س���ويرح، يرافقه 
عض���و المجلس البلدي علي أبو زاي���د، بزيارة إلى عدد من 

رياض األطفال في الزوايدة.
وشملت الزيارة روضة البسمة النموذجية وروضة العودة 
وروض���ة براعم األقص���ى وروضة الطف���ل المبدع وروضة 

اكتمال الندى وروضة أطفال المستقبل.
 وأك���د رئي���س البلدي���ة أب���و س���ويرح  إن مس���ؤوليتنا 
المجتمعي���ة تج���اه أطف���ال الرياض ال تق���ل أهمية عن 
مس���ؤوليتنا تجاه  تالميذ وطلبة كافة المراحل الدراسية 
األخرى وذلك الن أطفال الري���اض هم براعم  اليوم وهم 
ل الوطن عليهم في بناء نهضته  شباب الغد الذين سيعوِّ

ورفعت���ه وحضارته، مش���يرا إل���ى أن ه���دف الزيارة هو 
االطالع على واقع ري���اض األطفال في الزوايدة والتعرف 
على أهم المش���اكل ومعرفة عدد الطالب في كل روضة 
وأهم البرامج واألنشطة التي تقوم بها. وشكرت مديرات 
الروضات رئيس البلدية على هذه الزيارة متمنيات مزيدًا 

من التعاون بين الروضات والبلدية.

غزة / االستقالل:
ش����كلت وزارة الحكم المحلي لجنة مش����تركة م����ن الوزارة 
والبلديات لبحث مش����روع توحيد التعرف����ة المالية لجميع 

البلديات لمياه االستخدام اآلدمي ومياه الصرف الصحي.
وعقدت ال����وزارة اجتماعا لتحديد التعرف����ة المالية لمياه 
االس����تخدام اآلدمي ومياه الصرف الصحي، بحضور هاني 
اللبابيدي مدير ع����ام الموازنات، ومعين الترى مستش����ار 
اللجنة المركزية، و أحمد جبر من اإلدارة العامة للمش����اريع 
ممثلين عن وزارة الحكم المحل����ي، وممدوح الغزالي ممثال 
عن مصلحة مياه الساحل، و رامز المدهون ممثال عن مجلس 

تنظي����م قطاع المياه باإلضافة إلى ممثلين عن بلديات غزة 
وجباليا والنصيرات وخانيونس ودير البلح ورفح.

وأوض����ح اللبابي����دي بان����ه تم مناقش����ة التعرف����ة المالية 
المعمول بها في كل بلدية وكيفية االلية الصحيحة التي 
يجب اتباعها لتحديد التعرفة المالية وذلك باالس����تعانة 

بمجلس تنظيم قطاع المياه للمساعدة بالخصوص.
وش����كرت ال����وزارة مصلحة مياه الس����احل ومجلس تنظيم 
قطاع المي����اه والبلديات على مجهوداتهم ومش����اركتهم 
الفعال����ة متمنية له����م التوفيق في تحس����ين الخدمات 

المقدمة للمواطن الفلسطيني.

تشكيل لجنة لبحث توحيد
 التعرفة المالية لبلديات القطاع

بلدية خانيونس تنظم ورشة عمل حول 
»التشطيبات الخارجية« للمنشآت

رئيس بلدية الزوايدة يزور عددًا من رياض األطفال
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أعلن أنا المواطنة/فاطمة نصر درويش عويضة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)908010564( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ امل محمود سليم المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400768446 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/اس���ماعيل سفيان اسماعيل مطر 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804686442 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/نهاد صالح احمد صالح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931548465 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اس���ماعيل احمد خليل اس���بيتة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927727453( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد مروان محمود المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803761287( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/شامه عبد الكريم خليل عبد الدايم 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904295821 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/فؤاد ابراهيم محمد ابو ظريفة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)944185131 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/امل رمضان سليمان ابو جامع
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801462383 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وكان المجل����س ب����دأ مطلع األس����بوع الجاري مناقش����ة7 
تقارير مقدم����ة حول انتهاكات وجرائم "إس����رائيل" ضد 
المتظاهري����ن الس����لميين عل����ى الس����ياج الفاصل على 
الحدود الش����رقية لقطاع غزة، وحول الشركات العاملة في 

المستوطنات اإلسرائيلية.
وبالتزامن مع الجهود الفلسطينية التي تبذل ألجل التأثير 
على ممثلي ال����دول بالمجلس للتصوي����ت لصالح القرار ، 
ناش����دت " إس����رائيل" أكثر من 26 دولة أعضاء بالمجلس 
من خ����الل الضغط على ممثليها ، بعدم التصويت لصالح 

مشروع القرار , وفق ما أوردت وسائل إعالم عبرية.
ووج����ه القائم بأعمال وزير خارجية االحتالل  " يس����رائيل 
كاتس " رسائل بهذا الشأن إلى وزراء خارجية الدول ال�26، 

دون أن يتم تحديد أسمائها.
دعا مركز "عدالة"، االثنين، مجلس حقوق اإلنسان، ومنظمة 
األم����م المتح����دة، إلدانة االنته����اكات اإلس����رائيلية ضد 
المتظاهرين الس����لميين المشاركين في مسيرات العودة 
في قطاع غزة، وتقديم مرتكبي الجرائم والضالعين فيها 

للمحاكمة والمحاسبة.

حملة �ضخمة
رئي����س لجنة التواص����ل الدول����ي والقانوني ف����ي هيئة 
مس����يرات العودة وكس����ر الحصار صالح عبد العاطي أكد 
أن كافة الجه����ود األمريكية واإلس����رائيلية المبذولة من 
أج����ل التأثير على ممثلي الدول بمجلس حقوق االنس����ان 
قبل بدء عملية التصويت على قرار يدين " إس����رائيل "  ، 
ستبوء بالفش����ل نظرا لحجم الجرائم التي ارتكبتها بحق 

الفلسطينيين . 
وقال عبد العاطي ل�"االس����تقالل " إن أمريكا و " إس����رائيل 
" تقومان بحملة ضخم����ة للتأثير على مجريات التصويت 

، حيث جن����دوا قرابة ألف محاٍم عدا عن النقاش����ات التي 
تج����ري بالعلن والخف����اء مع ممثلي ال����دول والحقوقيين ، 

لعدم التصويت على قرار اإلدانة " . 
وأضاف  : " بالتزامن مع الجهود األمريكية واإلس����رائيلية 
الكبيرة ، إلفش����ال القرار ، يبذل مندوب فلس����طين باألمم 
المتحدة إبراهيم خريش����ة و مؤسس����ات حقوق االنسان 
جهودًا كبيرة ، بالتواصل مع ممثلي الدول من أجل انتزاع 

قرار اإلدانة " . 
وتوق����ع أن تأت����ي نتائ����ج التصوي����ت لصال����ح الش����عب 
الفلس����طيني ، بأن يتم االنتصار للعدالة ووقف مسلسل 
الجرائم الت����ي يرتكبها االحتالل االس����رائيلي ، و أن يتم 

رفع الحصار بش����كل كامل عن قطاع غزة ، مما يدفع بعجلة 
الحياة بالقطاع لألمام . 

وش����دد على أهمية متابعة اللجن����ة القانونية في الهيئة 
الوطني����ة العليا لمس����يرات العودة، ومؤسس����ات حقوق 
االنسان الفلسطينية والدولية ، باتجاه عزل دولة االحتالل 
عن العالم ورفع الظلم والحصار بشكل نهائي عن الشعب 

الفلسطيني . 

�إجناز كبري
عبد الكريم ش����بير الخبي����ر في القانون الدول����ي اعتبر أن 
وصول قرار يدين " إسرائيل " للتصويت عليه في مجلس 
حقوق االنس����ان انجاز كبير للشعب الفلسطيني والعدالة 

الدولي����ة ، معتب����را أن الخط����وة بمثابة تأكي����د واضح من 
المؤسسات الدولية على ارتكاب " إسرائيل " جرائم بحق 

الشعب الفلسطيني . 
وأوض����ح ش����بير ل�"االس����تقالل " أن التصوي����ت على قرار 
إدانة " إس����رائيل " يأت����ي بعد أن أصبح����ت االنتهاكات 
والجرائ����م الممارس����ة من قبل االحتالل اإلس����رائيلي ضد 
الش����عب الفلس����طيني واضحة وظاهرة للعال����م ، خاصة 
بعد اس����تخدامه القوة المفرطة واألسلحة المحرمة دوليًا ، 
وخرقه التفاقية جني����ف الرابعة والتي تنص على حماية 
المدنيين السلميين ، بمسيرات العودة على طول الحدود 

الشرقية للقطاع  . 
وبي����ن أنه ف����ي ح����ال اس����تخدمت اإلدارة االمريكية حق 
النقض " الفيتو" ضد القرار ، فإنه يحول للجمعية العامة 
للتصوي����ت عليه بثلثي األعضاء الدائمين والبالغ عددهم 
15 ، ليت����م بعده����ا انتزاع قرار اإلدانة ، ليس����جل انتصار 

حقيقي للقضية الفلسطينية . 
 وأش����ار أن كل جه����ة من جهات منظم����ة األمم المتحدة 
كمجل����س االمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية 
، تعم����ل وف����ق ميثاق ينص عل����ى محاربة جمي����ع الدول 
"اإلره����اب" وكذلك ع����دم تهديد أي دولة الس����لم واألمن 
الدوليين ، الفتا إلى أن أميركا و"إس����رائيل " بشكل دائم 

تخرقان القوانين الدولية دون رادع. 
وانطلقت مس����يرات العودة في آذار/ م����ارس 2018 قرب 
الس����ياج الفاصل على حدود قطاع غ����زة، للمطالبة بعودة 
الالجئي����ن الفلس����طينيين إل����ى مدنهم وقراه����م التي 
ُهجروا منها ف����ي  ورفع الحصار عن غ����زة، وخاللها قتلت 
ق����وات االحتالل منذ انطالقها أكثر من 261 مواطنا مدنيا 

وأصابت اآلالف .

مجلس حقوق اإلنسان يصوت اليوم على إدانة »إسرائيل«

األمــم المتحــدة.. هــل تنصــف الفلسطينييــن؟ 
غزة / �ضماح �ملبحوح: 

تو��ض��ل »�إ�ضر�ئي��ل« ومعه��ا �لواليات �ملتح��دة �المريكية 
ممار�ضة �ضغط كبري على ممثلي �لدول  �الأع�ضاء يف جمل�س 
حقوق �الن�ضان �لتابع للأمم �ملتحدة �لذين ي�ضتعدون �ليوم 
�خلمي���س للت�ضوي��ت على م�ضروع ق��ر�ر يدي��ن »�إ�ضر�ئيل«  
الرتكابها جر�ئم �إن�ضانية �ضد �ل�ضعب �لفل�ضطيني بقطاع 

غ��زة، يف �ملقاب��ل تو����س �جله��ات �لر�ضمي��ة �لفل�ضطينية 
و�ملوؤ�ض�ضات �حلقوقية �نتز�ع �لعد�لة �لدولية للم�ضطهدين 
ورف��ع �لظلم عنهم من خلل ح�ضد �كرب عدد من �مل�ضوتني 
جتاه �لقر�ر.  م��ن �ملقرر �أن ي�ضوت جمل�س حقوق �الإن�ضان 
�لتاب��ع ل��لأمم �ملتح��دة و�ملنعق��د يف جني��ف، �لي��وم عل��ى 
م�ض��روع ق��ر�ر يدي��ن »�إ�ضر�ئي��ل« بارت��كاب جر�ئ��م بحق 

م�ض��ري�ت �لع��ودة �ل�ضلمية يف قطاع ع��زة �ملحا�ضر ترتقي 
�إىل »جر�ئ��م حرب » .  �لت�ضويت الإد�نة » �إ�ضر�ئيل«  جاء 
بع��د  تقرير �أ�ضدرته  موؤخر� جلن��ة خمت�ضة يف �ملجل�س ، 
خل�ض��ت �إىل �أن �جلي�س �الإ�ضر�ئيلي �رتكب جر�ئم ترتقي 
�إىل »جر�ئ��م حرب« بحق �ملتظاهري��ن �ل�ضلميني يف غزة ، 

مبا ي�ضمح مبحاكمة مرتكبي تلك �جلر�ئم.

لندن/ االستقالل:
نشر موقع "ميدل إيست مونيتور/ ميمو" تقريرا للصحافية يوفين برادلي، تقول فيه 
إن نائبة بريطانية من أصل فلس���طيني تخطط لوضع موضوع الدولة الفلس���طينية 

واالعتراف بها أمام البرلمان البريطاني.
ويش���ير التقرير، إلى أن النائبة ليلى موران تخطط للتقدم بالمشروع يوم غٍد الجمعة، 
الفتا إلى أنها وصفت هذا المش���روع بأنه أهم تش���ريع "شخصي وعاطفي" تتقدم به 

للنقاش؛ ليدفع الحكومة البريطانية لالعتراف بشكل رسمي بدولة فلسطين.
وتلف���ت برادلي إلى أن ليلى موران ترش���حت ع���ن الحزب الليبرال���ي الديمقراطي في المنطقة 
االنتخابية التي ظلت قاعدة لحزب المحافظين، وهي أوكسفورد ويست وأبنغدون، حيث حصلت 
على غالبية بعش���رة آالف صوت عام 2017، مش���يرة إلى أن فوزها أرس���ل موجات من الصدمة 
داخل حزب المحافظين. ويقول الموقع إنها ستقوم بإرسال الموجات ذاتها من خالل المشروع 
الخ���اص بها بصفتها عضوا في البرلم���ان، وهو دفع الدولة البريطانية لالعتراف بفلس���طين. 
وتورد الكاتبة نقال عن موران، قولها إن قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب "التحريضي" بنقل 
السفارة األمريكية إلى القدس، هو ما أضاف لمشاعر الظلم الحادة، وأضافت: "كان قراره وخطابه 

محفزا على العنف، وأظهر عدم احترامه للعملية السلمية ".

نائبة بريطانية تدعو بالدها 
لالعتراف بدولة فلسطين
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كثيرة هي االوقات الصعبة التي مر بها الشعب الفلسطيني 
عل���ى مدار تاريخ الصراع مع الع���دو الصهيوني ، وكثيرة هي 
مراحل األلم والحرمان التي اكتوى بها خالل أكثر من 70 عاما 
م���ن االحتالل ، ولم تقتصر تل���ك الصعاب على ما يعانيه من 
ع���دوه فقط !! بل تخطته إلى خالفات وتباينات داخلية كادت 
أن تودي بالس���لم األهلي بين أبناء الوطن الواحد إلى مهاوي 

الردي وسوء المنقلب !!
ولكن من رحمة الله عز وجل أنه كان يقّيض على الدوام لهذا 
الشعب الصابر والمحتس���ب من يبلسم آالمه ويداوي جراحه 
ويفت���ح امام ناظريه فس���حة من االمل والتفاؤل بمس���تقبل 

أفضل لكل من يسكن هذه االرض المباركة .
واليوم ونحن نعيش ازمات ومش���اكل لها اول وليس لها آخر 
على كافة المس���تويات ، ومعاناة الناس أصبحت السمة األبرز 
التي تلف المش���هد الفلسطيني بكل تفاصيله ، فمن ناحية 
العدو يزداد صلفا وتجبرا !!  ومن ناحية اخرى االخوة واألشقاء 
بأسهم بينهم ش���ديد !! وال يكاد ُيرى أي ضوء ولو خافت في 

نهاية النفق ، في خضم كل هذا السواد يطل علينا على حين 
غرٍة قمٌر منيٌر أرسلته عناية الرحمن لينتشلنا من ألمنا ووجعنا 

ولو مؤقتا حتى نلتقط بعض االنفاس .
يطل علينا شاب يافع كأنه البدر في الليلة الظلماء، كأنه أزهار 
الربيع تزّي���ن مرابعنا بعد فصل من  القح���ط والجفاف! كأنه 
فارٌس عربيٌّ أصيل امتش���ق سيفه وأقبل على فرسه الجامحة 

ليعيد لنا جزءًا من تاريخنا المفقود.
يطل علين���ا عمر وما أدراك ما عمر! عمر أب���و ليلى ذلك البطل 
القادم من غبار الخيول في عين جالوت وصليل الس���يوف في 
حطين! م���ن عبق التاريخ المفعم بالمجد في القادس���ية, من 

تضحيات المجاهدين في القسطل والكرامة.
لله دره من بط���ل .. ماذا فعل بنا وهو يخرجنا من حالة البؤس 
والش���قاء التي أصابت معظمنا إلى رحاب األمل والتفاؤل!, من 
الرغبة في الرحيل إلى ش���تات األرض هربا من واقعنا المؤلم, 

إلى التمسك بالوطن واألرض رغم حجم التضحيات !!
كي���ف فعلت هذا ي���ا عمر! من أين تعلم���ت الرجولة وأنت لم 

تتجاوز التسعة عش���ر ربيعا بعد ! كيف استطعت أن تجعل 
من سكينك الصغير س���الحا يضاهي ترسانة األسلحة التي 
صدئ���ت في مس���تودعات األعراب ! من أين ل���ك هذه الجرأة 
والعنف���وان والقوة ! من أين لك كل ه���ذا الصبر والجلد وانت 
الذي تخلى عنك كل الذين نّصبوا أنفس���هم حرسًا لقاتليك!, 
كيف جعلت جنده���م يهربون من قبضاتك المش���رعة رغم 
س���الحهم وعتادهم! كيف تخطيت الجب���ال والوديان وانت 
مص���اب وجائع ويطاردك كل ش���ذاذ اآلفاق م���ن يهود خيبر، 
وتترقبك عيون عمالئهم وجواسيسهم في كل زاوية ومرصد.

أخبرن���ا يا عم���ر كيف رفضت االستس���الم لقواف���ل جندهم 
الذي���ن حاصروك م���ن كل حدب وصوب! وه���ل بالفعل كانوا 
يحاصرون���ك أم حاصرته���م أنت ف���ي عرباته���م وآلياتهم 
وخوفهم ! كيف واجهتهم وحيدا دون خوف أو وجل أو تردد 
! كيف رددت على دعواتهم لك باالستس���الم برصاص هادر 

أقض مضاجعهم وفّرق جمعهم ! كيف وكيف وكيف!.
 أس���ئلة كثيرة تدور في أذهاننا عن هذا البطل االس���تثنائي! 

مت���ى وكيف ولم���اذا! متى قرر! وكي���ف نفذ !! ولم���اذا اختار 
المواجهة ! , وفي انتظار أن نس���مع اإلجابة من عمر الش���اهد 
والشهيد نحن على ثقة بان هذا الطريق المعّبد بالدم واألشالء 
س���يبقى ِقبلًة للكثير من إخوان عمر! سيسلكه آخرون ُكثر رغم 

القهر والخذالن! رغم تخلي البعض وخيانة البعض اآلخر!. 
س���تبقى هذه الدماء الطاهرة التي س���الت في رام الله ومن 
قبلها في نابلس وجنين وطولكرم والخليل وغزة تذكرنا بان 
هناك عدوًا واحدًا لهذا الش���عب وهذه األم���ة!, هو المحتل 
والقاتل والمحاِصر والس���جان! هو الذي لو استطاع أن يمنع 
عن���ا الهواء لمنعه! تاريخه أس���ود .. وحاضره داٍم .. ويخطط 
لمس���تقبله على حس���اب حقوقنا ومقدس���اتنا!  فهل نعي 
الدرس جيدا! هل نغلق صفحة الكره والش���حناء فيما بيننا 
ونتف���رغ لمواجهة عدونا المش���ترك! هل تك���ون دماء عمر 
وأش���رف وصالح وكل الش���هداء دافعا لنا للتغيير واإلصالح 
والتسامح ،أم نستمر في طريق الفرقة والنزاع الذي سيودي 

بالجميع إلى الهاوية .

صواريخ مضادة للدروع أطلقها الجيش النازي الصهيوني على الشهيد البطل عمر أبو ليلي ابن التسعة عشر ربيعا خشية 
منه وخوفا من االش����تباك معه, اس����تدعاء لوحدات االحتياط لمواجهة هذا البطل الذي لم يسبق له ان تدرب على سالح, أو 
خاض دورة عس����كرية, أو خدم في جيش الس����لطة, لكنه كان يملك القدرة على المواجهة بشجاعة منقطعة النظير, وكأن 
يؤمن بأن الحق ال بد ان يزهق الباطل, وان ذاك الجيش المدجج بشتى أنواع السالح اوهن من بيت العنكبوت, وهو ال يخيف 
إال الجبناء والمستسلمين, أمن عمر بقدراته الذاتية وضرب نموذجا رائعا لبني وطنه, فبقدراته الذاتية حمل سكينا, واقتحم 
ثكنة عس����كرية, وطعن جنديا وجرده من س����الحة, واقتحم مغتصبة ارئيل, وقتل الحاخام المتطرف الذي يقطنها عنوة, 
والحق عربات المستوطنين وأطلق عليهم النيران, لم يتسلل له الخوف أبدا وهو يفعل كل ذلك, ألنه يؤمن بنفسه وعدالة 
قضيته وقدرته على هزيمتهم, كان يعلم ان هناك عيونا ترصده, وان آذانا تتسمع له, وأنه وحده في الميدان, لم يزدحم 
ميدانك يا عمر بسالح رسمي يدافع عنك, أو يمنعهم من الوصول إليك, كانت األرض فارغة من سالحهم الجبان ولم نسمع 

إال صوت طلقاتك, التي كانت تزلزل الميدان وتزرع البطولة في كل مكان. 
لذلك كله يهتف الشعب الفلسطيني برائعة الشاعر الفلسطيني المبدع خالد أبو العمرين »أنا ال أريد سوى عمر, في القدس 
قد نطق الحجر, ال مؤتمر ال مؤتمر أنا ال أريد سوى عمر, اضرب تحجرت القلوب فما لها إال الحجر, اضرب فمن كفيك ينهمر 
المطر«, لقد برز عمر في الوقت المناس����ب ليعيد صياغة صوابية المرحلة بدمائه الطاهرة الزكية, جاء عمر ليكش����ف زيف 
القاعدي����ن, الذين تركوه وحيدا في مواجهة وحدات من الجيش النازي الصهيوني, كان عمر يعد طلقاته طلقة طلقة ألنه 
ال يملك الكثير منها, وجيش كامل يختبئ بين البيوت خوفا من رصاصه الثائر, ويستدعي الدبابات المحصنة والطائرات, 
فهو الفدائي الذي بايعته البطولة, والذي ال يعرف الهزيمة, قاوم وحيدا حتى آخر طلقة, ولم يكن معه إال أبناء شعبه في 
قرية عبوين قرب رام الله, والذين خرجوا ليرجموا بحجارتهم دبابات الجنود الصهاينة ويضعوا  المتاريس ويشعلوا اإلطارات 
المطاطية في الطرقات, حتى يعيقوا تحرك الجيش الصهيوني إلى المكان الذي يتحصن فيه عمر, لكن عمر لم يهرب ولم 

يدر ظهر لهم, صمم على مواجهتهم على قلة الرصاص الذي في جعبته, فانتصر عليهم بدمه الطاهر. 
أنا ال أريد سوى عمر, وأمثال عمر, وبطولة وشجاعة عمر, هكذا يردد أهلنا في الضفة, فعمر أبو ليلى اقتدى بمن قبله, اقتدى 
باش����رف نعالوه وصالح البرغوثي ومهند الحلبي وغيرهم الكثير, غلب الواجب على اإلمكان, وصنع أسطورته الخالدة بيديه 
الش����ريفتين, وأصبحت الشهادة أس����مى أمانيه وهانت لديه الحياة, لقد زرع عمر غرسا لنبت جديد, وأسس لبطولة قادمة 
ال محالة, فها هي الضفة تش����تعل من جديد في وجه االحتالل, وتنتفض مطالبة بالثأر, واألرض حبلى باألبطال من أمثال 
عمر, فمهما حاول االحتالل بنشر قوات احتياط في الضفة, وزيادة الحواجز العسكرية بين المدن, وتعزيز التنسيق األمني 
وتجنيد عمالء, وزيادة أعداد المعتقلين ومالحقة المجاهدين, ستبقى الضفة ثائرة في وجهه وستبقى العمليات الفدائية 
حاضرة, وس����يخرج آالف المجاهدين ليسيئوا وجوه بني صهيون,  فمقاومة االحتالل لدى شعبنا هي األساس وهى اقصر 
الطرق للوصول لألهداف, فاالحتالل واهم ان كان يظن ان الفصائل ستتخلى عن واجبها بتثوير غزة ونقل المعركة إليها, 

فالعمل المقاوم سيبقى حاضرا في كل جزء من ارض فلسطين حتى زوال االحتالل واندحارة عن أرضنا المغتصبة.    
على بعد دقائق قليلة من استش����هاد عمر, كان االحتالل يعدم مواطنين فلس����طينيين  هما الشهيد رائد هاشم حمدان 
)21عاما(، وزيد عناد نوري )20عاما( بعد إطالق قوات االحتالل النار على س����يارة كانا يستقالنها قرب »قبر يوسف« بمدينة 
نابلس ش����مال الضفة الغربية المحتلة, حيث اعتاد االحتالل ان يعدم الفلسطينيين ويمنع سيارات اإلسعاف من الوصول 
إليه����م, ولعل تزايد عمليات اإلعدام ضد الفلس����طينيين على الحواجز العس����كرية, يأتي ليصب في صالح المرش����حين 
لالنتخاب����ات الصهيونية, فنتنياهو الذي وجهت له انتقادات الذعة بعد عملية الش����هيد عمر أبو ليلى, قرر ان يس����تعيد 
مكانته لدى اإلسرائيليين من خالل تكثيف عمليات اإلعدام الميداني للفلسطينيين, ولألسف ان هذا كله يحدث والسلطة 
الفلس����طينية صامتة تماما, وكأنها راضية عن سلوك حكومة االحتالل, وهذا الصمت هو الذي شجع االحتالل بشكل اكبر 
على تكثيف عمليات إعدام الفلس����طينيين لمجرد الشبهة, حتى انه بات يوجه الشكر ألجهزة امن السلطة على التنسيق 
األمن����ي وتقديم معلوم����ات هامة عن »المطلوبين« والغريب ان هذه االتهامات الخطيرة لم تدفع الس����لطة للرد على مزاعم 
االحتالل أو على األقل تفنيد هذه المزاعم, وكأنه يطربها هذا اإلطراء اإلسرائيلي لها, وال يعنيها غضب الشعب الفلسطيني 

المقهور من سياسة االحتالل وسلوكه.        

أنا ال أريد سوى عمر

الشهــداء يعيــدون تصــويب البوصلــة!
أحمد عبد الرحمن 

رأي
س����بارتاكوس، فيل����م أمريكي ينتم����ي للدراما 
التاريخي����ة، يؤرخ لث����ورة العبي����د الثالثة، في 
اإلمبراطوري����ة الرومانية القديم����ة قبل الميالد، 
اسم الفيلم هو اسم قائد الثورة )سبارتكوس(، 
سبارتكوس كان رجاًل ُحرًا ثم ُاستعبد لسبٍب ما 
كغيرِه من آالف البشر البؤساء، وآالف اآلدميين 
الُتعس����اء، ضحايا نظام العبودية الس����ائد في 
اإلمبراطورية، هؤالء العبيد البؤس����اء والُتعساء 
يتم تقس����يمهم إل����ى فئات حس����ب األعمال 
المفروض����ة عليهم، لخدمة الس����ادة من النبالء 
واألعيان الرومان، ومن هذه الفئات مجموعة يتم 
تدريبهم بقس����وة؛ ليصبَح ُمصارعًا في مباريات 
الموت، ه����ذه المصارع����ة أو الُمجال����دة غالبًا ما 
تنتهي بموت أحد المتصارعين، ونجاة اآلخر إلى 
حين المباراة التالية، لُيقتل حتمًا أمام متصارع 
من العبيد أقوى منه ف����ي مباراة ُأخرى، من أجل 
تسلية وإمتاع السادة والجمهور الروماني، وهم 
يش����اهدون دماء الضحايا المتصارعين ُتهرق، 

وأرواح البؤساء المتقاتلين ُتزهق. 
سبارتكوس كان من فئة المتصارعين المدربين 
على القت����ل، ولكنه لم يحتمل حياة العبيد غير 
اآلدمية، ولم ي����رَض أن يكون مصي����ره مرتبطًا 
بدائرة القتل العبثي إرضاًء للسادة، فتمرد وثار 
على ه����ذا الواقع البائس والمصير المأس����اوي، 
بع����د أن ع����رف أن����ه لن يخس����ر س����وى القيد 
الُمهين والم����وت الذليل، وأعلن ثورته من حلبة 
الموت ليّوجه س����هامه إلى السادة الطغاة، بدل 
توجيهها إلى الضحايا المس����تضعفين أمثاله، 
فتبعه آالف البؤساء الُمستعبدين المتعطشين 
للحرية، والتواقي����ن لالنعتاق من نير العبودية، 
فانتزع����وا حريته����م من فك عدوه����م، وقاتلوا 
مستعبدهم وطغاتهم، لمدة عامين من الزمان، 
عاش����وا فيها أحرارًا أعزاء، بع����د أن كانوا عبيدًا 
أذالء، حتى قتلوا في ميدان الوغى رجااًل عظماء، 

فماتوا أحرارًا أعزاء، بعد أن رفضوا 
أن تقت����ل بعضهم بعضًا ف����ي مباريات الموت، 
ليك����ون القات����ل والمقتول ضحي����ة على مذبح 

السادة الطغاة. 
الص����راع حت����ى الموت عل����ى حلب����ة المصارعة 
الرومانية بين البؤس����اء المس����تعبدين، هو في 
الحقيقة ص����راع بي����ن الضحايا يتك����رر بصور 

ُمختلف����ة عب����ر التاريخ، وم����ن أمثلت����ه الصراع 
بين إمارت����ي الغساس����نة في الش����ام التابعة 
للروم، والمن����اذرة في الع����راق التابعة للفرس، 
فالص����راع بي����ن اإلمارتي����ن العربيتي����ن قب����ل 
اإلس����الم ه����و مصارعة بي����ن الضحاي����ا لصالح 
اإلمبراطورتي����ن الرومانية والفارس����ية، من أجل 
تحقي����ق مصالحهما ونيابة عنهم����ا، والنتيجة 
الس����ادة  زوال الضحاي����ا وإمارتيهم����ا، وبق����اء 
وإمبراطوريتهم����ا إلى حين، وهذا الش����كل من 
الصراع بين الضحايا ال زال مس����تمرًا بين العرب 
المهجني����ن واألعراب المستنس����خين، مع فرق 
بس����يط هو تغّير السادة من الروم والفرس، إلى 
س����ادة غيرهم كالجرمان، والطلي����ان، والفرنجة، 
واالنجلي����ز... وص����واًل إل����ى األمري����كان والروس 
ومعهما يهود الصهاينة... وآخر أشكال صراع 
الضحايا ما أنتجته ثورات الربيع العربي القاحل 
من ثورات دموي����ة، وجماعات إرهابية، ووحوش 
بشرية، تجيد صناعة الموت، وتنفيذ مخططات 

السادة. 
أما فيلم سبارتكوس في نسخته الفلسطينية ال 
ينتمي إلى الدراما التاريخية؛ بل إلى الكوميديا 
الس����وداء؛ ذلك ب����أن الس����جيُن فيه����ا ُيصبح 
سجانًا، والضحيُة تلبُس ثوب الجالد، والمقهور 
يتقّمص دور القاهر، والمغلوب يقتدي بسلوك 
الغالب، والمس����تضعف يتماهى مع شخصية 
المس����تكبر... وقد تكون هذه الظاهرة نوعًا من 
التّوحد بالمعتدي وفق تفسير مدرسة التحليل 
النفس����ي، أو كما جاء في كتاب ) س����يكولوجية 
اإلنس����ان المقه����ور( لمصطف����ى حج����ازي »إن 
الذي  المتس����ّلط  بأح����كام  المقه����ور يتماهى 
يس����تغل الفرصة ليتسلط على من هم أضعف 
من����ه«، أو كما قال ابن خل����دون في مقدمته »إن 
المغلوب مولع أبدًا باالقتداء بالغالب في شعاره 

وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده«. 
وإذا لم يكن األمُر كذلك فكيف ُيمكن تفس����ير 
سلوك الس����لطة وأجهزتها األمنية في كل من 
الضفة وغزة في قمع المتظاهرين، واس����تخدام 
ُط����رق قمعية ُمهين����ة ض����د المواطنين، وهي 
سلطة تحت االحتالل، أو ُمحاصرة من االحتالل، 
رغم أن القانون األساسي الفلسطيني أعطاهم 
الحق في التظاهر الس����لمي للتعبير عن رأيهم 

تجاه منهج سياس����ي وأمني خاطئ. كالتنسيق 
األمني، والعقوبات المفروضة على غزة، ومالحقة 
المقاومين واعتقالهم، وفرض قوانين مناقضة 
لحقوق المواطنين. أو تجاه سياس����ة اقتصادية 
عّمقت معاناة الن����اس وزادتهم فقرًا على فقر، 
وأضافت إلى حصار االحتالل وعقوبات السلطة 

زيادة الضرائب وغالء األسعار. 
وص����راع الضحايا ف����ي جميع صوره وأش����كاله 
ال يصل����ح في����ه التقس����يم الثنائ����ي القاط����ع، 
بي����ن القائل والمقت����ول، والغال����ب والمغلوب، 
والمنتص����ر والمه����زوم، والقاه����ر والمقه����ور، 
والسجان والس����جين، والجاني والمجني عليه... 
فالطرفان المتباينان ظاهرًا والمختلفان ش����كال، 
هما ف����ي الواقع متفق����ان باطنًا ومتش����ابهان 
مضمونًا، فالطرف الضحية هما اللذان يقتلهما 
جميعًا ويقهرهما جميعًا االحتالل الذي أوقعنا 
في كمين الس����لطة، فأوهم بعضنا أنفس����هم 
أنه����ا الطريق إل����ى الدولة المس����تقلة، وصّدق 
بعضنا اآلخر بأن الس����لطة ُيمكن أن تحمَل في 
جوفه����ا نقيضها، وأن تلَد م����ن رحمها ضدها، 
فإذا هما س����لطتان منفصلتان، أشبه بالكبشين 

المتناطحين، والضرتين المتناكفتين. 
هذا عن ص����راع الضحاي����ا، أما ضحاي����ا الصراع 
فأولهم فلس����طين بأرضها وشعبها وقضيتها، 
وثانيه����م آالف بل مئ����ات اآلالف م����ن طوابير 
الخريجي����ن الواقفي����ن عل����ى أرصف����ة البطالة 
القاتم����ة، ومواكب العاطلين التائهين وس����ط 
صح����راء الفقر القاحلة، وحش����ود المتس����ّولين 
المصطفي����ن أمام أبواب الجمعيات والش����ئون 
واألس����واق، وأف����واج المهاجري����ن الهاربين من 
رمضاء الحاض����ر المجهول إلى نار المس����تقبل 
غي����ر المعلوم، وأجيال الش����باب الهائمين على 
الُمحّطم����ة أحالمهم عل����ى صخور  وجوهه����م 
االحتالل والحصار واالنقس����ام، وقوافل األجيال 
الصاعدة من الفتيان والفتيات المتوقف قطار 
حياتهم وحياتهن عند محطة البطالة والفقر.... 
وبع����د كل ذل����ك أم����ا آن للضحاي����ا أن يتوقف 
صراعه����م فيم����ا بينه����م وتتّوج����ه طاقاتهم 
وتتصوب بندقيتهم نح����و جالدهم وعدوهم، 
كما فعل البطل الثائر س����بارتكوس الذي عاش 

حرًا ومات عزيزًا. 

صراع الضحايا وضحايا الصراع
د. وليد القططي
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رام الله/ االستقالل:
يش���ارك البنك اإلسالمي الفلس���طيني في فعاليات 
األس���بوع المصرفي لألطفال والش���باب، والذي يقام 
تحت رعاية محافظ س���لطة النقد الفلس���طينية عزام 
الش���وا، من خ���الل انخراطه في أنش���طة مختلفة مع 
الطالب وذويهم.  وقال بيان قاس���م مدير عام البنك 
اإلس���المي الفلس���طيني »إن توجيه برام���ج التوعية 
المالي���ة والمصرفي���ة لفئتي الش���باب واألطفال هو 
اس���تثمار في المس���تقبل، وبن���اء لجيل ق���ادر على 
االستفادة من النظام المصرفي بالشكل األمثل، الذي 
يخدم االقتص���اد الوطني ويعززه«، معتبرا مش���اركة 
البنك ضمن فعاليات األسبوع استكماال لجهوده في 
نشر الصيرفة اإلسالمية والتعريف بها لدى مختلف 

فئات المجتمع.
وأكد قاس���م ح���رص البنك عل���ى مواكب���ة تطلعات 
الجمهور من خالل عملية التطوير المستمر للخدمات 

والمنتجات، بما يضمن تقديم خدمات مالية مبتكرة، 
وفت���ح نوافذ وصول غير تقليدي���ة تمكن العمالء من 
الحصول على تجربة مصرفية مميزة، مع االلتزام التام 

باألنظمة المحلية والدولية ومعايير الصناعة.
واش���ار قاس���م في هذا الس���ياق إلى االتفاقية التي 
وقعه���ا البنك اإلس���المي الفلس���طيني مع ش���ركة 
Temenos العالمية به���دف توفير منصة مصرفية 
رقمية حديثة، تمكن���ه من التعامل مع جميع جوانب 
الجيل القادم من العمل المصرفي اإلس���المي، بشكل 
يلب���ي احتياجاته ف���ي تقديم الخدم���ات المصرفية 
لألفراد والشركات، الفتا إلى أن هذه المنصة ستساعد 
البن���ك على تحقي���ق هدفه االس���تراتيجي المتمثل 
في تبس���يط بنية أنظمته وتعزي���ز التجربة الرقمية 

لعمالئه.
وقال قاسم إن البنك يشارك في فعاليات األسبوع بعدة 
اشكال، أولها الفرع االفتراضي الذي اقامته سلطة النقد 

في نابلس وغزة، حيث يق���وم البنك ومن خالل الطالب 
الذين أش���رف على تدريبهم، بتقديم ش���رح لطبيعة 
المرابح���ة وآلية تطبيقه���ا في المصارف اإلس���المية، 
باإلضافة لتوضيح مفهوم اس���تخدام التكنولوجيا في 
العمل المال���ي )FinTech(، وع���رض لطبيعة صناديق 
األمان���ات ومزاياها، كما ينظم البنك زي���ارات ميدانية 
للعدي���د م���ن المدارس يق���دم خاللها ش���رحا للطالب 
حول النظام المصرفي، ويلت���زم البنك بتخصيص آخر 
س���اعة في الدوام الستقبال األطفال والشباب وذويهم 
الراغبي���ن في االطالع على طبيعة عمل المصارف وذلك 
وفقا لتعليمات س���لطة النقد الفلس���طينية. يذكر أن 
األس���بوع المصرفي للش���باب واألطفال تنظمه سلطة 
النقد الفلس���طينية بالتعاون مع جمعي���ة البنوك في 
فلس���طين والش���بكة الفلس���طينية لإلقراض الصغير 
والمتناه���ي الصغر )ش���راكة( ووزارة التربية والتعليم 

وبرنامج التعليم لدى وكالة الغوث الدولية.

رام الله/ االستقالل:
سجل موسم الزيتون في فلسطين خالل العام الماضي 2018، أسوأ أرقامه 

منذ 9 سنوات، بحسب بيانات رسمية حديثة.
ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني األربعاء، بلغ 
إنتاج زيت الزيتون في فلسطين 14.7 ألف طنا، خالل العام الماضي 2018.
وكان أس���وأ إنتاج لزيت الزيتون الفلسطيني )الضفة الغربية وقطاع غزة(، 

سجل في 2009 بإجمالي حجم إنتاج بلغ 4771 طن.
وفي عام 2010، بل���غ إنتاج زيت الزيتون 23.754 ألف طن، بينما بلغ حجم 
اإلنتاج في 2011 نحو 20.754 ألف طن، وقرابة 22.951 ألف طن في 2012.

بينما في 2013 بلغ إنتاج زيت الزيتون في فلسطين نحو 17.641 ألف طن، 
في حين بلغ إنتاج الزيت في موسم 2014 نحو 24.75 ألف طن.

وف���ي 2015، بلغ إنت���اج زيت الزيتون في فلس���طين 21.08 ألف طن فيما 
بلغ اإلنتاج في 2016 نح���و 20.134 ألف طن، وقرابة 19.532 ألف طن في 

.2017
ويبلغ عدد أش���جار الزيتون المثمرة في فلس���طين، قرابة 9 ماليين شجرة، 

بينما يبلغ عدد الشجرات غير المثمرة 2.5 مليون شجرة.

االستقالل/ وكاالت:
اس���تقبلت وزيرة الس���ياحة واآلثار  
ُرل���ى معايع���ة، األربع���اء، القائ���م 
بأعم���ال القنصل الترك���ي، أيكوت 
ريندا وذلك في مقر الوزارة بمدينة 

بيت لحم.
وأكدت الوزيرة معايعة على أهمية 
أعداد الوفود السياحية التركية في 
رفد القطاع الس���ياحي الفلسطيني 
لمزيد  وتطلعها  س���ياحية،  بأعداد 
من التنس���يق والتع���اون الثنائي 
المش���ترك في المجال الس���ياحي 
الت���راث  عل���ى  الحف���اظ  ومج���ال 
الثقاف���ي، ع���الوة عل���ى تكثي���ف 
التش���بيك المباش���ر بي���ن القطاع 
الس���ياحي الفلس���طيني الخ���اص 
ونظيرة التركي لم���ا لهذا التعاون 
م���ن أهمية ف���ي تذلي���ل العقبات 
والتسهيل من إجراءات زيادة أعداد 
الوفود السياحية التركية الجديدة 

القادمة الى فلسطين.
آخ���ر  ح���ول  معايع���ة  وتحدث���ت 
التطورات الجارية على أرض الواقع 
الفلسطيني وما تمر به المنطقة من 
وباألخص  دقيقة،  سياسية  ظروف 

في ظ���ل االعتداءات االس���رائيلية 
المقدس���ات  عل���ى  االخي���رة 
الفلسطينية، واإلجراءات االحتاللية 
التي يتع���رض لها ابناء الش���عب 
الفلسطيني من اعتداءات وقرصنة 

ألموال المقاصة الفلسطينية.
حول  للحديث  الوزي���رة  وتطرق���ت 
اآللية الجديدة إلصدار التأش���يرات 
إلى تركيا والتي بدأ الجانب التركي 
العمل عليها، حيث أكدت معايعة 

ح���ق أي دول���ة في تحدي���د آليات 
اص���دار التأش���يرات، ولك���ن يجب 
األخ���ذ بعين االعتبار ع���دم احتكار 
الس���وق الس���ياحي ألي جه���ة من 
القطاع الخاص م���ع ضرورة الحفاظ 
الفلسطيني  السياحي  القطاع  على 
الخاص وتسهيل إصدار التأشيرات 

ألبناء الشعب الفلسطيني.
وتباح���ث الجانب���ان ف���ي س���بل 
تحقيق التش���بيك المباش���ر بين 

القطاع الس���ياحي الفلس���طيني 
ونظيرة الترك���ي بهدف تكثيف 
أعداد الس���ياح األتراك القادمين 
لزيارة فلس���طين باإلضافة لسبل 
تحقي���ق التع���اون الثنائ���ي في 
العالم  الس���ياحي  الترويج  مجال 
الدولية  الس���ياحية  المحافل  في 
واالس���تفادة من التجربة التركية 
في مج���ال التس���ويق و الترويج 

العالمي.

الخليل/ االستقالل:
صدرت تركي���ا خالل العام 2018، 14 ألف طن من نب���ات ورق الغار إلى عدة 
دول في القارة األوروبية، أبرزها ألمانيا، وإيطاليا، وفرنس���ا، وإسبانيا، وهولندا، 

بقيمة 40 مليون دوالر.
وتعتبر والية موغال غرب البالد، من أهم المدن التركية في إنتاج نبات الغار.

ويقول مدير الش���ؤون الزراعية والغابات بالوالية، شاكر فرات إركال، في لقاء 
م���ع األناضول، إن موغال تحتضن 12 بالمائة من النباتات واألعش���اب النادرة 

في تركيا.
ويضي���ف “إركال” أن زراعة الغ���ار تأتي بين أهم الم���وارد المادية ألهالي 
المناطق القروية في موغال، مش���يًرا إلى أن المديري���ة أطلقت برنامجا يرمي 

لتنظيم حصاد األوراق والحفاظ على جودتها.
ويوض���ح: “الغار يعتبر من أهم أصناف الصادرات التركية؛ إذ يس���اهم في 
الحف���اظ على مناطق الغابات، وتأمين التنمية في المناطق القروية، كما يعد 

نباتا طبيا هاما، حيث يتم االستفادة اقتصاديا من كافة أجزائه”.
ويكش���ف المسؤول التركي، عن أن البالد صّدرت خالل العام الماضي، حوالي 
14 أل���ف طن م���ن أوراق الغار، بقيمة 40 ملي���ون دوالر، مبيًنا أن حصة موغال 

منها بلغت ألف طن.
ويؤكد أن تركيا تعتبر دولة رائدة في تصدير أوراق الغار، معربا عن هدفهم 

في زيادة الصادرات بمعدل 3 أضعاف خالل السنوات ال� 5 المقبلة.

14 ألف طن حجم 
صادرات تركيا من »ورق 
الغار« إلى أوروبا بـ2018

فلسطين وتركيا تبحثان التعاون في المجال السياحي

»اإلسالمي الفلسطيني« يشارك في فعاليات 
األسبوع المصرفي لألطفال والشباب

فلسطين.. موسم الزيتون في 
2018 األسوأ منذ 9 سنوات

االستقالل/ وكاالت:
عزز معدن الباالديوم خالل تعامالت األربعاء 
تقدم���ه على الذهب، بس���بب مخ���اوف من 
ح���دوث عجز ف���ي إم���دادات ه���ذا المعدن 

الثمين، وفرض روسيا قيودا على تصديره.
وج���رى ت���داول الباالدي���وم ف���ي التعامالت 
الفوري���ة م���ن اليوم عن���د مس���توى 1600 
دوالر لألونص���ة، بارتفاع ق���دره %0.51 عن 
سعر التسوية الس���ابق، وفقا لبيانات موقع 

»بلومبرغ«.
بينما تم تداول أونصة الذهب في التعامالت 
الفورية أيضا عند مستوى ال�1305 دوالرات، 
بانخفاض طفيف نسبته %0.04، عن إغالق 

الجلسة السابقة.

وتجاوز س���عر الباالديوم ف���ي يناير الماضي 
للمرة األولى منذ 2002 س���عر الذهب، وذلك 
في ظ���ل معروض محدود من ه���ذا المعدن، 

وفقا لما ذكره موقع »فيستي« االقتصادي.
وخالل الس���نوات الث���الث الماضي���ة، ارتفع 
الباالديوم بشكل ملحوظ حيث صعد بنسبة 
%22 ف���ي 2016، و%56 في 2017، و25% 
في 2018، أما الذهب فكان له مسار مختلف، 
حيث صعد بنس���بة %9 ف���ي 2016، و13% 

في 2017، وخسر نحو %2.5 في 2018.
وفي وقت س���ابق توقعت شركة »نورنيكل« 
الروس���ية، أكبر منتج للنيكل والباالديوم في 
العالم، حدوث عجز ف���ي إمدادات الباالديوم 

خالل العام الجاري بنحو مليون أونصة.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع صافي الدين العام على األردن في نهاية 
يناير كانون الثاني الماضي بنس���بة 0.5 بالمائة 
إل���ى 27.033 مليار دين���ار )38.1 ملي���ار دوالر( 

مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.
وأظهرت اإلحص���اءات على الموق���ع اإللكتروني لوزارة 
المالي���ة أم���س، أن صافي الدين الداخل���ي لألردن في 
نهاية يناير كانون الثاني بلغ 14.9 مليار دينار والدين 
الخارجي 12.05 مليار دينار. يعادل صافي الدين العام 

األردني 89.1 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

االستقالل/ وكاالت:
قال الش����يخ خليفة بن جاس����م بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن 
زيارة الوفد التجاري القطري إلى العراق برئاس����ة علي بن أحمد الكواري 
وزير التج����ارة والصناعة، تعكس عمق العالق����ات األخوية بين البلدين 

الشقيقين.
ونقلت صحيف���ة »الراية »القطرية في عددها األخي���ر عن رئيس غرفة قطر 
قول���ه إن الزيارة كانت ناجحة وحققت أهدافها ف���ي التقريب بين قطاعات 
األعمال في البلدين والتأكيد عل���ى ضرورة المضي قدمًا في تطوير التعاون 

المشترك ودفع التبادالت التجارية إلى األمام.
وأش���ار بن جاس���م إلى أن التج���ارة البينية مع العراق ال تزال دون مس���توى 
الطموحات واإلمكانات المتوفرة لدى البلدين الش���قيقين، وذلك بالرغم من 
النمو الالفت في المبادالت بنسبة %52 في العام الماضي، حيث بلغت قيمة 
التبادل التجاري في العام 2018 الماضي نحو 473 مليون ريال قطري مقابل 

310 ماليين ريال في العام 2017.)الدوالر = 64ر3ريال قطري(.

مسؤول قطري: 52 % نمو 
التبادل التجاري مع العراق

روسيــا تزيــح الذهــب 
عــن عرشــه بمعدنهــا

صافي الدين العام 
لألردن يرتفع إلى 38.1 

مليار دوالر بيناير
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ رجب سامي عوض حمدان 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802149401 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ أس���ماء موسى أسعد أبو شاويش   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962611554 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
أعلن منس���ق هيئة تسيير حزب 
جبه���ة التحرير الوطن���ي الحاكم 
معاذ بوش���ارب عن دع���م الحراك 
الش���عبي في الجزائ���ر، في وقت 
ق���ال في���ه الجي���ش الجزائري إن 
المحتجين عبروا عن أهداف نبيلة.

للوصول  الحوار  إلى  ودعا بوشارب 
إلى جزائر جدي���دة دون إقصاء أو 
تهميش، وي���درس عقد المؤتمر 
االس���تثنائي للحزب في األسابيع 

القادمة.
كما قال بوش���ارب إن الرئيس عبد 
المسيرات  فهم  بوتفليقة  العزيز 
الش���عبية ومطالبه���ا، وأكد عدم 
مس���ؤولية الحزب عم���ا حدث في 

الجزائر خالل العهدة الرابعة.
التصريح���ات خالل  جاءت ه���ذه 
اجتماع عق���ده الحزب أمس بأمناء 

المحافظات ونواب البرلمان.
وأمس قال الفريق رئيس األركان 
الجزائ���ري أحم���د قاي���د صالح إن 
الجزائريي���ن عب���روا ع���ن أهداف 

نبيل���ة، ف���ي الوقت ال���ذي يواجه 
ضغوطا  بوتفليقة  الرئي���س  فيه 
كي  المحتجي���ن  م���ن  متنامي���ة 

يتنحى.
ونقلت وس���ائل اإلعالم الجزائرية 
عن صالح تصريحاته، التي تعتبر 
أقوى مؤش���ر حت���ى اآلن على أن 

الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس.
وقبل يومين، تعه���د قايد صالح 
ب���أن يك���ون »الجيش دوم���ا وفقا 
لمهامه، الحصن الحصين للشعب 
والوط���ن ف���ي جمي���ع الظ���روف 
»التحلي  إل���ى  داعيا  واألح���وال«، 
بالمسؤولية من أجل إيجاد الحلول 

في أقرب وقت«.
الجزائر تش���هد  إل���ى أن  يش���ار 
الماضي  الش���هر  احتجاجات منذ 
على ترشح الرئيس بوتفليقة وما 
تضمنته رسالته التي أعلنها بعد 
عودته من رحلة عالج في سويسرا 

مؤخرا.

الجزائر: الحزب الحاكم يدعم الحراك والجيش يغازل المحتجين

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية الكويتي الش���يخ صباح الخالد الصباح األربعاء، إن مقترح »الس���الم« 
األمريكي للش���رق األوس���ط الذي طال انتظاره يتعين أن يحظى بقبول جميع األطراف 
المعنية وأن يأخذ بعين االعتبار الوضع في المنطقة. وزار جاريد كوش���نر المستش���ار 
الخ���اص للرئيس األمريكي دونالد ترام���ب عددا من الدول الخليجية العربية الش���هر 
الماضي س���عيا للحصول على دعم م���ن الزعماء العرب للش���ق االقتصادي في مقترح 
»الس���الم« الذي من المتوقع أن يكش���ف عنه ترامب خالل الش���هور المقبلة. لكن تلك 
الجولة لم تشمل الكويت. وعرض كوشنر الخطوط العريضة للخطة قائال إنها ستتعامل 

مع قضايا الوضع النهائي للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك الحدود.
وقال الشيخ صباح خالل مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو 
إن���ه يأمل أن تأخذ الخط���ة بعين االعتبار الوضع في المنطق���ة وجميع األطراف المعنية. 
وأض���اف أنه يثق أن الصداقة بين الواليات المتحدة والعديد من دول المنطقة س���تقود 

إلى حل مقبول من جميع األطراف والوصول إلى حل سياسي طال انتظاره. وفق تعبيره.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت مصادر مقّربة من أس���رة المواطن الفلس���طيني المقيم في لبنان، 

مهران بعجور، تفاصيل جديدة حول اختفائه في العاصمة الغانية »أكرا«.
وقال���ت إن بعج���ور قد وصل إلى أك���را قادًما من بيروت، ف���ي 13 كانون أول/ 

ديسمبر 2018، في زيارة عمل تجارية.
وأوضحت أن الشركة التي اس���تقبلته، أوفدت سائًقا ومندوًبا، الستقباله من 

المطار، حيث ختم جوازه، وغادر المطار، مع مندوَبي الشركة.
وأضاف���ت: »بعد مرور ربع س���اعة على س���ير الس���يارة، فوج���ئ بعجور ومن 
معه، بمجموعة من المس���ّلحين يعترضون الس���ّيارة التي ُتِقُلهم، ويقومون 

باختطافه، والذهاب به إلى جهة مجهولة«.
وأش���ارت إلى أنه قد تبّين الحًقا أن بعجور موجود ل���دى جهاز األمن القومي 

الغاني، الذي اعترف بوجوده، ولكنه أنكر ذلك في وقت الحق.
وقد وّس���طت أس���رة بعجور جهات متعّددة إلطالق س���راحه، عبر قنوات لها 
خطوط مباش���رة مع رئي���س جهاز األمن القومي الغان���ي، وهو ما دفعها إلى 
الصمت طيلة الش���هور الثالثة الماضية، ولكنها وبعد وصول التفاوض إلى 
طريق مس���دود، قّررت التحّرك اإلعالمي، واإلع���الن عن »جريمة اختطافه« من 

قبل السلطات الغانية.
الجدير بالذكر، أن مهران بعجور، مواطن فلسطيني، يقيم في مخيم البّداوي، 
في طرابلس ش���مال لبنان، ويحمل وثيقة سفر لالجئين من لبنان، ويبلغ من 

العمر 39 عاًما، ويعمل في األعمال الحّرة التجارية.

غانا: األمن القومي يواصل اختطاف 
الجئ فلسطيني منذ ديسمبر 2018

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الش���رطة النيوزيلندية األربعاء أن اإلرهابي الذي 
قَتل 50 شخصا أثناء صالة الجمعة في مدينة كرايست 
تش���يرتش، ربما خّطط لتنفيذ هج���وم ثالث. جاء ذلك 
في تصريح صحفي لمفوض الشرطة مايك بوش بشأن 
المجزرة، حي���ث قال »إن هناك احتم���اال قويا بأن تكون 
الشرطة قد ألقت القبض على اإلرهابي الذي نّفذ الهجوم 

المسلح الجمعة أثناء انتقاله لتنفيذ هجوم آخر«.
وأوض���ح أنه ال يريد تقديم تفاصيل أكثر حول الهجوم 
بسبب استمرار التحقيقات، لكنه شّدد على أن القبض 

على اإلرهابي حال دون سقوط مزيد من القتلى.
كم���ا أكد وصول مس���ؤولين م���ن مكت���ب التحقيقات 

الفدرالي األميركي )إف بي آي( إلى نيوزيلندا لمساعدة 
الس���لطات في التحقي���ق. وقد بدأ األربع���اء، دفن أولى 
ضحايا مجزرة المس���جدين حي���ث ووري الثرى جثمانا 
س���وريين قتال في المجزرة هما خال���د مصطفى وابنه 
حمزة مصطف���ى، في حين يتم غس���ل باقي الجثامين 

وتكفينها في صالة عزاء بضواحي المدينة.
ويتوقع أن تع���اد الجثامين -بعد إلق���اء ذويها النظرة 
األخيرة عليها- إلى مستش���فى كرايس���ت تشيرتش، 

حيث ستبقى حتى يتم ترتيب جنازة جماعية.
ويقول بعض ممثلي الجالية المس���لمة إنه قد تتم يوم 

الجمعة القادم إقامة جنازة مهيبة لضحايا المجزرة.
من جهة أخرى قررت الجالية المسلمة بمدينة أوكالند، 

كبرى مدن نيوزيلندا، فتح أبوابها الجمعة المقبلة أمام 
المواطني���ن من جمي���ع األديان، إلظه���ار التضامن مع 

ضحايا مجزرة المسجدين في كرايست تشيرتش.
وذك���ر موق���ع اإلذاعة الوطني���ة »رادي���و نيوزيلندا« أن 
»الجالية المس���لمة ستفتح مس���اجد أبو بكر الصديق 
وبونس���ونباي وورانوي ومركز نورث شور اإلسالمي في 
أوكالند، أمام الناس من جميع األديان، لالنضمام إليهم 

وإظهار تضامنهم«.
وكانت رئيس���ة الوزراء النيوزيلندية جاس���يندا أرديرن 
قد دعت في وقت س���ابق إلى رفع األذان عبر التلفزيون 
واإلذاعة الوطنيين، والوق���وف دقيقتي صمت الجمعة 

المقبلة إجالال ألرواح من سقطوا من الضحايا.

االستقالل/ وكاالت:
قال س���وليوس س���كيفرنيليس رئيس وزراء ليتوانيا، الليلة الماضية، إنه س���يبحث 
نقل س���فارة بالده من »تل أبيب« إلى القدس في حال نجح بالوصول للرئاس���ة عقب 

االنتخابات التي ستجري في البالد في منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.
ونقلت القناة العبرية الس���ابعة، عن س���كيفرنيليس قوله إن هذه الخطوة من شأنها 
أن تعزز العالقات مع »إس���رائيل« وأميركا التي تعتبرها ليتوانيا رادعا أمنيا أساس���يا 

في وجه روسيا.
وبين أن تصريحاته هذه ليس���ت بصفته رئيس���ا لل���وزراء، ولكنها بصفته مرش���حا 
للرئاس���ة. زاعمًا أن خطوة نقل السفارة س���تمنح بالده زخما جديدا في مجاالت األمن 
والتجارة من خالل العالقة مع »إس���رائيل«، وأنها بمثابة رس���الة أن الواليات المتحدة 
ليس���ت شريكة بالقول فقط، بل بالفعل، من خالل االصطفاف إلى جانبها في مسائل 

شائكة«. ما يؤكد حالة التماهي مع المواقف السياسية اإلسرائيلية األمريكية.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، األربعاء، أنها طلبت رسميا من االتحاد 

األوروبي، تأجيل بريكست حتى 30 يونيو / حزيران المقبل.
كان من المقرر أن تنسحب بريطانيا رسميا من االتحاد األوروبي في 29 مارس / آذار 
الج����اري، إال أن تصويتا بمجلس العموم البريطاني أيد تأجيل الخروج، حتى تتفق 

رئيسة الوزراء مع برلمان البالد على صيغة نهائية التفاق بريكست.
ونقل����ت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي س����ي« عن تيريزا م����اي قولها، إنها غير 
مس����تعدة لتأجيل بريس����كت إلى ما بعد 30 يونيو. وقالت إن الحكومة تنوي طرح 
مقترح����ات من أجل تصويت ثالث ذي مغزى، على االتف����اق الذي توصلت إليه مع 
بروكس����ل، ورفضه البرلمان مرتين، بدعوى أن����ه يبقي بريطانيا مقيدة باالتحاد إلى 
ما ال نهاية. ويواجه الخ����روج من االتحاد األوروبي، صعوبات محلية مرتبطة برفض 
مجل����س العموم البريطان����ي، التصويت مرة ثالثة على اتف����اق الخروج من االتحاد 

األوروبي »بريكست« بنفس نصوصه.

االستقالل/ وكاالت:
أدى رئي���س مجلس الش���يوخ الكازاخي قاس���م جومارت توكايف األربع���اء، اليمين 

الدستورية رئيسا لكازاخستان.
وقال توكايف أمام أعضاء البرلمان: »أقس���م بأن أخدم ش���عب كازاخس���تان بإخالص 
وأتبع دس���تور وقوانين جمهورية كازاخس���تان، وأضمن حقوق وحريات المواطنين، 

وأؤدي واجبات رئيس الجمهورية بإخالص«.
وبتأديته اليمين، أصبح توكايف رئيس���ا لكازاخس���تان لم���ا تبّقى من والية الرئيس 

المتنحي نور سلطان نزاربايف التي تنتهي في أبريل 2020.
وكان نزاربايف، قد أعلن يوم أمس بشكل مفاجئ تخليه عن السلطة في البالد بعد 29 
عاما في الحكم، حيث انتخب عام 1989 سكرتيرا أوال للجنة المركزية للحزب الشيوعي 

الكازاخستاني في قوام االتحاد السوفيتي السابق.
ووقع نزاربايف مرسوم تنحيه، وأشار إلى أنه سيبقى رئيسا لمجلس أمن البالد ورئيسا 
لحزب »نو أوتان« )نور الوطن( الحاكم وعضوا في المجلس الدس���توري، بعد تنحيه عن 
الرئاسة. وزّكى نزاربايف رئيس مجلس الشيوخ توكايف لرئاسة كازاخستان بالنيابة 
حتى انتخاب رئيس جديد خلفا له، معربا عن ثقته بأن »توكايف هو الش���خص الذي 

يمكن االعتماد عليه في إدارة كازاخستان«.
ونزاربايف أول زعيم في آس���يا الوسطى يتخلى عن السلطة طوعا بعد تفكك االتحاد 

السوفيتي، وليس نتيجة انقالب أو ثورة.

جنازة مهيبة للضحايا الجمعة

هل خطط إرهابي نيوزيلندا لهجوم ثالث؟

الكويت: خطة أمريكا لـ«السالم« يتعين 
أن تراعي الوضع في المنطقة

بريطانيا تطلب رسميًا من االتحاد 
األوروبي تأجيل بريكست إلى 30 يونيو

في تماٍه مع السياسات اإلسرائيلية واألمريكية

رئيس وزراء ليتوانيا: سأدرس نقل 
السفارة للقدس في حال أصبحت رئيسًا

توكايف يؤدي اليمين 
الدستورية رئيسا لكازاخستان
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مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
كت���ب الجن���رال في االحتي���اط ورئيس 
مجلس األمن القومي اإلسرائيلي األسبق 
غيورا آيالند عن حدثْين أمنْين وقعا في 
األسبوع الماضي. وبحسب آيالند، فاألول 
ليس حدًثا حًقا، بل نش���ًرا ُمبادًرا اليه من 
الجيش اإلسرائيلي عن اكتشاف شبكة 
سرية لحزب الله في الجانب السوري من 
هضبة الجوالن، وأنه تجري متابعة لها. ال 
أعرُف كل االعتبارات التي كانت مع وضد 
النش���ر، ولكن أزعجني التشديد على أن 
هذا النشاط يجري دون أن يعرف النظام 
الس���وري به، بنب���رة اس���تخفافية قيل 
حتى ان »األس���د اس���تيقظ ذات صباح، 
وس���مع عن ذل���ك ألول مرة م���ن اإلعالم 
اإلس���رائيلي«، فإذا كانت النية هي دفع 
الرئيس الس���وري التخ���اذ عمل ما ولجم 
تلك الشبكة؛ فمش���كوٌك أن يكون هذا 
النش���ر مجدًيا، فال يمكن لزعيم أي دولة 
أن يس���تطيب االستسالم لرسالة تنقل 

إليه بشكل علني.
أم���ا الحدث الثان���ي والمفاج���يء فكان 
إطالق صاروخْي���ن نحو »غوش دان«، في 
أعقابهما هاجم س���الح الج���و نحو مائة 
هدف في غزة؛ وهكذا صعدت مش���كلة 
غزة م���رة أخرى إلى الص���دارة واختلطت 
الوضع  بالجدال السياس���ي. لتحس���ين 
األمن���ي )األمر ال���ذي يروج ل���ه الجميع( 
يوجد ثمن، والسؤال هو أي ثمن أفضل؟ 

عملًي���ا، توج���د أربعة بدائ���ل: األول هو 
مواصلة الوضع القائم، المستمر منذ 12 
س���نة تقريًبا، وفيه يعاني سكان غالف 
غزة جًدا، ولكن معظم الدولة يمكنها أن 
تتعايش معه. لن يعترف أي سياس���ي 
بأن ه���ذا بديل قائم، ولك���ن من ناحية 
التفضيل العلني للحكومة؛ فهذا البديل 

هو الذي يختارونه عملًيا.
البدي���ل الثاني هو الخ���روج إلى عملية 
كبي���رة غايتها إس���قاط حك���م حماس. 
عسكرًيا، األمر ممكن، ولكن مشكوٌك أن 
يجعل الثمن وانعدام اليقين بالنس���بة 

لليوم التالي هذا البديل مفضاًل.
البدي���ل الثالث هو خن���ق القطاع، عدم 
تحويل األم���وال القطرية، واألمل في أن 
تؤدي المعان���اة واإلحباط بالجمهور في 
غزة إلس���قاط حكم حماس. التجربة من 
2014 تثبت أن���ه قبل أن يؤدي الغضب 
إلى إس���قاط حماس، يؤدي إلى هجمات 

صاروخية على إسرائيل.
برأيي( هو  )المفض���ل  الراب���ع  البدي���ل 
االعت���راف بحقيق���ة أن غ���زة أصبح���ت 
بحكم األمر الواقع دولة مستقلة، وإدارة 
والجزرة«  »العصا  سياس���ة صحيحة من 
تجاهه���ا، إذا ما وعندما تك���ون نار على 
إسرائيل، فعندها ال يرد الهجوم، بل في 
تلك اللحظة أيًضا تغلق المعابر ويوقف 
توريد الوق���ود والكهرب���اء. حكومة غزة 
هي التي يتعين عليها أن تحرص على 

الس���كان، ليس نحن. وف���ي المقابل، إذا 
كان تعهد - ويتحق���ق أيًضا - بالحفاظ 
على الهدوء، فإس���رائيل ستشجع إعمار 
البنى التحتية لغزة، بل وستوافق على أن 
يتم هذا العمل من جانب الدول العربية 
أو أوروب���ا علًن���ا مع حكوم���ة حماس. لقد 
فحصت إس���رائيل هذه السياسة، ولكن 
فقط م���ع العنصر األول فيه���ا )الهدوء 
مقابل اله���دوء(، أما الحكوم���ة في غزة 
فأوضحت بأن هذا ليس وضًعا ممكًنا، إذ 
أنه يتركها تواجه الضائقة المتصاعدة 
بسبب النقص في الكهرباء وفي المياه 
والبطال���ة المستش���رية والمجاري التي 

تفيض على ضفتيها.
هذه البدائل األربع���ة تغطي كل مجال 
اإلمكانيات. صحيح، يحتمل أيًضا بديل 
خام���س، وهو ال���ذي س���يخلق دينامية 
إعادة  نح���و  فلس���طينية داخلية تدفع 
حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة؛ غير 
أن تحقيق هذا البديل ليس متعلًقا بنا، 
إضافة إلى ذلك فمن الصعب التصديق 
ب���أن ي���ؤدي اس���تئناف المفاوض���ات 
اإلس���رائيلية - الفلسطينية على أساس 
»صفقة القرن« لترامب إلى هذا التغيير 

في غزة على الفور.
علين���ا أن نفحص البدائ���ل األربعة، وأن 
نقرر؛ ألن غياب الق���رار يتركنا عملًيا مع 

البديل األول.
المحلل األمني ف���ي صحيفة »معاريف« 

يوس���ي ملمان تناول التطورات األخيرة 
ف���ي الضفة الغربية، ف���ي مقال بعنوان 
فكتب  الفلسطينية«،  بالقضية  »تذكير 
يقول: العملية التي نفذها فلس���طيني 
ف���ي منطقة »أرئي���ل« بالضف���ة مؤخًرا، 
حي���ث هاجم جندًيا بس���كين وس���يطر 
على س���الحه، وأطلق النار على سيارات 
تمر ف���ي الطريق، قتل جندًيا وس���يطر 
على الس���يارة التي يس���تقلها، في ظل 
إطالق الن���ار، والفرار؛ تذكر هذه العملية 
المنطقة  ف���ي  الفلس���طيني  بالعام���ل 
الصناعية بركان، على مسافة غير بعيدة 
من »أرئيل«، والذي كان مزوًدا برش���اش 
من صنع محلي يس���مى »كارل���و«، قتل 
الفرار  ف���ي  ونجح  اثنْين،  إس���رائيليْين 
واالختف���اء على مدى نحو ش���هرْين من 
الجيش اإلس���رائيلي والمخابرات،  أذراع 

الذين شرعوا بمطاردته.
تش���ير هذه األحداث هن���اك إلى واقع 
آخذ في االتضاح: القضية الفلسطينية، 
الت���ي تحاول حكومة إس���رائيل اإلفالت 
م���ن معالجتها معالجة ش���املة، ترفض 
أن تغيب عن حياتن���ا. منذ زمن ما، وإلى 
جانب حرب االس���تنزاف الدائرة في غزة 
)في نهاية األسبوع جاء تذكير آخر بها(؛ 
الضف���ة أيًضا تعتمل من تحت س���طح 
األرض، ويوج���د فيها اضط���راب يرتفع 
بين الحين واآلخر إلى فوق السطح، وقد 
وجد األم���ر تعبيره بالتوتر ف���ي الحرم، 

حيث أخذت المحكمة بقرار الدولة إغالق 
المسجد المعد على عجل، والذي سيطر 
الرحمة.  الفلس���طينيون قرب باب  عليه 
يمك���ن االفتراض بأن تك���ون للقرار آثار 
من االحتجاج، الصلوات الجماعية، وربما 
أيًضا مواجهات مع الش���رطة في األيام 
القادمة أو في صالة يوم الجمعة. يضاف 
إلى ذلك، ق���رار الحكومة تقليص نصف 
مليار ش���يكل من أموال الضرائب التي 
الفلس���طينية، وتتسبب  للسلطة  تعود 
بضرر اقتصادي تش���عر عش���رات آالف 

العائالت في الضفة بِه في جيوبها.
إن حال���ة التفجر ف���ي الضفة وفي غزة - 
التي عاد إليها وفد المخابرات المصرية 
في محاولة للوصول إلى تس���وية بعيدة 
المدى بين حماس وإس���رائيل، أساسها 
ضخ مزيد من األموال القطرية لتحسين 
الهدوء  االقتصادية مقاب���ل  الضائق���ة 
- بقي���ت عالي���ة. إلى كل ه���ذا، ينبغي 
ان تض���اف مظاهرات س���كان غزة ضد 
حم���اس، والتي من أجل ص���رف االنتباه 
عنها قد يستأنف العنف ضد إسرائيل. 
في الوضع الحال���ي، كل حادثة صغيرة 
أو عملية متدحرج���ة مثلما في »أرئيل«، 
التالي،  ب���ذور االضط���راب  تنطوي على 
وه���ذا عل���ى ما يب���دو س���يرافقنا حتى 
االنتخابات بعد ثالثة أس���ابيع، وعلى أي 
حال بعدها أيًض���ا، إلى أن تقوم حكومة 

جديدة.

أربعــة بدائــل إسرائيليــة للتعامــل مــع غــزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
عش����رة  الثالث����ة  القن����اة  أف����ادت 
بأن  الماضية  الليلة قبل  اإلسرائيلية 
ال����ذي يتزعم تحالف  بيني غانتس 
حزب »كحول – لفان« قال في جلسة 
مغلقة: »إنه ال يستبعد الجلوس في 
حكوم����ة مع رئيس ال����وزراء بنيامين 

نتانياه����و«.
وأض����اف غانتس أيًضا في ش����ريط 
تس����جيل حصل����ت عليه القن����اة أن 
األوضاع قد تتغير وأن طبيعة الحياة 

ديناميكية.
كما لم����ح غانتس في الش����ريط إلى 
إمكانية تشكيل حكومة مع األحزاب 
ديني����ا  للمتش����ددين  اليهودي����ة 

»الحاريديم«.
هذا ويش���ير اس���تطالع لل���رأي العام 
نش���رته قناة »كان« اإلسرائيلية مؤخًرا 

إلى أنه ل���و أجريت االنتخاب���ات اليوم، 
لكان الليكود سيحصل على 31 مقعدا، 
يلي���ه ح���زب »كاحول الف���ان« على 30 

مقعدا.
الذي نشرته  وبحس����ب االس����تطالع 

القن����اة »11« العبري����ة فق����د حصل 
حزب غانتس عل����ى 30 مقعدا بينما 
بزعامة  الليك����ود  تفوق عليه ح����زب 
بنيامين  اإلس����رائيلي  الوزراء  رئيس 
نتنياه����و بواقع مقعد واحد بحصوله 

على 31 مقعدا. وفيما يتعلق بالكتل 
البرلماني����ة فق����د اظهر االس����تطالع 
اليمي����ن  اس����تمرار تف����وق تكت����ل 
بحصوله على 63 مقعدا، بينما تراجع 
اليس����ار والوسط بحصولهم على 45 

غانتس ال يستبعد إمكانية ائتالفه مع نتنياهو في الحكومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، األربعاء، صوًرا جديدة تظهر تحصينات 
جديدة أقامتها سلطات االحتالل اإلسرائيلية عند نقاط تواجد المستوطنين والجنود 

في الضفة الغربية، بهدف حمايتهم.
وته���دف التحصينات الجديدة لحماية الجنود والمس���توطنين من عمليات الدهس 
والطعن وإطالق النار، التي ينفذها مقاومون فلس���طينيون، على غرار العملية األخيرة 
الت���ي نفذها الفدائي عمر أب���و ليلى )19( عاما األحد الماضي في محيط مس���توطنة 
»أرئي���ل« والتي قتل فيها جنديًا وحاخام صهيونيين، قبل أن تتمكن قوات االحتالل 

من اغتياله مساء الثالثاء عقب اشتباك مسلح عنيف معه.
وق���د بدأ وض���ع تلك التحصينات في منطقة »جفعات آس���اف« ش���رق رام الله، التي 
ش���هدت مقتل جنديين في كانون أول ديس���مبر الماضي، على يد األس���ير المقاوم 

عاصم البرغوثي.

مع تصاعد عمليات المقاومة
»إسرائيل« تبني تحصينات لحماية 

الجنود والمستوطنين بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت قن���اة »كان« العبرية، األربع���اء أن الهيئة الحكومية 
المعني���ة بمكافحة العنصرية في »إس���رائيل«، قدمت 230 
شكوى بشأن العنصرية والتمييز خالل العام الماضي، األمر 
الذي يشكل ارتفاعًا بأكثر من 70 شكوى مقارنة بالعام الذي 
سبقه. وبحس���ب القناة، ُيس���تدل من تقرير قدمته الهيئة 
الثالث���اء إلى وزيرة القضاء اإلس���رائيلية إيليت ش���اكيد، أن 
الشكاوى تتعلق بحوادث مختلفة، بما في ذلك التصريحات 

أو المنش���ورات العنصري���ة والتميي���ز في تلق���ي الخدمة، 
والعنصرية بشكل عام في أماكن التوظيف وجهاز التعليم.

وأش���ارت القناة، إلى أن ثلث الشكاوى تم تقديمها من قبل 
المواطني���ن العرب في »إس���رائيل«، مضيف���ًة أن مراجعات 
الجمهور تش���مل من بين أمور أخرى ش���كوى بشأن مقابلة 
عمل ج���رت في وزارة األم���ن الداخلي مع ام���رأة بدوية، وقد 
ُطرحت عليها أسئلة حول أصلها، حيث كان ُيشتبه في أنها 

تعرضت للتمييز.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجرى الجيش اإلس���رائيلي مؤخرًا وبالتعاون مع الوكالة 
األمريكية لتطوير الصواري���خ تجارب وصفت بالناجحة 
لمنظوم���ة »مق���الع داود« أو » الصولج���ان الس���حري« 

المضادة للصواريخ.
وذك���رت صحيفة »يديع���وت أحرونوت« صب���اح اليوم 
األربع���اء أن التج���ارب أجريت في النق���ب وأنها كانت 

مرضية.

ويدور الحديث ع���ن منظومة تس���تهدف المقذوفات 
الصاروخية الثقيلة وهي تدور ما بين »القبة الحديدية« 
ومنظوم���ة صواري���خ »حيت���س« المض���ادة للصواريخ 

متوسطة وطويلة المدى.
وس���بق أن ت���م إدخ���ال المنظوم���ة المذك���ورة ضمن 
المنظوم���ات الدفاعية للجيش قبل عامي���ن، ومع ذلك 
فهنالك تش���كيك في فاعليتها حيث يجري بش���كل 

دوري تجربة المنظومة من جديد.

ارتفاع الشكاوى المقدمة بشأن 
العنصرية في »إسرائيل«

جيش االحتالل يجري تجارب 
لمنظومة »مقالع داود« الدفاعية
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االستقالل/ وكاالت:
أصدرت الكلية األمريكية ألمراض 
القلب وجمعية القلب األمريكية 
ف���ي اجتماعها الس���نوي الذي 
عق���د مؤخرا، تعدي���الت على 
بأفضل  الخاصة  اإلرش���ادات 
األزمات  م���ن  الوقاية  ط���رق 
الدماغية  والسكتات  القلبية 

والجلطات.
التوجيه���ات  وته���دف 
الجديدة إلى مس���اعدة األطباء 
القلبية  األمراض  على تش���خيص 
بش���كل أدق، فض���ال عن تقدي���م العالج 
األنس���ب، ودفع المرضى لتغيير س���لوكياتهم 
للحد من التداعيات الخطيرة المترتبة على تلك 

الحاالت.
وتضمن���ت قائمة التوصي���ات الجديدة وفق ما 

ذكر موقع “التايم”، النصائح التالية:

– مستوى منخفض لضغط الدم
واصل���ت التوجيه���ات الحديث���ة تأكيدها على 
ض���رورة محافظة األش���خاص على مس���تويات 
منخفض���ة من ضغ���ط ال���دم قب���ل تعرضهم 

لمشكالت قلبية.
– كوليسترول أقل

من المهم للمحافظة على قلب سليم اتباع نظام 
غذائ���ي متوازن وممارس���ة الرياضة واإلقالع عن 
التدخين لتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم. 
وفي حال فش���ل كل تلك األشياء في تخفيض 
الكوليسترول يصبح لزاما على األشخاص اللجوء 
إلى األطباء للحصول على استشارة لمعرفة فيما 

إذا كان عليهم أخذ عقار األستاتين.
– وزن مثالي

نصح القائمون على التعديالت بضرورة المحافظة 
عل���ى أوزانهم ضمن الح���دود المقبولة عبر اتباع 
نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب 

واألسماك، وتجنب السكر واللحوم المصنعة.

– حركة أكثر
من الضروري للمحافظة على صحة القلب ممارسة 
الرياضة ل����150 دقيقة على األقل أس���بوعيا، أو 
75 دقيقة من التدريبات البدنية القاس���ية، مع 
التش���ديد على أنه كلما مارس���ت الرياضة أكثر 

ضمنت وقاية أكبر لقلبك.
– اإلسبرين عند الحاجة

ركزت الدراس���ات الطبية الس���ابقة على أهمية 
تناول المعرضين لإلصابة بأزمات قلبية لجرعات 
منخفض���ة م���ن اإلس���برين، إال أن أبحاثا حديثة 
ح���ذرت من ه���ذا ال���دواء باعتبار أن���ه يزيد من 
احتم���االت حدوث نزيف ف���ي األمعاء وخصوصا 
عند األشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة.

ونصح���ت التعديالت مرضى القلب بعدم اللجوء 
إلى اإلس���برين إال بعد عالج بعض األعراض مثل 
الكوليسترول وضغط الدم والسكري، مع التأكيد 
على أنه ال ينبغي وصف هذا الدواء إال لألشخاص 

فوق سن السبعين.

5 نصــائح للوقايــة مــن أمــراض القلــب

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ش���بكة التواصل االجتماعي فيس بوك، تغيير 
تقنية بث إعالنات المس���اكن،أو الوظائف، أو القروض 
عل���ى صفحاتها، لمحاربة اإلعالن���ات التي تنطوي على 
تميي���ز ضد بعض الفئات، وتنفيذًا لتس���وية توصلت 
إليها الشركة مع المنظمات الحقوقية، في هذا المجال.

وذكرت فيس بوك أن سياس���اتها تحظر بالفعل على 
المعلنين اس���تخدام أدواتها للتمييز ضد أي شخص، 
وأنها حذفت آالف المواد التي تنطوي على تمييز على 

أساس العرق، أو الهوية الجنسية، أو الدين.
وتعتقد الش���بكة أن التغيي���رات الت���ي أعلنتها أول 
أمس الثالثاء، س���تؤدي إلى زيادة حماية الفئات األشد 
عرضة للتمييز على الش���بكة، ووفقًا للقواعد الجديدة، 
لن يتس���نى لمن يريد اإلعالن عن مس���كن أو وظيفة أو 
قروض، استهداف ش���رائح معينة على أساس السن، 

أو النوع، وس���يكون على المعلني���ن االختيار بين عدد 
مح���دود م���ن التصنيفات الت���ي يمكن اس���تخدامها 

لتوجيه اإلعالن.
وف���ي الوق���ت نفس���ه ُتطور في���س ب���وك، أداة تتيح 
للمس���تخدمين البح���ث ع���ن كل إعالنات المس���اكن 
الموجودة ف���ي الواليات المتحدة، والتي تس���تهدف 
مناطق معينة، بغض النظر عما إذا كانت هذه اإلعالنات 

قد ظهرت للمستخدمين أم ال.
وذكرت الش���ركة أن "إعالن���ات المس���اكن والوظائف 
والقروض، حيوية في مساعدة الناس على شراء مسكن 
جديد أو الحصول على وظيف���ة يريدونها، أو الحصول 
عل���ى ق���رض، وال يجب اس���تخدام هذه الوس���ائل من 
الس���تبعاد أو اإلضرار بمجموعة معينة من األشخاص، 
فالحصول على هذا الحق، أمر بالغ األهمية بالنس���بة لنا 

في فيس بوك ألنه يعد قيمًة جوهريًة لشركتنا".

االستقالل/ وكاالت:
يتأثر ع���دد الس���عرات الحرارية التي يحرقها الجس���م 
بالس���ن والنوع ونوعية النش���اط البدني والوزن. ويحرق 
الجس���م الس���عرات أثناء النوم لتوفير الطاق���ة الالزمة 
لوظائف األعضاء وللتدفئة. وحرق الرجال سعرات حرارية 
أكث���ر قلياًل من النس���اء حتى لو تتطابق الس���ن ومقدار 

النشاط البدني.
وخالل كل األنش���طة، بما في ذلك ال���كالم وأنت جالس، 
يحرق جس���مك مقدارًا من الطاقة، لكن المرأة في سن ال� 

35 والتي تزن 83 كغم تستهلك 6 سعرات أقل خالل 
الكالم لمدة ساعة مقارنة بالرجل الذي يطابقها في 

السن والوزن.
ويؤثر ال���وزن على ع���دد الس���عرات التي 

يحرقه���ا الجس���م، فكلما زاد ال���وزن زاد 
عدد السعرات المحروقة للقيام بالنشاط 
نفس���ه. فمثاًل الم���رأة في س���ن ال� 35 
التي تزن 61 كغم تس���تهلك 46 سعرة 
حراري���ة خالل الكالم لمدة س���اعة، بينما 

تستهلك المرأة من نفس الُعمر والتي تزن 83 كغم 53 
سعرة حرارية خالل الكالم لمدة ساعة.

ويلعب الس���ن دورًا هامًا في تحديد عدد السعرات التي 

تحرقها، فالش���اب في عمر 18 عامًا والذي يزن 68 كغم 
يحرق 57 س���عرة حرارية خالل س���اعة من الكالم، بينما 
يحرق الرجل في عمر 80 عامًا والذي يزن نفس الوزن 43 

سعرة حرارية خالل ساعة من الكالم.

االستقالل/ وكاالت:
أوردت مجل���ة »إلتيرن« األلماني���ة أن لفقدان األطفال 

الوعي أسبابًا عدة، منها البسيط ومنها الخطير.
وأوضحت المجلة المعنية بش���ؤون األسرة أن األسباب 
البسيطة لفقدان الوعي تتمثل في الوقوف طوياًل، أو 
قلة السوائل، أو قلة النوم، إضافة إلى نوبات الغضب، 
والصراخ العنيفة. أما األس���باب الخطيرة فتتمثل في 
أم���راض القلب كاضطراب���ات نظم القل���ب، أو أمراض 

األعصاب، مثل الصرع.
وأوص���ت »إلتي���رن« الوالدين باالنتباه إل���ى العالمات، 
التي تس���بق فقدان الوعي، أال وهي الدوار، والش���عور 

بالضع���ف واله���زال والخدر، مش���ددة عل���ى ضرورة 
اس���تدعاء اإلس���عاف، إذا كان فقدان الوعي، مصحوبًا 
بضيق في التنفس أو تش���نجات مستمرة أو سرعة أو 
بطء ضربات القلب أو في حال اس���تمرار فقدان الوعي 

لمدة تزيد عن دقيقتين.
وإلى أن تصل س���يارة اإلس���عاف يجب بق���اء الطفل 
مس���تلقيًا على جانبه مع تخفي���ف المالبس الضيقة 
لتنف���س جي���د، وتفادي إعط���اء الطف���ل أي أدوية أو 

مشروبات.
وف���ي كل الحاالت يج���ب استش���ارة الطبيب لتحديد 

السبب الحقيقي الكامن وراء فقدان الطفل للوعي.

كم سعرة حرارية تحرقها وأنت تتكلم؟ ما أسباب اإلغماء المفاجئ لدى األطفال؟

االستقالل/ وكاالت:
في سابقة عالمية، نجحت أبحاث أسكتلندية في التوصل 
إلى طريقة عالج ثورية، فتحت باب أمل لماليين من فاقدي 
البصر في استعادة نظرهم، عبر خاليا جذعية مأخوذة من 

أعين متوفين.
وحس���ب »ديلي مي���ل« البريطاني���ة، أكد قائد الدراس���ة 
البروفيسور بلجان ديلون من جامعة مركز إدنبرغ أن العالج 
يش���في تماما من العمى الناجم عن تلف القرنية، مش���يرا 
إلى نج���اح فريق الدراس���ة في إعادة البصر ل����8 مصابين 
بالفعل، عبر تقنية زراعة األنس���جة، الفتًا إلى عودة اثنين 
منهم للقراءة بعد معاناة طويلة من حالة التنكس البقعي. 
وختم ديلون: »النتائج واعدة جدًا، وسنعمل على تطويرها 

للتوصل إلى حلول أكثر فاعلية في المستقبل القريب«.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت ش���ركة ميك���رون، عن بطاق���ة ذاكرة 
Micro-SD جديدة بس���عة 1 تيرابايت )1000 

جيغابايت(.
وأوضحت الش���ركة األمريكية أن بطاقة الذاكرة 
“C200 1TB microSDXC UHS-I” الجدي���دة 
تدع���م كل المعايي���ر من A2 حت���ى U30، ما 
يمتعه���ا بس���رعة كافية لكل االس���تخدامات 

الممكنة.
 C200“ ومن المق���رر إط���الق بطاقة الذاك���رة
ف���ي  الجدي���دة   ”1TB microSDXC UHS-I
الربع الثاني من العام الحالي، لكن الش���ركة لم 

تكشف بعد سعرها.

جديد التكنولوجيا.. 
بطاقة ذاكرة للهواتف 

بسعة 1 تيرابايت

في سابقة علمية 
عالمية.. إعادة البصر 

بعيون متوفين

فيس بوك تغير تقنية بث 
اإلعالنات لمحاربة التمييز
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غزة/ محمد العقاد: 
نادرًا ما تشاهد مدربًا يدخل التاريخ من أوسع أبوابه في موسم 
رياضي واحد فقط وتحطيمه لألرقام الجديدة، وحفر اسمه من 
ذهب في خزائن النادي وفي قلوب جميع الجماهير العاشقة 

لهذا الكيان، واالعتماد عليه في المواسم الثالثة القادمة.
م���درب ترعرع في الن���ادي الذي حقق مع���ه اإلنجاز والصعود 
للدرجة الممتازة الش���اب الذي يبلغ من العمر )33عاما(، محمد 
العماوي المدير الفني لفريق اتحاد بيت حانون الصاعد حديثًا 

لدوري الدرجة الممتازة.
وقال المدرب الش���اب«: إن تحقيق هذا اإلنجاز كان غير متوقع 
بالصعود إلى دوري الدرج���ة الممتازة ، على الرغم من توقعي 
في بداية الموسم أن يكون  الفريق في المربع الذهبي فقط«.

أضاف ل�« االس���تقالل«  هدفن���ا كان واضحًا وه���و البقاء في 
دوري الدرجة األولى ،  ولكن من خالل العطاء والجد اس���تطعنا 
الصع���ود ألول مرة منذ تأس���يس الفريق إلى ه���ذه الدرجة، 
وحققنا انج���ازًا تاريخيًا بأعلى رصيد م���ن النقاط بعد الهالل 
برصي���د 51 نقطة في هذا الموس���م والهالل 52 في موس���م 

».2013/2012م.

م�شوار مدرب 
وبدأ العماوي تدريبة في بيت حانون في دوري الدرجة الثانية 
وصع���د معهم إلى دوري الدرجة األولى هذا الموس���م، وحقق 
اإلنج���از بالصعود إل���ى دوري الدرجة الممت���ازة بعد الدخول 

معهم فترة إعداد شاقه قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 
وكان في مخيلته خط���ة لتحقيق البقاء الذي تحول إلى إنجاز 
تاريخي، ويعلم هو والعبوه أن المشوار شاق عليهم، والبد من 

االجتهاد والتعب لتحقيق ما يسعون إليه.
ومن���ذ بداية ال���دوري كان يلعب كل مب���اراة وكأنها مباريات 
ك���ؤوس لتحقيق البقاء وعل���ى الرغم من حصول���ه على بطل 

الشتاء اال انه لم يفرح بهذه المكانة التي تواجد فيها فريقه 
إال بعد الفوز على خدمات البريج في أول مباراة في الدور الثاني 

وأصبح الفارق فيما بينهما 8 نقاط في الدور الثاني.
وتاب���ع :«:منذ هذا الوقت فكرنا بقوة من أجل المنافس���ة على 
اللقب وتحقي���ق الصعود وهذا ما حصل بالفعل، مبينًا أن كل 
مباراة كانت بالنس���بة لنا مهمة، فكان دوري  في  هذا الجانب 

حضور كل مباراة  للفرق المنافس���ة للتعرف على مكامن القوة 
والضعف فيها ليتم وضع الخطة بناء على ذلك« .  

املحبة تولد الإبداع
دائمًا رصيد االنس���ان هو حب الن���اس، ولتكون محبوبًا تكون 
انس���انًا ناجحًا في حياتك، العماوي استطاع أن يدخل قلوب 
العب���ي وجمهور الحواني���ن، وحقق م���راده بالعزيمة واإلصرار 
والتمارين الشاقة والضغط اإليجابي على الالعبين ولد لديهم 
حب النجاح واألس���رة الواحدة لكي يصلوا إلى مرادهم ووصلوا 

بعد التعب الشاق.
بعد الصعود إلى دوري الدرجة الممتازة مبكرًا قبل أربع جوالت 
من انتهاء دوري الدرجة األولى بات التركيز لديه اليوم ينصب  
في البق���اء في الدرجة الممتازة وتحقي���ق مواقع متقدمة في 

الترتيب.
قال: »وقعت ثالثة مواس���م مع الفريق والهدف واضح بشكل 
كبير خالل الموس���م المقب���ل وهو البقاء ونك���ون فريقًا قويًا 
وليس فقط ضيف ش���رف مث���ل أي فريق يصعد ويهبط مرة 
أخرى ونحاول كس���ر ه���ذا القاعدة، الفتا ال���ى أن التركيز في 
الوق���ت الحالي  يتمثل في كيفي���ة اختياره الالعبين لتقديم 
موسم قوي. ويذكر أن بيت حانون تعاقد مع ثالث صفقات من 
العيار الثقيل أولهم المهاجم محمد القاضي قادمًا من شباب 
رفح ويوسف سالم من الهالل، واخرهم الالعب سفيان كريزم 

لمدة موسمين من نادي الجالء.

»العماوي« شاب يسرق األضواء ويحول فريقه إلى نجم في الممتازة 

غزة/االستقالل:
أعلن نادي ش���باب الظاهري���ة تعاقده مع مدرب جدي���د لقيادته في 

المرحلة المقبلة المصيرية من عمر دوري المحترفين.
وتعاقد النادي مع المدير الفن���ي ريان طه من الداخل المحتل، ليقود 
الغزالن في المرحلة القادمة، وسيكون معه يوسف عيسى مدربًا عامًا، 

وسامر الشرباتي مدربًا لحراس المرمى.
ويمل���ك طه س���يرة ذاتية مميزة م���ع أندية الداخل، حي���ث قاد نادي 
األخوة عرابة وكفر قاس���م للصعود ثالث م���رات لليغا، بجانب تدريبه 
لفرق الفريديس واكس���ال وأبناء الطيبة، وعمل مؤخرًا مساعدا لمدرب 

سخنين.
ويحتل الظاهرية المركز الحادي عشر وقبل األخير على الئحة الترتيب 
برصي���د 10 نق���اط وبفارق 7 نقاط عن أقرب فريقين له مع بقاء س���بع 

جوالت على نهاية المسابقة.

الظاهرية يتعاقد مع مدرب 
جديد من الداخل المحتل

القاهرة/ االستقالل: 
أجرى االتحاد االفريقي لك���رة القدم قرعة دور ربع النهائي 
من مس���ابقة دوري أبط���ال أفريقي���ا، وكأس الكونفدرالية 
االفريقي، لكرة القدم مس���اء أمس األربعاء في أحد فنادق 
القاهرة. وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهات 
قوي���ة تجمع بين األهلي ضد صن داون���ز )جنوب إفريقيا( 
وش���باب قس���نطينة الجزائر ضد الترجي التونسي، بينما 
سيواجه سيمبا التنزاني فريق مازيمبي الكونغولي، وحوريا 

كوناكري الغيني أمام الوداد المغربي.
وس���تقام مباري���ات الذهاب، أي���ام 5، 6، 7 أبريل/نيس���ان 
المقبل، على أن تقام مباريات اإلياب 12، 13، 14 من الشهر 

ذاته.
والفائ���ز من مب���اراة األهلي وصن داونز، يواج���ه الفائز من 

مباراة الوداد المغربي وحوريا كوناكري، بينما يواجه الفائز 
من الترجي التونسي وشباب قسنطينه الجزائري الفائز من 

مباراة سيمبا التنزاني ومازيمبي.
وبينما قرعة الكونفدرالية أس���فرت عن مواجهة بين نادي 

الزمالك وفريق نادي حسينة اغادير المغربي
والصفاقس���ي التونس���ي امام نكانا الزامب���ي، فيما يواجه 
النجم الساحلي الهالل التونس، ويلتقي جورماهيا الكيني 

امام نهضة بركان المغربي.
وستقام مباريات الذهاب 7 من شهر ابريل المقبل والعودة 
يوم 14 من نفس الشهر. والفائز من نكانا والصفاقسي من 
الفائ���ز من جور ماهيا ونهضة بركان، والفائز من حس���نية 
أغادي���ر والزمالك س���يواجه الفائ���ز من النجم الس���احلي 

والهالل.

مواجهات قوية للفرق العربية في ربع 
نهائي أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

مدريد/ االستقالل:
كش���ف تقرير صحفي إس���باني، امس األربعاء، أن ريال مدريد 
ال ين���وي التخلي ع���ن نجوم الفري���ق الملكي، ف���ي الميركاتو 
الصيفي المقبل. ووفًقا لصحيفة »ماركا«، فإن هناك الكثير من 
الش���ائعات تطارد نجوم ريال مدري���د للرحيل عن البرنابيو في 

الصيف المقبل، وفي مقدمتهم الفرنسي رافائيل فاران.
وأش���ارت الصحيفة إلى أنه في حال���ة رغبة بعض الالعبين في 
ترك الفريق، فإن النادي ليس مس���تعًدا للتخلي عن أي موهبة 
لديه. وأكدت أن قادة ريال مدريد يتخذون موقًفا واضًحا، بعدم 

التخلي عن أي العب، وعدم االستماع إلى العروض.
وأوضحت أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وخوس���يه أنخيل 
سانش���يز المدي���ر العام، وزين الدي���ن زيدان المدي���ر الفني، 

سيتحدثون مع الالعبين قبل أن يقرروا أفضل الحلول للريال.
وش���ددت الصحيفة، على أن���ه في حالة تصاع���د األمور ورغبة 
الالعبين في الرحيل، فإن قادة مدريد لن يستس���لموا لمطالب 
أي الع���ب. ويتص���در فاران، قائم���ة المرش���حين للمغادرة في 
الوق���ت الحالي، بينما تضم القائمة المحتملة أيًضا جاريث بيل 

وإيسكو وكريم بنزيما.

لندن/ االستقالل: 
أشاد األلماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالحالة 
التي يعيشها نجمه السنغالي ساديو ماني، كما عّلق على تراجع 

المعدل التهديفي للدولي المصري محمد صالح.
وقال كلوب ف���ي تصريحات للموقع الرس���مي لن���ادي ليفربول: 
»استمر ماني فقط في القيام بعمله خالل كل فرصة تتاح أمامه، 

كما أنه استفاد من وقوف الحظ إلى جواره«.
وأض���اف: »نفس الحظ س���يقف بج���وار صالح مرة أخ���رى برفقة 

ليفربول, يجب عليه العمل بشكل جيد«.
وحول مس���يرة ماني الرائعة وتس���جيله 11 هدفا في 11 مباراة، 
علق كلوب »إنه حق���ا يعيش لحظات رائعة، الكرة تصل إليه في 
المكان المناسب لزيارة الشباك، وهذه هي الساحرة المستديرة«.

وتابع: »مان���ي كان يواصل العمل والمثابرة، عندما كانت ال تصل 
إليه الكرة في المكان المناسب للتسجيل، وهذا ما أنصح به صالح 

اآلن، حتى يعود له التوفيق مرة أخرى«.
وواص���ل: »صالح اآلن غير محظوظ، إال أنه في حالة جيدة، لكن في 

المقابل ماني يعيش لحظات مثالية«.
وأكمل: »صالح يقدم مستوى أقل من ماني بقليل، لكنه كان قريبا 
من التس���جيل أمام فولهام عبر العرضية الت���ي نفذها روبيرتو 

فيرمينو، لكن الكرة لم تصل إليه«.

ريال مدريد يفرض اإلقامة 
الجبرية على نجومه بالبرنابيو

كلوب ينصح صالح 
بتقليد ماني!
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكر المحلل العسكري اإلسرائيلي آفي سخاروف 
أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية أحبطت %60 من 
عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 
المحتلة، فيما أس���همت السلطة الفلسطينية في 

إحباط 30%.
واستعرض سخاروف في مقال له نشره في موقع 
"ول���ال" العبري أعداد العملي���ات التي تم إحباطها 
في السنوات األخيرة، مبينا أنه تم منذ بداية العام 

الجاري 2019 إحباط نحو 100 عملية.
ونّبه إلى أن���ه على الرغم من جهود الس���لطة في 
إحباط العملي���ات والهجمات ضد جيش االحتالل 
والمس���توطنين، إال أن حكومة االحت���الل ال تّقدر 

ذلك.
وأض���اف س���خاروف "هن���اك من يدع���و إلى 
تفكيك الس���لطة الفلس���طينية"، مشيرا إلى 
أن حكومة االحتالل برئاسة بنيامين نتنياهو 

تتخوف من االعتراف بجهود السلطة واإلقرار 
بأنها أنقذت في السنوات األخيرة أرواح مئات 

اإلسرائيليين.
وذك���ر أنه تم خالل الع���ام المنصرم 2018 إحباط 
600 عملي���ة، فيما جرى إحب���اط 400 عملية خالل 
عام 2017، و350 عملية خ���الل عام 2016، و200 

عملية خالل عام 2015.
ويظهر من اإلحصائية التي نش���رها س���خاروف 
لع���دد العملي���ات التي يق���ول االحت���الل إنه تم 
إحباطها منذ بداية العام وج���ود ارتفاع كبير في 

محاوالت تنفيذ العمليات.
يش���ار إلى أن مقاومين آخرهم الش���هيد عمر أبو 
ليلى نجح���وا في تنفيذ عملي���ات اعتبرت صعبة 
ومؤلم���ة لألمن اإلس���رائيلي حيث قت���ل أبو ليلى 
الذي اغتاله االحت���الل الليلة قبل الماضية ضابطا 

وحاخاما إسرائيليا وأصاب آخرين. 
ولفت س���خاروف إل���ى أن تزايد دواف���ع الفصائل 

الفلسطينية والمقاومين لتنفيذ عمليات، مضيفا 
أن أحد هذه األس���باب الرئيس���ية هو رغبة حركة 

"حماس" إشعال الضفة الغربية.
واس���تعرض مجموعة م���ن العوامل الت���ي تزيد 
م���ن دواف���ع تنفيذ العملي���ات أواله���ا التصعيد 
اإلسرائيلي في المس���جد األقصى المبارك، والتي 
كان آخره���ا ما يجري في مصلى باب الرحمة، وقرار 
إغالق���ه بعد تمكن الفلس���طينيين من فتحه بعد 

سنوات طويلة من إغالقه.
ورأى المحلل العس���كري اإلس���رائيلي أن العنصر 
الثاني لزيادة دوافع تنفيذ العمليات هو التوترات 
التي تجري كاألوضاع داخل الس���جون، إضافة إلى 

المظاهرات والمسيرات في قطاع غزة.
وأعلن االحتالل مؤخرا عن نجاحه في إحباط العديد 
من العمليات والهجمات الفلسطينية التي كانت 
تنوي فصائل فلس���طينية تنفيذه���ا انطالقا من 

الضفة بينها عمليات استشهادية.

السلطة أحبطت 30 % من عمليات المقاومة في الضفة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلن مبعوث األمم المتحدة لعملية الس���الم في الش���رق األوس���ط، نيكوالي 
مالدينوف، عن توقيع العقود لخلق فرص عمل ل�3500 شخص في قطاع غزة، 

.)UNDP( عن طريق برنامج األمم المتحدة اإلنساني
وكت���ب مالدينوف في تغري���دة عبر موق���ع التواصل االجتماع���ي )تويتر(: 
»)UNDP( توقع العقود الخمسة األولى على خلق 3500 وظيفة مؤقتة مطلوبة 

بشدة في مجاالت التعليم والصحة والخدمات العامة في غزة«.
وأضاف مالدينوف أن هذه الخطوة جزء مهم من قبل األمم المتحدة والمجتمع 

الدولي لتجنب التصعيد في القطاع.
وكانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( أعلنت قبل أيام 
قليل���ة عن بدء إجراءات توظيف 6400 ش���خص في القط���اع، بعد اتفاق مع 

مالدينوف.
يش���ار إلى أن هذه التطورات تأتي من ضمن تفاهم���ات بين األمم المتحدة 
وقطر، لخلق فرص عمل في قطاع غزة، في مسعى لتثبيت تهدئة بين فصائل 

المقاومة وحكومة االحتالل اإلسرائيلي.

مالدينوف يعلن توقيع عقود لخلق 
3500 فرصة عمل مؤقتة في غزة

الخليل / االستقالل:
هدمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، امس األربعاء، مس���كنا في خربة الحالوة، 

وحظيرة أغنام في خربة مغاير العبيد، بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل راتب 
الجبور، إن قوات االحتالل داهمت خربة الحالوة، وهدمت مسكنا يعود للمواطن 
علي محمد علي أبو عرام، كما داهمت خربة مغاير العبيد وهدمت حظيرة أغنام 
للمواطن س���المة ش���حدة مخامرة. وكانت قوات االحتالل اقتحمت قرية الطوبا 
بمسافر يطا، واستولت على خاليا شمسية تزود عدة بيوت في القرية بالكهرباء، 
وهدمت خزان ماء، وغرفة مشيدة من الطوب والصفيح، تعود ملكيتها للمواطن 

عيسى علي عوض زين، واعتقلت الشاب عوض إبراهيم عوض )22 عاما(.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، صباح امس  األربعاء، حارس���ا من المسجد 
األقصى المبارك. وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اعتقلت محمد الصالحي 
من منطقة مبنى ومصلى باب الرحمة في الجهة الش���رقية من المسجد األقصى 

المبارك، واقتادته الى أحد مراكزها في القدس القديمة للتحقيق معه.
في السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل الُمسّنة المقدسية نفيسة خويص 

من أحد ابواب المسجد االقصى وحولتها الى مركز للتحقيق معها.

غزة/ االستقالل: 
نظم���ت لجنة القوى الوطنية واإلس���المية في 
قطاع غ���زة، ام���س األربعاء، خيم���ة اعتصام، 
للتضامن مع األسرى الفلسطينيين في سجون 

االحتالل اإلسرائيلي.
وش���ارك في افتتاح الخيمة أم���ام مقر اللجنة 
الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة، عشرات 
الفلسطينيين وقادة فصائل فلسطينية منها 
حركة الجهاد اإلس���المي والجبهة الش���عبية، 

وحركة حماس، والجبهة الديمقراطية،.
وقال عض���و لجنة »األس���رى التابع���ة للقوى 
الوطنية واإلسالمية« ياسر صالحة، إن »هناك 

هجمة شرس���ة من االحتالل اإلس���رائيلي ضد 
المعتقلين الفلسطينيين في سجونه«.

الس���جون  »مصلح���ة  أن  صالح���ة  وأوض���ح 
اإلس���رائيلية تنته���ك حق���وق المعتقلي���ن 
أجه���زة  مؤخ���را،  ووضع���ت  الفلس���طينيين 
تشويش في غرفهم لها أضرار صحية خطيرة 
تب���دأ بالصداع الش���ديد وتنته���ي باحتمال 

اإلصابة بأمراض سرطانية«.
وأش���ار إلى أن بعض األس���رى أعلن���وا إضرابا 
مفتوح���ا عن الطع���ام في محاول���ة للتصدي 

للهجمات اإلسرائيلية.
وأضاف: » س���نحاول من خالل ه���ذه الخيمة 

وفعالي���ات أخ���رى س���ننفذها خ���الل األيام 
المقبل���ة، أن ندع���م صم���ود المعتقلين في 
مواجه���ة االحت���الل، وأن نظه���ر للعال���م أن 
هن���اك انته���اكات ترتكب ض���د المعتقلين 

الفلسطينيين بسجون إسرائيل«.
وتش���هد س���جون االحتالل منذ مطل���ع العام 
الج���اري، توترا إثر إج���راءات تتخذها مصلحة 
السجون بحق األسرى الفلسطينيين، تضمنت 
اقتحام وحدات عس���كرية لغ���رف المعتقلين 
واالعت���داء عليهم بالض���رب، وتركيب أجهزة 
تش���ويش لها مخاطر صحية، وفق مؤسسات 

فلسطينية مختصة بحقوق المعتقلين.

االحتالل يعتقل حارسًا 
ومسنة من المسجد األقصى

االحتالل يهدم مسكنًا 
وحظيرة أغنام جنوب الخليل

حم���دان وزيد الن���وري، اللذين استش���هدا خالل 
اقتحام االحتالل والمستوطنين للمدينة. وانطلق 
المش���يعون م���ن امام مستش���فى رفيدي���ا، بعد 
أن جرت للش���هيدين مراس���م عس���كرية، وحمل 
المشيعون الجثمانين على األكتاف، وساروا بهما 
شارع رفيديا الرئيسي، مرددين هتافات غاضبة تدعو 

للثأر واالنتقام.
وأدى المش���يعون الصالة على الجثماني���ن في ميدان 
الشهداء وس���ط المدينة، ثم توجهوا بهما لمواراتهما 
الثرى بالمقبرة الغربية. واغتالت قوات االحتالل الشابين 
حم���دان والنوري بإط���الق النار على المركب���ة التي كانا 
يس���تقالنها في المنطق���ة الش���رقية بالمدينة، خالل 
اقتح���ام مئات المس���توطنين لقبر يوس���ف، وتعمدت 
جرافة عسكرية تحطيم المركبة وهما بداخلها، ومنعت 

طواقم االسعاف من الوصول اليهما.
وس���لمت قوات االحتالل جثماني الش���هيدين للهالل 
االحمر الفلس���طيني واالرتباط الفلس���طيني عند حاجز 

حوارة جنوب المدينة، بعد احتجازهما لساعات.

وع���ّم اإلض���راب التجاري الش���امل، يوم أم���س، الضفة  
الغربية المحتلة، احتجاجًا وحدادًا على أرواح الش���هداء  
الثالث���ة النوري وحم���دان وعمر أبو ليل���ى منفذ عملية 
"أرئي���ل" بس���لفيت. وأعلن���ت أيضا بع���ض الجامعات 
الفلس���طينية في الضفة الحداد على أرواح الش���هداء 
الثالثة. كما أصيب أمس االربعاء 14 مواطنًا فلسطينيًا، 
خالل مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة 
البيرة.  وأفادت جمعية "الهالل األحمر الفلسطيني" في 
بيان لها، أن 14 فلسطينيًا ُأصيبوا بجروح مختلفة خالل 
المواجهات التي اندلعت مع االحتالل اإلس���رائيلي عند 

مدخل البيرة الشمالي "حاجز بيت إيل".
وأضافت أن طواقمها تعامل���ت مع إصابتين بالرصاص 
المطاطي؛ حيث نقلتهما إلى المش���افي الفلسطينية، 
في حين ُأصيب اآلخرون باالختناق جراء استنشاق الغاز 

السام.
وأش���ارت الجمعي���ة إلى تعام���ل طواقمه���ا الطبية مع 
ح���االت االختناق "ميدانيًا". وكان���ت الحركات الطالبية 
ف���ي "جامع���ة بيرزيت" دع���ت إلى الخروج في مس���يرة 

باتج���اه حاجز "بيت إيل" العس���كري؛ نصرًة للش���هداء 
الفلسطينيين.

وخالل المسيرة رّد الشبان الفلسطينيون على اعتداءات 
قوات االحتالل برش���ق الحجارة باتج���اه جنودها الذين 
أطلقوا الرص���اص الحي والمطاط���ي والقنابل الصوتية 
والغازية الس���امة.  وفي ذات الس���ياق اقتحمت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي عصر أمس األربعاء مدينة قلقيلية 
ش���مال الضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات فيما 

انتشر المستوطنون على مفرق جيت شرق المدينة.
وقالت مصادر محلي���ة، إن مواجهات اندلعت في 
ح���ي النقار في مدين���ة قلقيلية عق���ب اقتحامه 
من جنود االحتالل الذين أطلق���وا واباًل كثيفا من 
القنابل المسيلة للدموع باتجاه المواطنين أوقعت 

إصابات باالختناق.
من جهة أخ���رى تجمع المس���توطنون على مفرق 
جيت ش���رق مدينة قلقيلية وشوشوا حركة السير 
ما دفع قوات االحتالل إلى إغالق ذلك الطريق أمام 

مرور المركبات.

خيمة اعتصام بغزة تضامنًا مع األسرى في سجون االحتالل

االآالف ي�شيعون ..

�شهيد واإ�شابة ..

غزة/ االستقالل: 
تواصل���ت فعاليات "اإلرباك الليلي" مس���اء  أمس األربعاء، ف���ي مخيمات العودة على 
الحدود الش���رقية في غزة وخانيونس ورف���ح جنوب قطاع غزة. وقالت وس���ائل إعالم 
محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في مخيمات العودة على 
السياج الفاصل شرق قطاع غزة، مشيرة إلى أن الشبان أحرقوا اإلطارات وأطلقوا األلعاب 
النارية والمفرقعات. فيما  زعم االعالم االسرائيلي إلقاء عدة عبوات نحو قوات الجيش 

بالقرب من السياج الفاصل في جنوبي قطاع غزة، وال توجد خسائر.
وأكدت الوحدات العاملة في مس���يرات العودة  خالل مؤتم���ر صحفي عقدته بمخيم 
"ملكة" ش���رق مدينة غزة، أنها س���تعمل ب���كل قوة إلرباك االحت���الل وتنفيذ مهامها 
المحتفلة. وأوضحت أنها س���تواصل حرق الكوش���وك وإرباك االحتالل ومس���توطنيه 

وإطالق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية في غالف غزة.
وقالت : "وحداتنا س���تعمل بكل قوة وبكل الوس���ائل المتاحة وستش���عل األرض نارا 
م���ن تحت االحتالل، حتى نرغمه على تنفيذ مطالبن���ا العادلة"، محذرة اياه من ارتكاب 
اي حماقة بحق أبناء ش���عبنا. وتضم وحدات مسيرات العودة شرق مدينة غزة، اإلرباك 

الليلي والكوشوك والبالونات الحارقة.

تواصل فعاليات اإلرباك 
الليلي شرق القطاع 

االحتالل من االقتراب من المركبة التي بداخلها اطفال مصابون.
باستشهاد مناصرة يرتفع عدد الشهداء إلى أربعة خالل 24 ساعة، والشهداء 
هم: رائد هاش���م محمد حمدان، والش���اب زيد عماد محمد نوري، من نابلس، 

والشهيد عمر أبو ليلى من رام الله، منفذ عملية "سلفيت".
وفي سياٍق متصل، زعمت وسائل إعالم عبرية، مساء امس، وقوع عملية إطالق 

نار على نقطة لجيش االحتالل قرب بلدة يعبد في جنين بالضفة الغربية.
وقال موقع )حدش���وت 24( إن فلس���طينيين فتحوا النار على نقطة للجيش 

اإلسرائيلي بالقرب من قرية يعبد، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.
ولف���ت الموق���ع العبري إلى أن ق���وات االحتالل تجري عمليات بحث واس���عة 

لتحديد مكان المنفذين.

واشنطن/ االستقالل: 
أعلن البيت االبيض األمريكي مس���اء أمس األربعاء، بأن رئيس وزراء االحتالل 
االس���رائيلي بنيامين نتنياهو س���يلتقي الرئيس االمريك���ي دونالد ترامب 

االثنين المقبل.
ووفقًا لصحيفة يديعوت احرينوت العبرية فإن لقاء نتنياهو ترامب سيكون 
على هام���ش مؤتمر المنظم���ة اليهودية إيباك وس���يلقي كل من نتنياهو 

ورئيس حزب "أزرق أبيض" خطابا أمام مؤتمر ايباك.

ترامب يلتقي نتنياهو 
االثنين المقبل
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بكين/ االستقالل: 
كادت س���يدة صينية تبلغ من العمر 51 عاما أن تلقى حتفها 
بعد أن ُحقنت بأكثر م���ن 20 نوعا من عصير الفاكهة، اعتقادا 

منها بأن تلك الوصفة تساعد في تحصين الصحة.
وبعد حقنها المزيج في الوريد مباش���رة، شعرت السيدة التي 
تدعى تس���نغ بحمى وبحكة ش���ديدة، ونقلت إلى المستشفى 
في مدينة تشنتشو بمقاطعة هونان، وفق ما ذكر موقع »شياو 

شيانغ مورنينغ« الصيني.
وُأدخلت تس���نغ بعده���ا إل���ى المستش���فى التاب���ع لجامعة 

شيانغنان، حيث وضعت تحت العناية المركزة، ووجد الطبيب 
أنها تعاني من التهاب شديد وأضرار في القلب والكلى والكبد.

وعمد األطب���اء إلى »تنظي���ف دمها« وذلك بغس���ل كليتيها، 
وإعطائها مض���ادات حيوية، وموانع تخثر، مما س���اعدها على 

التحسن.    
ووفق رواية المستش���فى، فقد استبدلت تسنغ المحلول الذي 
حقن���ت به بآخر يحتوي على العصير، وق���د صرحت الحقا أنها 
اتبعت وصفة ش���عبية بديلة اعتقادا منها أن تس���ريع وصول 

الفاكهة للدم مباشرة أفضل من تناولها.

أوسلو/ االستقالل: 
افتتحت النروي���ج، أمس األربعاء، أول مطعم تحت الماء في أوروبا، حيث حجز 

أكثر من 7 آالف زبون مقاعدهم، لتناول الطعام بين األسماك.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن المطعم يقع على طرف النرويج الجنوبي، ويش���به 

.Under "أنبوبًا غارقًا جزئيًا في بحر الشمال. وأطلق عليه اسم "أندر
النرويجي���ة  المعماري���ة  الهندس���ة  ش���ركة  المذك���ور  المطع���م  وصمم���ت 
"سنوهيّتا" Snöhetta التي أنشأت أيضًا دار األوبرا في العاصمة أوسلو و"متحف 
11 س���بتمبر الوطني التذكاري" في مدينة نيويورك األميركية. وأشارت "رويترز" 
إلى أن دخول "أندر" يش���به الدخول إلى الس���اونا، حيث تغطي األلواح الخشبية 
قسمه العلوي، لكن ساللم طولها ثمانية أمتار تؤدي إلى مساحة واسعة لتناول 
الطعام تتس���ع لحوالي 40 ش���خصًا، ومحاطة بنوافذ ش���فافة عمالقة تطل على 
المحيط. لفتت الش���ركة التي تولت التصميم، إلى أنه مجهز كفاية للتعامل 

مع الطقس القاسي ومواجهة ما وصفتها ب�"موجة القرن".
ويمكن أن تكلف وجبة كاملة ما يصل إلى 3700 كرونة )430 دوالرا( للشخص 

الواحد، وتتضمن المشروبات، وفقًا ل�"رويترز".
افتتاح اليوم س���يكون أمام أصدقاء المالكين والعائل���ة، والزيارة المدفوعة 

األولى ستكون في بداية إبريل/نيسان المقبل.
تجدر اإلش���ارة إلى أن المطاعم تحت الماء ن���ادرة عمومًا، وتتركز تحت المياه 

االستوائية مثل جزر المالديف في المحيط الهندي.

النرويج تفتتح أول مطعم 
تحت الماء في أوروبا

لندن/ االستقالل: 
قد يستهين البعض بالضرر الذي يمكن أن ينجم عن 
استخدام أعواد القطن أثناء محاولة تنظيف األذنين، 
ولك���ن القصة التالية توضح مث���اال واحدا فقط لمثل 

هذا الضرر.
فق���د نقل رج���ل إلى المستش���فى عل���ى عجل بعد 
انهياره، ليكتش���ف األطباء أنه مص���اب بعدوى في 
جمجمته تس���ببت بها قطعة قط���ن علقت في أذنه، 

بحسب صحيفة »ميل أونالين« البريطانية.
وقبي���ل انهياره، تع���رض الرجل، وه���و إنجليزي من 
منطقة كوفنتري، إلى نوبات تش���نج وصداع وألم في 

األذن، باإلضافة إلى حاالت تقيؤ.

كذلك صار الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، ينسى 
األسماء ويجاهد من أجل تذكرها.

وقبل انهي���اره، كان الرجل يخضع للعالج من التهاب 
حاد في األذن عند طبيب عام، غير أنه لم يش���ف من 
االلتهاب واستمرت معاناته، قبل أن يكتشف األطباء 

في المستشفى، المشكلة الحقيقية.
ففي المستش���فى، اكتش���ف األطباء أن المش���كلة 
»بات���ت« أعمق مم���ا كان يعتقد وأنه���ا توجد داخل 

جمجمته.
وبمج���رد اكتش���اف الس���بب، ب���دأت عملي���ة عالجه 
بمش���اركة أطباء من مستش���فى كوفنتري الجامعي 

وهيئة الصحة البريطانية.

تايوان/ االستقالل: 
في فضيحة مدوية ضربت أش���هر مطاعم الوجبات الس���ريعة 
"ماكدونال���دز"، ادعى رجل في تايوان أن لس���انه تعرض لجرح 
كبير بع���د أن اخترقته إب���رة كانت في "س���اندويتش" البرغر 
الخاص به. ونشر الزبون، المعروف باسم شي كايشيانغ، صورة 
إلبرة ملتوية على س���اندويتش "برغر أنغوس" من ماكدونالدز 
على فيسبوك، وقال إن اإلبرة اخترقت لسانه أثناء تناوله وجبة 
تناول الطعام في المنزل بمدينة ش���يايي جنوب غربي تايوان، 

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح ش���ي أن العاملين في مطعم الوجبات السريعة قالوا إن 
اإلبرة سقطت من معدات التنظيف في المطعم، مشيرا إلى أنه 
اشترى وجبته من مطعم ماكدونالدز على طريق بيجانغ بعد أن 
انتهى من عمله منتصف ليل االثنين. وقال ش���ي: "وخز شيء 

ما لساني وأدركت أنها كانت إبرة )...( ثم بدأ لساني ينزف".
وقالت الصحيف���ة البريطانية إن مدير المطعم رافق الرجل إلى 
المستش���فى إلجراء فحوصات وأخذ لق���اح ضد الكزاز، ثم رد له 
قيمة الوجب���ة كامله مع تعهد بمراجعة ش���املة لعملية إنتاج 

الساندويتشات لمنع وقوع حوادث مماثلة.

لندن/ االستقالل: 
توصل باحث���ون بريطانيون إلى نتائج تظهر س���بب 
التحول في س���لوك بعض الناس ليصبح شبيها إلى 

حد كبير بسلوك الوالدين.
وقام الباحثون بإجراء استطالعات رأي شملت أكثر من 
2000 ش���خص من الرجال والنس���اء، سألوهم خاللها 
فيم���ا إذا كانوا يعتق���دون أن تصرفاتهم تحولت مع 
الزمن لتصبح ش���بيهة بتصرف���ات والديهم، وفي أي 

عمر بدأوا يالحظون تلك التغيرات.
ورأى نحو %52 من المش���اركين في االستطالعات أن 
تصرفاتهم بدأت في التّغير فعال في الفترة التي كان 
فيها عمرهم ما بين 30-35 س���نة، فيما أكد %26 من 

المش���اركين أنهم الحظوا تلك التغيرات ما بين عمر 
35 و40، و%10 فق���ط قالوا إنه���م تغيروا ما بين 40 

و50.
واستنتج الباحثون أن النس���اء في بريطانيا يالحظن 
تلك التغيرات في طبيعتهن النفس���ية في عمر 33 

غالبا، كونهن ينجبن أول طفل في عمر ال� 30 تقريبا.
وبعد 3 س���نوات، يالحظ���ن أنهن بدأن ف���ي التغير 
وحب نفس البرام���ج التلفزيونية التي كانت تتابعها 
أمهاتهن، وحتى اس���تخدام نفس العبارات اللفظية، 
فيم���ا يالحظ الرجال في بريطانيا ه���ذا األمر في عمر 
متأخر، كونهم يتزوجون ويرزقون بمولودهم األول في 

عمر أكبر.

انهار ونقل للمستشفى بسبب »عود القطن«!»طب الجرة على فمها تطلع البنت ألمها«!

دبي/ االستقالل: 
ظه���ر ف���ي س���ماء مدين���ة العي���ن اإلماراتية، 
والمناطق المحيطة بها ثقب غامض في السماء، 
تبي���ن فيما بعد أنه ظاهرة ن���ادرة يطلق عليها 

.Fallstreak او cloud hole او cloud canal
وقال عضو االتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك 
الباح���ث في عل���وم الفل���ك واألرص���اد الجوية، 
إبراهي���م الجروان، إن ثقب الس���حابة هو ظاهرة 
جوية مائية نادرة، ونظرا لندرتها وظهورها غير 
المعتاد، فقد تم فهم ثغ���رات الوقوع الخاطئة 
أو عزوها إلى األجسام الطائرة المجهولة الهوية 
أو قن���اة في الس���ماء في عالم آخ���ر. وأضاف أنه 

في الحقيقة هي تظهر على شكل فجوة كبيرة 
وسط السحب المرتفعة أو المتوسطة، وعادة ما 

تكون دائرية أو بيضاوية.
وبي���ن أن ه���ذه الثقوب تتش���كل عندما تكون 
درج���ة حرارة الماء في الس���حب أق���ل من درجة 
التجمد، ولكن الم���اء، فيزيائيا في حالة التبريد 
الفائ���ق )أي م���اء س���ائل درج���ة حرارت���ه دون 
الصف���ر المئوي(، لم يتجمد بعد بس���بب نقص 
نوى الجليد، وعندما تتش���كل بل���ورات الجليد، 
ينطلق تأثير الدومينو بس���بب عملية فيزيائية 
تدعى Bergeron process، نس���بة إلى العالم 
السويدي )تور بيرجيرون(، وتفسر هذه النظرية 

آلي���ة نمو بلورات الجليد في الغيوم الباردة التي 
تتركب م���ن بلورات جليدية وقط���رات ماء فوق 
المبردة، حيث تنمو بلورات الجليد على حس���اب 
قطرات الماء فوق المبردة نظرا لكون ضغط بخار 
الماء المشبع فوق السطوح المائية أكبر مما هو 
عليه فوق الس���طوح الجليدية، ما يتس���بب في 
تبخر قط���رات الماء حول البل���ورات وهذا يترك 

حفرة كبيرة.
وأصيب مواطن���ون في دولة اإلم���ارات العربية 
المتح���دة، بحالة م���ن االرتب���اك والذهول بعد 
مش���اهدتهم فجوة تش���به الدوامة ظهرت في 

سماء مدينة العين نهاية األسبوع الماضي.

الكويت/ االستقالل: 
أثارت قضية إدراج اس���م الزوج في وثيقة س���فر الزوجة دون أن يسري العكس على 

الزوج، جدال واسعا على مواقع التواصل االجتماعي في الكويت.
وأثي���ر الجدل بعدما تطرق���ت المحامية الكويتية أريج عب���د الرحمن حمادة للقضية، 
وتساءلت عن عدم المعاملة بالمثل، وفرض إدراج اسم الزوجة في وثيقة سفر الزوج.

وينص القان���ون الكويتي على »إعطاء ال���زوج حرية االختيار في إدراج اس���م زوجته 
وأوالده في وثيقة س���فره، فيما ال يتم منح الزوجة حق الخيار في وضع اس���م زوجها، 

ويدّون بشكل تلقائي« في وثائقها حسب وسائل إعالم.
وتفاع���ل رواد موقع »تويتر« مع قضية »جواز الس���فر«، بين مؤي���د ومعارض للقانون 

الكويتي، حيث طالب البعض بإزالة اسم الزوج من جواز سفر الزوجة.

ثقب غامض في سماء اإلمارات يثير ذعر المواطنين جدل في الكويت حول إدراج اسم 
الزوج في وثيقة سفر الزوجة

حقنت نفسها بعصير.. فكادت أن تفقد حياتها»إبرة« في ساندويتش تهز ماكدونالدز !

) APA images (      اإ�شراب جتاري يعّم ال�شفة حدادا على ا�شت�شهاد ال�شبان الثالثة


