
االحتالل يعتقل فلسطينيْين 
من غزة تسلال للداخل المحتل

غزة/ االستقالل:
اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  اعتقلت 
مساء األحد، فلسطينيين اثنين بعد 
اجتيازهما الس���ياج الفاصل ش���رق 

قطاع غزة .
العبري،  وقال موق���ع مفزاك الي���ف 

اعتق���ل  اإلس���رائيلي  الجي���ش  إن 
فلس���طينيين اثني���ن عبرا الس���ياج 
الح���دودي م���ن وس���ط قط���اع غزة 
نح���و الداخل المحتل، وت���م نقلهما 
إلى جه���ات التحقيق م���ع الجهات 

المختصة.
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رام الله/ االستقالل:
أعلن مكتب إعالم األس���رى يوم أمس، أن الحركة األسيرة 
في س���جن النقب ق���ررت ارجاع كافة الوجب���ات بعد منع 

إدارة الس���جون التواصل مع أسرى قسم 3 للوقوف على 
أوضاعه���م الصحية الصعبة. وأوضح مكتب 
إعالم األس���رى نقاًل ع���ن الحركة األس���يرة 

الحركة األسيرة تؤكد أن أوضاع أسرى 
قسم 3 صعب وتقرر إرجاع كافة الوجبات

غزة/ خالد اشتيوي:
أك���د رئيس نادي األس���ير قدورة ف���ارس أن االحتالل 
اإلس���رائيلي يمارس جرائم منظمة وغير مسبوقة بحق 

األس���رى بقرار من نتنياه���و وما يس���مى بوزير األمن 
الداخلي اإلسرائيلي »جلعاد أردان« التي 
تفوح منها رائحة سياس���ية، يهدف من 

هــل سيلتــزم االحتــالل 
بتفاهمات »كسر حصار غزة«؟

غزة/ قاسم األغا:
ُتكّثف مصر في اآلونة األخيرة م���ن محاوالتها الرامية للضغط على االحتالل 

»اإلس���رائيلي«؛ م���ن أجل دفعه نح���و تنفيذ تفاهمات »كس���ر 
حص���ار غزة«، التي ترعاها القاهرة، إلى جانب دفع أممي وقطرّي.   

فارس: األسرى يستعدون لتصعيد كبير 
واالحتالل يرتكب بحقهم جرائم غير مسبوقة

بيت لحم/ االستقالل:
صادقت ما تس����مى ب�����"االدارة المدنية" لالحتالل، على بن����اء 1427 وحدة 
اس����تيطانية جديدة، فيما س����يتم نهاية االس����بوع الجاري الترويج لبناء 
3500 وح����دة اخرى. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية النبأ، مش����يرة الى 

غزة / االستقالل:
قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، إن دماء الشهداء 
وج���راح المصابين، "أمانة لن نفرط فيها ولن نس���اوم عليها، وبإذن الله 
تكون هذه الدماء نورا يضيء طريق األحرار ويبدد ظالم العدوان والحصار 

هيئة العودة: دماء الشهداء 
أمانة ولن تذهب هدرًا

االحتالل يصادق على بناء 1427 
وحدة استيطانية بالضفة 

القمة العربية في تونس..
 قضايا حاضرة ونتائج غائبة 

غزة / سماح المبحوح:
رغ���م أن القمة العربية ف���ي تونس والتي بدأت أعمالها أم���س األحد ، تأتي 

وسط أوضاع وتحديات غير مسبوقة تشهد األمة العربية، وصلت 
إلى حد إطالق البعض عليها أنها تنعقد وس���ط »حقول ألغام«، 

غزة / االستقالل:
ش���يعت جماهير غفيرة في قطاع غزة يوم أمس، 
جثماني شهيدين ارتقيا برصاص قوات االحتالل 
اإلسرائيلي أثناء مش���اركتهما ب�"مليونية األرض 

والع���ودة"، ف���ي الذكرة األولى لمس���يرات العودة 
وكسر الحصار، وال�43 ل�"يوم األرض". وشارك مئات 
المواطنين بتش���ييع جثمان الشهيد بالل محمود 
النجار )17 عاًما( في خانيونس، أما في غزة، فشّيع 

حش���د من المواطنين جثمان الشهيد تامر هاشم 
أب���و الخير )18 عاًما(. وانطلق موكبا التش���ييع من 

منازل الشهيدين للصالة عليهما، ثم 
وريا الثرى. وردد المش���يعون هتافات 

»مليونية األرض والعودة«  تشييع حاشد لشهيدين ارتقيا بـ

عباس بالقمة العربية: سنضطر التخاذ خطوات مصيرية

غزة/ االستقالل:
قررت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، 

حيث أبلغ مسؤولون فلس���طينيون بذلك خالل اجتماع عقد في 
حاجز بيت حانون )ايرز( مساء اليوم األحد. وذكر نقيب الصيادين 

االحتالل يوسع مساحة الصيد 
ببحــر القطــاع  لـ15 ميــال  

هنية: غزة تصنع األحداث الكبرى 
وتنتصــر للقــدس واألســرى

تقدير استراتيجي: مسيرات العودة 
شكلت نموذجًا يحتذى في المقاومة

غزة/ االستقالل:
أكد مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، أن مسيرات العودة شّكلت نموذجًا متميزًا 

يحتذى في المقاومة الشعبية، وأكدت بشكل قوي تشّبث الفلسطينيين 
بأرضهم، ورفضهم لكل المشاريع السياسية التي تنتقص من حقوقهم 

ارتفاع على أسعار البنزين في فلسطين خالل أبريل

) APA images (      ت�شييع جثمان  �ل�شهيد بالل �لنجار يف خانيون�س �أم�س
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القدس المحتلة / االستقالل:
اقتح���م عش���رات المس���توطنين 
اليهود س���احات المسجد األقصى 
من باب المغاربة يوم أمس، بحماية 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي، فيما 
اعتقل���ت قواته حارًس���ا بعد فتح 

بوابات األقصى الرئيسية.
وذكرت دائرة األوقاف االس���المية 
أن ٣٨ مس���توطًنا اقتحموا ساحات 
المس���جد األقص���ى، عب���ر ثالث���ة 

مجموعات متتالية.
وانتشرت عناصر الوحدات الخاصة 
المس���جد  س���احات  في  لالحتالل 
لتوفير الحماية للمستوطنين خالل 

اقتحام ساحاته.
وف���ي الس���ياق، اعتقلت ش���رطة 
االحتالل الحارس وسام الحشيم من 
أمام مصلى ب���اب الرحمة واقتادته 
إلى مخفر باب األس���باط، ثم نقلته 
بسيارة إلى مركز القشلة في البلدة 

القديمة بالقدس.

ويأت���ي اعتق���ال الح���ارس ضمن 
االعتقاالت اليومية لحراس المسجد 
األقصى وموظفيه، بعد فتح أبواب 

مصلى باب الرحمة الشهر الحالي.

ويتع���رض األقص���ى يومًي���ا )عدا 
لسلس���لة  والس���بت(  الجمع���ة 
م���ن  واقتحام���ات  انته���اكات 
المس���توطنين وش���رطة االحتالل، 

وعلى فترتين صباحية لمدة ثالث 
بعد  ومس���ائية  ونصف  س���اعات 
االنته���اء من ص���الة الظهر ولمدة 

ساعة.

الخليل/ االستقالل:
أخطرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، بهدم منزل وحظيرة أغنام في مسافر يّطا 
جنوبي محافظة الخليل جنوبي الّضفة الغربية المحتلة. وأفاد الّناش���ط في المقاومة الّشعبية 
راتب الجبور، في تصريح له؛ بأّن قّوات االحتالل برفقة ما يس���ّمى ب�"اإلدارة المدنية والتنظيم" 
اإلسرائيلي، داهمت خربة الجوايا بمسافر يّطا، وسّلمت إخطارات بهدم منشآت سكنية وزراعية.

وأوض���ح أّن االحتالل أخطر بهدم منزل المواطن عبد المطل���ب النواجعة، المؤلف من طابقين، 
إضافة إلى إخطار المواطن موسى حسن الشواهين بهدم حظيرة أغنام يملكها.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت ق���ّوات االحتالل يوم أم���س، فتيين بعد اقتحام 
منزليهما ف���ي مخيم العروب ش���مال محافظ���ة الخليل 
بالّضف���ة الغربية. واعتقلت القّوات الفتيين آدم مهند أبو 

شمعة وإسماعيل ماهر الشريف بعد اقتحام منزليهما.
وفي وقت س���ابق، أفادت مصادر محلية بإطالق االحتالل 
الرصاص الحّي صوب المخيم، عق���ب إلقاء زجاجة حارقة 
على البرج العس���كري المقام قبالة المخيم. كما اقتحمت 
القوات منزل األسير إس���الم وشاحي منفذ عملية الطعن 

في سجن النقب قبل أيام وفتشته وعبثت بمحتوياته.
وقالت مصادر محلية: إن العش���رات م���ن جنود االحتالل 
داهموا بلدة مثلث الشهداء على المدخل الجنوبي لجنين 
واقتحموا منزل ذوي األس���ير "وش���احي" وفتشوه وخربوا 

محتوياته ونكلوا بعائلته في المطر والبرد الشديد.
وأشارت إلى أن قوات االحتالل هددت ذوي األسير وشاحي 
قبل مغادرتها المنزل، في الوقت الذي يقبع فيه األس���ير 
بحالة حرجة في مستش���فى الرملة بعد إصابته إثر طعنه 

وزميله عدي سالم جنديين إثر أحداث النقب األخيرة.

بيت لحم/ االستقالل:
صادقت ما تسمى ب�"االدارة المدنية" لالحتالل، على 
بناء 1427 وحدة اس����تيطانية جديدة، فيما س����يتم 
نهاية االس����بوع الجاري الترويج لبن����اء ٣500 وحدة 

اخرى.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية النبأ، مش����يرة الى 
ان المصادقة على بناء 1427 وحدة هي آخر موافقة 

حكومية اي الخطوة االخيرة قبل المناقصات والبناء.
وح����دة   1400 ال�����  ان  الصحيف����ة  واوضح����ت 

استيطانية س����يتم توزيعها على النحو التالي: 
110 وحدات في مس����توطنة "جفعات زئيف"، 
و60٣ ف����ي "معاليه أدومي����م"، و2٨1 في "بيتار 
عيلي����ت"، و10٨ في "إفراي����م"، و٣25 في "ألون" 

بالقرب من الخان األحمر.
واف����ادت الصحيف����ة، أن الحديث ع����ن ٣500 وحدة 
استيطانية اخرى سيتم مناقشتها االسبوع الجاري 
قد تصل الى 5 االف وح����دة لكن المصادقة لن تتم 

حاليا.

الخليل/ االستقالل:
أطلق مس���توطن إس���رائيلي يوم أمس، النار باتجاه منازل المواطنين في مخيم العروب شمال 
الخليل. وأفادت مصادر محلية، بأن مس���توطنا ترجل من س���يارته قرب مدخل مخيم العروب، 

وأطلق الرصاص باتجاه منازل المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.
وأضاف أن مواجهات اندلعت في المكان بين الش���بان وقوات االحتالل المتمركزة على مدخل 
المخيم، والتي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية والصوتية باتجاه 

منازل المواطنين.

غزة / االستقالل:
قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، إن دماء الشهداء 
وج���راح المصابين، "أمانة لن نفرط فيها ولن نس���اوم عليها، وبإذن الله 
تكون هذه الدماء نورا يضيء طريق األحرار ويبدد ظالم العدوان والحصار 

واالحتالل".
وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن تضحيات ش���عبنا لن تضيع هدرا، 
وأنها س���تواصل الطريق حتى الحرية والعودة ، وإنهاء الحصار الظالم 

ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا وتحقيق أمانيه بحياة حرة وكريمة.
ودعت لالس���تجابة لنداء الجماهير التي خرجت بمئات اآلالف في هذا 
اليوم المش���هود وصرخت بصوتها الهادر في وجه صفقة القرن وضد 
كل المؤامرات. قائلة "إن الواجب يفرض علينا االس���تجابة لهذا الصوت 
ولهذا النداء بتحقيق الوحدة الوطني���ة والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة 

كل التحديات".
ونعت شهداء مليونية األرض والعودة، الذين ارتقوا جراء القمع واإلرهاب 
اإلس���رائيلي الذي اس���تهدف المدنيين األبرياء أثناء مشاركتهم في 

المسيرات السلمية شرق قطاع غزة.
وأضافت "إن الهيئة إذ تزف هؤالء الشهداء اإلبرار من أبناء شعبنا فإنها 
ل".

َّ
تحمل االحتالل المجرم كامل المسؤولية عن استهداف األبرياء الُعز

رام الله/ االستقالل:
 أص���در التجم���ع الوطني ألس���ر ش���هداء 
فلس���طين، التقري���ر الربع���ي األول للعام 
2019، الخاص بشهداء األشهر 1و2و3 من 

هذا العام.
وقال محمد صبيحات، األمين العام للتجمع، 
أن عدد الشهداء الذين أرتقوا خالل األشهر 
الثالثة الماضية هو 41 شهيدًا، مشيرًا إلى 
إن 24 ش���هيدًا ارتقوا م���ن محافظات غزة، 
و17 من محافظ���ات الضفة المحتلة منهم 

شهيدتان، و39 من الذكور. 
وذكر أن أصغر الش���هداء س���نًا، الشهيد 
مجاه���د عصام أب���و عمش���ة )13 عاما( من 
مخيم جبالي���ا/ غزة، الذي استش���هد يوم 
أمس خالل مشاركته في  مليونية العودة، 
وأكبر الش���هداء سنًا الشهيد فارس محمد 
احمد بارود ) 51 عاما( من مخيم الش���اطئ/ 
غزة، وه���و ش���هيد حركة أس���يرة، والذي 

اسشتهد بتاريخ 2019/2/6.
وأش���ار إلى أن ع���دد الش���هداء األطفال ) 
أقل من 18 عاما( هو )12( ش���هيدًا، مشيرًا 

إل���ى أن أكثر الفئ���ات العمري���ة التي تم 
اس���تهدافها هي عمر )17 عاما( وبلغ عدد 
الشهداء فيها ) 6 شهداء(، منوهًا إلى أن 
متوسط أعمار الشهداء والشهيدات هو ) 

24( عامًا.
وذكر المرك���ز أن عدد جثامين الش���هداء 
المحتجزة لدى االحتالل اإلس���رائيلي منذ 

بداية العام، هو س���بعة جثامين، فيما بلغ 
ع���دد الجثامين المحتجزة ل���دى االحتالل 
)266( ش���هيدًا، معظمه���ا مدفون���ة بما 
يس���مى مقاب���ر األرقام في منطقة جس���ر 
المحتلة، وبعض  يعقوب شمال فلسطين 
الجثامي���ن محتج���زة في ثالجات س���جون 

االحتالل.

هيئة العودة: دماء الشهداء 
أمانة ولن تذهب هدرًا

38  مستوطنًا يقتحمون األقصى واالحتالل يعتقل حارسًا للمسجد

االحتالل يصادق على بناء 1427 
وحدة استيطانية بالضفة 

االحتالل يعتقل فتَيْين من العروب 
ويداهم منزل أسير بجنين

مستوطن يطلق النار اتجاه 
منازل المواطنين بالخليل

االحتالل يخطر بهدم منزل وحظيرة في يطا

41 شهيــدًا منــذ مطلــع العــام
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وبالرغم م���ن عدم وضوح بن���ود "التفاهمات"؛ إلاّ أن 
قتل ق���وات الحتالل ألربعة فلس���طينيين، وإصابة 
مئات آخري���ن، على طول المناطق الش���رقية لقطاع 
غزة، خالل مش���اركتهم الس���بت، بمليونية "األرض 
ة، وما سبقها، ُتعد خرًقا للتفاهمات  والعودة" السلمياّ
األخيرة، كما يقول سياسيون لصحيفة "الستقالل". 
وش���هد األس���بوعان األخي���ران تصعي���ًدا وقصًفا 
"إس���رائيلًيا" على غزة، عقب سقوط )3( صواريخ في 
"تل أبيب"، ُأطلقت من القطاع، أعقبه إطالق المقاومة 

رشقات صاروخية على مستوطنات "غالف غزة".

حتت االختبار
عض���و المكت���ب السياس���ي للجبه���ة لديمقراطية 
لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة، قال: "إن الحتالل 
اإلس���رائيلي خالل الفت���رة الحالية تح���ت الختبار، 

لتنفيذ مطالب شعبنا بكسر حصار غزة".
وفيما استبعد أبو ظريفة اس���تجابة الحتالل لتلك 
د أنه ل خيار أمام الحتالل س���وى  المطالب؛ إلاّ أنه أكاّ
الس���تجابة لمطالب ش���عبنا، إذ إن البديل عن ذلك 
النزلق نحو مواجهة سيدفع ثمنها، وهذا )النفجار( 

ما ل تريده األطراف المختلفة. 
وأك���د خ���الل حدي���ث ل�"الس���تقالل" أن الفصائل 
الفلس���طينية لن تقايض على اس���تمرار مسيرات 

العودة مع دخول عامها الثاني.
وأضاف: "ستتمس���ك الفصائل بالمس���يرات حتى 
تحقيق األه���داف التي انطلقت م���ن أجلها، وهي 
ي ل�"صفقة  تثبي���ت حق ع���ودة الالجئين، والتص���داّ

القرن"، وكسر حصار غزة".
وش���دد عل���ى أن "هناك فارق���ًا ما بين الس���تجابة 
لمتطلبات تدخل األش���قاء المصريين بوقف أدوات 
الحصار،  )الخش���نة( وتخفيف  الش���عبية  المقاومة 

وبين وقف مسيرات العودة".    
وعن جوهر التفاهمات الجارية برعاية مصرية، أوضح 
أن جوهره���ا يتمثل بتس���هيالت لتخفيف حصار 
غزة، مقاب���ل وقف كل األدوات الخش���نة )البالونات 
والطائ���رات الحارقتي���ن واإلرباك الليلي( لمس���يرة 

العودة، والبتعاد عن السياج األمني.

جداول زمنّية
م���ن جهته، المتحدث باس���م حرك���ة "حماس" عبد 
اللطيف القان���وع، أوضح أن حركته تنتظر من الوفد 
المص���ري تقديم جداول زمني���ة وبرامج واضحة من 

ت. الحتالل لتنفيذ بنود التفاهمات التي تماّ
وقال القانوع ل�"الس���تقالل": "إن حماس ومعها كل 
مون على إلزام الحتالل  الفصائل الفلسطينية مصماّ
بالتفاهم���ات التي تمت وهو أم���ام اختبار حقيقي 

���ل األخي���ر "س���يدفع باتجاه  اآلن"، مؤك���ًدا أن تنصاّ
تصعيد مسيرات العودة كوسيلة ضغط حتى يلتزم 

بمطالب وحقوق شعبنا".
وتاب���ع: "نحن أمام مش���اريع مختلفة وتس���هيالت 
متنوع���ة سيلمس���ها المواطن بالقط���اع )إذا ما تم 
تنفيذه���ا(، تتعل���ق بالكهرب���اء ومس���احة الصيد، 
ومشاريع التشغيل، وزيادة حركة المعابر، ومشاريع 
الطاقة، ودخول مواد ثنائية الستخدام، والعديد من 

المشاريع اإلنسانية والبنى التحتية".
ث باسم "حماس" إلى أن التسهيالت  وأشار المتحداّ
المرتقبة والمش���اريع المن���وي تنفيذها تعد "ثمرة 
ضغط مسيرات العودة وحضور المقاومة ومواجهتها 

لكل جولة تصعيد مع العدو الصهيوني في غزة".

ت�ضكيك بالر�ضوخ 
من جانبه، ش���كك الكاتب والمحلل السياس���ي من 
غزة د. حس���ام الدجني في التزام "إسرائيل" بتنفيذ 

تفاهمات كس���ر الحصار، برعاية مصرية.
وقال الدجني ل�"الس���تقالل": "إن التجارب السابقة 
م���ع الحت���الل، ترفع م���ن احتمالية ع���دم رضوخه 
للمطالب الفلس���طينية، والتزامه بالرعاية المصرية 

للتفاهمات".
وأشار إلى عدم احترام الحتالل لوساطة القاهرة في 

صفقة تبادل األس���رى )وفاء األح���رار( عام 2011، إذ 
ري الصفق���ة، إضافة لعدم التزامه  أعاد اعتقال محراّ
ان الحرب  بالتهدئ���ة المبرمة مع فصائل المقاومة، إباّ

األخيرة على القطاع، صيف عام 2014.
واعتب���ر أن عنص���ر القوة إلجبار "إس���رائيل" بتنفيذ 
ل  "التفاهمات" بيد الفلس���طينيين وحدهم، ويتمثاّ
ة  ذل���ك بم���ا يمتلكونه م���ن أدوات مقاومة )س���لمياّ

حة(. ومسلاّ
ورأى أن مس���يرات العودة ستتواصل حتى تحقيق 
إحدى مطالبها األساسية وهو كسر الحصار، مضيًفا: 
"إذا م���ا تم ذل���ك، فقد نك���ون أمام إيق���اف أدوات 
المسيرات "الخشنة" فقط، في إشارة منه إلى اإلرباك 

الليلي والبالونات والطائرات الورقية.
وعما ستحمله الساعات واأليام المقبلة، تابع الكاتب 
والمحلل السياس���ي: "نحن أمام ساعات اختبار لكل 

بند من هذه التفاهمات".
وسنش���هد إذا ما التزم الحتالل به���ا، على األقل 
حتى تمرير انتخاباته الداخلية )الكنيس���ت( في 
التاس���ع من الش���هر الجاري، تأكي���دًا من جهات 
أخ���رى )األم���م المتحدة وقط���ر( عل���ى التزاماتها 
بهذه التفاهمات ودعم تثبيتها، بحس���ب الكاتب 

والمحلل السياسي.

غزة/ خالد اشتيوي:
أك���د رئيس نادي األس���ير ق���دورة فارس 
أن الحتالل اإلس���رائيلي يم���ارس جرائم 
منظمة وغير مس���بوقة بحق األسرى بقرار 
م���ن نتنياه���و وما يس���مى بوزي���ر األمن 
الداخلي اإلس���رائيلي »جلعاد أردان« التي 
تفوح منها رائحة سياس���ية، يهدف من 
ورائها تحقيق مكاس���ب ف���ي النتخابات 

اإلسرائيلية. 
وأش���ار فارس ل�«لستقالل« إلى أن خطورة 
التصريحات التي خرج بها »جلعاد أردان« 
مساء أول أمس السبت، وقراراته الساعية 
للتضييق على األسرى والعبث والستهتار 
األس���رى  مكان���ة  تج���اوز  بحياته���م، 
والتفاقي���ات الدولية وتتجاهل حقوقهم 

األساسية واإلنسانية والقانونية.
وذك���ر أن إدارة س���جون الحت���الل أبلغت 
األسرى أنها ستستمر في نصب منظومة 
التشويش، مشددا على أن الحركة السيرة 

اتخذت مقابل ذلك سلسلة من اإلجراءات 
التصعيدي���ة الكبيرة بعد مش���اورات بين 

كافة التنظيمات في السجون.
وقال فارس :« إن األسرى سيبدأون إضرابا 
مفتوحا عن الطعام بشكل متدرج بدءًا من 
السابع من نيس���ان الجاري وحتى السابع 
عشر من ذات الشهر، وفق برنامج تدريجي 
يعلن عن���ه، بانضم���ام أع���داد كبيرة من 
األسرى، وستكون في عدة سجون كالنقب 
وإيش���ل وريمون وغيرها، إن لم تس���تجب 

إدارة السجون لمطالبهم«.
ولف���ت ال���ى أن الحرك���ة األس���يرة بدأت 
بخطوات تصعيدية قبل عدة أيام تمثلت 
في حل التنظيمات في السجون وتصعيد 
المواجه���ات م���ع الس���جانين، ردا عل���ى 
اإلجراءات التضييقية التي اتخذتها إدارة 

مصلحة السجون بحق السرى. 
وأوض���ح رئيس نادي األس���ير أن حصيلة 
اإلصاب���ات النهائية ف���ي معتقل النقب 

قس���م )3( ج���راء عمليات القم���ع وصلت 
إلى )120( أس���يرًا، توزعت ما بين إصابات 
بالكس���ور في األيدي، واألسنان والحوض، 
مشيرا إلى أن اإلصابات تركزت في الرأس، 
حيث وص���ل عدد المصابي���ن بالرأس إلى 

)82( أس���يرًا، إلى جانب إصابة )76( منهم 
ح،  بكدمات ورض���وض نتيجة الضرب المبراّ
علمًا أن غالبيته���م ُأصيبوا بعدة إصابات، 

إضافة إلى بعض اإلصابات بالرصاص.
الدولية  الحقوقي���ة  المؤسس���ات  وطالب 
للكشف  بالتدخل  العاملة في فلس���طين 
عن مصير أس���رى قس���م )3( في معتقل 
»النقب الصحراوي«، مع اس���تمرار عزلهم 
في ظ���روف قاس���ية ومأس���اوية بعد أن 
دتهم م���ن كافة مقتنياتهم، ومنعهم  جراّ
من زي���ارة األهل والعائل���ة، والتواصل مع 

رفاقهم في األقسام األخرى.
الحقوقي���ة  المؤسس���ات  ف���ارس  ودع���ا 
الفلس���طينية  والجماهي���ر  واإلنس���انية 
والمتضامنين مع األس���رى ف���ي كل أنحاء 
العال���م للقي���ام بواجبهم اتج���اه قضية 
األس���رى ف���ي ه���ذا الوق���ت الحس���اس، 
لكونهم يحتاجون لخطوات مؤثرة إلنجاح 
معركتهم النضالية، مش���ددًا على أهمية 

مس���اندة خطواته���م في الس���جون على 
المستوى الفلس���طيني والعربي والدولي، 
عقب الهجمة المسعورة من قبل الحكومة 

السرائيلية.
وكانت ق���د ق���ررت الحركة األس���يرة في 
معتق���ل النق���ب أم���س األح���د، تعليق 
استالم كافة وجبات الطعام، للسماح لهم 
بزيارة رفاقهم في قس���م )3( والطمئنان 
عل���ى أوضاعهم الصحية، بعد فش���ل كل 

المحاولت السابقة خالل األيام الماضية.
وم���ن الجدي���ر ذك���ره أن أس���رى معتقل 
»النقب الصح���راوي« يتعرضون لعمليات 
قمع ممنهجة منذ تاريخ التاس���ع عشر من 
ش���باط/ فبراير الماضي، اش���تدت ذروتها 
في تاري���خ 24 من آذار/ م���ارس الماضي، 
وخاللها واجه األسرى عمليات القمع بطعن 
اثنين من السجانين، علمًا أن مجموعة من 
األس���رى جرى نقلهم إلى مراكز التحقيق 

رغم إصابتهم.

هل سيلتزم االحتالل بتفاهمات »كسر حصار غزة«؟
غزة/ قا�ضم االأغا:

ُتكّث��ف م�ض��ر يف االآون��ة االأخ��رة م��ن حماوالتها 
الرامي��ة لل�ضغط عل��ى االحت��ال »االإ�ضرائيلي«؛ 
من اأجل دفع��ه نحو تنفيذ تفاهمات »ك�ضر ح�ضار 
غزة«، التي ترعاها القاهرة، اإىل جانب دفع اأممي 
وقطرّي.   وُيكثف وفد من جهاز املخابرات العامة 
امل�ضرية خ��ال االأيام االأخ��رة زياراته املكوكّية 
بني قط��اع غزة وكي��ان االحتال، عل��ى وقع تلك 
املحاوالت، و�ضط ت�ضكيك بع��دم التزام االحتال 
ب�«التفاهم��ات«، ا�ضتن��اًدا اإىل التج��ارب ال�ضابق��ة 
واملتعددة. وتفتح تلك املعطيات باب الت�ضاوؤل على 
م�ضراعيه، حول ما اإذا �ضيلتزم االحتال مبطالب 
�ضعبنا الفل�ضطيني العادلة، بك�ضر ح�ضاره ال�ضامل 

املفرو�ض على القطاع، منذ نحو )13( عاًما.

فارس: األسرى يستعدون لتصعيد كبير واالحتالل يرتكب بحقهم جرائم غير مسبوقة
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 إعالن   صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
  بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )18143( بعرض )16( متر و ارتداد )3( متر 

 منطقة تنظيم : خانيونس 
   قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعل���ن اللحن���ة المركزي���ة لألبنية وتنظي���م الم���دن بمحافظات غزة 
بجلس���تها رق���م 2018/35 المنعقدة بتاري���خ 2018/9/26 عن إيداع 
المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )18143( بعرض )16( متر 
وارتداد )3( متر والمحصور بين ش���ارع رقم )147( ش���ماال وشارع رقم 
)109( جنوب���ا والمار بالقس���يمة رقم )19( من القطع���ة رقم )90( من 

تاريخ هذا اإلعالن .
وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المش���روع اإلطالع على خارطة المشروع مجانا 
خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب 

اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ (( .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
  بإيداع مخطط تفصيلي للش����ارع رقم )13291( بعرض )8( متر بدون ارتداد

منطقة تنظيم : حي الكتيبة – خانيونس 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 

تعل���ن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة 
بجلس���تها رقم 2019/1 المنعقدة بتاري���خ 2019/1/2 عن إيداع 
المخطط التفصيلي لمس���ار الشارع رقم )13291( بعرض )8( متر 
بدون ارتداد المحصور بين ش���اع رقم )15002( شماال وشارع رقم 
)12( جنوبا والمار بالقس���ائم رقم )2-3-4-5-6-7-13-16-18(  من 

القطعة رقم )47( .
وعلي���ه فانه يج���وز لجميع أصح���اب الحقوق في األراض���ي واألبنية 
واألم���الك األخرى المش���مولة بهذا المش���روع االطالع عل���ى خارطة 
المش���روع مجانا خالل ساعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات 

عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)) وسوف لن يلتفت ألى اعتراض يرد بعد هذا التاريخ (( .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

وال يرى بعض المراقبين أن هناك إمكانية 
التخ���اذ ال���دول العربية مواق���ف حقيقية 
تقف أمام هذه التحديات المرتقبة وس���ط 
تنامي المخاوف الفلسطينية بضم مناطق 
واسعة من الضفة الغربية والقدس وإنهاء 
قضي���ة الالجئين مع اقت���راب طرح صفقة 

القرن األمريكية.
وانطلقت ف���ي تونس أمس االح���د أعمال 
ال���دورة العادي���ة الثالثين للقم���ة العربية 
وسط تغّيب بعض الرؤس���اء العرب، حيث 
تناق���ش قضاي���ا ب���ارزة أهمه���ا القضية 
اليمن وسوريا  واألزمات في  الفلس���طينية 

وليبيا ،
وكان وزراء الخارجي���ة الع���رب قد اختتموا 
اجتماعه���م التحضي���ري للقم���ة ، بتأكيد 

التمسك بالسيادة السورية على الجوالن.
وتطرق رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس خ���الل كلمته في القم���ة للتطورات 
بالقضي���ة  الت���ي تعص���ف  والتحدي���ات 
الفلسطينية ، ال س���يما ما تشهده منطقة 
الش���رق األوس���ط م���ن أزم���ات وتحديات 
خطي���رة، وفًقا لسلس���لة اإلج���راءات التي 
تتخذها اإلدارة األميركية برئاس���ة دونالد 

ترامب وقرارات���ه المعادية ، ب���دءا بإعالنه 
القدس عاصمة لدولة االحتالل ومرورا بنقل 
، واالعتراف "بس���يادة  س���فارتها للقدس 

إسرائيل" على الجوالن السورية المحتلة.

حتديات كبرية 
للجبه���ة  السياس���ي  المكت���ب  عض���و 
الديمقراطي���ة  ط���الل أب���و ظريف���ة أك���د 
أن التحدي���ات الكبي���رة الموج���ودة أم���ام 
المجتمعين من الرؤس���اء بالقم���ة العربية 
في العاصمة التونسية، المتعلقة بالتغول 
اإلسرائيلي واألمريكي على الحقوق العربية 
، يلزمهم بالتعاطي مع اإلدارة األمريكية و " 

إسرائيل " بشكل من الجدية. 
وقال أب���و ظريفة ل�"االس���تقالل":"  تعودنا 
م���ن الرؤس���اء بالقم���م الس���ابقة أن تتخذ 
قرارات شكلية دون آليات تطبيق لمواجهة 
للسياس���ات األمريكية واإلس���رائيلية على 
أرض الواقع ، لذا فالحكم على فش���ل القمة 

كما غيرها هو السائد والمتوقع " .
وأضاف:" في ظل الحديث عن صفقة القرن 
بما تمثل���ه من إعادة رس���م خارطة منطقة 
الش���رق األوس���ط ، لخدمة مصالح أمريكا و 
إس���رائيل، فكل المنطقة العربية ستتأثر 

بالصفق���ة، لذل���ك المطلوب من الرؤس���اء 
بالقمة العربي���ة وضع آليات وخطوات جادة 
وعملية للقرارات التي ستتخذ بختام القمة 
، تك���ون قابل���ة للتنفيذ عل���ى أرض الواقع  

للقرارات ، وليس فقط بشكل نظري "  . 
أن يتخ���ذ  المف���روض  م���ن  أن���ه  وأش���ار 
المجتمعون من الرؤساء خطوات جادة تجاه 
التطبيع  والعالقة مع " إس���رائيل "  وتجاه 
الحقوق الوطنية و قضية فلس���طين ، حتى 
يتمكنوا من تش���كيل جبه���ة عربية قادرة 
للتصدي للمشروع االمريكي واإلسرائيلي  . 
وأكد أن قضية الجوالن مطروحة على أجندة 
النق���اش بالقمة العربي���ة باعتبارها جزءًا ال 
يتجزأ من األراضي الس���ورية المحتلة ، لذا 
من غي���ر المس���موح إلدارة ترامب أن تمنح 
الحق ل�" إسرائيل "  باحتاللها ،  و المطلوب 
موقف جاد من الرؤساء العرب بإعادة النظر 
بالعالقات االمريكية واإلسرائيلية ،أما دون 
ذلك من قرارات فإنها لن ترتقى لمس���توى 

الحدث .
وتوق���ع أن يت���م التأكيد من قبل الرؤس���اء 
على القرارات المتخذة في القمم الس���ابقة، 
مس���تبعدا أن يتم إلغاء المب���ادرة العربية، 

لك���ون ال���دول العربي���ة تعتبره���ا بمثابة 
التوج���ه العربي لحل الصراع الفلس���طيني 

اإلسرائيلي. 

غري جمدية
يحيى موس���ى القيادي ف���ي حركة حماس 
أك���د أن انعق���اد القمة العربي���ة يأتي في 
ظل حالة التشتت والضياع التي تعيشها 
ال���دول العربية ، لذلك ل���م يعد أحد يهتم 
النعقادها خاصة في السنوات األخيرة في 
ظل ضياع فلسطين و التطبيع مع االحتالل 
اإلس���رائيلي ، وع���دم االهتم���ام بالقضايا 

القومية العربية. 
 وقال موسى ل�"االستقالل"  إن كافة القرارات 
التي س���تتخذ بالقمة العربية على مستوى 
القضية الفلسطينية والجوالن وغيرها ، لن 
تجدى نفعا وس���تبقى المخرجات على ورق 
دون فعل ، في ظل حالة التطبيع والتهافت 

لنيل رضا اإلدارة األمريكية " . 
و أض���اف: " ف���ي حال ل���م تك���ن القضية 
العربي  المواط���ن  وكرام���ة  الفلس���طينية 
والحفاظ على مس���تقبلة وحقوقه ، أساس 
انعقاد القمم العربي���ة فال يمكن أن تؤدي 
ألي نتيج���ة عملي���ة تتعل���ق بالتص���دي 

للمخاط���ر الصهيونية والتدخالت األجنبية 
بالشأن العربي" . 

وأش���ار إلى أن الرؤس���اء العرب كانوا سابقا 
رافعة للتنمية والسلم بالمنطقة العربية ، أما 
في الوقت الراهن  لم يعودوا على قدر كبير 
من المسؤولية ، بل أصبحوا عامل تراجع في 
المنطقة وضياع بالدهم ومواطنيهم  .  منذ 
تأس���يس الجامعة العربية في عام 1945، 
عقد القادة العرب 40 اجتماع قمة؛ توزعت 
بين قمم عادية وقم���م طارئة )غير عادية( 
وعقد ق���ادة دول جامعة الدول العربية أول 
مؤتمر قمة في قصر "أنشاط" بمصر في عام 
1946، وشاركت به الدول السبع المؤسسة 
للجامعة، وهي األردن ومصر والس���عودية 

واليمن والعراق ولبنان وسوريا.
وكان آخ���ر قمة عقدت الع���ام الماضي في 
الس���عودية" ، وتركز الحدي���ث فيها حول 
ثالثة مواضيع رئيس���ية ، ه���ي الحرب في 
س���وريا التي  كانت تس���تعد لضربة غربية 
محتمل���ة على خلفي���ة هج���وم كيميائي 
اتهم���ت دمش���ق بتنفي���ذه ، ومس���تقبل 
القدس قبل نحو ش���هر من نقل الس���فارة 

األميركية اليها ، واألوضاع في اليمن. 

هل ستواجه أوضاع الفلسطينيين الساخنة؟

القمة العربية في تونس.. قضايا حاضرة ونتائج غائبة 
غزة / �سماح املبحوح:

رغم اأن القمة العربية يف تون�س والتي بداأت اأعمالها 
اأم�س الأحد ، تاأتي و�سط اأو�ساع وحتديات غري م�سبوقة 

ت�سهد الأمة العربية، و�سلت اإىل حد اطلق البع�س 
عليها اإنها تنعقد و�سط »حقول األغام«، يف الوقت الذي 

توقع فيه �سيا�سيون اأن تلقى قرارات هذه القمة، 
م�سري �سابقاتها واأل تتمخ�س عن واقع ملمو�س على 

الأر�س. وترتكز اأهم التطورات التي �سهدتها املنطقة 
خلل الفرتة الأخرية  وخا�سة فيما يتعلق بالق�سية 

الفل�سطينية، يف اعرتاف وا�سنطن ب�سيادة »اإ�سرائيل« 
على اجلولن، اإ�سافة اإىل قرارها ال�سابق، بنقل �سفارتها 
من )تل اأبيب( اإىل القد�س، بالإ�سافة اىل ارتفاع وترية 

التطبيع العربي العلني مع الحتلل الإ�سرائيلي.

الكويت/ االستقالل:
قررت الكويت مقاطعة مؤتمر في البحرين مقرر عقده منتصف أبريل/ نيسان 

المقبل، على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي.
وق���ال العضو ف���ي البرلم���ان الكويتي عبد الل���ه الكندري: إن وزي���ر التجارة 
والصناع���ة خالد الرضوان، قرر عدم المش���اركة في مؤتم���ر "ريادة األعمال"، 

استجابة لمطالب برلمانية.
جاء ذل���ك في تغريدة عبر تويت���ر تقدم فيها الكندري بالش���كر إلى الوزير 

الرضوان إزاء القرار.
وفي األيام األخيرة طالب نواب برلمانيون بس���حب البالد مش���اركتها بشكل 

فوري، التزاًما بموقف قيادة البالد وشعبها الرافض للتطبيع.
والمؤتمر الدولي الس���نوي م���ن تنظيم صندوق العم���ل البحريني "تمكين" 
)ش���به حكومي(، ومن المقّرر أن يش���ارك فيه عدد من الخبراء ورّواد األعمال، 
والمعنيين بالش���أن االقتصادي من مختل���ف دول العالم، للوقوف على آخر 

المستجدات التنموية في قطاع ريادة األعمال.

الكويت تقاطع مؤتمرًا 
في البحرين بسبب 

مشاركة وفد إسرائيلي
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دولة فل�سطني
لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة
في القضية رقم 2018/797
في الطلب رقم 2019/333

المس���تدعي / خلي���ل فاي���ز خليل أبو ش���عبان باألصالة عن نفس���ه 
وباإلضاف���ة لباقي ورثة والده المرحوم / فايز خليل أبو ش���عبان هوية 

رقم )906614235( 
المس���تدعى ضده / إسماعيل خليل حسين أبو شعبان من دير البلح – 

شارع أبو عريف ) ومجهول محل اإلقامة االن ( 
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك 

قيمة الدعوى / )100000 دينار اردني( مائة الف دينار اردني 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم 2019/333

 في القضية رقم )2018/797( 
الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك 
دعوى حقوقية ) وضع يد باالش���تراك ( بذلك يقتضي عليك الى هذه 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلسة يوم 

االحد 2019/4/28م للنظر في الدعوى .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في 

طلبه حسب األصول .    وتقبلوا فائق االحترام حرر بتاريخ : 2019/3/31م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
اأ. امين اأبو م�سطفى

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح �سمال غزة
في القضية الحقوقية رقم )2018/894(

في الطلب رقم )2019/323(
المستدعي / نور عثمان الخزندار – غزة – الصبرة –هوية رقم )802925057(

المستدعى ضده / يوسف احمد إسماعيل الكحلوت – جباليا – الكرامة – برج الكحلوت )2(
في القضية رقم 2018/894
 في الطلب رقم 2019/323

الى المس����تدعى ضده / يوسف احمد إس����ماعيل الكحلوت , جباليا , الكرامة , برج 
الكحلوت )2( و بما ان المستدعي المذكور قد أقام عليك قضية لدى هذه المحكمة 
يطالب فيها بحقوق مالية بقيمة ) 4127 ش����يكل ( والموضحة في الئحة الدعوى 
اس����تنادا الى ما يدعي����ه في الئحة دعواه والمرفق لك نس����خة منه����ا ونظرا ألنك 
مجه����ول محل اإلقامة في قطاع غزة وحس����ب اختصاص محكمة صلح ش����مال غزة 
في نظر ه����ذه القضية وعمال بالمادة )20( من قانون أص����ول المحاكمات المدنية 
والتجاري����ة رقم )2( لس����نة )2001م( وبناء على قرار الس����يد : قاضي محكمة صلح 

شمال غزة بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) األربعاء ( الموافق 
2019/4/24 التاس���عة صباح���ا كما يقتضي علي���ك ان تتقدم بجوابك 
التحريري خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 

انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرا .
حرر بتاريخ 2019/3/31م        مع فائق االحترام

  رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
 في القضية رقم: 2018/782
في الطلب رقم:106/ 2019

في الطلب رقم: 344/ 2019
المس���تدعي / جمال خضر عبد الفتاح أبو عمش���ة - س���كان مدينة بيت 

حانون - يحمل هوية رقم : 903318681
وكيله المحامي / محمود يوسف عاشور .
 المستدعى ضده / نائل محمد إبراهيم مصبح - سكان غزة / الشجاعية - شارع المنصورة .

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
إلى المستدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي المذكور أعاله قد تقدم لدى 
محكمة صلح شمال غزة بالطلب المرقوم أعاله وموضوعه ) طلب إدخال في القضية 
رقم 2018/782 موضوعها إبطال شبكات ( استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه 
، ونظرا ألنك مجهول اإلقامة ، وحس����ب اختصاص محكمة صلح شمال غزة في نظر 
هذا الطل����ب وعمال بالمادة ۲۰ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
3 لس����نة ۲۰۰۱ ، وبناء على قرار الس����يد قاضي محكمة صلح شمال غزة في الطلب 
رقم 19/344 بالس����ماح لنا بتبليغكم عن طريق النش����ر المستبدل . لذلك يقتضي 
عليك أن تحضر لهذه المحكمة الموافق األحد بتاريخ 2019/4/16 الساعة التاسعة 
صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 
النش����ر وليكن معلومة لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب 

باعتبارك حاضرًا. مع االحترام .. حرر في : 2019/3/30

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة

تونس / االستقالل:
قال رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس يوم 
أمس، إنه لم يعد باستطاعة السلطة الفلسطينية تحمل 
الوضع القائم أو التعايش معه حفاظا على مصالح وأحالم 
شعبنا الفلس���طيني في الحرية واالستقالل، محذرا من 

أننا "سنضطر التخاذ خطوات وقرارات مصيرية".
ونب���ه عباس ف���ي كلمته أم���ام القمة العربي���ة العادية 
بدورته���ا ال�30 في العاصمة التونس���ية يوم أمس، إلى 
أننا مقبلون على أيام غاي���ة في الصعوبة بعد أن دمرت 
"إسرائيل" كل االتفاقيات وتنصلت من جميع االلتزامات 

منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم.
وش���دد على أن "اس���تمرار "إس���رائيل" في سياساتها 
واجراءاتها لتدمير حل الدولتين، جعلنا نفقد األمل في 

أي سالم يمكن تحقيقه معها".
ولف���ت عب���اس إل���ى أن مواصل���ة الكيان اإلس���رائيلي 
لسياس���ته العنصرية والتصرف كدولة ف���وق القانون 
ما كان ل���ه أن يكون لوال دع���م االدارة األميركية، خاصة 
اعترافها بالقدس "عاصمة إلس���رائيل"، ونقل سفارتها 
اليها، وازاحة ملفات االستيطان، والالجئين واألونروا من 

على الطاولة.
وبين أن ما قامت ب���ه االدارة االميركية الحالية بقراراتها 
يمثل نس���فا لمبادرة الس���الم العربية وتغيي���ًرا جذريا 

في مواق���ف اإلدارات األميركية المتعاقبة تجاه الصراع 
"الفلس���طيني- اإلس���رائيلي" وبذلك أنهت ما تبقى لها 
من دور في طرح خطة س���الم أو القيام بدور وس���يط في 

عملية السالم.
وج���دد عباس تأكي���ده على أنه ال يمك���ن ان نقبل خطة 
سالم ال تحترم اسس ومرجعيات عملية السالم وقرارات 
الش���رعية الدولية وصوال إلى انهاء االحتالل اإلسرائيلي 

وتحقيق الحرية واالستقالل.
وحذر من محاوالت الكيان اإلس���رائيلي دفع بعض دول 
العالم لنقل س���فارتها للقدس ما يستدعي من الجميع 
إعالم تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية 
الدولية وأنها تعرض مصالحها السياسية واالقتصادية 

مع الدول العربية للضرر والخطر إن قامت بذلك.
وأعرب عباس عن ثقته بأن محاوالت الكيان اإلس���رائيلي 

لتطبيع عالقاته مع الدول العربية واإلسالمية لن تنجح ما 
لم تطبق مبادرة السالم العربية للعام 2002، من البداية 
إلى النهاي���ة وليس العكس، فال تطبي���ع إال بعد انهاء 

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية العربية.
ولف���ت إلى أنه ف���ي ظل غياب حل سياس���ي يس���تند 
للش���رعية الدولية، فقد دعونا لعقد مؤتمر دولي للسالم 
وانشاء آلية دولية متعددة االطراف لرعاية المفاوضات.

وحول اقتطاع االحتالل اإلس���رائيلي من أموال المقاصة، 
قال عباس: "لن نتخلى عن أبناء شعبنا خاصة من ضّحى 
منهم، وس���نواصل دعمهم، حت���ى وإن كان ذلك آخر ما 

نملك من موارد مالية".
وذكر أن هدف الكيان اإلس���رائيلي م���ن احتجاز أموالنا 
وقبلها قيام الواليات المتحدة بوقف جميع مساعداتها، 
هو إجبارنا على االستس���الم والتخلي عن حقنا المشروع 

في القدس.
ودعا إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة 
بتوفير ش���بكة األمان المالي والوفاء بااللتزامات المالية 
لدعم موازنة دولة فلسطين، ما يمكن شعبنا من الصمود 
والثبات. وفي الش���أن الداخلي، ق���ال عباس إننا ماضون 
قدما لتحقيق وحدة ارضنا وش���عبنا، مضيفا "حريصون 
على توفير نصف ميزانية دولة فلس���طين تقريبا ألهلنا 

في غزة".

تونس / االستقالل:
قال العاهل األردني عبد الله الثاني إن "القضية الفلس���طينية تبقى أولوية 
لل���دول العربية"، مؤكًدا أنه يج���ب اتخاذ قرارات تلب���ي طموحات وتطلعات 

الشعوب العربية.
وذك���ر الملك األردني في كلمته أمام مؤتم���ر القمة العربية المنعقد 
في تون���س، "علينا اتخاذ قرارات تلبي طموحات وتطلعات ش���عوبنا 

العربية".
وأضاف "القضية الفلسطينية تبقى أولويتنا كدول عربية ونرفض أي محاولة 

لتغيير هوية القدس العربية".
وتابع الملك عبد الله "علينا مواجهة التحديات التي تقف أمام العمل العربي 
المش���ترك ونتطلع بإيجابية إلى تطور العملية السياسية في العراق ونأمل 

بتعزيز التعاون".

غزة/ االستقالل:
دعت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان أمس األحد، 
لجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكلة وفق قرار 
مجلس حقوق اإلنسان، الستكمال عملها والتحقيق 
ف���ي الجرائ���م الت���ي اقترفته���ا ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي بحق المدنيي���ن العزل ف���ي مليونية 

األرض والعودة.
وجددت "الضمير" في بيان لها، إدانتها واستنكارها 
الس���تمرار هذه الجرائم التي تخالف جميع األعراف 
والمواثي���ق الدولية في ظل صمت المجتمع الدولي؛ 
رغم تقرير لجنة التحقيق ال���ذي أكد أن انتهاكات 
قوات االحتالل قد ترقى إلى مس���توى جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية.
وأوضح���ت أن ق���وات االحت���الل نش���رت تعزيزات 
عسكرية ونش���رت عدًدا من األلوية وفرق المدفعية 
وجنود القناصة على امتداد الش���ريط الحدودي مع 
قط���اع غزة، رغ���م تأكيدات الهيئ���ة الوطنية العليا 
لمسيرة العودة وفك الحصار أن التظاهرات سلمية.

وقتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس األول، أربعة 
مواطنين من بينه���م 3 أطفال وأصابت 380 آخرين 

في الذكرى السنوية األولى لمسيرات العودة.
وج���ددت "الضمي���ر" دعوته���ا للمدعي���ة العام���ة 
للمحكم���ة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رس���مي 
في هذه الجرائم، وصواًل إلى مالحقة ومحاس���بة كل 

المسئولين عن ارتكابها.
وطالب���ت المجتم���ع الدول���ي واألط���راف الس���امية 
المتعاق���دة عل���ى اتفاقي���ة جنيف الرابع���ة الوفاء 
الفلس���طينيين،  المدنيين  وحماي���ة  بالتزاماته���ا 
مج���ددة تأكيدها على س���لمية التظاه���رات وحق 
المدنيي���ن ف���ي التجمع الس���لمي وف���ق المواثيق 

واالتفاقيات الدولية.
وش���ددت على أن ما تقوم به قوات االحتالل يشكل 
انته���اكًا جس���يمًا ومنظمًا لقواعد القان���ون الدولي 
اإلنس���اني، وتحلاًل من التزاماتها كقوة احتالل تجاه 
المدنيين الفلس���طينيين بحس���ب ما هو محدد في 
اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على قطاع غزة.

عباس بالقمة العربية: سنضطر التخاذ خطوات مصيرية

عاهل األردن: نرفض أي محاولة 
لتغيير هوية القدس العربية

»الضمير« تدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية 
بجرائم االحتالل بحق »مليونية العودة«
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إعالن للعموم بتغير االسم والعائلة
أنا الس���يد / حازم عب���د العزيز عبد القادر أبو عم���رة واحمل هوية رقم :  
976065391 أقمت القضية التصريحية رقم 2019/248 محكمة صلح 
خان يونس وذلك لتغير اسمي واسم عائلتي من : حازم عبد العزيز عبد 
القادر أبو عمرة إلى اسم : كنان عبد العزيز عبد القادر نصر الله  ومن له 
أي حقوق مادي���ة أو عينة أو اعتراض على ذلك ان يودعه قلم المحكمة 
خالل مدة أسبوع من تاريخ هذا اإلعالن على ذمة القضية المشار اليها. 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالم وراثة
تقدم لمحكمة خانيونس الش���رعية المس���تدعي / ياسر عبد الله علي 
االزعر من خانيونس وس���كانها مضبطة وراثة للمتوفاة س���كينة احمد 
يوسف مرشد المش���هورة االزعر من خانيونس والمتوفاة سنة 1978م 
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في زوجها عبد الله علي عبد لله االزعر 
وفي أوالدها المتولدين لها منه وهم مصطفى وبش���ير وحمدي وياسر 
وملكي���ة فقط وال وراث للمتوفية المذكورة س���وى م���ن ذكر وليس لها 
وصية واجبة او اختيارية وليس لها أوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا 
ورثة سوى من ذكر ألجل إعطاء حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا 
وانتقاال وعليه فمن له أي اعتراض على تسجيل الحجة المذكورة الخاصة 
بالمتوفاة س���كينة المذكورة مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خالل 

مدة 15 يوم من تاريخ اإلعالن وحرر في 2019/3/31م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

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

القضية التنفيذية 2019/1274
إلى المنفذ ضده/ شادي محمود عبد الله وشاح

البريج – دوار أبو الروس – خارج البالد حاليًا
أبلغكم أنه طبقا لاللت���زام المترتب بموجب الكمبيالة المحررة بتاريخ 
2017/1/31 والبالغ قيمتها 24407 ش���يكل لصال���ح طالب التنفيذ 
/ خض���ر محمود محمد ال���رزي والذي يلزمه بدفع م���ا تبقى من قيمة 

الكمبيالة وهو 24407 شيكل + الرسوم والمصاريف .
لذلك عليكم الحض���ور إلى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين من 
تاري���خ هذا اإلعالن لتنفيذ الحكم حس���ب األص���ول وإذا لم تحضروا 
ف���ي المدة  المحددة فإنكم تعدوا ممتعنيي���ن عن التنفيذ ومنذ ثم 

ستباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقكم حسب األصول.

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح

غزة / االستقالل:
اس���تنكر مرك���ز الميزان لحقوق اإلنس���ان بش���دة 
استمرار استخدام قوات االحتالل االسرائيلي للقوة 
المفرط���ة والمميتة في تعامله���ا مع المدنيين من 
األطفال والشبان والنساء المشاركين في المسيرات 
الس���لمية التي انطلقت إلحي���اء الذكرى )43( ليوم 
األرض الفلس���طيني والذك���رى الس���نوية األول���ى 

النطالق مسيرات العودة السلمية السبت.
وق���ال المرك���ز ف���ي بيان صحف���ي إن اس���تخدام 
القوة المفرطة والمميتة تس���بب باستش���هاد )4( 
فلس���طينيين من بينه���م طفلي���ن وإصابة )449( 
آخرين من بينهم )107( أطفال و)24( س���يدة و)5( 
صحافيين و)7( مسعفين، ومن بين المصابين )90( 
أصيبوا بالرص���اص الح���ي، و)240( أصيبوا بقنابل 

الغاز بشكل مباشر.
وأف���ادت تحقيقات المرك���ز الميداني���ة بأن قوات 
االحت���الل المتمركزة على طول الس���ياج الش���رقي 
الفاص���ل للقط���اع، اس���تخدمت الرص���اص الحي، 
والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المس���يل للدموع 
)التي اس���تخدمتها كس���الح تطلقه في كثير من 

األحيان تجاه أجساد المشاركين بشكل مباشر(.
وذك���ر أن ق���وات االحت���الل اس���تخدمت الطائرات 
المس���يرة إللق���اء قنابل الغ���از، وأطلقت ع���دًدا من 
قذائف المدفعية الصوتي���ة، في معرض تعاملها 
مع المشاركين في تلك التظاهرات، كما استهدفت 
الطواقم الطبية والصحافيي���ن، متطرًقا بالتفصيل 

إلصاب���ة عدد م���ن المس���عفين والصحفيين خالل 
مسيرة يوم األرض أمس األول.

وبحس����ب توثيق مرك����ز الميزان، بلغ����ت حصيلة 
ضحايا االنتهاكات اإلس����رائيلية ف����ي قطاع غزة 
منذ انطالق مسيرات العودة بتاريخ 2018/03/30 
وحتى إص����دار البيان )278( ش����هيدًا من بينهم 
)11( ش����هيدًا تواصل س����لطات االحتالل احتجاز 

جثثهم، منهم )3( أطفال.
ومن بينهم )201( استش���هدوا خالل مشاركتهم 
في مسيرات العودة، بينهم )43( طفاًل، وسيدتين، 
و)8( من ذوي اإلعاقة، و)3( مس���عفين، وصحافيين 
اثني���ن. كما أصيب )15815(، م���ن بينهم )3471( 
طف���اًل، و)705( س���يدة، و)183( مس���عفًا، و)158( 
صحاف���ي، وم���ن بي���ن المصابي���ن )8113( أصيبوا 

بالرصاص الح���ي، من بينهم )1534( طفاًل، و)160( 
سيدة.

وشدد المركز على أن قوات االحتالل تعمدت إيقاع 
األذى في صفوف المدنيين، وذلك ما بدا واضحًا من 

خالل أعداد الضحايا.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخ���ل العاجل لحماية 
المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، محذًرا 
ف���ي الوقت نفس���ه من إقدام ق���وات االحتالل على 
إيق���اع مزيد من أعمال القت���ل واألعمال االنتقامية 
بحق المدنيين الفلس���طينيين، وهو ما ميز سلوك 
تلك القوات على مدار األعوام الس���ابقة والس���يما 

العام األخير الذي شهد انطالق مسيرات العودة.
ودعا مجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألمم المتحدة، 
وفي ظل اس���تمرار المسيرات الس���لمية واستمرار 
استهداف قوات االحتالل للمش���اركين فيها، إلى 
تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي 
ش���كلها للتحقيق في انتهاكات ق���وات االحتالل 

خالل مسيرات العودة للعام المنصرم.
وطالب المركز- بناًء على توصيات اللجنة- المحكمة 
الجنائية الدولية بتنفيذ واجبها في ممارسة الوالية 
القضائي���ة، ومحاس���بة كل من يثب���ت تورطه في 
ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي.

وأك���د أن الوق���ت ح���ان ليم���ارس في���ه الش���عب 
الفلس���طيني حقه ف���ي تقرير مصي���ره، وحقوقه 
األخرى غي���ر القابلة للتصرف، ويع���اد فيه االعتبار 

للعدالة المغيبة في األرض الفلسطينية المحتلة.

غزة / االستقالل:
حذر مركز "حماية" لحقوق االنس���ان من سياس���ة إس���رائيلية ممنهجة الستهداف 
األطفال المش���اركين في مس���يرات العودة، الفًتا إلى أنه الحظ تعمد جنود االحتالل 
اإلس���رائيلي اس���تهداف األطفال في مليوني���ة العودة التي انطلقت يوم الس���بت 

الماضي.
وقال المركز في بيان تلقت االستقالل نسخة منه: إن جنود االحتالل قتلوا منذ انطالق 
فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار العام الماضي 55 طفاًل بينما أصيب أكثر من 
3000 أخرين، األمر الذي يشير إلى ظاهرة متعمدة في إطار خطة منهجية تستهدف 

األجيال الفلسطينية القادمة.
واعتبر أن اس���تمرار االحتالل باستهداف المدنيين العزل هو نتيجة إلمعان المجتمع 
الدولي في تكريس ثقافة االفالت من العقاب وعدم مساءلة االحتالل اإلسرائيلي على 

انتهاكاته المستمرة بحق المدنيين بشكل عام واألطفال بشكل خاص.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي على جرائمه رس���خ من س���لوكه كسلطة فوق القانون 
ترتكب من االنتهاكات ما ش���اءت، معرًبا عن أس���فه لعدم تمكن المجتمع الدولي من 

إيجاد آلية تجبر سلطات االحتالل على التوقف عن انتهاكاتها بحق المتظاهرين.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق اإلنس���ان والقانون 
الدولي اإلنس���اني التي تمارس���ها قوات االحتالل اإلس���رائيلي بح���ق المتظاهرين 
الس���لميين بش���كل عام واألطفال بش���كل خاص، وتوفير الحماية الدولية للس���كان 
المدنيي���ن، كجزء م���ن واجباته القانونية تجاه الس���كان في األراضي الفلس���طينية 

المحتلة.
ودعا المنظمات الدولية بش���كل عام ومنظمات الطفولة العالمية بش���كل خاص إلى 
التدخل الفوري لوق���ف انتهاكات قوات االحتالل بحق األطفال الفلس���طينيين في 
التظاهر والتجمع الس���لمي، وفقًا لقواعد القانون الدولي اإلنس���اني والقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان.
كما طالب السلطة الفلسطينية بضرورة إحالة االنتهاكات بحق المدنيين المتظاهرين 

في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

غزة / االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( يوم 
أمس، إنها "تنتظر من الوفد األمني المصري 
جداول زمني���ة وبرامج واضح���ة من االحتالل 
اإلس���رائيلي لتنفيذ بن���ود التفاهمات التي 

تمت".
وأكد المتحدث باس���م حم���اس عبد اللطيف 
القان���وع ف���ي تصريح ل���ه، أنه "لي���س أمام 
االحتالل إال االلتزام بالتفاهمات؛ وإن مسيرات 
الع���ودة متصاع���دة وس���تظل ضاغطة حتى 

يلتزم بمطالب وحقوق شعبنا".
وش���دد على أن حرك���ة حم���اس والفصائل 
الفلس���طينية مصممون عل���ى إلزام االحتالل 
بالتفاهم���ات الت���ي تمت "وهو أم���ام اختبار 

حقيقي اآلن".

وذك���ر القان���وع أن التس���هيالت المرتقب���ة 
والمش���اريع المنوي تنفيذها ف���ي غزة ثمرة 
ضغط مس���يرات العودة وتصاعدها وحضور 
المقاومة الفلسطينية ومواجهتها لكل جولة 

تصعيد مع االحتالل.
وقال: "نحن أمام مشاريع مختلفة وتسهيالت 
متنوعة سيلمس���ها المواطن ف���ي قطاع غزة 
فيم���ا يتعلق بالكهرب���اء ومس���احة الصيد، 
ومش���اريع التش���غيل، وزي���ادة الحرك���ة في 
المعابر، ومشاريع الطاقة، ودخول مواد ثنائية 
االستخدام، والعديد من المشاريع اإلنسانية 

والبني التحتية".
وحّيت حماس شعبنا "الذي خرج في مليونية 
العودة من كل مكوناته المجتمعية والشعبية 
والفصائلي���ة والطواق���م الطبي���ة واإلعالمية 

النتزاع حقوق���ه من االحتالل والمحافظة على 
ثوابته وللتأكيد على حق العودة".

وش���ارك أم���س األول عش���رات اآلالف ف���ي 
"مليونية األرض والعودة" قرب السياج األمني 
الفاص���ل م���ع األراضي المحتلة ف���ي الذكرى 
األولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، والتي 

توافق الذكرى ال�43 ل�"يوم األرض".
وأعلن���ت وزارة الصحة أمس عن استش���هاد 
أربع���ة مواطني���ن، وإصابة 316 بج���روح، إثر 
قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمتظاهرين 
السلميين على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وانطلقت مسيرة العودة الكبرى في30 مارس 
2018، وأس���فر قم���ع االحتالل اإلس���رائيلي 
للمتظاهري���ن ع���ن استش���هاد 270 مواطًنا 
وإصابة نحو 30 الًفا آخرين، وفق وزارة الصحة.

حماس: ننتظر جداول زمنية وبرامج واضحة لتنفيذ التفاهمات مركز حقوقي: »إسرائيل« قتلت 55 
طفال بمسيرات العودة في غزة

»الميزان« يدين استخدام االحتالل القوة المميتة بحق متظاهري غزة
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أعلن أنا المواطن/ احمد حيدر حسين الزعيم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412305237( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد زياد خليل سرحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803166933 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بهاء الدين ابراهيم خليل ابو عبدو 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909093163 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وسام حسين عبد القادر عراده
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906520663 (  فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نجوان محمدطلعت احمد حجازي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800178527 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مي فتحي محمد ابو ضباع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405118753 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ براء محمد سعيد طه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410957856 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حس���ن ابراهي���م مصطفى وافي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804440840 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامي حسان سالم كوارع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)952390656( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
عقدت دائرة التعليم المس���تمر وخدمة المجتمع بجامعة فلس���طين في مق���ر الجامعة بمدينة الزهراء 
وس���ط قطاع غزة، ورشة عمل حول »األلعاب التدريبية الحديثة« بالتعاون مع مؤسسة »إعداد« للتطوير، 

بحضور مجموعة من طلبة كلية التربية بالجامعة.
و أّكد أنس اليازوري مدير التعليم المس���تمر وخدمة المجتمع على أهمية التعاون مع كافة مؤسس���ات 
المجتمع الفلس���طيني لخدمة طلبة الجامعة ضمن األنش���طة الالمنهجية، مش���يًرا لرؤية إدارة الجامعة 
المنبثقة من مس���ؤوليتها االجتماعية نحو طلبة الجامعة، متمنًيا أن تكون الورش���ة قد أثرت معلومات 

الطلبة التي من شأنها مساعدتهم في مجال عملهم بعد التخّرج.
ة األنشطة التي تحقق الفائدة لطلبة الجامعة، شاكًرا  د على استعداد التعليم المس���تمر لعقد كافَّ وأكَّ

مؤسسة »إعداد« للتطوير على رعايتها للورشة واهتمامها في تقديم ما يثري معلومات الطلبة.
وتناولت الورش���ة تعريًفا باأللع���اب التدريبية وأهميتها في الحصول عل���ى أفضل نتائج في العملية 
التعليمية. وأشارت بيان المناعمة ممثلة مؤسسة إعداد، ألهمية دمج األلعاب في التعليم؛ كونها تزيد 
من تحفيز الطلبة على الدراسة وتلقي المعارف بصورة أفضل، ويزيد من قدراتهم االستيعابية بشكل 
مس���تقل بعيًدا عن االستعانة اللحظية بالمعلم، باإلضافة إلى كسر الملل والروتين وتحويله إلى عملية 

ممتعة غير تقليدية.
ونّوهت الورش���ة إلى أساسيات اختيار اللعبة التدريبية، وانس���جامها مع موضوع الدراسة، ومناسبتها 

لمستوى الطلبة، بحيث تساهم في تدعيم المادة التعليمية وتثبيت المعلومات في أذهان الطلبة.

غزة/ االستقالل:
استقبلت بلدية غزة، وفًدا طالبًيا من مدرسة 
الزيت���ون المش���تركة، في مقره���ا الرئيس 
وس���ط المدينة، ضمن سياسة االنفتاح على 

المجتمع.
ورح���ب رئيس قس���م العالق���ات العامة م. 
حس���ين ع���ودة، بالوف���د الزائر، مؤك���دًا أن 
البلدي���ة تس���عى جاه���دة لتوس���يع دائرة 
العمل التش���اركي مع مؤسس���ات المجتمع 
المختلف���ة، وتعزي���ز التوعي���ة البيئية لدى 
ش���رائح مجتمعية متنوعة وف���ي مقدمتها 

طلبة المدارس.
وأطل���ع عودة، الوف���د الزائر عل���ى آلية عمل 

البلدية، والجهود التي تبذلها من أجل ضمان 
استمرار تقديم الخدمة لسكان المدينة، في ظل 
الظ���روف الصعبة التي تمر به���ا البلدية. بدوره؛ 
أكد الوفد، أن مدرس���ة الزيتون المش���تركة تقع 
في حي الرم���ال الجنوبي، وضمن تجمع للمدارس 
وتعاني جميعها من تعديات أصحاب البسطات 

العشوائية والباعة المتجولين على األرصفة.
واطلع الوف���د الزائر البلدية على المش���اكل التي 
يعان���ي منها طالب الم���دارس المذك���ورة، وفي 
مقدمتها تعدي البس���طات والباع���ة المتجولين 
على األرصفة، وع���دم التزام أصحاب البس���طات 
بالحفاظ عل���ى النظافة، وافتقار بعض الش���وارع 

المحيط���ة لإلش���ارات المرورية. ووع���دت البلدية 
بالعمل على معالجة هذه المشاكل بأسرع وقت.

واتفق الطرفان على أهمية التعاون لتعزيز ثقافة 
النظافة والحف���اظ على الممتل���كات العامة لدى 
طلبة هذه المدارس، وتنظيم فعاليات وأنش���طة 

مشتركة بهذا الخصوص.

غزة/ االستقالل:
أكد مركز الزيتونة للدراس���ات واالستش���ارات، أن 
مس���يرات العودة ش���ّكلت نموذجًا متميزًا يحتذى 
ف���ي المقاوم���ة الش���عبية، وأكدت بش���كل قوي 
تش���ّبث الفلس���طينيين بأرضهم، ورفضهم لكل 
المشاريع السياس���ية التي تنتقص من حقوقهم 
وتس���تهدف ش���طب قضيتهم، كما نجحت في 
تعزيز مكانة القضية وإع���ادة االعتبار لها إقليميًا 
ودولي���ًا. وبي���ن المركز ف���ي تقدير اس���تراتيجي 
لمس���يرات العودة بع���د عام عل���ى انطالقتها، أن 
المس���يرات مّثلت تطّورًا نوعيًا، ومحطة فارقة، في 
الصراع مع االحت���الل الصهيوني، ونقلت القضية 
الفلس���طينية والمواجهة مع االحت���الل إلى واقع 
جدي���د، حي���ث مّكنت الش���عب الفلس���طيني من 

استعادة زمام المبادرة.
وأوضح أن مس���يرات العودة اس���تخدمت لتحقيق 
أهدافه���ا أس���اليب إبداعية جديدة غي���ر مكلفة 
لكنه���ا قوية الفعل والتأثي���ر، فبالرغم من بدائية 
بعض األدوات المستخدمة وبساطتها كالطائرات 
الورقية والبالونات، إال أنها نجحت في الضغط على 

االحتالل وتكبيده خسائر مادية ومعنوية مؤثرة.
وبين أنه���ا امتازت بمش���اركة واس���عة لمختلف 
قوى الش���عب الفلس���طيني وش���رائحه من حيث 

العم���ر والجنس واالنتماء السياس���ي، كما تمّيزت 
بالديمومة واالس���تمرارية، وأظهر الفلس���طينيون 
عل���ى مدار عام كامل إرادة صلبة وعزيمة قوية على 
مواصل���ة فعلهم النضالي وس���عيهم المس���تمر 

إلنهاء االحتالل.
وحول مدى نجاح المسيرات في تحقيق أهدافها، 
أك���د المرك���ز أن للمس���يرات انعكاس���ات مهمة 
فلس���طينيًا وإس���رائيليًا وإقليمي���ًا ودوليًا، فعلى 
الوضع الفلس���طيني، أس���همت في تخفيف حدة 
الحص���ار الجائر المف���روض على قطاع غ���زة، كما 
عّززت مكانة خيار المقاومة، وأكدت أنه خيار ُمنِجز 
وضاغط على االحتالل، جنبًا إلى جنب مع المقاومة 
المس���لحة، وكخيار داعم ومس���اند في سياق حالة 

تكاملية.
ونجح���ت المس���يرات ف���ي توحيد موق���ف القوى 
السياسية الفلس���طينية، وحققت وحدة ميدانية 
ف���ي مواجهة االحت���الل، تجاوزت حالة االنقس���ام 
السياس���ي والجغراف���ي، الذي لم تنج���ح جوالت 

المصالحة المتعددة في إنهائه ووضع حّد له.
كما أّثرت المسيرات عميقَا في وعي اإلسرائيليين 
وس���لوكهم، وأث���ارت المخاوف لدى مس���توطني 
غالف غ���زة بش���كل خاص، وكش���فت هشاش���ة 
الجبهة الداخلية اإلس���رائيلية. كما ألحقت أضرارًا 

اقتصادية مؤثرة ف���ي المناطق المحيطة بالقطاع، 
وش���ّكلت اس���تنزافًا أمنيًا لالحتالل ف���ي مواجهة 

مرهقة طويلة األمد.
وعل���ى الصعي���د السياس���ي ع���ززت المس���يرات 
والمواجهات مع االحتالل االنقسامات في الساحة 
اإلس���رائيلية، وتس���ببت باس���تقالة وزي���ر الدفاع 
اإلس���رائيلي أفيجدور ليبرمان  على خلفية نتائج 

المواجهة مع قطاع غزة.
وأحرجت المسيرات موقف سلطات االحتالل دوليًا، 
وأضعفت حججه في تبرير سياساته وجرائمه بحق 
الشعب الفلس���طيني، ولم تعد ذريعة الدفاع عن 
النفس مقنعة وقابل���ة للتصديق لدى العديد من 

األوساط الدولية.
كما نجحت المسيرات في تشكيل ضغط قوي على 
االحتالل، ودفعته لطلب التهدئة وتوسيط أطراف 
إقليمي���ة لتحقيق ذلك، األمر الذي أفضى إلى فتح 
مس���ار تفاوضي غير مباشر للتهدئة، تقوده مصر 

كوسيط بين حركات المقاومة واالحتالل.
كماعززت المس���يرات مكانة القضية الفلسطينية 
في الساحة اإلقليمية والدولية، وأعادت لها الكثير 
من االعتب���ار، بعد تجاهل إقليم���ي ودولي طويل، 
وانشغال المؤسس���ات اإلقليمية والدولية بقضايا 

أكثر سخونة.

وأحرج���ت المس���يرات وم���ا رافقه���ا م���ن جرائم 
إس���رائيلية ضد المتظاهرين الس���لميين، مواقف 
الدول العربية التي تورطت بالتطبيع مع االحتالل، 
وأس���همت في كبح جم���اح موج���ة التطبيع، وفي 
التخفيف من تس���ارع الهرولة العربية نحو الكيان 
الصهيوني، على الرغم من التصدعات واالختراقات 
الخطي���رة التي حصلت ف���ي اآلونة األخي���رة، كما 
نجحت في تحقيق تعاطف وتفاعل دولي جيد مع 

نضال الشعب الفلسطيني ضد االحتالل. 
المس���تقبلي لمس���يرات  بالمس���ار  وفيما يتعلق 
العودة، توقع المركز تواصل المسيرات بزخم مؤثر 
الستمرار الحصار الذي شكل الدافع األهم لتنظيم 
المس���يرات، ولقناعة منظمي المس���يرات بجدوى 
اس���تمرارها، وبتحقيقها لألهداف المرسومة لها، 

وامتالكهم القدرة على مواصلة حشد الجماهير.
وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل التفاق سياسي 
ينهي الحص���ار، يبدو خيار التراجع عن مس���يرات 
العودة غير مطروح لدى الش���عب الفلسطيني بعد 
التضحيات الكبيرة الت���ي قدمها من أجل تحقيق 
أهداف���ه الوطنية، موضح���ًا أن المعطيات القائمة 
ميدانيًا تؤكد امتالك الش���عب الفلسطيني إرادة 
صلبة، لمواصلة مقاومته الش���عبية حتى تحقيق 

جزء معتبر من أهدافها.

وأوص���ى المركز بضرورة المحافظة على مس���يرات 
الع���ودة كأداة نضالية ضاغطة ف���ي المواجهة مع 
االحتالل، وذل���ك من خالل المحافظ���ة على وحدة 
الموقف والتوجيه واإلدارة للمس���يرات، والتمسك 
بالوح���دة الوطني���ة الميدانية الت���ي تحققت بين 
مختلف األطراف الوطنية، وعدم السماح لتداعيات 
االنقسام السياس���ي والجغرافي بالتأثير سلبًا في 

تلك الوحدة.
كما أوصى المركز بضرورة السعي لتوسيع مساحة 
المسيرات، والفعل الشعبي المؤكد على التمسك 
بحق العودة، ليشمل الضفة والشتات الفلسطيني، 
والح���رص على تحقيق حالة من التكامل، باإلضافة 
إلى إحياء مميز لذكرى النكبة القادمة في أيار/ مايو 
المقبل، حيث إن من ش���أن ذلك أن يشكل إسنادًا 

مهّمًا ورافعة قوية لمسيرات القطاع.
وأكد عل���ى أهمية تفعيل دور القوى السياس���ية 
الداعمة للحق الفلسطيني، عربيًا وإسالميًا ودوليًا، 
في تحقيق اإلس���ناد الش���عبي في الشارع العربي 
لمس���يرات الع���ودة وللمقاوم���ة الش���عبية التي 
يخوضها الش���عب الفلس���طيني في القطاع منذ 
عام كامل، واس���تئناف الجهود في كافة المحافل 
الدولي���ة للمطالب���ة بتحقيق الحماي���ة للمدنيين 

للفلسطينيين وإلدانة الجرائم اإلسرائيلية.

أوصى باستمراريتها كأداة ضاغطة
تقدير استراتيجي: مسيرات العودة شكلت نموذجًا يحتذى في المقاومة

بلدية غزة تؤكد على أهمية التوعية البيئية وتعزيز ثقافة النظافة لدى الطلبة  جامعة فلسطين تعقد ورشة عمل 
حول »األلعاب التدريبية الحديثة«
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أعلن أنا المواطن/طارق محمد حسن محمد الدخاخني
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802044115 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/شيرين وائل عبد الحليم القزاز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405798778 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهند اشرف سليمان ابو ناجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802532515 ((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يسري حليم جودة سالمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801004250 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود  وليد  محمد  الخطيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402496319( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/مها خليل سليمان المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410925978( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواط���ن/ انوار محمد عبد الحميد الهمص 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930793567 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ باسل حسين روبين الشامي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)800641557 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ عبير سليمان ريحان علي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800886665( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكد مركز األس���رى للدراسات أمس، أن تصريحات 
وزير ما ُيس���مى األمن الداخلي اإلسرائيلي "جلعاد 
أردان" مس���اء الس���بت على القناة 13 اإلسرائيلية 

تنذر بخطورة حقيقية على حياة األسرى.
وذكر مدير المركز رأفت حمدونة في بيان صحفي، 
أن الخط���ورة تأتي م���ن حيث النظرة والسياس���ة 
والمخالف���ة القانوني���ة وتج���اوز مكانة األس���رى 
واالتفاقيات الدولية وتجاهل حقوقهم األساسية 

واالنسانية.
وأوضح أن "أردان" تجاوز في تصريحاته توصيات 
الجيش والش���اباك بالحفاظ على معادلة استقرار 

داخل الس���جون لصالح الطرفي���ن، وعدم الوصول 
النتفاضة باس���م األسرى في الشارع الفلسطيني، 
كما أنه تج���اوز الوضع القائم منذ س���نوات فيما 
يتعلق بالتمثيل االعتقالي وحق اختيار األس���رى 
بالس���كن وفق االنتماء التنظيمي، وتوعد األسرى 

بالموت.
وبي���ن أن "أردان" تجاه���ل مطالبه���م ف���ي حال 
دخولهم االضراب المفتوح ع���ن الطعام، متجاوًزا 
حقوقهم األساسية واإلنسانية وحقهم بالمطالبة 

بها.
وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
والجماهير الفلسطينية واألصدقاء والمتضامنين 

مع األس���رى والمعتقلين الفلس���طينيين في كل 
أنحاء العالم للقيام بأوس���ع فعالي���ات تضامنية 
والقيام بواجبهم تجاه قضية األس���رى عقب تلك 
إدارة مصلحة  العنصرية، وإص���رار  التصريح���ات 
بتجاهل مطالبهم، مؤكًدا  االس���رائيلية  السجون 
أن األس���رى يحتاج���ون لخطوات مؤث���رة إلنجاح 

خطواتهم النضالية.
وش���دد على أهمية مس���اندة خطوات األسرى في 
الس���جون على المس���توى الفلس���طيني والعربي 
والدولي، عقب الهجمة المسعورة من قبل الحكومة 
االس���رائيلية وقرارات "أردان" الساعية للتضييق 

على األسرى والعبث واالستهتار بحياتهم.

قلقيلية / االستقالل:
احتش���د عش���رات المواطنين في مدين���ة قلقيلية 
ش���مال الضفة الغربي���ة المحتلة أم���س األحد، في 
وقفة دعم واس���ناد لألس���رى في س���جون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وق���ال محافظ قلقيلية رافع رواجب���ة إن يوم األرض 
يأت���ي هذا الع���ام بوقت يكثف في���ه االحتالل من 
إجراءاته القمعية بحق األسرى ويحرم أهاليهم من 

زيارتهم في السجون بحجج واهية .
وأضاف: "األرض واألسرى على سلم أولويات الحكومة 
في الدفاع عنها، واعتراف الرئيس األميركي دونالد 
ترمب مؤخرا ب�س���يادة إس���رائيل عل���ى مرتفعات 

الجوالن، لن يهزنا ش���يئا، وسنبقى نقاوم، والجوالن 
ستبقى عربية، وسيكون لنا السيادة الكاملة عليها، 
وسنكس���ر القيد ونحتفل نحن واألسرى بفعاليات 
اقام���ة الدولة الفلس���طينية، وعاصمته���ا القدس 

الشريف".
وفي  كلمة القوى الوطنية في قلقيلية أش���ار عادل 
لوباني الى أن ش���عبنا الفلسطيني سيبقى يحارب، 
حتى ينتزع االستقالل ويعود الالجئين إلى ديارهم 

األصلية.
وش���دد على ضرورة التصدي للجرائم التي يرتكبها 
االحتالل بحق األس���رى، وإلزام���ه احترام االتفاقيات 

الدولية التي تكفل للمعتقلين التمتع بحقوقهم.

رام الله/ االستقالل:
أعلن مكتب إعالم األس���رى يوم أمس، أن الحركة األس���يرة في سجن النقب 
قررت ارجاع كافة الوجبات بعد منع إدارة السجون التواصل مع أسرى قسم 3 

للوقوف على أوضاعهم الصحية الصعبة.
وأوضح مكتب إعالم األس���رى نقاًل عن الحركة األسيرة أن أوضاع األسرى في 
قس���م 3 بس���جن النقب صعبة للغاية، والجريمة أكبر مما نش���ر في وسائل 
اإلعالم  . واس���تنكرت الحركة األس���يرة، ع���دم وقوف المؤسس���ات الدولية 
والحقوقية عند مس���ئوليتها اتجاه ما يتعرض له أس���رانا في س���جن النقب 
الصحراوي من عمليات قمع وتنكيل متواصلة من قبل إدارة سجون االحتالل.

الحركة األسيرة تؤكد أن 
أوضاع أسرى قسم 3 صعب 
وتقرر إرجاع كافة الوجبات

رام الله / االستقالل:
جددت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية أمر االعتقال اإلداري بحق األسير 
حامد رياض حامد )23عاًما( من سكان بلدة سلواد، قضاء مدينة رام الله، للمرة 
الثانية على التوالي مدة ثالثة أش���هر.  وأوضح مكتب إعالم األسرى أن قوات 
االحتالل اقتحمت بتاريخ 2018/12/31 منزل عائلة األس���ير حامد، وفتشته 
وحطمت محتوياته، وأع���ادت اعتقال حامد. وأصدرت محكمة االحتالل بحقه 
الحًقا- وبتوصية من المخابرات- قراًرا إدارًيا مدته ثالثة أشهر، وقبل أن تنتِه 

المدة بيومين جددت له األمر اإلداري للمرة الثانية مدة ثالثة أشهر أخرى.
واألسير حامد يقبع حالًيا في س���جن النقب الصحراوي، وهذا االعتقال ليس 

االعتقال األول له، إذ اعتقل سابًقا وأمضى عدة أشهر في سجون االحتالل.

االحتالل يجدد االعتقال اإلداري 
لألسير حامد للمرة الثانية

غزة/ االستقالل:
أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى أمس؛ 
أن األس���ير المجاهد أحمد حسين داود موسى )41 عامًا( 
علق إضرابه عن الطعام بعد تأكيدات سلطات االحتالل 

الصهيوني اإلفراج عنه بتاريخ 2019/06/04م.
وأشارت مهجة القدس أن األسير موسى أنهى إضرابه مساء 
يوم الخميس وذلك بعد تعهد سلطات االحتالل الصهيوني 
باإلفراج عنه بعد تمديده ش���هرًا واحدًا بعد انتهاء تمديده 

اإلداري الحالي واإلفراج عنه بتاريخ 2019/06/04م.
وأضافت مهجة القدس بأن الوضع الصحي لألسير أحمد 

موس���ى صعب للغاية، وفقد من وزنه ما يقارب 22 كيلو 
وحدوث مشاكل في القلب وضعف في الكلى.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات االحتالل الصهيوني 
اعتقلت األس���ير أحمد موس���ى بتاريخ 2018/11/08م، 
وحولته س���لطات االحتالل لالعتقال اإلداري التعسفي 

بدون أن توجه له اتهامًا.
جدير بالذكر أن األس���ير المحرر أحمد موسى ولد بتاريخ 
1978/09/15، وه���و متزوجة وأب لس���بعة م���ن األبناء؛ 
وهو من بلدة الخض���ر بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة 

المحتلة.

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين يوم أمس، 
بأن األسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" 
يواجه���ن ظروًفا حياتية صعبة وقاس���ية نتيجة 
س���وء أوضاع السجن على جميع األصعدة، وتعنت 
إدارة السجن في االس���تجابة لمطالبهن الحياتية 

واإلنسانية.
وبينت الهيئة، في بيان لها، عن تواصل الشكاوى 
المؤلمة ح���ول الظ���روف الحياتية والمعيش���ية 
السيئة لألسيرات في "الدامون" بسبب افتقار هذا 
الس���جن المتهالك لكل مقومات الحياة اإلنسانية 
والرطوبة العالي���ة، إضافة لعدم اس���تجابة إدارة 

السجن لمطالبهن األساسية.
وأوضحت األس���يرات لمحام���ي الهيئة، عن وجود 
أماكن االس���تحمام خارج الغرف وأن هذا موضوع 
مهم ألنه يتعارض مع خصوصيتهن، واحتساب 

وقت االستحمام من زمن الفورة.
 أن الخزائن مليئة بالص���دأ وقديمة، وال 

َّ
وبي���ن

يوجد لديهن كراسي، وال يوجد مطبخ وال مكتبة 
وغير مس���موح بإدخال كتب أو أدوات األشغال 

اليدوية.
كما اشتكت األسيرات من أرضية السجن المعدة 
م���ن الباطون والباردة جًدا، وم���ن وجود الكاميرات 
في الس���احة، الفتات إل���ى أن الحمامات بال أبواب 

وتس���تخدم األس���يرات الب���رادي إلغالقه���ا فترة 
االس���تخدام، ونوهن إلى أن ظروف زيارات األهل 
صعبة جًدا حيث ينتظرون في بركس بالخارج من 

زينكو )صفيح( وال يوجد به حمامات.
وبينت األس���يرات، أن هناك مشكلة كبيرة وخطرة 
تتعل���ق بالس���احة وحالة التزحلق بس���بب المطر، 
ومش���كلة الكهرباء ألن الفي���وزات تنفجر عندهن 
بس���بب الضغ���ط، وطالب���ن بنقلهن إلى س���جن 

"الشارون" كون أوضاعه أفضل.
وتعتقل قوات االحتالل في س���جونها 46 أسيرة 
فلس���طينية م���ن بنيهن 22 أًما، لديه���ن 86 ابًنا 

يحرمون من رؤيتهم ويفتقدون إلى حنانهم.

األسرى للدراسات: خطورة كبيرة على حياة 
األسرى عقب توعد »أردان« لهم بالموت

شكاوى مؤلمة حول الظروف الصعبة لألسيرات في »الدامون«

األسير المجاهد أحمد موسى
 يعلق إضرابه عن الطعام

وقفة في قلقيلية تضامنًا مع األسرى
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هن���اك من ينظر للتفاهمات أنها جزء من صفق���ة القرن، وهناك من ينظر إليها 
أنها انجاز…فأين تكمن الحقيقة..؟

الس���لطة تنظر إليها أنها ترس���يخ لالنفصال وتنفيذ لصفق���ة القرن فعلى ماذا 
استندت…؟

الهيئة العليا لمس���يرات العودة وكسر الحصار التي تضم أغلب فصائل العمل 
الوطني واإلسالمي ترى في التفاهمات انجازا دفع شعبنا ثمنه دماء غالية، كيف 

تم ذلك؟
تختلف زوايا الرؤية بين السلطة وحماس تجاه التفاهمات.

أواًل: زاوية رؤية السلطة الفلسطينية للتفاهمات.
ترى السلطة الفلسطينية التفاهمات ضمن ثالث زوايا هي: مدى استفادة حماس 
من التفاهمات – مدى انعكاس التفاهمات س���لبًا على الس���لطة الفلسطينية – 

التهديد المحتمل للتفاهمات على المشروع الوطني الفلسطيني.
مدى استفادة حماس من التفاهمات:

منذ قمة البحر الميت في مارس/ 2017 فرضت الس���لطة الفلس���طينية إجراءات 
عقابية على قطاع غزة لتضييق الخناق على حركة حماس ودفعها نحو تس���ليم 
قطاع غزة إلى الرئيس محمود عباس، أو المراهنة على انفجار سكان قطاع غزة في 
وجه حماس، وهو انعكاس لحجم األزمة بين فتح وحماس بعد االنقس���ام بحيث 
انتقلت الخصومة السياسية إلى فجور سياسي وواضح أن المستقبل يحمل في 

طياته التحول من الفجور إلى التهديد الوجودي.
التفاهمات تفش���ل إجراءات الرئي���س عباس تجاه غزة، وتع���زز من حكم حركة 

حماس من وجهة نظر السلطة الفلسطينية.
2.مدى انعكاس التفاهمات سلبًا على السلطة الفلسطينية.

ما تخش���اه السلطة الفلس���طينية أن تس���تمر إس���رائيل في المضي قدمًا في 
التفاهمات لتصل إلى مرحلة تقس���يم المقاصة الضريبية وتسليم حصة قطاع 
غزة للقطاع، وبذلك تتخذ حماس قرارًا باستيعاب موظفي السلطة في قطاع غزة، 
يضاف إلى ذلك وهو األخطر بالنس���بة للسلطة الفلسطينية يتمثل في التحول 
داخل الوعي الجمعي بالضفة الغربية من خالل المقارنة بين مش���روع التس���وية 
الذي يتبناه الرئيس عباس وبين مش���روع المقاومة بكافة أشكالها الذي تتبناه 
حماس، وضمن المقارنة الس���ابقة فإن الجميع س���ينحاز باتجاه المش���روع اآلخر 
وهو ما يعني فقدان الس���لطة الفلس���طينية مكانتها وشعبيتها لدى جماعات 

المصالح، وعليه فإن فرص انهيارها يبقى قويًا ضمن ما سبق.
3.التهديد المحتمل للتفاهمات على المشروع الوطني الفلسطيني.

حاجة الواليات المتحدة للتهدئة كبيرة جدًا فهي تريد اإلعالن عن صفقة القرن 
ومن المبكر التلويح بالعصا قبل اس���تنفاذ ف���رص الجزرة لتمرير الصفقة. وعليه 
ترى الس���لطة الفلسطينية في فش���ل التفاهمات وانزالق األمور باتجاه مواجهة 
تحق���ق فيها الس���لطة ثالثة أهداف هي: إضعاف حماس والمقاومة – افش���ال 
صفق���ة القرن – تعزيز من فرص هزيمة نتانياهو لصالح أزرق أبيض التي ترغب 

السلطة الفلسطينية في تشكيله للحكومة الصهيونية.
وبطريقة معاكس���ة لقراءة األمور من طرف الس���لطة الفلسطينية، فهي ترى أن 
التفاهمات تمضي ليس���ت بس���بب قوة حماس أو مس���يرات العودة بقدر أنها 

تأتي بدعم أمريكي وإس���رائيلي لتحييد قطاع غزة عن ما يخطط للضفة الغربية 
سواء المتعلقة بتصريحات السفير األمريكي فريدمان حول االعتراف األمريكي 
بالس���يادة اإلس���رائيلية على الضفة الغربية، وإدراك نتانياهو أن صفقة القرن 

تصب في الصالح االستراتيجي اإلسرائيلي.
ثاني���ًا:  زاوية رؤية حم���اس والفصائ���ل المنطوية في هيئة مس���يرات العودة 

للتفاهمات.
حماس والهيئة العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار ت���رى بأن التفاهمات 
إنجاز دفع شعبنا ثمنه دماًء غالية، وفرض على االحتالل قواعد اشتباك ضغطت 
عليه وأزمته للقبول بالتفاهمات، وتقر المقاومة بأهمية الوصول إلى التفاهمات 

لمجموعة من األسباب:
1.الواقع االقتصادي الس���يئ في قطاع غزة بعد ثالثة عشر عامًا من الحصار على 

غزة.
2.ح���راك بدنا نعيش والتي ترى فيه حماس بأنه تهديد مباش���ر لها مدفوع من 
الس���لطة الفلس���طينية وحركة فتح، وعليه فإن العمل على معالجة دوافع خروج 
الناس أولوية قصوى لدى حماس والتفاهمات هي الطريقة األقل كلفة لتحقيق 

ذلك.
3. دور الوس���طاء لعب دورًا بارزًا في الضغط على حماس للوصول إلى التفاهمات 

وتحسين الواقع اإلنساني في قطاع غزة.
4. بعد التضحية الممتدة على مدار عام من مسيرات العودة وكسر الحصار أصبح 
هناك فرصة لتحس���ين حياة الناس مقابل وقف األدوات الخش���نة في مسيرات 

الع���ودة – )االرباك الليلي –البالونات الحارقة –قص الس���لك الخ…( – وهي محط 
اختالف مع بعض الفصائل المشاركة في الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر 
الحصار، أي ترى حماس بالتفاهمات أنها ستحس���ن الحياة في غزة نس���بيًا وفي 
نفس الوقت تبقى مس���يرات العودة كخيار وطني س���لمي عليه حالة إجماع بين 

كافة النخب والفصائل والمكونات المجتمعية مستمرة.
الخالص���ة:  الكل صادق ف���ي طرحه ضمن زاوية رؤيته التي تنس���جم ومصالحه 
الش���خصية والحزبية، ويضبط ايقاعها االنقس���ام، فهو له قوة السحر في إنجاز 
المش���روع الصهيوني بشكل س���لس، وبأقل تكلفة وعليه: فإن خيارات الجميع 
محدودة ف���ال أحد يلوم غزة التي تتجرع جوعًا وتركها الش���قيق والصديق حتى 
بات���ت أقرب لس���يناريو االقتت���ال وهو األخطر عل���ى الحالة الوطنية والنس���يج 
المجتمعي. من هنا أخلص في هذا المقال  إلى الحل األمثل ويتمثل في تقييم 
شامل للحالة الفلسطينية من كافة جوانبها، ومخرجاتها تكون ملزمة للجميع مع 
ضرورة التفكير في جدوى بقاء السلطة والتمسك بحل الدولتين، ما يجري بحاجة 

لقرارات ترقى إلى حجم التحديات.
ف���ي حال تعث���ر ذلك فإن من ح���ق قطاع غ���زة البحث عن مصالح س���كانه بكل 
الوس���ائل واألدوات وهن���ا ال يوجد اتفاق مقدس، وفي ح���ال كان التهديد على 
القضية الفلس���طينية عبر صفقة القرن أو غيرها فإن فرص انقالب غزة على كل 
االتفاقيات مسألة مش���روعة وممكنة ولكن هذا يتطلب تحوال لدى الطرف اآلخر 
وهو الس���لطة الفلسطينية وحركة فتح سواء بس���لوكها تجاه المقاومة بالضفة 

وعقوباتها تجاه قطاع غزة.

انعقدت القمة العربية الثالثون في العاصمة التونسية وسط أجواء صعبة جدا ومعقدة على المستوى العربي وتباين 
في المواقف العربية في الكثير من القضايا الرئيسية, ومن بينها القضية الفلسطينية, صحيح ان القمة لم تشغل 
اهتمام الشارع العربي, وهناك حالة تجاهل واضحة لها ولقراراتها التي تفرزها, لكنها تبقى مسرحا يجمع الزعماء 
العرب ويبرز كل رئيس موقفه السياس���ي من الكثير من القضاي���ا العربية المطروحه, حتى وان كان هذا الموقف ال 
يعبر عن إرادة ش���عبه, وال يس���تند إلى مصلحة بالده, وال يتناغم مع أدنى متطلبات الطموح العربي والخروج بموقف 
موحد من القضايا المثارة, فالقمة العربية باتت حدثا بروتوكوليا شكليا ليس له أي تأثير, وهى تنعقد سنويا لتثير 
حالة الغضب والحنق لدى الشعوب على زعاماتهم العربية, وربما تتزايد األصوات في أوساط السياسيين والمثقفين 
التي تنادي بوقف هذه القمة ألجل إيقاف حالة الجدل حولها, فال مبرر مقنع النعقاد قمة عربية ال تستجيب إلرادة 

الشعوب. وال ترقى لمستوى األحداث, وال تلبي الطموحات. 
القمة العربية جاءت في اليوم التالي إلحياء الفلسطينيين لذكرى يوم األرض, وذكرى مرور عام على مسيرات العودة 
الكبرى, وقد خرجت الجماهير الفلس���طينية في الوطن والشتات إلحياء هذه المناسبة وشهدت غزة مسيرة مليونية 
س���لمية دعت لها فصائل المقاومة الفلس���طينية, وق���ام الجيش الصهيوني بقمعها مما أدى الستش���هاد أربعة 
فلسطينيين وإصابة المئات بجراح مختلفة, لكن لألسف فإن الزعماء العرب تجاهلوا عمدا ومع سبق اإلصرار والترصد 
هذا الحدث, وأغمضوا عيونهم عن نحو 270 شهيدا فلسطينيا سقطوا برصاص االحتالل الصهيوني خالل عام من 
مسيرات العودة الكبرى, وتجاهل الزعماء العرب القضية الفلسطينية بشكل واضح, وهذا ما اغضب رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس حيث طالب العرب لاللتزام بقرارات دعم السلطة الفلسطينية واإليفاء بما تعهد به العرب 
في القمم الس���ابقة, ألن الس���لطة تعاني من أزمة مالية خانقة نتيجة عدم تسلمها ألموال الضرائب بعد ان اقتطع 

االحتالل منها, ووقف اإلدارة األمريكية لكل أشكال الدعم المالي المقدمة للسلطة.    
يبدو ان الفلسطينيين أصبحوا يغردون خارج السرب العربي, ألنهم يتقدمون بفعلهم النضالي على مستوى التفكير 
الرسمي العربي, فيظن الرسميون العرب أنهم قادمون على كارثة تهدد عروشهم, وتطيح بهم, لذلك يهربون من 
واجبهم والتزاماتهم تجاه القضية الفلس���طينية إلى حضن اإلدارة األمريكية واالحتالل الصهيوني, علهم يهربون 
من األخطار التي يتعرضون لها بفعل األداء الفلسطيني المقاوم, ويتلمسون الرضا من األمريكان,  ان أقصى ما جاء 
على لسان بعض العرب في القمة الثالثين » إننا نقف مع فلسطين« وال ندري أي نوع من الوقفات يقصدون, هل هي 
وقفة مالية أم سياسية أم أنها مجرد وقفة معنوية, فإذا كنتم تقفون فعال مع فلسطين, فلماذا تطرحون المبادرات 
التي تنتقص من حقنا كش���عب فلسطيني في أرضنا التاريخية, ويا ليت األمر ينتهي عند ذلك, بل إنكم تطرحون 
المبادرات التي تجبرنا على التخلي عن القدس والمقدسات اإلسالمية, حتى أنكم تجاوزتم ذلك أيضا بتمريركم لما 

تسمى بصفقة القرن التي تمكن لإلسرائيليين في الضفة والقدس وتستبيحكم. 
القضية الفلسطينية ليست على سلم أولويات القمة العربية, والبيان الختامي للقمة لن يتجاوز في نصرته للقضية 
الفلسطينية مربع الوقوف مع الفلسطينيين وفق ما نصت عليه المبادرة العربية »المشؤومة« وااللتزام بالدعم المالي 
للسلطة الفلسطينية, وهذا الدعم غير مضمون وينتهي بانتهاء القمة, لذلك لم يعد الشعب الفلسطيني يثق في 
القمم العربية المنعقدة هنا وهناك, وهو دائما ما يعتمد على نفس���ه في انتزاع حقوقه من االحتالل الصهيوني, 
ولي���ت القمة تخرج بقرار واضح وصريح بتجريم التطبيع مع االحتالل الصهيوني, ألن هذا ال يرضي الش���عوب التي 
يمثلها هؤالء الزعماء, فالش���عوب ال ترى في »إس���رائيل« دولة جوار يمكن التعاي���ش معها, فهي عدو لهذه األمة 
وتمثل خطرا كبيرا عليها, يهدد أمنها واستقرارها ومقدراتها وثرواتها وسالمة أراضيها, وستبقى »إسرائيل« على 
المستوى العربي هي العدو األول لألمة, وستبقى منعزلة عن محيطها العربي, ومنبوذة من الجميع ألن لها أطماع في 
المنطقة العربية, وتصنف »إس���رائيل« دائما على أنها عدو مركزي لألمة العربية واإلسالمية, ولن تكون في يوم من 

األيام مقبولة لدى الشعب العربي مهما حاولتم.     

مسيرة مليونية وقمة هزلية 

 د. حسام الدجني    التفاهمات إنجاز أم صفقة قرن؟

رأي
كثيرٌة هي انجازاُت مس���يرِة العودة الوطنية على مدى 
عاٍم كامٍل، وعظيمٌة هي نتائجه���ا على امتداد الوطن، 
التي ما كانت لتتحقق لوال الدماء والتضحيات، والجراح 
والصعاب، والمعاناة واألل���م، والقهر والغضب، والوجع 
والم���رض، والجوع والفقر، فقد قدم س���كان غزة الكثير 
عل���ى مذبح المس���يرة، وأعطوا بس���خاٍء وضح���وا بجوٍد 
وكرٍم، وم���ا بخلوا وما جبنوا، وما ضعفوا وما اس���تكانوا، 
وما ملوا وما يئس���وا، بل واجهوا سلطات االحتالل بكل 
جرأٍة وش���جاعٍة، وعزٍم وإصراٍر، ووع���ٍي ويقيٍن، والتزموا 
طوال العام ف���ي كل فعالياتهم اليومية وفرق اإلرباك 
الليلية بتعليمات وإرش���ادات قي���ادة الهيئة الوطنية 
لمسيرة العودة، وضربوا بالتزامهم بسياساتها العامة 
والضوابط المفترضة، أمثولًة رائعة في الوعي وااللتزام، 
وفي الفه���م والبصيرة، وأثبتوا للع���دو والصديق معًا، 
أنهم صٌف واحٌد، كلمتهم واحدة، وقيادتهم مشتركة، 

وفعالياتهم منظمة، وجهودهم منسقة.
مسيرة مليونية األرض والعودة التي توجت العام األول 
من المس���يرة، وخطت يومها األول م���ن عامها الثاني، 
لم تكن نس���يج وحدها، ولم تختلف عن سابقاتها، بل 
تشابهت مع غيرها واتس���قت مع سواها، ومضت على 
ذات النه���ج، وتطلع���ت إلى نفس األه���داف، وخاض 
ها سكان القطاع كعادتهم،  غمارها األهل أنفسهم، وأمَّ
ولكن ألنها كانت تمثل قمة المس���يرات األس���بوعية، 
فقد ش���كلت عالم���ًة فارق���ًة كونها الذكرى الس���نوية 
األولى، واس���تطاعت بسلميتها المقصودة والمعلنة أن 
توجه رس���ائل عديدة، وأن تؤس���س لمفاهيم جديدة، 
وقد وزعت المس���يرة رس���ائلها في كل االتجاهات، ولم 
تستثِن من مراسلتها أحدًا، وبات على جميع المتلقين 
أن يعوا الدروس، وأن يفهموا المراد، وأن يحس���نوا الرد 

عليها والتعامل معها.
َأمَّ مسيرة العودة في يوم األرض حشوٌد ضخمٌة جدًا من 
المواطني���ن، وأعداٌد غفيرٌة من مختلف الفئات العمرية 
ومن الجنسين معًا، إذ لبى أغلب سكان قطاع غزة الدعوة 
إلى المش���اركة، وجاؤوا من كل حدٍب وصوٍب إلى نقاط 
التجم���ع على امت���داد الحدود الش���رقية للقطاع، وجاء 
المقع���دون واألصحاء، واألغنياء والفق���راء، والموظفون 
والعمال، ورس���موا بتالوينه���م المناطقي���ة والحزبية 
والعمري���ة واالجتماعية أجمل صورٍة لش���عٍب حٍر ثائٍر 
ينش���د حريته، ويبحث عن كرامت���ه، ويتطلع إلى عزته، 
وقد كان���وا جميعًا على موعٍد مع ن���داء الله أكبر لصالة 

الظه���ر، لينطلقوا من بع���د الصالة أفواج���ًا وجماعاٍت، 
وفرادى وزرافاٍت، وقواف���ل ومجموعاٍت، كٌل إلى المكان 
المحدد، دون أن تس���جل أي مخالفاٍت، أو تظهر بينهم 
أي اختالف���ات، فق���د كانوا يدركون أنه���م اليوم محط 
أنظار العالم كله، الذين يرقبون مس���يرتهم، ويتابعون 
حركته���م، ويرص���دون ردود أفعاله���م وينظ���رون بم 
يرجعون، األمر الذي أصابهم بالذهول والصدمة لعظم 
المسيرة، وتزايد أعداد المش���اركين فيها، وتدافعهم 

إليها ساعًة بعد أخرى.
غصت مليوني���ة األرض والعودة كبقي���ة أيام الجمعة 
التي س���بقت على مدار ع���اٍم كامل، بالص���ور الوطنية 
والمش���اهد الش���عبية، واللوح���ات الفولكلوري���ة التي 
فاجأت الجميع بتنوعها وتعددها، إال أن علم فلسطين 
قد س���اد وانتشر، فلم تنافس���ه راية، ولم تزاحمه شارة 
حزبي���ة أو فصائلية، بينما تنافس المش���اركون، رجااًل 
ونس���اًء في إظه���ار إبداعاتهم وع���رض ابتكاراتهم، 
والمش���اهد، واأللع���اب والعروضات،  فتعددت الصور 
والدروس والخطب، والكلمات والمحاضرات، والرس���وم 
والمخطوطات، وغيرها من الفنون التي تبدي قدرة هذا 
الش���عب العظيم على البقاء، وتبرز حبه للحياة، وسعيه 
الحثيث للعيش الكريم والحياة العزيزة، بعيدًا عن ذل 

الحصار وجور االحتالل.
أكد الفلس���طينيون في مليونيتهم العتيدة أن مسيرة 
العودة توح���د صفوفه���م، وتجمع ش���عثهم، وترص 
صفوفه���م، وتقوي عزمهم، وتجم���ل صورتهم، وتعزز 
مقاومته���م، وتظهرهم أمام أنفس���هم وغيرهم، أنهم 
يس���تحقون الحرية ويس���تأهلون الحياة الحرة الكريمة 
العزيزة، فهم في المسيرة سواء، يتساوون وال يتميزون، 
ويتماثل���ون وال يختلف���ون، ويتفق���ون وال يتناقضون، 
إال أنه���م يقدرون قيادته���م ويثقون ف���ي هيئتهم، 
ويمضون خلفهم جنودًا صادقين، وبذا يحسنون إعادة 
رس���م صورة ش���عبهم، ويبدعون في عرض قضيتهم 

بصورٍة الئقٍة تبعث على التقدير واالحترام.
أثبت الفلس���طينيون المجتمعون على صعيد الحدود 
الش���رقية لقطاعهم المحاصر، إصراره���م على العودة 
إلى الوطن واس���تعادة األرض، مهم���ا كلفهم ذلك من 
ثم���ن، أو عرضهم إلى محٍن، فه���م أصحاب الحق وأهل 
األرض، لن يفرطوا فيها ولن يساوموا عليها، ولن ينسوا 
حقوقهم فيه���ا ولن يخونوا دماء ش���هدائهم عليها، 
فهم يذك���رون ديارهم ويحفظ���ون بلداتهم، ويرثون 

من آبائه���م وأجداده���م مفاتيح بيوته���م، وعناوين 
دورهم وبساتينهم، ويحفظون وصية السابقين وأمل 

الراحلين بحفظ األرض والتزام الوعد. 
وق���د بينت األحداث ومس���يرة العودة أنه���م ُصُبٌر في 
 عند اللق���اء، ال يردهم قتل، وال يصدهم 

ٌ
الحرب وُصُدق

جي���ٌش، وال يمنعهم قناصٌة أو غ���ارٌة، وال يجدي معهم 
التهدي���د وال ينفع عدوهم معه���م الوعيد، وهم على 
العهد ماضون وعلى مس���يرتهم يحافظون، يغذونها 
بالدم���اء، ويجددونها بالفعاليات، ويس���لطون األضواء 
عليه���ا باالبتكارات، حتى تتحق���ق أهدافهم أو تتحرر 
أرضه���م، وينتزع���ون حق���وق ش���عبهم المش���روعة، 
ويعودون جميعًا إلى ديارهم وأرضهم المس���لوبة، وقد 
عقدوا العزم بمس���يرتهم وأدواتهم النضالية األخرى، 
أن يس���قطوا كل المؤامرات الت���ي تحاك ضد قطاعهم 
الحبيب، أو ضد القضية الفلس���طينية عمومًا، أيًا كانت 

قوة المتآمرين ومكانتهم الدولية.
لع���ل الكي���ان الصهيوني ومع���ه الوالي���ات المتحدة 
األمريكية على وجه الخص���وص، والعالم كله على وجه 
العم���وم، باتوا يدركون من هو الش���عب الفلس���طيني 
وماذا يريد، وما إذا كان على اس���تعداد لتقديم المزيد 
والتضحي���ة بالجدي���د، في س���بيل حقه واس���تعادة 
وطنه، فهذه المس���يرة الوطنية تعيد رس���م اإلنس���ان 
الفلس���طيني ذي العزم والقوة، وصاحب العزة والهمة، 
المتطل���ع إلى الوط���ن والحري���ة، والمتفائ���ل بالعودة 
والتحرير، والواثق بالنص���ر والتطهير، والموعود يقينًا 
باستعادة القدس والصالة في المسجد األقصى مهما 

طال الزمن وقوي العدو وقل أو ضعف النصير.
وعد الفلسطينيون بأن يشعلوا األرض بركانًا فأشعلوها 
لهيبًا، وتحدوا العدو أن تكون مس���يرتهم مليونيًة وقد 
كانت كم���ا أرادوا وأكث���ر، والتزموا بأن تكون س���لميًة 
مدنيًة ال فعاليات خش���نًة فيها وال احتكاك مس���تفٍز 
يتخللها، ولكن العدو غدر بهم وأس���اء إليهم، كعهده 
الغ���ادر دومًا وطبيعت���ه الكاذبة أبدًا، فقد اس���تهدف 
متظاهرين عمدًا وقتل أربعًة قصدًا، ورغم ذلك فلسان 
حال الفلسطينيين يقول لعدوهم أننا لن ننكسر أبدًا، 
ولن نستس���لم وعدًا، وسننتصر عليك حتمًا، فنحن أمٌة 
موعودة بالنصر أو النصر، وش���عب ال يعرف الهزيمة وال 
يقبل بالفش���ل، وال يقيم وزنًا للضعف أو العجز، وقسمًا 
ب���أن تنتصر غزة على محاصريها، وأن ينتقم أهلها من 

قاتليها، وأن يعود أبناؤها إلى ديارهم وبلداتهم.

رسائل ذهبية في مليونية األرض 
د. مصطفى يوسف اللداوي
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رام الله/ االستقالل
أعلن���ت الهيئة العامة للبترول األحد، عن أس���عار 
المحروقات والغاز للمستهلك لشهر نيسان ابريل 

المقبل في كافة المحافظات.
وحسب األس���عار الجديدة، فقد ارتفع سعر ليتر 
البنزين )95 أوكتان( األكثر ش���عبية، ب� 13 أغورة 
إلى 6.19 شيكال، اعتبارا من مطلع الشهر الجديد، 
صعودًا من 6.06 ش���يكال وفق أس���عار الش���هر 

الماضي.
كذل���ك، ارتفعت أس���عار البنزي���ن )98 أوكتان(، 
بحدود 20 أغورة، حيث س���يباع ب��6.89، بعدما بيع 

الشهر الماضي مقابل 6.69.
وبقي سعر ليتر السوالر عند  4.98 شيكال  للشهر 
الجديد وهي نفس األس���عار المسجلة لشهر آذار 

الماضي.
البنزين 95: كان6.06 شيكال أصبح 6.19 شيكل

البنزين 98: كان 6.69 شيكال أصبح 6.89 شيكل
الس���والر وال���كاز: كان 4.98 ش���يكال وبقي 4.98 

شيكل.
أما أسعار أسطوانة الغاز فقد جاءت على النحو التالي:

- س���عر اس���طوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 27 
شيقل في محل الموزع.

- سعر اس���طوانة الغاز 12 كلغم، للمستهلك 64 
شيقل في محل الموزع.

- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 256 
شيقل في محل الموزع.

- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 
2.78 شيقل.

- س���عر كلغ���م الغ���از واص���ل إل���ى العم���ارات 
والمؤسسات 4.88 شيقل.

- خدمة التوصيل لمنزل المس���تهلك 2 ش���يقل 
فقط .

ارتفاع على أسعار البنزين في فلسطين خالل أبريل

غزة/ االستقالل:
أعل���ن برنامج األم���م المتح���دة اإلنمائي األح���د، عن البدء بص���رف دفعات 
للمتضررين المستفيدين من المنحة الس���عودية المستمرة للسنة الرابعة 

على التوالي.
وذكر البرنامج أنه في المرحلة الحالية للصرف، ستس���تلم 113 أسرة من فئة 
األض���رار الكلية مخصصات من دفعاتها المس���تحقة إلعادة تأهيل وصيانة 
منازله���م بمبلغ إجمال���ي 1,109,850 دوالر، وبذلك يكون الصرف مس���تمرا 
للعائالت المس���تفيدة ضمن المرحل���ة الرابعة من المنحة الس���عودية في 
قطاع غزة ، وباختتام هذه المرحلة، ستتمكن 275 أسرة فلسطينية تضررت 

منازلهم بشكل كامل من إعادة بناء منازلهم.
ويشار إلى أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يستمر بصرف الدفعات المالية 
م���ن تعويضات األضرار للعائالت الفلس���طينية غير الالجئ���ة وبتمويل من 
الصندوق الس���عودي للتنمية، بحيث غطت المنحة الس���عودية تعويضات 

األضرار للمنازل المتضررة بشكل كامل.

غزة: بدء صرف دفعات 
للمتضررين المستفيدين 

من المنحة السعودية

االستقالل/ وكاالت:
تراج���ع عجز الميزان التجاري األردني بنس���بة 9.3 بالمائة على 
أساس سنوي، خالل الشهر األول من 2019، إلى 766.2 مليون 

دينار )1.08 مليار دوالر(.
وحس���ب بيانات ص���ادرة، األحد، عن دائرة اإلحص���اءات العامة 
األردني���ة )حكومية(، تراجع عجز التج���ارة الخارجية من 844.4 

دينار )1.19 مليار دوالر(، في يناير/كانون ثاني 2018.
وزادت قيم���ة الص���ادرات الكلية لألردن، بنس���بة 12.1 
بالمائ���ة إلى 421.9 دين���ار )594.87 مليون دوالر(، حتى 

نهاية يناير/كانون ثاني الماضي.
بينم���ا تراجعت قيمة الواردات للبالد بنس���بة 2.7 بالمائة، إلى 

1.18 مليار دينار )1.666 مليار دوالر( خالل نفس الفترة.
وبلغت نس���بة تغطية الصادرات الكلية للواردات 35.5 بالمائة 
خالل يناير2019، مقابل 30.8 بالمائة خالل الش���هر نفسه من 
2018. وتراجع���ت قيمة الفاتورة النفطية للبالد بنس���بة 34.6 
بالمائ���ة إلى 162 ملي���ون دينار )228.42 ملي���ون دوالر( حتى 
نهاية يناي���ر الفائت، من 247.8 دينار )349.39 مليون دوالر ( 

في نفس الفترة من 2018.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الصناعة في تونس عن زيادة أس���عار بعض 

المحروقات في أعقاب أربع زيادات متتالية في 2018 .
وشملت الزيادات البالغة نحو 4 بالمئة، البنزين الرفيع 
بواقع 80 مليما ليصبح ثمن اللتر الواحد 065ر2 دينار 
)الدوالر يساوي 3 دينار(، والديزل الخالي من الكبريت 
)80 مليم���ا( ليصب���ح الس���عر الجدي���د 825ر1 دينار 
والديزل الع���ادي )90 مليما( ليصبح الس���عر الجديد 

570ر1 دينار.
وأرجع���ت ال���وزارة هذه الزي���ادة األولى له���ذا العام إلى 
االرتفاع المتواصل ألس���عار النفط ومشتقاته العالمية، 

حيث تجاوز س���عر النفط الخام خالل الفترة األخيرة من 
هذه السنة عتبة 68 دوالرا للبرميل.

وتتضم���ن موازن���ة 2019 دعم���ا يبلغ 1ر2 ملي���ار دينار 
لقطاع المحروقات بينما تقول الحكومة إن اجمالي العجز 
الطاقي بلغ ثلث العج���ز التجاري في 2018 والذي وصل 

إلى 19 مليار دينار.
وتعم���ل تونس عل���ى تطبي���ق حزمة م���ن االصالحات 
االقتصادية باالتفاق مع صن���دوق النقد الدولي بهدف 
خفض العجز المالي، ومن بينها أساسا التحكم في كتلة 
األجور وخف���ض الدعم واصالح الصنادي���ق االجتماعية 

التي تعاني من عجز مالي متفاقم.

تراجع عجز ميزان تجارة األردنتونس ترفع أسعار المحروقات
 9.3 بالمائة خالل يناير 2019

رام الله/ االستقالل:
ارتفعت ودائع مجموعة البنك العرب���ي )أردني مدرج في بورصة عمان(، إلى 34.3 مليار دوالر 

أمريكي بنهاية العام الماضي 2018.
وبحس���ب بيان صادر عن البنك األحد، فقد نما إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية بنسبة 

%3 إلى 25.8 مليار دوالر حتى 2018، مقارنة ب� 25.1 مليار دوالر بنهاية 2017.
وبلغ���ت أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصص���ات 820.5 مليون دوالر في نهاية 2018، 

مقارنة مع 533 مليون دوالر في نهاية 2017.
ف���ي حين بلغت األرب���اح قبل الضرائب 1.1 مليار دوالر، بينما بلغ���ت قاعدة رأس المال لديها 
8.7 مليار دوالر، وارتفعت نس���بة كفاية رأس المال لتصل الى %15.6، كما ارتفع العائد على 

حقوق الملكية ليصل الى 9.5%.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وكالة أنباء بلومبرج ، أن العراق يعتزم استيراد 300 كيلوطن ) الكيلوطن الواحد يعادل 

الف طن ( من القمح من الواليات المتحدة.
ونقلت الوكالة عن مس���ؤول بوزارة التجارة العراقية  )لم تكشف النقاب عن هويته ( أمس أن 
شركة "كارجيل" األمريكية ستزود العراق ب� 150 كيلوطن من القمح ، إلى جانب 150 ألف طن 

أخرى من جانب شركة "النسينج جروب".
وأوضحت أن ش���حنات القمح المستوردة من جانب شركة كارجيل ستصل العراق في غضون 

165 يوما، و75 يوما بالنسبة لشركة النسينج.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال مكت���ب إدارة الدين الع���ام، التابع 
ل���وزارة المالية الس���عودية، إن المملكة 
تخطط إلص���دار أدوات دين بقيمة 118 
مليار ريال )31.5 مليار دوالر( خالل العام 
الج���اري 2019 لتموي���ل عج���ز الموازنة 
العامة في الدولة التي تشهد صعوبات 

مالية.
وأض���اف المكتب ف���ي بي���ان األحد إن 
الخارج���ي  االقت���راض  اس���تراتيجية 
»تتمح���ور ح���ول تمكي���ن المملكة من 

اقتراض معظ���م احتياجاتها التمويلية 
خ���الل الرب���ع األول، وذل���ك لتخفي���ف 
االنكش���اف على مخاطر الس���وق وإتاحة 
المجال للجهات الحكومية والقطاع العام 
الختي���ار الوقت المناس���ب إلصداراتهم 

الخارجية«.
ويأتي البيان قبل أيام قليلة من اإلصدار 
المتوق���ع من ش���ركة النف���ط الحكومية 
العمالق���ة أرامكو، ألولى س���نداتها في 

األسواق الدولية.
وأصدرت الرياض س���ندات دولية بقيمة 

7.5 مليارات دوالر في يناير/كانون الثاني 
الماضي. وكان فهد السيف، مدير مكتب 
إدارة الدين، ق���د قال لرويترز في فبراير/

شباط الماضي، إن القروض المستهدفة 
للعام الجاري س���توجه لسد جزء من عجز 
الموازنة المقدر ب���� 131 مليار ريال )35 
مليار دوالر(، بينما يتم س���د باقي العجز 

من االحتياطي العام للمملكة.
ويأت���ي االقت���راض الخارج���ي بجان���ب 
تكثيف االقتراض المحلي بش���كل غير 

مسبوق.

االستقالل/ وكاالت:
نم���ا الناتج المحل���ي اإلجمالي للس���عودية، 
بنس���بة 3.59 بالمائ���ة في الرب���ع األخير من 
2018، مقابل انكماش بنس���بة 1.31 بالمائة 

في الربع األخير من 2017.
وقالت الهيئة العامة لإلحصاء الس���عودية، 
في بي���ان، األح���د، إن القط���اع النفطي نما 
بنس���بة 5.96 بالمائ���ة في الرب���ع األخير من 
2018، مقابل انكماش بنس���بة 4.74 بالمائة 

في الفترة المقابلة من 2017.

ودفع تحس���ن أسعار النفط إلى متوسط 67 
دوالرا للبرمي���ل في الرب���ع األخير من 2018، 
مقارن���ة مع متوس���ط 58 دوالرا ف���ي الفترة 
المقابلة على أساس س���نوي، إلى نمو قيمة 

الصادرات النفطية لألسواق.
في المقابل، تباط���أ نمو القطاع غير النفطي 
إل���ى 2 بالمائة في الربع األخي���ر من 2018، 
مقابل 2.02 بالمائ���ة في الفترة المقابلة من 

.2017
وبلغ���ت قيم���ة النات���ج المحل���ي اإلجمالي 

الس���عودي ف���ي الرب���ع األخير م���ن 2018 
باألس���عار الثابت���ة، نح���و 682.5 مليار ريال 
)182 مليار دوالر(، مقاب���ل 658.8 مالر ريال 
)175.68 مليار دوالر( في الفترة المقابلة من 

.2017
وبحس���ب بيانات صن���دوق النق���د الدولي، 
انكمش نمو االقتصاد السعودي بنسبة 0.9 
بالمائة في 2017، وس���ط توقعات بنمو 2.3 
بالمائة في 2018، وتباط���ؤ إلى 1.8 بالمائة 

في 2019.

السعودية تخطط القتراض 31.5 مليار دوالر بـ 2019

االقتصاد السعودي ينمو 3.59 
بالمائة في الربع األخير 2018

34.3 مليار دوالر ودائع عمالء 
»مجموعة البنك العربي« حتى 2018

العراق يستورد 300 طن
 قمح من الواليات المتحدة
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االستقالل/ وكاالت:
أغلق���ت صناديق االقت���راع في عموم 
الواليات التركية ال�81 األحد، بعد يوم 
من الماراث���ون االنتخابي بين تحالف 
ح���زب »العدال���ة والتنمي���ة« الحاكم 
وحلفائه، من جهة، و«تحالف الشعب« 
الذي يضم المعارضة، من جهة أخرى، 
لتحب���س تركيا أنفاس���ها في انتظار 
النتائج التي س���تبدأ بالظهور اعتبارًا 

من مساء اليوم.
وعند الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت 
المحلي، أغلقت صناديق االقتراع في 
32 والي���ة تركية، تقع ش���رق البالد، 
ث���م أغلقت عند الس���اعة الخامس���ة 
عصرًا، الصناديق ف���ي باقي الواليات 
وس���ط وغرب الب���الد، وأهمها واليات 

إسطنبول، وأنقرة، وإزمير. 
وتف���رض الهيئة العلي���ا لالنتخابات 
حظرًا عل���ى نتائ���ج التصويت، حتى 
الس���اعة التاس���عة مس���اء، وقد ترى 
بإمكانية الس���ماح بب���ث النتائج قبل 
ذلك، وهو من���وط باإلعالن عنه الحقًا، 
حيث ب���دأت على الفور بع���د انتهاء 
عملي���ات التصوي���ت، عملي���ات فرز 
األصوات في عموم المراكز االنتخابية.

ويتم فت���ح صناديق االقتراع من قبل 
الموظفي���ن المكلفي���ن م���ن الهيئة 
العليا لالنتخاب���ات، وبحضور مندوبي 

جميع األحزاب والمراقبين، حيث يتم 
تنظي���م ضبط األص���وات وتوزيعها، 
قب���ل أن يتم وضعها في نظام خاص 

الحتساب األصوات.
وبع���د ي���وم حاف���ل م���ن االنتخاب، 
السياسيين  بمش���اركة واس���عة من 
والمش���اهير، والمش���اهد المتمي���زة 
التي لون���ت االنتخابات، تتجه األنظار 
إلى س���اعات الحس���م التي يترقبها 
الش���ارع التركي، في ظ���ل إقبال كبير 
عل���ى التصويت. ورغ���م أنه لم تظهر 

أرقام نسب المشاركة في االنتخابات 
بشكل رسمي بعد، لكن عمليات رصد 
مجريات التصويت أظهرت كثافتها، 
وقد تصل نس���بة المشاركة ألكثر من 

85 في المائة.
ويتابع الرئيس رج���ب طيب أردوغان 
م���ن العاصمة أنقرة نتائج التصويت، 
بعدم���ا أدلى بصوته في إس���طنبول، 
على أن يعق���ب النتائج األولية كلمة 
اعت���اد إلقاءها من ش���رفة الحزب في 
العاصمة أنقرة، يعلن فيها انتصاره، 

في حال سارت النتائج كما يشتهيها 
»العدالة والتنمية«.

ُيذك���ر أن تركي���ا صوت���ت أمس في 
االنتخابات المحلي���ة التي تجري في 
81 والية، ويشارك فيها أكثر من 57 
مليون ناخب، الختي���ار 1389 رئيس 
بلدية. وجرت المنافسة بين تحالفين، 
الجمهوري ويضم  التحالف  األول هو 
الحزب الحاكم وحلف���اءه، والثاني هو 
الش���عب ويتألف من أحزاب  تحالف 

المعارضة.

انتخابات تركيا: حبُس أنفاس بانتظار النتائج

االستقالل/ وكاالت:
انتهت الجلسة األولى من القمة العربية الثالثين المنعقدة في تونس األحد، 
بتأكيد أغلب القادة العرب المشاركين فيها على دعم القضية الفلسطينية 
ومركزيته���ا بين القضايا واألزمات العربية، ورفض أي إجراء يمس الس���يادة 

السورية على الجوالن المحتل.
وباإلضافة إلى القضية الفلس���طينية، حضرت أيضا قضية مكافحة اإلرهاب 
بقوة في الجلس���ة االفتتاحي���ة للقمة العربية، التي غ���اب عنها نحو نصف 

القادة العرب.
ومن بين النقاط المش���تركة التي حضرت بكثرة في أغلب الخطابات العربية 
المطالبة بإيجاد حل سياس���ي لألزمة اليمنية، ووج���وب إنهاء األزمة اليمنية 

بحل سياسي سريع وفعال.
واختص���ت قضية الجوالن بحض���ور كبير، ليس فق���ط في كلمات 
الزعم���اء العرب؛ بل أيضا ف���ي التوصيات والق���رارات الصادرة عن 
القمة، وفقا للتسريبات األولية عن مضامين البيان الختامي للقمة، 
الت���ي أكدت رفض القم���ة إعالن الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب 
اعتبار القدس عاصمة ل�«إس���رائيل«، واعترافه بسيادة »إسرائيل« 

على هضبة الجوالن.
وحث عدد من الضي���وف األجانب -من بينهم األمين الع���ام لألمم المتحدة 
وممثل���و االتحادين األوروبي واألفريقي- الزعم���اء العرب على رّص صفوفهم 
في وجه التحديات التي تواجه منطقتهم، وفقا لمراس���لة الجزيرة في القمة 

جيفارا البديري.

قمة تونس: اتفاق على 
دعم القضية الفلسطينية 

ومكافحة اإلرهاب

االستقالل/ وكاالت:
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي األحد، 
أنه ال مخرج نهائي من الصراع العربي اإلس���رائيلي 
إال بحل نهائي ش���امل يمنح الفلس���طينيين دولة 
مستقلة عاصمتها »القدس الشرقية«. وفق تعبيره.

وقال السيس���ي أم���ام القم���ة العربي���ة الثالثين 
المنعق���دة في تونس العاصم���ة: »ال مخرج نهائيًا 
م���ن الص���راع العرب���ي اإلس���رائيلي إال بحص���ول 
الفلس���طينيين على حقه���م في دولة مس���تقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية وعودة الجوالن لسوريا 

وتحرير األراضي العربية«.

وأضاف السيسي: »نمد يدنا للسالم العادل مقابل 
تحرير األراضي العربية المحتلة«.

وق���ال إن القمة العربية في تون���س تأتي متزامنة 
مع منعطف خطير ومهم ف���ي تاريخ األمة العربية 

بسبب األزمات المتعددة التي تمر بها البلدان.
وأش���ار الرئيس المصري إلى أن���ه »توجد تحديات 
كبيرة م���رت على الوطن العربي ف���ي العقد األخير، 
منه���ا حزمة األزم���ات التي تفجرت من���ذ 8 أعوام، 
لتنش���ر أخطار التفكك والطائفية واإلرهاب، الذى 
بات يه���دد صلب الدول���ة الوطنية ف���ي المنطقة 

العربية«.

االستقالل/ وكاالت:
دعا نادي القضاة في الجزائر )تنظيم قيد التأس���يس 
من���ذ 2012( األحد، الرئيس الجزائري المنتهية واليته 
عبد العزي���ز بوتفليقة، إل���ى تقديم اس���تقالته وحل 
” أجهزة مؤسس���ات الدولة للش���روع في وضع معالم 
الجمهورية الثانية القائم���ة على مبدأ الفصل الفعلي 

بين السلطات “.
وانض���م س���لك القضاة إل���ى الح���راك الش���عبي الذي 
تش���هده البالد منذ 22 فبراير / ش���باط الماضي، ونظم 
قضاة وقفات احتجاجية ضد ترش���ح الرئيس بوتفليقة 
لوالية رئاس���ية خامس���ة ثم ضد تمديد حكمه وتأجيل 

االنتخابات الرئاس���ية التي كان من المقرر تنظيمها 18 
أبريل / نيس���ان القادم، في س���ابقة لم تشهدها البالد 
منذ االستقالل س���نة 1962، وشكل انضمام أعضاء هذا 

السلك ضربة موجعة للنظام الجزائري.
وألح ن���ادي القضاة ف���ي بيانهم الموجه إل���ى الرئيس 
بوتفليق���ة، أمس، على ضرورة احترام إرادة الش���عب في 
انتخاب من يشاء وعزل من يشاء طبقا لنص المواد 7 و8 

من الدستور الجزائري.
وأش���ار القضاة في نص بيانهم إلى الش���لل الذي ضرب 
مؤخرًا مؤسسات الدولة الحيوية الكفيلة بضمان تطبيق 

أحكام الدستور الجزائري.

قضاة الجزائر يطالبون بوتفليقة 
باالستقالة وحل أجهزة مؤسسات الدولة

السيسي: ال مخرج من الصراع العربي 
اإلسرائيلي إال بدولة فلسطينية

االستقالل/ وكاالت: 
قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الليبية فائز الس���راج، األحد، إن حل األزمة في 
بالده ال يأتي بتقاس���م السلطة أو إقصاء أحد 

األطراف كما يدعي البعض.
وأضاف، في كلم���ة أمام القم���ة العربية في 
تونس: »لن نتنازل عن مبادئنا، )وعن( الحلول 
السلمية للوصول إلى دولة مدنية بما يضمن 

عدم عودة الحكم شمولي أو عسكرة الدولة«
وش���دد السراج، على أن »عس���كرة الدولة خط 

أحمر، لن نسمح له أن يحدث«.
وتاب���ع: »نتطلع لعقد مؤتم���ر الحوار الوطني، 
في أبريل / نيس���ان المقب���ل، آملين الوصول 
لصيغ���ة تفاهمية تضمن العمل على توحيد 

مؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
دس���تورية صحيحة تتيح للش���عب أن يقول 

كلمته«.
وأعرب عن أمله أن يقتنع البعض )لم يسمه( 

بأن الحل العسكري لن يربح منه أحد.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية 
والس���لطة يتركز حاليا بين حكومة »الوفاق« 
المعترف بها دوليا بالعاصمة طرابلس )غرب( 
وخليفة حفت���ر، قائد الق���وات المدعومة من 

مجلس نواب طبرق )شرق(.
وانطلق���ت األحد، القمة العربي���ة في دورتها 
العادية الثالثين على مستوى الزعماء والقادة، 
بحضور نحو نصف الق���ادة العرب، وغياب 8 

زعماء، فضال عن تجميد مقعد س���وريا.

االستقالل/ وكاالت:
جددت مفوضة السياس���ة الخارجية واألمن ف���ي االتحاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني التأكيد على أن االتحاد األوروبي »لن يعترف 
بسيادة إسرائيل على األراضي العربية التي احتلتها عام 1967«. 
وقال���ت موغيريني خالل قمة الجامعة العربي���ة في تونس األحد، 
إن االتح���اد األوروبي يقف معارًضا لق���رار الواليات المتحدة الذي 

»اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن السورية«.
وأشارت إلى أنه »سيبقى متمس���ًكا بعدم االعتراف بالسيادة 
اإلس���رائيلية على األراض���ي المحتلة ع���ام 1967«، معتبرة أن 

»تجاهل القرارات الدولية حول الجوالن ليس حاًل«.
ووق���ع الرئيس األمريكي دونالد ترم���ب مؤخًرا على قرار ينص 
على اعتراف الواليات المتحدة بسيادة »إسرائيل« على الجوالن 

السوري، مثيًرا بذلك موجة تنديد عربية ودولية كبيرة.

االستقالل/ وكاالت:
أكد العاهل الس���عودي الملك س���لمان ب���ن عبد العزيز 
رف���ض ب���الده ”القاطع“ العت���راف الوالي���ات المتحدة 
بسيادة "إس���رائيل" على هضبة الجوالن التي احتلتها 

من سوريا في حرب عام 1967.
وقال العاهل الس���عودي في كلمته ف���ي افتتاح القمة 
العربية التي ب���دأت أعمالها األحد ف���ي تونس ”نجدد 
التأكي���د على رفضن���ا القاطع ألي إجراءات من ش���أنها 

المساس بالسيادة السورية على الجوالن“.
وكان الرئي���س األمريك���ي دونال���د ترامب وق���ع إعالنًا 
األس���بوع الماضي يعترف بأن الجوالن إسرائيلية، وذلك 
بعد أقل من أربعة أش���هر من اعترافه بالقدس عاصمة 

ل�"إسرائيل".

السعودية تعلن رفضها 
»القاطع« العتراف أمريكا بسيادة 

»إسرائيل« على الجوالن

موغيريني: ال نعتزم 
االعتراف بـ »سيادة إسرائيل 

على أراضي 1967«

السراج: حل أزمة ليبيا ليس بتقاسم 
السلطة أو اإلقصاء أو العسكرة
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االستقالل/ وكاالت:
أغلق���ت صناديق االقت���راع في عموم 
الواليات التركية ال�81 األحد، بعد يوم 
من الماراث���ون االنتخابي بين تحالف 
ح���زب »العدال���ة والتنمي���ة« الحاكم 
وحلفائه، من جهة، و«تحالف الشعب« 
الذي يضم المعارضة، من جهة أخرى، 
لتحب���س تركيا أنفاس���ها في انتظار 
النتائج التي س���تبدأ بالظهور اعتبارًا 

من مساء اليوم.
وعند الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت 
المحلي، أغلقت صناديق االقتراع في 
32 والي���ة تركية، تقع ش���رق البالد، 
ث���م أغلقت عند الس���اعة الخامس���ة 
عصرًا، الصناديق ف���ي باقي الواليات 
وس���ط وغرب الب���الد، وأهمها واليات 

إسطنبول، وأنقرة، وإزمير. 
وتف���رض الهيئة العلي���ا لالنتخابات 
حظرًا عل���ى نتائ���ج التصويت، حتى 
الس���اعة التاس���عة مس���اء، وقد ترى 
بإمكانية الس���ماح بب���ث النتائج قبل 
ذلك، وهو من���وط باإلعالن عنه الحقًا، 
حيث ب���دأت على الفور بع���د انتهاء 
عملي���ات التصوي���ت، عملي���ات فرز 
األصوات في عموم المراكز االنتخابية.

ويتم فت���ح صناديق االقتراع من قبل 
الموظفي���ن المكلفي���ن م���ن الهيئة 
العليا لالنتخاب���ات، وبحضور مندوبي 

جميع األحزاب والمراقبين، حيث يتم 
تنظي���م ضبط األص���وات وتوزيعها، 
قب���ل أن يتم وضعها في نظام خاص 

الحتساب األصوات.
وبع���د ي���وم حاف���ل م���ن االنتخاب، 
السياسيين  بمش���اركة واس���عة من 
والمش���اهير، والمش���اهد المتمي���زة 
التي لون���ت االنتخابات، تتجه األنظار 
إلى س���اعات الحس���م التي يترقبها 
الش���ارع التركي، في ظ���ل إقبال كبير 
عل���ى التصويت. ورغ���م أنه لم تظهر 

أرقام نسب المشاركة في االنتخابات 
بشكل رسمي بعد، لكن عمليات رصد 
مجريات التصويت أظهرت كثافتها، 
وقد تصل نس���بة المشاركة ألكثر من 

85 في المائة.
ويتابع الرئيس رج���ب طيب أردوغان 
م���ن العاصمة أنقرة نتائج التصويت، 
بعدم���ا أدلى بصوته في إس���طنبول، 
على أن يعق���ب النتائج األولية كلمة 
اعت���اد إلقاءها من ش���رفة الحزب في 
العاصمة أنقرة، يعلن فيها انتصاره، 

في حال سارت النتائج كما يشتهيها 
»العدالة والتنمية«.

ُيذك���ر أن تركي���ا صوت���ت أمس في 
االنتخابات المحلي���ة التي تجري في 
81 والية، ويشارك فيها أكثر من 57 
مليون ناخب، الختي���ار 1389 رئيس 
بلدية. وجرت المنافسة بين تحالفين، 
الجمهوري ويضم  التحالف  األول هو 
الحزب الحاكم وحلف���اءه، والثاني هو 
الش���عب ويتألف من أحزاب  تحالف 

المعارضة.

انتخابات تركيا: حبُس أنفاس بانتظار النتائج

االستقالل/ وكاالت:
انتهت الجلسة األولى من القمة العربية الثالثين المنعقدة في تونس األحد، 
بتأكيد أغلب القادة العرب المشاركين فيها على دعم القضية الفلسطينية 
ومركزيته���ا بين القضايا واألزمات العربية، ورفض أي إجراء يمس الس���يادة 

السورية على الجوالن المحتل.
وباإلضافة إلى القضية الفلس���طينية، حضرت أيضا قضية مكافحة اإلرهاب 
بقوة في الجلس���ة االفتتاحي���ة للقمة العربية، التي غ���اب عنها نحو نصف 

القادة العرب.
ومن بين النقاط المش���تركة التي حضرت بكثرة في أغلب الخطابات العربية 
المطالبة بإيجاد حل سياس���ي لألزمة اليمنية، ووج���وب إنهاء األزمة اليمنية 

بحل سياسي سريع وفعال.
واختص���ت قضية الجوالن بحض���ور كبير، ليس فق���ط في كلمات 
الزعم���اء العرب؛ بل أيضا ف���ي التوصيات والق���رارات الصادرة عن 
القمة، وفقا للتسريبات األولية عن مضامين البيان الختامي للقمة، 
الت���ي أكدت رفض القم���ة إعالن الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب 
اعتبار القدس عاصمة ل�«إس���رائيل«، واعترافه بسيادة »إسرائيل« 

على هضبة الجوالن.
وحث عدد من الضي���وف األجانب -من بينهم األمين الع���ام لألمم المتحدة 
وممثل���و االتحادين األوروبي واألفريقي- الزعم���اء العرب على رّص صفوفهم 
في وجه التحديات التي تواجه منطقتهم، وفقا لمراس���لة الجزيرة في القمة 

جيفارا البديري.

قمة تونس: اتفاق على 
دعم القضية الفلسطينية 

ومكافحة اإلرهاب

االستقالل/ وكاالت:
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي األحد، 
أنه ال مخرج نهائي من الصراع العربي اإلس���رائيلي 
إال بحل نهائي ش���امل يمنح الفلس���طينيين دولة 
مستقلة عاصمتها »القدس الشرقية«. وفق تعبيره.

وقال السيس���ي أم���ام القم���ة العربي���ة الثالثين 
المنعق���دة في تونس العاصم���ة: »ال مخرج نهائيًا 
م���ن الص���راع العرب���ي اإلس���رائيلي إال بحص���ول 
الفلس���طينيين على حقه���م في دولة مس���تقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية وعودة الجوالن لسوريا 

وتحرير األراضي العربية«.

وأضاف السيسي: »نمد يدنا للسالم العادل مقابل 
تحرير األراضي العربية المحتلة«.

وق���ال إن القمة العربية في تون���س تأتي متزامنة 
مع منعطف خطير ومهم ف���ي تاريخ األمة العربية 

بسبب األزمات المتعددة التي تمر بها البلدان.
وأش���ار الرئيس المصري إلى أن���ه »توجد تحديات 
كبيرة م���رت على الوطن العربي ف���ي العقد األخير، 
منه���ا حزمة األزم���ات التي تفجرت من���ذ 8 أعوام، 
لتنش���ر أخطار التفكك والطائفية واإلرهاب، الذى 
بات يه���دد صلب الدول���ة الوطنية ف���ي المنطقة 

العربية«.

االستقالل/ وكاالت:
دعا نادي القضاة في الجزائر )تنظيم قيد التأس���يس 
من���ذ 2012( األحد، الرئيس الجزائري المنتهية واليته 
عبد العزي���ز بوتفليقة، إل���ى تقديم اس���تقالته وحل 
” أجهزة مؤسس���ات الدولة للش���روع في وضع معالم 
الجمهورية الثانية القائم���ة على مبدأ الفصل الفعلي 

بين السلطات “.
وانض���م س���لك القضاة إل���ى الح���راك الش���عبي الذي 
تش���هده البالد منذ 22 فبراير / ش���باط الماضي، ونظم 
قضاة وقفات احتجاجية ضد ترش���ح الرئيس بوتفليقة 
لوالية رئاس���ية خامس���ة ثم ضد تمديد حكمه وتأجيل 

االنتخابات الرئاس���ية التي كان من المقرر تنظيمها 18 
أبريل / نيس���ان القادم، في س���ابقة لم تشهدها البالد 
منذ االستقالل س���نة 1962، وشكل انضمام أعضاء هذا 

السلك ضربة موجعة للنظام الجزائري.
وألح ن���ادي القضاة ف���ي بيانهم الموجه إل���ى الرئيس 
بوتفليق���ة، أمس، على ضرورة احترام إرادة الش���عب في 
انتخاب من يشاء وعزل من يشاء طبقا لنص المواد 7 و8 

من الدستور الجزائري.
وأش���ار القضاة في نص بيانهم إلى الش���لل الذي ضرب 
مؤخرًا مؤسسات الدولة الحيوية الكفيلة بضمان تطبيق 

أحكام الدستور الجزائري.

قضاة الجزائر يطالبون بوتفليقة 
باالستقالة وحل أجهزة مؤسسات الدولة

السيسي: ال مخرج من الصراع العربي 
اإلسرائيلي إال بدولة فلسطينية

االستقالل/ وكاالت: 
قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الليبية فائز الس���راج، األحد، إن حل األزمة في 
بالده ال يأتي بتقاس���م السلطة أو إقصاء أحد 

األطراف كما يدعي البعض.
وأضاف، في كلم���ة أمام القم���ة العربية في 
تونس: »لن نتنازل عن مبادئنا، )وعن( الحلول 
السلمية للوصول إلى دولة مدنية بما يضمن 

عدم عودة الحكم شمولي أو عسكرة الدولة«
وش���دد السراج، على أن »عس���كرة الدولة خط 

أحمر، لن نسمح له أن يحدث«.
وتاب���ع: »نتطلع لعقد مؤتم���ر الحوار الوطني، 
في أبريل / نيس���ان المقب���ل، آملين الوصول 
لصيغ���ة تفاهمية تضمن العمل على توحيد 

مؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
دس���تورية صحيحة تتيح للش���عب أن يقول 

كلمته«.
وأعرب عن أمله أن يقتنع البعض )لم يسمه( 

بأن الحل العسكري لن يربح منه أحد.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية 
والس���لطة يتركز حاليا بين حكومة »الوفاق« 
المعترف بها دوليا بالعاصمة طرابلس )غرب( 
وخليفة حفت���ر، قائد الق���وات المدعومة من 

مجلس نواب طبرق )شرق(.
وانطلق���ت األحد، القمة العربي���ة في دورتها 
العادية الثالثين على مستوى الزعماء والقادة، 
بحضور نحو نصف الق���ادة العرب، وغياب 8 

زعماء، فضال عن تجميد مقعد س���وريا.

االستقالل/ وكاالت:
جددت مفوضة السياس���ة الخارجية واألمن ف���ي االتحاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني التأكيد على أن االتحاد األوروبي »لن يعترف 
بسيادة إسرائيل على األراضي العربية التي احتلتها عام 1967«. 
وقال���ت موغيريني خالل قمة الجامعة العربي���ة في تونس األحد، 
إن االتح���اد األوروبي يقف معارًضا لق���رار الواليات المتحدة الذي 

»اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجوالن السورية«.
وأشارت إلى أنه »سيبقى متمس���ًكا بعدم االعتراف بالسيادة 
اإلس���رائيلية على األراض���ي المحتلة ع���ام 1967«، معتبرة أن 

»تجاهل القرارات الدولية حول الجوالن ليس حاًل«.
ووق���ع الرئيس األمريكي دونالد ترم���ب مؤخًرا على قرار ينص 
على اعتراف الواليات المتحدة بسيادة »إسرائيل« على الجوالن 

السوري، مثيًرا بذلك موجة تنديد عربية ودولية كبيرة.

االستقالل/ وكاالت:
أكد العاهل الس���عودي الملك س���لمان ب���ن عبد العزيز 
رف���ض ب���الده ”القاطع“ العت���راف الوالي���ات المتحدة 
بسيادة "إس���رائيل" على هضبة الجوالن التي احتلتها 

من سوريا في حرب عام 1967.
وقال العاهل الس���عودي في كلمته ف���ي افتتاح القمة 
العربية التي ب���دأت أعمالها األحد ف���ي تونس ”نجدد 
التأكي���د على رفضن���ا القاطع ألي إجراءات من ش���أنها 

المساس بالسيادة السورية على الجوالن“.
وكان الرئي���س األمريك���ي دونال���د ترامب وق���ع إعالنًا 
األس���بوع الماضي يعترف بأن الجوالن إسرائيلية، وذلك 
بعد أقل من أربعة أش���هر من اعترافه بالقدس عاصمة 

ل�"إسرائيل".

السعودية تعلن رفضها 
»القاطع« العتراف أمريكا بسيادة 

»إسرائيل« على الجوالن

موغيريني: ال نعتزم 
االعتراف بـ »سيادة إسرائيل 

على أراضي 1967«

السراج: حل أزمة ليبيا ليس بتقاسم 
السلطة أو اإلقصاء أو العسكرة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قرر مكتب نتنياهو األحد، إلغاء اجتماع 
المجل���س األمني السياس���ي المصغر 
"الكابين���ت" المق���رر عق���ده األربع���اء 

المقبل.
ويأت���ي إلغ���اء االجتماع بع���د أن طالب وزير 
التعلي���م اإلس���رائيلي زعيم ح���زب اليمين 
الجدي���د نفتال���ي بيني���ت النائ���ب الع���ام 
اإلس���رائيلي أفيح���اي ماندلبلي���ت بإجب���ار 
نتنياه���و على عقد جلس���ة للكابينت األحد 

لمناقشة الوضع في غزة.
وقال بينت الس���بت إنه سيرفض هو ووزيرة 
القضاء اإلسرائيلية إيليت شاكيد االتفاقات 

مع "حماس".
وأوضحت القناة 13 العبرية أنه على  خلفية 
طلب بينيت إلى المستش���ار القانوني حول 
تعجي���ل اجتم���اع الكابينت، ألغ���ى مكتب 
نتنياه���و اجتماع مجلس الوزراء السياس���ي 
واألمني المصغر المق���رر عقده يوم األربعاء 

المقبل.

مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
اإلس���رائيلي يس���تعدون  الجيش  في 
للحرب في غزة، وهذا س���يحصل أغلب 
الظن بعد االنتخابات، مع حلول الصيف. 
كل الخطط جاهزة عملًيا، س���تكون حرًبا 
ش���املة مع توغ���ل بري لق���وات كبيرة 
ومناورة برية للمدرعات، حامالت الجنود 
المدرعة وسالح المشاة، عمليات سرية 
لوحدات خاصة وإحباط���ات مركزة، إلى 
جانب هجمات مكثفة من الجو وقصف 

من البحر.
البري فس���يكون احتالل  الدخول  غاية 
القط���اع، فالوصول م���ن الحدود وحتى 
البحر )مس���يرة نحو عشرة كيلو مترات( 
ال ُيفت���رض أن يس���تغرق أكثر من أربع 
س���اعات، وإط���الق الق���وات البرية نحو 
المعركة المس���تقبلية ل���ن يكون فقط 
الغراض عسكرية - عملياتية اضطرارية، 
وعندما ُيحتل القطاع سيبدأ القتال من 

حي إلى حي ومن بيت إلى بيت.
أم���ا ه���دف الح���رب فس���يتعين على 
القي���ادة السياس���ية أن تق���رره، وأواًل 
وقبل كل ش���يء؛ هل هو إسقاط حكم 
حماس؟ حتى لو نجح هذا، وثمة ش���ك 
حول ذلك ال بأس بِه، فإن أفكار حماس 
لن تهزم، من س���يحل مح���ل حكمها؟ 
السلطة الفلسطينية؟ مشكوك جًدا أن 
تحمل على حراب الجيش اإلس���رائيلي 
كي تعود وتحك���م القطاع. نظام عربي 
- دول���ي؟ احتم���ال طفي���ف، مصر غير 
معنية بأخذ المس���ؤولية ع���ن القطاع. 
رئيس ال���وزراء بنيامي���ن نتنياهو روى 

في محادثات مغلق���ة بأنه في لقاءاته 
مع زعماء في العالم العربي طرح عليهم 
فكرة أن يأخذوا تح���ت رعايتهم إدارة 
القطاع، أما هم فلم يرغبوا في الس���ماع 

عن ذلك.
في هذه الظروف، س���تضطر إسرائيل 
إل���ى الع���ودة لتحكم القط���اع، وتقيم 
في���ه حكًما عس���كرًيا، وتح���رص على 
وتلبية  فلس���طيني  مليون���ْي  إطع���ام 
احتياجاتهم: التعليم، الصحة، الوقود، 
الغذاء وغيره، في فترة كّفت فيها إدارة 
ترامب عن تموي���ل الوكالة، ناهيك عن 
الضغط من اليمين إلقامة المستوطنات 
مرة أخرى في القطاع. وإذا احتل الجيش 
اإلسرائيلي غزة وانسحب منها بعد زمن 
ما، فإنه لن يبقي فيها إال أرًضا محروقة 
وأرًضا خصبة لتصب���ح مثابة الصومال، 
بالد تسيطر عليها عصابات ومنظمات 

"إرهابية" كالقاعدة و"داعش".
كل واح���د من هذه الخيارات أس���وأ من 
س���ابقه، ولكن س���يناريو الح���رب بعد 
أش���هر قليلة ليس ق���دًرا محتوًما، هذا 
الس���يناريو ُيمكن منعه، وهو س���ُيمنع 
إذا ما عملت الحكومة التي ستقوم بعد 
االنتخابات على اتصاالت مع الس���لطة 
الفلسطينية تحت مظلة مؤتمر إقليمي 
برعاية الدول العربية والقوى العظمى؛ 
وف���ي "أزرق - أبي���ض" يتحدث���ون عن 
ذل���ك. أما احتماالت أن تنش���ب الحرب 
فستزداد إذا ما انتخب نتنياهو لوالية 
خامس���ة وش���ّكل ائتالًف���ا يمينًيا مرة 
أخرى، لي���س ألنه يدق طب���ول الحرب، 

بل العك���س، فنتنياهو زعي���م حذر ال 
يس���ارع إلى القتال؛ بل بسبب الضغط 
الجماهيري المتعاظم الذي يتعرض له، 
بسبب العجز الذي يبديه هو وحكومته 

لمعالجة مشكلة غزة.
ف���ي ال� 30 م���ن آذار قبل س���نة، بدأت 
المظاه���رات عل���ى الج���دار، وتواصلت 
الحارقة  الورقي���ة  الطائ���رات  بإط���الق 
والبالون���ات المتفجرة وإلق���اء العبوات 
والكمائن ضد  القناصة  ونار  الناس���فة 
قوات الجيش اإلسرائيلي، وبين الحين 
واآلخر إطالق الصواريخ نحو إس���رائيل؛ 
هذه حرب استنزاف بكل معنى الكلمة. 
حتى نش���وبها كان للسكان في غالف 
غ���زة ه���دوء ث���الث س���نوات ونصف، 
ولك���ن حكوم���ة نتنياه���و ضيعته���ا، 
حين امتنع���ت عن محاولة الوصول إلى 

تسوية.
مخط���ط التس���وية واضح بم���ا يكفي 
للجميع: على إسرائيل أن ترفع الحصار، 
تسمح بدخول مليارات الشواكل إلعمار 
القطاع )المال موجود من الدول المانحة 
ومن المحافل الدولية(، توس���يع مجال 
الصي���د والدف���ع إلى األمام بمش���اريع 
الكهرباء، تحس���ين  إنتاج  لزيادة قدرة 
حقيق���ي لجودة مي���اه الش���رب، إقامة 
منشآت مجاري وتطهير للمياه العادمة 
ومش���اريع توفر عم���اًل وتقلص البطالة 
التي تصل إل���ى %50. ثمة موضوعان 
يصعبان األمر ج���ًدا على هذا المخطط: 
األول هو رفض الس���لطة الفلسطينية 
لم  العملي���ة طالم���ا  ف���ي  المش���اركة 

تستأنف إس���رائيل المفاوضات معها، 
والثاني ه���و إصرار إس���رائيل على أن 
يكون الش���رط المس���بق لكل تس���وية 
أو ترتي���ب هو إع���ادة أش���الء جثمانْي 
الجنديْي���ن وإع���ادة المدنيْين االثنْين، 
حماس مستعدة لصفقة تبادل، ولكنها 
تضع ش���رًطا مسبقا لها )تحرير نحو 50 
من رجالها، من محرري صفقة ش���اليط 
مّمن اعي���د اعتقالهم عش���ية "الجرف 
الصامد"، وكذا تحرير مئات األسرى من 

السجون في إسرائيل(.
"إس���رائيل" ترف���ض ذلك؛ ف���ال حراك 
طالم���ا ال توجد صفقة تبادل لألس���رى، 
وال صفق���ة ألن الثمن المطل���وب عال، 
وبكسر هذه الدائرة الشيطانية يتعين 
عل���ى الحكومة أن تتخذ قراًرا ش���جاًعا، 
فتنظ���ر إل���ى الجمه���ور مباش���رة، إلى 
العيون، وتقول بأن حياة س���كان غالف 
غ���زة والهدوء أهم من أش���الء جثمانْي 
الجنديْين والمدنيْي���ن االثنْين اللذْين 
انتقال إلى غزة بإرادتهما، ولكن حكومة 
نتنياه���و ال تفعل أّي م���ن هذه األمور، 
وبداًل من ذل���ك فإنها تراوح في المكان 

من وقف مؤقت للنار وهزيل إلى آخر.
قبل نحو ثالثة أس���ابيع، تحدث رئيس 
ال���وزراء في كتلة "الليك���ود"، ورًدا على 
االنتق���اد الذي وّجه ل���ه بموافقته على 
نق���ل الم���ال القط���ري إلى غ���زة، فإنه 
في واق���ع األمر يدفع خ���اوة لمنظمات 
"اإلرهاب"؛ قال نتنياهو إن من يعارض 
الدولة الفلسطينية يجب أن يؤيد ضخ 

األموال.

رس���مًيا، لم يتراجع نتنياه���و علًنا عن 
تأيي���ده لفك���رة الدولتي���ن، ولكن في 
فك���ره وف���ي أفعاله واضٌح كالش���مس 
أن���ه يع���ارض ذل���ك. يمك���ن لألمر أن 
يش���رح خطواته منذ "الجرف الصامد" 
وبالتأكيد في السنة األخيرة، فهو يبذل 
كل جهد مس���تطاع إلضعاف السلطة 
)تجميد نصف مليار ش���يكل من أموال 
ضرائ���ب الش���عب الفلس���طيني التي 
وبالتوازي  كوصّي(،  إسرائيل  تحتجزها 
يض���خ األم���وال لحماس كي يش���تري 

ا مؤقًتا. هدوًء
ال يمكن أن يكون لنهج نتنياهو تفسير 
آخر؛ فهو يعّبر عن رغبته بشق الشعب 
الفلس���طيني إلى كيانْي���ن جغرافيْين 
)الضفة وغزة( وإلى حكمين )الس���لطة 
وحم���اس(، وهدفه األعلى هو س���د كل 
ش���ق - حتى وإن كان صغي���ًرا للغاية - 
يتيح استئناف المفاوضات السياسية، 

وتحطيم فكرة الدولة الفلسطينية.
هذه سياسة واضحة، تستمد إلهامها 
من أيديولوجيا وفكر متماسك فيه رؤية 
تاريخي���ة بعد المدى، فهي مس���تعدة 
)واستناًدا  الجنوب  ألن تضحي بسكان 
إلى نار الصواريخ في األس���ابيع األخيرة 
"غوش دان" وشمالها أيًضا( على مذبح 
فكر تاريخي أيديولوجي للمدى البعيد. 
إذا ما نش���بت قريًبا حرب في غزة، فإنها 
س���تكون حرًب���ا زائدة أخ���رى، ونتيجة 
مباش���رة لسياسة، اس���تراتيجية وفكر 

وليس لغياب السياسة.
)عن صحيفة "معاريف" - يوسي ملمان(

ضخ األموال لغزة بهدف قطع الطريق على الدولة الفلسطينية

القدس المحتلة/ االستقالل:
يتوقع أن يعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، 
الذي بدأ صباح األحد، زيارة إلى »إس���رائيل« تستمر 
4 أي���ام، عن افتت���اح مكتب تجاري لب���الده بالقدس 
المحتلة، وبذلك يرجئ اإلعالن عن نقل س���فارة بالده 
من »ت���ل أبيب« للقدس، حيث كان م���ن المتوقع أن 
يعل���ن عن ذلك خالل زيارته للب���الد قادما من أميركا 

في ثاني محطة لزيارة خارجية بعد تنصيبه رئيسا.
واس���تقبل رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 
نتنياه���و، الرئيس البرازيلي في مط���ار بن غوريون، 
حيث أش���اد بالعالقات بين البلدين، مش���يدا بتوجه 
الرئيس بولسونارو في تعزيز العالقات اإلسرائيلية 
البرازيلية، من خ���الل توقيع االتفاقيات بين البلدين 
التج���ارة واالس���تثمارات والتكنولوجيا  في مجاالت 

والزراعة والطاقة والسياحة. 
وقال بولس���ونارو بالعبرية خالل مراسم الترحيب به 
ونتنياهو إل���ى جواره في مطار ب���ن غوريون في تل 

أبيب »أحب إسرائيل«.
وس���يزور نتنياهو والرئيس البرازيل���ي حائط البراق 
اإلثنين، ثم سيش���اركان خالل، يوم غد الثالثاء، في 
»قمة االبتكار اإلس���رائيلية البرازيلي���ة«، والتي تعد 
بمثابة الفعالية االقتصادية التي تجمع رجال األعمال 

وبعض الشركات الرائدة في إسرائيل والبرازيل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت ما يس���مى قيادة الجبهة الداخلية 
اإلس���رائيلية إجراء اختبار على صافرات 
اإلنذار ف���ي منطق���ة "هش���ارون" التي 
تعرض���ت لصواريخ أطلقت من قطاع غزة 

قبل أسبوع.
وأوض���ح موقع مفزاك الي���ف أن تمارين 
االختبار س���تجرى يوم غد الثالثاء، حيث 
س���تدوي صافرات اإلنذار ف���ي مناطق: 
"نتانيا، يه���ودا، كفريون���ا، تايبي، تيرا، 

زيمر، ومجلس هوف هشارون اإلقليمي".
وأس���فر الصاروخ الذي سقط على منزل 
في "هشارون" عن تدمير المنزل وإصابة 
7 م���ن قاطني���ه، وصفت ج���راح أحدهم 

بالخطيرة.

الرئيس البرازيلي يكتفي 
بمكتب تجاري ويرجئ 
نقل السفارة للقدس

االحتالل يختبر صافرات اإلنذار في »هشارون« 

نتنياهو يلغي اجتماع »الكابينت« المقرر األربعاء المقبل
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االستقالل/ وكاالت:
طور باحثون في جامعة "دريسكل" للفنون والعلوم 
في والية بنس���لفانيا األمريكية تطبيق���ًا إلكترونيًا 
عل���ى الهوات���ف الذكية، يعتبر األول م���ن نوعه، إذ 
يمكنه التنبؤ بالمس���تخدمين الذين س���يحاولون، 
عل���ى األرجح، التهرب من الحمي���ات الغذائية التي 
يلتزمون بها، لمساعدتهم على مواصلة االلتزام بها.

وأظهرت دراس���ة حديثة أجراه���ا المركز األمريكي 
لمكافحة األم���راض والوقاية منها أن أكثر من ثلثي 
البالغين في الواليات المتحدة يعانون من السمنة، 

وأكثر من نصفهم يحاولون إنقاص أوزانهم.
ويقول الباحث إيفان فورمان، رئيس فريق الدراسة: 
"تطبيقات خس���ارة الوزن اكتسبت شعبية متزايدة، 
ولكن قلة من المس���تخدمين ينجحون في تخفيض 
أوزانه���م والحفاظ على الوزن الذي وصلوا إليه، حتى 
بمس���اعدة هذه النوعية من التطبيقات"، مشيرًا إلى 

أن الذين يلتزمون بحميات غذائية كثيرًا ما يصابون 
بانتكاسات تؤدي للحيلولة دون إنقاص الوزن، وربما 

تؤدي إلى زيادة الوزن مرة أخرى.
كيف يعمل التطبيق؟

ويستخدم التطبيق اإللكتروني "أون تراك" أساليب 
إحصائي���ة متط���ورة تعتمد على منظوم���ة التعلم 
اإللكترون���ي لجمع البيانات ح���ول األنماط الغذائية 
الفردية لكل مس���تخدم، خاصًة األنماط الس���لوكية 
التي تعكس االلتزام بالحمية الغذائية والسلوكيات 
التي تش���ير إلى أن المس���تخدم بصدد التخلي عن 

الحمية الغذائية.
وإذا سجلت المعادلة الخوارزمية التي يعتمد عليها 
التطبي���ق اإللكتروني، أن المس���تخدم على وش���ك 
اإلصابة بانتكاس���ة، فإنها تبعث إليه برس���الة في 
محاولة للتصدي ألسباب هذه االنتكاسة، بمعنى أن 
التطبيق يستطيع التنبؤ بأن المستخدم سيخالف 

الحمي���ة الغذائية عندما يس���تيقظ لي���اًل، أو بدافع 
الملل ف���ي المن���زل أو عندما يش���عر بميل مفاجئ 
لتناول وجبة ش���هية، وغير ذلك من األس���باب التي 

تؤدي لمخالفة الحمية الغذائية.
ديل���ي"  "س���اينس  اإللكترون���ي  الموق���ع  ونق���ل 
المتخص���ص في األبح���اث العلمي���ة والتكنولوجيا 
عن الباحث إيفان فورمان، أن "هذه الدراس���ة تندرج 
ف���ي إطار األبحاث التي تهدف إلى المس���اعدة على 
االلت���زام بالحمي���ات الغذائية إلنق���اص الوزن في 

نهاية المطاف".
وأك���د أن التطبيق الجديد أثب���ت جدارته في ثالثة 
مجاالت، أواًل من حيث ش���عور المستخدمين بالرضا 
ع���ن كفاءته، وثانيًا م���ن حيث قدرته عل���ى التنبؤ 
باالنتكاسات في مخالفة الحميات الغذائية، وأخيرًا 
ألنه قّلل من االنتكاس���ات الت���ي تصيب الملتزمين 

بالحميات الغذائية بنسبة تصل إلى 13.3%.

تطبيق إلكتروني للتنبؤ بمن يحاول التهرب من الحمية الغذائية!

االستقالل/ وكاالت:
يحتوي السمس���م على نس���بة عالية من 
الفيتامين���ات والعناص���ر الغذائية التي 
تعمل على تعزيز صحة الجس���م وحمايته 
م���ن األمراض، إذ إنه يحتوي على البروتين 
والس���كريات واأللي���اف وفيتامين )أ وب(، 
التي تحافظ  األخرى  الفيتامينات  وبعض 

على صحة الجسم. ومن فوائد السمسم:
-1 يحت���وي السمس���م عل���ى بعض 
الخصائص الت���ي تعمل على تعزيز 
صحة الجهاز المناع���ي والوقاية من 

األمراض واألوبئة.
-2 يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تحد من خطر 

اإلصابة بهشاشة العظام والتهابات المفاصل والعضالت.
-3 كما يحتوي على بعض األلياف التي تحافظ على صحة الجهاز 

الهضمي وتحمى الجسم من اإلصابة باألمراض السرطانية.
-4 يحاف���ظ عل���ى صحة القل���ب واألوعية الدموي���ة ويحميه من 

اإلصابة باألزمات القلبية.
-5 تن���اول السمس���م يحد م���ن خط���ر اإلصابة بمرض الس���كر 
والسمنة ولكن بكميات معتدلة وذلك الحتوائه على العديد من 

الفيتامينات والعناصر الغذائية.

-6 يحافظ على مس���توى ضغط الدم ويساعد على خفضه، لذلك 
ينصح مرضى الضغط المرتفع بتناول السمسم.

-7 نظرًا الحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات فإنه يحد من 
خطر اإلصابة باألنيميا.

-8 يحت���وي السمس���م على كمية كبي���رة من الم���واد المضادة 
لألكس���دة والفيتامينات األخرى التي تحافظ على صحة البشرة 
ويح���د من خطر اإلصاب���ة بالتجاعيد وعالم���ات التمدد والهاالت 

السوداء.
-9 يدع���م صحة الغ���دة الدرقية، حيث إنه مص���در جيد للحديد 

والنحاس والزنك والفيتامينات األخرى.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراسة جديدة أن العيش في مدينة ملوثة قد يزيد 
من خط���ر الذهان، حيث ربط العلم���اء ألول مرة بين الهواء 
الس���ام وجنون االرتياب الشديد و"س���ماع األصوات" لدى 

الشباب.
وح���ذر الباحث���ون م���ن أن هذه الح���االت قد تتط���ور إلى 
اضطرابات ذهانية، مثل انفصام الش���خصية أو االضطراب 
ثنائي القطب، ومشاكل الصحة العقلية ومحاوالت االنتحار.

وأكد الخبراء على أن الكش���ف عن الكيفية التي قد يؤدي 
بها تلوث الهواء إلى الذهان، يجب أن تكون "أولوية صحية 

عاجلة".
وتأتي هذه الدراس���ة وسط تقديرات بأن %70 من سكان 

العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050.
وخالل هذه الدراس���ة األولى من نوعها، حلل الباحثون في 
جامعة كينغز كوليدج بلندن بيانات 2232 طفال، ولدوا في 
إنجلترا وويلز، وجرى تقييمه���م ضمن تجارب ذهنية في 

مقابالت شخصية عند بلوغهم سن 18 عاما.
واس���تخدم الباحثون في تحليل البيانات قائمة بتقديرات 

للتلوث في الهواء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ووجد الباحثون أن االضطرابات الذهنية كانت أكثر شيوعا 
في المناطق الحضرية، حيث كان التعرض لثاني أكس���يد 
النيتروجين )NO2(، وأكاسيد النيتروجين )NOx(، والمواد 

الجزيئية الصغيرة جدا )PM2.5( أعلى.
وتشكل أكاس���يد النيتروجين وثاني أكسيد النيتروجين 
%60 من الصلة بين الذهان والعيش في منطقة حضرية، 

."JAMA Psychiatry" وفقا للدراسة التي نشرت في
وتعد وسائل النقل أكبر منتجي أكسيد النيتروجين وثاني 
أكس���يد النيتروجي���ن، ولذلك يجب وض���ع خطط للحد من 

أخطر ملوثات للهواء.
وقال الدكتور جوان نيوبري، الذي قاد الدراسة، إنه وزمالءه 
ال يستبعدون التلوث السمعي كعامل يقود إلى مثل هذه 
االضطرابات، حيث إن الضوضاء ت���ؤدي إلى تعطيل النوم 

وتسبب التوتر، األمر الذي قد يؤدي بدوره إلى الذهان.
ويوضح نيوبري وزمالؤه أن الدماغ يمكن أن يتأثر مباش���رة 
بالهواء الملوث، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من التجارب 

لتأكيد هذه االستنتاجات.

دراسة: الحياة الحضرية تؤدي إلى الذهان!
االستقالل/ وكاالت:

كش���ف موقع »WABetaInfo« أن 
»الظالم« ظهرت  ميزة وضعي���ة 

عل���ى اإلص���دار التجريبي من 
تطبي���ق »وات���س آب« ف���ي 

هواتف أندرويد.
للمس���تخدمين  ويمك���ن 
تحمي���ل هذا اإلص���دار من 
الختبار  المراس���لة،  تطبيق 

أحدث المي���زات التي تعمل 
عليها الش���ركة، قبل أن تقرر 

طرحها في اإلصدار الرسمي.
ولوح���ظ ظه���ور المي���زة الجديدة 

التي تس���هل اس���تخدام »واتس آب« 
في الليل وف���ي حاالت اإلض���اءة المنخفضة، 

في اإلصدار التجريبي »2.19.82«، ولكنها ليست متاحة 
لجميع المستخدمين.

وم���ن المتوقع أن تعمل وضعية »الظالم« على تحس���ين 
تجربة المس���تخدم، وتقليل معدل استهالك البطارية، 

من خالل تفعيل الخلفية الس���وداء في 
»واتس آب«.

وُيق���ال إن »وات���س آب« ما يزال 
يعمل عل���ى ه���ذا التحديث، 
للتأكد من خلوه من األخطاء 

المحتملة.
»واتس  تطبيق  ولتحمي���ل 
 ،)beta( التجريب���ي  آب« 
يجب االنتق���ال إلى »غوغل 
ب���الي« على جه���از أندرويد 
للبح���ث ع���ن التطبي���ق. وفي 
أس���فل الصفح���ة، س���تجد 
خي���ار »جرب إص���دار بيتا«، 
على  الضغط  يمك���ن  حيث 
»I›m In«، ث���م انق���ر ف���وق 
»االنضمام« للتأكيد. واكُتش���فت هذه الميزة مسبقا في 
اإلصدار التجريبي م���ن التطبيق على نظام »iOS«، ولكن 
تحميل اإلصدار التجريبي من »واتس آب« على نظام آبل، 

يعد عملية أكثر تعقيدا وخطورة، لذا ال ُينصح بها.

»واتس آب« يطرح ميزة خاصة بالدردشة الليلية!

االستقالل/ وكاالت:
قالت الجمعية األلمانية للسكري إن سكري الحمل يرفع خطر اإلصابة 

باكتئاب ما بعد الوالدة، وذلك استنادًا إلى نتائج دراسة حديثة.
وأوضحت الجمعية أن أس���باب عدة تق���ف وراء األمر، منها عمليات 
تتعل���ق بالغدد الصم���اء العصبية مثل اخت���الل التفاعل بين المخ 
والغدة الكظرية، أو تأثير ارتفاع األنس���ولين ف���ي الدم على الغدة 
الدرقية، أو اضطراب إفراز هرمون الس���يروتونين المعروف باس���م 
“هرمون السعادة”، إلى جانب التوتر النفسي الناجم عن السكري.

وتتمثل أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة في الحزن، والكآبة، والشعور 
بالذن���ب، واضطرابات النوم، وفقدان الش���هية، وضع���ف التركيز، 
وسرعة اإلرهاق، وغالبًا ما تظهر هذه األعراض بعد شهر من الوضع.

لذل���ك يجب استش���ارة طبيب نفس���ي فور مالحظ���ة األعراض، 
إلى اكتئ���اب مزمن  يؤثر سلبيًا على عالقة لتجنب تحول���ه 

لتفكير األم بطفله���ا، وربما يدفعها إلى  ا
في االنتحار.

ارتفاع السكر أثناء الحمل 
يهدد بـ »اكتئاب بعد الوالدة«

9 فوائد طبية مذهلة للسمسم.. 
يحمي من السرطان والسكر والسمنة

االستقالل/ وكاالت:
 أثبتت شركة "xiaomi" تفوقها في 
عال���م التقنية من جديد، وكش���فت 
ع���ن تقنية غير مس���بوقة تس���مح 
بسرعة  الهواتف  بطاريات  بش���حن 
فائق���ة. ونش���رت الش���ركة فيديو 
 Super" يظه���ر أن النظ���ام الجديد
Charge Turbo"، يشحن الهواتف 
بتي���ار قدرت���ه 100 واط، ويمكن���ه 
شحن بطارية بس���عة 4000 ميللي 
أمبير في غض���ون 17 دقيقة فقط، 
ليكون أس���رع نظام لشحن بطاريات 
الهواتف في العالم حاليا. وينافس 
 super" نظام الش���حن هذا نظ���ام
 "Oppo" الذي طرحته شركة "vooc
لهواتفه���ا منذ فترة، ويعد أس���رع 
بأربع مرات تقريبا من أنظمة الشحن 

في أحدث هواتف "سامسونغ".

 »xiaomi«
ت�شعل ثورة يف 
عامل الهواتف 

الذكية!
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بيروت/ االستقالل: 
أعلن نادي النجمة اللبناني انس���حابه رسميا 
من مباراته ض���د مضيفه نادي هالل القدس 
الفلس���طيني، ضم���ن الجول���ة الثالث���ة من 
مباري���ات المجموع���ة األولى ل���كأس االتحاد 
اآلس���يوي لكرة الق���دم، والت���ي كانت مقررة 

اليوم االثنين .
وأك���د رئيس النادي أس���عد صقال أن ناديه 
أرس���ل كتابا رس���ميا لالتحاد اآلسيوي يعلن 
فيه االنس���حاب، وأضاف: »أرس���لنا كتابا إلى 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم نعلمه انسحابنا 
من المب���اراة المقررة ضد ه���الل القدس في 
ملع���ب فيصل الحس���يني بالق���دس التزاما 

بالقوانين اللبنانية«.
وأش���ار صقال إلى إجراء اتصاالت مع النادي 
الفلسطيني للعب المباراة في أرض محايدة، 
وأضاف: »كنا نأمل أن يس���هل نادي الهالل 
الموافق���ة عل���ى خ���وض المب���اراة في أرض 

محايدة لكنهم لم يوافقوا«.

وأوقع���ت قرع���ة المس���ابقة ه���الل القدس 
ف���ي المجموعة األولى م���ع الوحدات األردني 

والنجمة والجيش. 
وأثيرت المس���ألة بش���أن األخيرين، نظرا ألن 
لبنان وس���وريا ال يزاالن رسميا في حالة حرب 

مع »إس���رائيل«، وال يربطهما أي اتفاق سالم 
على غرار األردن.

ويتذي���ل النجم���ة ترتي���ب المجموعة بعد 
خس���ارتين أمام الوح���دات األردني والجيش 

السوري بنتيجة واحدة )1-0(.

نابلس/ االستقالل: 
بالط���ة عن  ن���ادي مركز  كش���ف 
عب���د  مدافع���ه  إصاب���ة  طبيع���ة 
اللطيف البه���داري, التي تعرض 
لها في مباراة الفريق األخيرة أمام 
مؤسس���ة البيرة, ضمن منافسات 
األسبوع الس���ادس عشر من دوري 

المحترفين.
وتلقى البه���داري إصابة قوية في 
الوجه واليد, وهو ما أّثر عليه خالل 
للطرد  التي تعرض فيها  المباراة, 

بالدقيقة 77.
وأكد نادي بالطة أن مدافع المنتخب الوطني يحتاج عدة أيام للراحة, لضمان 

التعافي بالشكل السليم, رغم أنه سيغيب عن الجولة المقبلة لإليقاف.
يش���ار إلى أن المباراة انتهت بخسارة مركز بالطة أمام مؤسسة البيرة بهدف 

نظيف, سجله محمد ناطور في الدقيقة 25.

النجمة اللبناني ينسحب أمام هالل القدس

االستقالل/ وكاالت:
عاد ليفربول ليتربع على صدارة الدوري اإلنجليزي 
الممت���از، بفوزه الصع���ب والمتأخ���ر على ضيفه 
توتنه���ام 2-1، في اللقاء الذي أقيم مس���اء أمس 
عل���ى ملعب »أنفيل���د«، ضمن منافس���ات الجولة 
الثاني���ة والثالثي���ن. وأحرز هدف���ي ليفربول كل 
من روبرت���و فرمينو ف���ي الدقيق���ة )16( ومدافع 
توتنه���ام توب���ي ألديرفيريل���د بالدقيق���ة )90 
بالخطأ في مرماه(، فيما س���جل لوكاس مورا هدف 
توتنهام الوحيد بالدقيقة )70( . وبهذه النتيجة 
يس���تعيد ليفرب���ول الصدارة برصي���د 79 نقطة، 
بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يملك 
مباراة مؤجلة، أما توتنهام فاحتفظ رغم الخس���ارة 
بالمرك���ز الثالث برصيد 61 نقطة، بفارق األهداف 

فقط أمام مانشستر يونايتد، ويملك أرسنال )60 
نقطة( فرصة لتجاوزه، في حال فاز على نيوكاسل 

يونايتد مساء اليوم االثنين بختام الجولة .
وأحبط تشيلسي مفاجأة مضيفه كارديف سيتي، 
بعدم���ا قلب تأخره بهدف إلى ف���وز في اللحظات 

األخيرة بنتيجة )1-2(.
ب���ادر كاردي���ف بالتس���جيل عبر العب���ه فيكتور 
كاماراسا في الدقيقة )46(، لكن سيزار أزبيليكويتا 
أدرك التع���ادل لتشيلس���ي ف���ي الدقيقة )84( 
بهدف كش���فت عنه اإلع���ادة التليفزيونية وقوع 
الالعب اإلس���باني في مصيدة التس���لل بمسافة 

بعيدة للغاية.
وفي الدقيق���ة األولى من الوقت المحتس���ب بدال من 
الضائ���ع، أحرز روبن لوفتوس تش���يك ه���دف الفوز 

القات���ل لتشيلس���ي، ليعيد البس���مة إل���ى جماهير 
الفريق األزرق التي أصيب���ت بخيبة أمل عقب تعادله 
م���ع وولفرهامبت���ون وخس���ارته أم���ام إيفرت���ون في 
المرحلتي���ن الماضيتين. وأنعش تشيلس���ي آماله 
في الحصول على أح���د المراكز األربعة األولى في 
ترتيب المسابقة، المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في 
الموس���م القادم، بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة 
في المركز السادس، بفارق نقطة وحيدة عن فرق 

المربع الذهبي.
في المقابل، تجمد رصيد كارديف س���يتي، الذي 
تلقى خسارته ال�19 في البطولة هذا الموسم وال�4 
ف���ي مبارياته ال�5 األخيرة، عن���د 28 نقطة، ليبقى 
في المركز ال�18 )الثالث من القاع(، بفارق 5 نقاط 

خلف مراكز األمان .

االستقالل/ وكاالت:
عاد نابولي من ملع���ب األولمبيكو، أمس األحد، بفوز كبير على 
روما، بنتيجة )4-1(، في المباراة التي جمعت الفريقين ، ضمن 
الجول���ة 29 من الدوري اإليطالي. أح���رز أهداف نابولي كل من 
أركاديوز ميليك ف���ي الدقيقة »2«، ودراي���س ميرتينز »50«، 
وس���يموني فيردي »55« وأمين يونس »81«، فيما أحرز دييجو 
بيروتي هدف روما الوحيد في الدقيقة »49« من عالمة الجزاء.

ورفع نابول���ي رصيده إلى 63 نقطة في المرك���ز الثاني، بينما 
تجّمد رصيد روما عند 47 نقطة في المركز الس���ادس، وواصل 

ابتعاده عن المربع الذهبي المؤهل لدوري األبطال.
ه���ذا وتّغلب أتالنتا، على مضيفه بارما )3-1( ، على ملعب إنيو 

تارديني .
و استهل التهديف، العاجي جرفينيو، لصالح صاحب األرض 
في الدقيقة »8«، وأدرك الضيف، التعادل عبر الكرواتي ماريو 

بازاليتش في الدقيقة »24«.
وفي الش���وط الثاني تمكن الالعب الكولومبي دوفان زاباتا من 
إحراز الهدف الثان���ي ألتالنتا في الدقيقة »75«، قبل أن يعزز 
فوز فريقه بهدف ثان له، وثالث للضيف في الدقيقة »4+90«.

وبه���ذا االنتصار، رف���ع أتالنتا رصيده إل���ى 48 نقطة، وصعد 
للمركز الخام���س، أما بارما فتجمد رصي���ده عند 33 نقطة في 
المرك���ز ال�11 من ال���دوري اإليطالي، الذي ينف���رد يوفنتوس 

بصدارته برصيد 78 نقطة.
وخس���ر فروس���ينوني على ملعبه أمام س���بال بهدف دون رد، 

سجله فرانشيسكو فيكاري في الدقيقة »13 .«
وكان التعادل اإليجابي بهدف لكل فريق س���يد الموقف بين 

فيورنتينا وتورينو .
تقدم جيوفاني س���يميوني في الدقيقة »7« لفريق فيورنتينا 

وعّدل دانيلي باسيلي لتورينو في الدقيقة »34«.

بالطة يكشف عن 
طبيعة إصابة البهداري

مفاجــأة الدقيقــة األخيــرة تعيــد ليفربــول إلــى الصــدارة

نابولي يقسو على روما برباعية في الكالتشيو

االستقالل/ وكاالت:
حقق فريق فالنس���يا فوًزا هاًما على حس���اب نظيره إش���بيلية 
بهدف دون رد، ضمن منافس���ات الجولة التاس���عة والعشرين 

من الدوري اإلسباني.
جاء هدف فالنس���يا الوحيد عن طريق قائده اإلسباني دانيال 
باريخو في الدقيقة 45 من عمر الش���وط األول عن طريق ضربة 

جزاء، ليحقق فالنسيا فوزه التاسع في الدوري هذا الموسم.
ارتفع رصيد نادي فالنسيا للنقطة 43 في المركز السابع، خلف 

إشبيلية صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.
ه���ذا و خيم التع���ادل )1-1( عل���ى المباراة الت���ي جمعت رايو 

فاليكانو بضيفه ريال بيتيس .
تق���دم راي���و فاليكانو، به���دف س���جله راؤول دي توماس في 

الدقيق���ة )34(، وتعادل ريال بيتيس، عن طريق مريس���تيان 
تيلو في الدقيقة )81 (.

ورفع ريال بيتيس، رصيده ل�40 نقطة في المركز التاس���ع، كما 
رفع رايو فاليكانو رصيده ل�24 نقطة في المركز التاسع عشر .
فيما فرض فريق إيبار التعادل على مضيفه ليفانتي 2 � 2 .

تق���دم ليفانتي بهدف عن طريق خوس���ي لوي���س موراليس 
في الدقيقة الخامس���ة، ولكن جونزالو إس���كاالنتي أحرز هدف 

التعادل إليبار في الدقيقة 19.
ورد روبن روتش���ينا بالهدف الثاني لليفانتي في الدقيقة 26، 
قبل أن يتكفل س���يرجي اينريش به���دف التعادل إليبار في 
الدقيقة 78. ورفع إيبار رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي 

عشر مقابل 32 نقطة لليفانتي في المركز الخامس عشر.

فالنسيا ينتزع انتصارًا صعبًا من 
إشبيلية في الدوري اإلسباني

االثنين 25 رجب 1440 هــ 1 ابريل 2019 م

غزة-رام الله / االستقالل:
وجهت ش���بكة المنظمات األهلية الفلس���طينية 
أم���س األحد، ن���داءاً عاج���الاً للقمة العربي���ة التي 
انطلقت أعمال دورتها ال����30 في تونس، مطالبةاً 
بإع���ادة النظ���ر في مس���ار التطبيع الرس���مي مع 

االحتالل اإلسرائيلي.
وق���ال النداء الذي وصل االس���تقالل نس���خة منه 
»نتوجه إليكم )الرؤساء والملوك( من قلب المعاناة، 
حيث الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 
ا بالعمليات العس���كرية  ا، مصحوباً حوال���ي 12 عاماً
والعدوانية الواس���عة والتي تطال البنية التحتية 
والمرافق االنتاجية واألعيان المدنية وتستهدف 
الم���وارد البش���رية مخلف���ةاً الضحايا والش���هداء 

والجرحى واألشخاص ذوي اإلعاقة«.
وأضاف »نحدثكم من حيث االستيطان ومصادرة 
األراضي وتهويد القدس بالضفة الغربية، وحيث 
معاناة األسرى األبطال في سجون االحتالل، والذين 
تمارس عليهم أقس���ى أنواع القمع والتنكيل في 

تنكر كام���ل للمواثيق واألعراف الدولية، باإلضافة 
إل���ى الضغوط المالي���ة واالقتصادي���ة المتعددة 
ومحاولة تجويع وتركيع أس���ر الش���هداء واألسرى 

والجرحى وذوي اإلعاقة«.
وذكر أن »حكومة اليمين المتطرف في إس���رائيل 
تس���تغل الدعم الالمحدود من الرئيس األمريكي 
ترم���ب، والت���ي كان آخره���ا قراره بض���م الجوالن 
لدولة االحتالل والتي س���بقها ق���رارات ترمي إلى 
حس���م القضايا الكب���رى ذات العالق���ة بالقضية 
الفلسطينية لصالحها وأبرزها القدس، الالجئين، 

االستيطان«.
وأك���د الن���داء أن تل���ك القرارات تب���دد من فرص 
السالم وتعمل على تصفية حقوق شعبنا الثابتة 
والمش���روعة، في س���ياق التحضير لصفقة ترمب 
التي تتبنى وتدعم الرواية والسياس���ة اليمينية 

االسرائيلية التوراتية بصورة كاملة.
وش���دد عل���ى أن مواجه���ة الصل���ف والعدوانية 
والعنصرية من قبل دولة االحتالل يتطلب العمل 

الجاد على دعم حقوق ش���عبنا بما يش���مل إعادة 
النظر في مس���ار التطبي���ع الرس���مي بالعالقات، 
والذي ال تفهمه دولة االحتالل بأنه رس���الة سالم، 
بل تس���تثمره باتجاه تهميش وإضعاف القضية 
الوطنية لشعبنا واالس���تفراد بها، وتبديد حقوقه 
المكفول���ة بالقان���ون الدولي وقرارات الش���رعية 

الدولية.
وتابع النداء »إننا نتطلع إليكم بعين األمل والثقة 
حي���ث ليس لنا س���وى الظهير العربي المس���اند 
والدولي الصديق والداع���م من أجل تثبيت وجود 
ش���عبنا على أرضه وتعزيز صم���ود ودعم كفاحه 
العادل والمش���روع من أجل ضم���ان تحقيق حق 

شعبنا بالحرية واالستقالل والعودة«.
كما تطلع النداء إلسناد الدور المصري الرامي 
المصالحة والوحدة  إلنهاء االنقسام وتحقيق 
الوطني���ة بوصفها طريق ش���عبنا األكيد نحو 
الخ���الص م���ن االحت���الل وتحقي���ق اهدافه 

الوطنية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجلت المحكمة المركزية في القدس المحتلة األحد البت في قضية المصور الصحفي 

المقدسي مصطفى الخاروف إلى عدة أيام.
وذكرت محامي���ة الصحفي الخاروف بأن المحكمة قررت ارس���ال ردها على طلبها بلم 
ش���مله وإطالق س���راحه وعدم ترحيله، مكتوبا إلى طرفي الدفاع والنيابة العامة خالل 
األيام القليلة المقبلة. وادعت وزارة الداخلية اإلس���رائيلية خالل جلس���ة المحكمة أن 
هن���اك ملفا س���ريا بخصوص مصطفى، يش���مل معلومات متنوعة م���ن عدة مصادر، 
رصدت نشاطه في الخمس سنوات األخيرة، إذ ادعت أجهزة الشاباك أن لديه عالقات 

واتصاالت مع »منظمات إرهابية«.
ولفتت محامية الدفاع إلى أن القاضي يحتاج إلى الكثير من الجرأة والش���جاعة ليصدر 

قرارا لصالح مصطفى، مع العلم أنه لم تثبت ضده أي اتهامات.
وتفاج���أ الصحفيون وعائلة المص���ور الصحفي مصطفى الخاروف غيابه عن جلس���ة 
المحكمة المركزية األحد، وعند االستفس���ار عن س���بب تغيبه ردت المحكمة أن ذلك 
بس���بب وجود خطأ باسمه. وش���هدت قاعات وأروقة المحكمة المركزية بالقدس اليوم 
تواجدا الفتا للصحفيين من مختلف وس���ائل االعالم، على صعيد فلسطيني وأجنبي 
وإسرائيلي وتركي.  وكان المصور الصحفي مصطفى الخاروف الذي يعمل لدى وكالة 
األناضول التركية اعتقل في 22 كانون األول الماضي من منزله بالقدس، ومعتقل منذ 
70 يوما في سجن الرملة. وفي لقاء مع زوجته تمام نوفل أشارت إلى أن وزارة الداخلية 
االس���رائيلية رفضت تجديد لم ش���مل زوجها، وتهدده بترحيل���ه من مدينة القدس، 

بذريعة وجوده غير القانوني في المدينة.
وأوضح���ت أنه ال يوج���د أي تهمة واضحة ض���د زوجها مصطفى، س���وى رفض وزارة 

الداخلية معاملة لم الشمل، بحجة األسباب األمنية السرية.
وأك���دت أن زوجه���ا يعيش في مدينة القدس منذ عش���رين عام���ا، وال يحمل وثيقة 
شخصية سوى جواز السفر األردني المؤقت. وعلقت على قرار ترحيل زوجها مصطفى 
إلى األردن بقولها:« زوجي مصطفى ليس مواطنا أردنيا ليتم ترحيله إلى األردن، وإنما 
لديه جواز س���فر أردني مؤقت كغيره من المقدسيين«. وأضافت بأن عائلته توجهت 
إل���ى وزارة الداخلي���ة األردنية، وحصلت منه���ا على ورقة تؤك���د أن زوجها مصطفى 

الخاروف ليس مواطنا أردنيا، وإنما يحمل جواز سفر أردني مؤقت«.

مانشستر/ االستقالل:
ش���اركت الجالية الفلس���طينية في بريطانيا في الفعاليات التي أقيمت في 

مدينة مانشستر بمناسبة ذكرى يوم األرض.
وكانت الجالية الفلسطينية قد دعت الى مشاركة واسعة إلحياء تلك الذكرى 

مؤكدين على التمسك باألرض والهوية.
وش���ارك في المس���يرة العدي���د من الش���خصيات االعتبارية والمؤسس���ات 
البريطانية الداعمة لحقوق الش���عب، ورفع المش���اركون األعالم الفلسطينية 
وهتفوا ش���عارات تندد بمصادرة االحتالل لألراضي الفلس���طينية ،والجرائم 

التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
وانطلقت المس���يرة من الساحة المركزية في المدينة وجابت شوارع المدينة 
وردد المش���اركون شعارات تؤكد على حق الفلس���طينيين في األراضي التي 

احتلها وصادرتها قوات االحتالل االسرائيلي.
وقال خضر الجريس���ي عضو المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس 
الجالية الفلسطينية ومسؤول جبهة النضال الشعبي في بريطانيا 
"بأننا من خالل هذه المس���يرات نرسل رسالة للعالم بأننا لن ننسى 
أرضنا الت���ي احتلت وأن مقولة الكبار يموتون والصغار ينس���ون ال 
قيمة لها، وأننا قادرون على افش���ال جمي���ع المؤامرات التي تحاك 

ضد شعبنا.

غاضبة تطالب بمحاس���بة االحتالل على جرائمه المستمرة بحق المتظاهرين 
ا على الحدود الشرقية للقطاع، ومطالبة باستمرار مسيرات العودة حتى  سلمياً

تحقيق أهدافها.
وكانت جماهير القطاع ش���يعت أمس األول جثماني الشهيدين محمد جهاد 
ا(، وأدهم نضال عمارة )17 عاما(، واللذين ارتقيا برصاص قوات  سعد )20 عاماً

االحتالل.
وأعلنت وزارة الصحة أمس األول عن استش���هاد أربعة مواطنين، وإصابة 316 
بجروح، إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمتظاهرين السلميين على طول 

الحدود الشرقية للقطاع.
وانطلقت مس���يرة العودة الكبرى في30 مارس 2018، وأس���فر قمع االحتالل 
ا  ا وإصاب���ة نحو 30 الفاً اإلس���رائيلي للمتظاهرين عن استش���هاد 270 مواطناً

آخرين، وفق وزارة الصحة.

في قطاع غزة نزار عياش أن االحتالل أبلغ بتوس���يع مساحة الصيد من شمال 
قطاع غزة حتى ميناء غزة لمس���افة 6 أميال بحرية، ومنها حتى وس���ط قطاع 

غزة لمسافة 12 ميال، ثم 15 ميال حتى الحدود مع جمهورية مصر العربية.
وأش���ار إلى أنه س���يتم فتح البحر من صب���اح غد االثنين في تمام الس���اعة 
السادسة. ولفت عياش إلى سماح االحتالل بإدخال معّدات للصيادين تشمل 
)أسالك الستي( للقوارب واللنشات، مشيرا إلى أن االحتالل أبلغ أنه سيدرس 

السماح بإدخال مادة "فيبر غالس" للقطاع بعد منع دخولها سنوات.
وتوقع نقيب الصيادين في القطاع أن يعود توس���يع مساحة الصيد بالفائدة 
على الصيادين، وصيد كميات أكثر وفرة من األس���ماك. يش���ار إلى أن سماح 

االحتالل للصيادين بالصيد لمسافة 15 ميال تعد ألول مرة منذ عام 2006.
وتأتي هذه ضمن جهود الفصائل الفلسطينية في رفع الحصار عن قطاع غزة 

ضمن جهود ووساطة تقودها مصر مع الفصائل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أبعدت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي أمس األحد، ثالثة 
مقدسيين عن المس���جد األقصى المبارك، لمدة تراوحت 

بين ١٥ يوما و٦ شهور.
ا يقضي  وتس���لم الحارس وسام الحشيم عصر األحد قراراً

ا. بإبعاده عن األقصى ومحيطه لمدة ١٥يوماً
ا عقب فتحه الباب الرئيس لمصلى  واعتقل حشيم صباحاً

باب الرحمة في األقصى.
ا  ���ا( قراراً كما تس���لم الش���اب جهاد ناصر قوس )٢٥عاماً

باإلبع���اد اإلداري ع���ن األقصى لمدة ٦ ش���هور، من مركز 
شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس.

وكانت شرطة االحتالل أبعدت جهاد قوس عقب أحداث 
فتح مصلى باب الرحمة لمدة أسبوع.

وتعرض ق���وس منذ عام ٢٠١٤ لالبع���ادات اإلدارية عن 
ا. األقصى عدة مرات، وبلغت حصيلة ابعاده ١٥ شهراً

في السياق، تس���لم المقدسي يوس���ف الحواش اليوم 
ا يقضي بإبعاده عن األقصى لمدة ٣ شهور. االحتالل  قراراً

يبعد ثالثة مقدسيين عن األقصى

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس إسماعيل 
هنية، األحد، أن مس���يرة مليوني���ة األرض والعودة كانت 
من أي���ام الوحدة الفلس���طينية، والمواجهة مع االحتالل 

االسرائيلي.
وقال هنية خالل زيارة بيت عزاء الشهيد حبيب المصري 
ش���مال قطاع غزة الذي استش���هد السبت:« غزة أصبحت 
تصنع األحداث الكبرى، وتنتصر للقدس وكل فلسطين، 
وهي ُتعاظم قوتها ليس للدفاع عن نفسها فقط بل عن 

القدس واألقصى واألس���رى الذي���ن يتعرضون لهجمات 
شرسة تهدف لكسر إرادتهم الصلبة«.

وأضاف:« ش���عبنا الفلس���طيني الذي انتف���ض في غزة 
والضف���ة وأراض���ي الش���تات رف���ع الص���وت وأعلى علم 
فلس���طين ونادى بأننا ش���عب لنا قضية ووطن وحقوق 
ورسالة، وشعب صمم على تحرير األرض والعودة للوطن«.

وأش���ار هنية إلى أن الجماهير الفلسطينية التي خرجت 
عل���ى الح���دود الش���رقية لقطاع غ���زة رغم الحش���ودات 

االسرائيلية، جسدت أسمى معاني التحدي واإلصرار.

هنية: غزة تصنع األحداث الكبرى 
وتنتصر للقدس واألسرى

االحتالل يبعد ثالثة 
مقدسيين عن األقصى

االستقالل/ وكاالت:
أك���د النائب األول للرئيس الس���وداني عوض محمد بن أحمد ب���ن عوف، رفض بالده 

ا إلى دعم الموازنة الفلسطينية. لالحتالل اإلسرائيلي للجوالن، ومحاولة ضمها، داعياً
وقال بن عوف خالل كلمته الجلس���ة الختامية للقم���ة العربية األحد، في دورتها 
العادية الثالثين المنعقدة بتونس إن »الس���ودان يرفض االحتالل اإلس���رائيلي 
للجوالن الس���ورية، ونرفض محاولة ضمها«.  وأضاف »وندعم إعادة الس���الم في 
س���وريا بما يحفظ س���المة أراضيها«.  وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترمب في 
6 ديس���مبر / كانون األول 2017، »القدس عاصمة مزعومة إلس���رائيل«، واعترف 
في 25 مارس / آذار الجاري ب�«س���يادة مزعومة إلس���رائيل على مرتفعات الجوالن 
الس���ورية«.  وش���دد بن عوف عل���ى موقف بالده الثابت والراس���خ م���ن القضية 

الفلسطينية، كقضية مركزية لألمة العربية. 
وتاب���ع: »نرف���ض كل اإلجراءات الت���ي يتخذها الكيان اإلس���رائيلي بحق فلس���طين 

ا القمة العربية إلى دعم الموازنة الفلسطينية.  والقدس«، داعياً

نائب البشير بقمة تونس: ندعو 
لدعم الموازنة الفلسطينية

أريحا/ االستقالل:
عثر األحد على جثة الش���اب عصمت عبد الهادي العجوري من محافظة نابلس شمال 

الضفة الغربية المحتلة بعد يومين على فقدان آثاره في جبال أريحا.
وكان الشاب العجوري قد فقدت آثاره يوم الجمعة الماضي خالل قيامه برحلة 
جبلي���ة في منطقة النبي موس���ى بأريحا، برفقة ش���قيقه وابن عمه وعدد من 
األصدقاء. وحس���ب من رافقوه في الرحلة، ف���إن عصمت ابتعد عنهم وواصل 
الصع���ود إلى قمة أحد الجبال في منطقة ش���ديدة االنحدار، ثم اختفى خلف 

الجبل.
وقامت فرق اإلنقاذ والمتطوعين بعمليات متواصلة على مدار يومين للبحث عن آثاره، 

إلى أن تم العثور على جثته في واد سحيق بالمنطقة.

العثور على جثة شاب 
فقدت آثاره بأريحا

الجالية الفلسطينية في بريطانيا 
تشارك في فعاليات يوم األرض

المنظمات األهلية« تطالب القمة العربية بإعادة النظر بمسار التطبيع

محكمة االحتالل تؤجل البت بقضية 
الصحفي مصطفى الخاروف

االحتالل يو�شع    ..ت�شييع حا�شد    ..
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غزة-رام الله / االستقالل:
وجهت ش���بكة المنظمات األهلية الفلس���طينية 
أم���س األحد، ن���داءاً عاج���الاً للقمة العربي���ة التي 
انطلقت أعمال دورتها ال����30 في تونس، مطالبةاً 
بإع���ادة النظ���ر في مس���ار التطبيع الرس���مي مع 

االحتالل اإلسرائيلي.
وق���ال النداء الذي وصل االس���تقالل نس���خة منه 
»نتوجه إليكم )الرؤساء والملوك( من قلب المعاناة، 
حيث الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 
ا بالعمليات العس���كرية  ا، مصحوباً حوال���ي 12 عاماً
والعدوانية الواس���عة والتي تطال البنية التحتية 
والمرافق االنتاجية واألعيان المدنية وتستهدف 
الم���وارد البش���رية مخلف���ةاً الضحايا والش���هداء 

والجرحى واألشخاص ذوي اإلعاقة«.
وأضاف »نحدثكم من حيث االستيطان ومصادرة 
األراضي وتهويد القدس بالضفة الغربية، وحيث 
معاناة األسرى األبطال في سجون االحتالل، والذين 
تمارس عليهم أقس���ى أنواع القمع والتنكيل في 

تنكر كام���ل للمواثيق واألعراف الدولية، باإلضافة 
إل���ى الضغوط المالي���ة واالقتصادي���ة المتعددة 
ومحاولة تجويع وتركيع أس���ر الش���هداء واألسرى 

والجرحى وذوي اإلعاقة«.
وذكر أن »حكومة اليمين المتطرف في إس���رائيل 
تس���تغل الدعم الالمحدود من الرئيس األمريكي 
ترم���ب، والت���ي كان آخره���ا قراره بض���م الجوالن 
لدولة االحتالل والتي س���بقها ق���رارات ترمي إلى 
حس���م القضايا الكب���رى ذات العالق���ة بالقضية 
الفلسطينية لصالحها وأبرزها القدس، الالجئين، 

االستيطان«.
وأك���د الن���داء أن تل���ك القرارات تب���دد من فرص 
السالم وتعمل على تصفية حقوق شعبنا الثابتة 
والمش���روعة، في س���ياق التحضير لصفقة ترمب 
التي تتبنى وتدعم الرواية والسياس���ة اليمينية 

االسرائيلية التوراتية بصورة كاملة.
وش���دد عل���ى أن مواجه���ة الصل���ف والعدوانية 
والعنصرية من قبل دولة االحتالل يتطلب العمل 

الجاد على دعم حقوق ش���عبنا بما يش���مل إعادة 
النظر في مس���ار التطبي���ع الرس���مي بالعالقات، 
والذي ال تفهمه دولة االحتالل بأنه رس���الة سالم، 
بل تس���تثمره باتجاه تهميش وإضعاف القضية 
الوطنية لشعبنا واالس���تفراد بها، وتبديد حقوقه 
المكفول���ة بالقان���ون الدولي وقرارات الش���رعية 

الدولية.
وتابع النداء »إننا نتطلع إليكم بعين األمل والثقة 
حي���ث ليس لنا س���وى الظهير العربي المس���اند 
والدولي الصديق والداع���م من أجل تثبيت وجود 
ش���عبنا على أرضه وتعزيز صم���ود ودعم كفاحه 
العادل والمش���روع من أجل ضم���ان تحقيق حق 

شعبنا بالحرية واالستقالل والعودة«.
كما تطلع النداء إلسناد الدور المصري الرامي 
المصالحة والوحدة  إلنهاء االنقسام وتحقيق 
الوطني���ة بوصفها طريق ش���عبنا األكيد نحو 
الخ���الص م���ن االحت���الل وتحقي���ق اهدافه 

الوطنية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجلت المحكمة المركزية في القدس المحتلة األحد البت في قضية المصور الصحفي 

المقدسي مصطفى الخاروف إلى عدة أيام.
وذكرت محامي���ة الصحفي الخاروف بأن المحكمة قررت ارس���ال ردها على طلبها بلم 
ش���مله وإطالق س���راحه وعدم ترحيله، مكتوبا إلى طرفي الدفاع والنيابة العامة خالل 
األيام القليلة المقبلة. وادعت وزارة الداخلية اإلس���رائيلية خالل جلس���ة المحكمة أن 
هن���اك ملفا س���ريا بخصوص مصطفى، يش���مل معلومات متنوعة م���ن عدة مصادر، 
رصدت نشاطه في الخمس سنوات األخيرة، إذ ادعت أجهزة الشاباك أن لديه عالقات 

واتصاالت مع »منظمات إرهابية«.
ولفتت محامية الدفاع إلى أن القاضي يحتاج إلى الكثير من الجرأة والش���جاعة ليصدر 

قرارا لصالح مصطفى، مع العلم أنه لم تثبت ضده أي اتهامات.
وتفاج���أ الصحفيون وعائلة المص���ور الصحفي مصطفى الخاروف غيابه عن جلس���ة 
المحكمة المركزية األحد، وعند االستفس���ار عن س���بب تغيبه ردت المحكمة أن ذلك 
بس���بب وجود خطأ باسمه. وش���هدت قاعات وأروقة المحكمة المركزية بالقدس اليوم 
تواجدا الفتا للصحفيين من مختلف وس���ائل االعالم، على صعيد فلسطيني وأجنبي 
وإسرائيلي وتركي.  وكان المصور الصحفي مصطفى الخاروف الذي يعمل لدى وكالة 
األناضول التركية اعتقل في 22 كانون األول الماضي من منزله بالقدس، ومعتقل منذ 
70 يوما في سجن الرملة. وفي لقاء مع زوجته تمام نوفل أشارت إلى أن وزارة الداخلية 
االس���رائيلية رفضت تجديد لم ش���مل زوجها، وتهدده بترحيل���ه من مدينة القدس، 

بذريعة وجوده غير القانوني في المدينة.
وأوضح���ت أنه ال يوج���د أي تهمة واضحة ض���د زوجها مصطفى، س���وى رفض وزارة 

الداخلية معاملة لم الشمل، بحجة األسباب األمنية السرية.
وأك���دت أن زوجه���ا يعيش في مدينة القدس منذ عش���رين عام���ا، وال يحمل وثيقة 
شخصية سوى جواز السفر األردني المؤقت. وعلقت على قرار ترحيل زوجها مصطفى 
إلى األردن بقولها:« زوجي مصطفى ليس مواطنا أردنيا ليتم ترحيله إلى األردن، وإنما 
لديه جواز س���فر أردني مؤقت كغيره من المقدسيين«. وأضافت بأن عائلته توجهت 
إل���ى وزارة الداخلي���ة األردنية، وحصلت منه���ا على ورقة تؤك���د أن زوجها مصطفى 

الخاروف ليس مواطنا أردنيا، وإنما يحمل جواز سفر أردني مؤقت«.

مانشستر/ االستقالل:
ش���اركت الجالية الفلس���طينية في بريطانيا في الفعاليات التي أقيمت في 

مدينة مانشستر بمناسبة ذكرى يوم األرض.
وكانت الجالية الفلسطينية قد دعت الى مشاركة واسعة إلحياء تلك الذكرى 

مؤكدين على التمسك باألرض والهوية.
وش���ارك في المس���يرة العدي���د من الش���خصيات االعتبارية والمؤسس���ات 
البريطانية الداعمة لحقوق الش���عب، ورفع المش���اركون األعالم الفلسطينية 
وهتفوا ش���عارات تندد بمصادرة االحتالل لألراضي الفلس���طينية ،والجرائم 

التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
وانطلقت المس���يرة من الساحة المركزية في المدينة وجابت شوارع المدينة 
وردد المش���اركون شعارات تؤكد على حق الفلس���طينيين في األراضي التي 

احتلها وصادرتها قوات االحتالل االسرائيلي.
وقال خضر الجريس���ي عضو المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس 
الجالية الفلسطينية ومسؤول جبهة النضال الشعبي في بريطانيا 
"بأننا من خالل هذه المس���يرات نرسل رسالة للعالم بأننا لن ننسى 
أرضنا الت���ي احتلت وأن مقولة الكبار يموتون والصغار ينس���ون ال 
قيمة لها، وأننا قادرون على افش���ال جمي���ع المؤامرات التي تحاك 

ضد شعبنا.

غاضبة تطالب بمحاس���بة االحتالل على جرائمه المستمرة بحق المتظاهرين 
ا على الحدود الشرقية للقطاع، ومطالبة باستمرار مسيرات العودة حتى  سلمياً

تحقيق أهدافها.
وكانت جماهير القطاع ش���يعت أمس األول جثماني الشهيدين محمد جهاد 
ا(، وأدهم نضال عمارة )17 عاما(، واللذين ارتقيا برصاص قوات  سعد )20 عاماً

االحتالل.
وأعلنت وزارة الصحة أمس األول عن استش���هاد أربعة مواطنين، وإصابة 316 
بجروح، إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمتظاهرين السلميين على طول 

الحدود الشرقية للقطاع.
وانطلقت مس���يرة العودة الكبرى في30 مارس 2018، وأس���فر قمع االحتالل 
ا  ا وإصاب���ة نحو 30 الفاً اإلس���رائيلي للمتظاهرين عن استش���هاد 270 مواطناً

آخرين، وفق وزارة الصحة.

في قطاع غزة نزار عياش أن االحتالل أبلغ بتوس���يع مساحة الصيد من شمال 
قطاع غزة حتى ميناء غزة لمس���افة 6 أميال بحرية، ومنها حتى وس���ط قطاع 

غزة لمسافة 12 ميال، ثم 15 ميال حتى الحدود مع جمهورية مصر العربية.
وأش���ار إلى أنه س���يتم فتح البحر من صب���اح غد االثنين في تمام الس���اعة 
السادسة. ولفت عياش إلى سماح االحتالل بإدخال معّدات للصيادين تشمل 
)أسالك الستي( للقوارب واللنشات، مشيرا إلى أن االحتالل أبلغ أنه سيدرس 

السماح بإدخال مادة "فيبر غالس" للقطاع بعد منع دخولها سنوات.
وتوقع نقيب الصيادين في القطاع أن يعود توس���يع مساحة الصيد بالفائدة 
على الصيادين، وصيد كميات أكثر وفرة من األس���ماك. يش���ار إلى أن سماح 

االحتالل للصيادين بالصيد لمسافة 15 ميال تعد ألول مرة منذ عام 2006.
وتأتي هذه ضمن جهود الفصائل الفلسطينية في رفع الحصار عن قطاع غزة 

ضمن جهود ووساطة تقودها مصر مع الفصائل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أبعدت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي أمس األحد، ثالثة 
مقدسيين عن المس���جد األقصى المبارك، لمدة تراوحت 

بين ١٥ يوما و٦ شهور.
ا يقضي  وتس���لم الحارس وسام الحشيم عصر األحد قراراً

ا. بإبعاده عن األقصى ومحيطه لمدة ١٥يوماً
ا عقب فتحه الباب الرئيس لمصلى  واعتقل حشيم صباحاً

باب الرحمة في األقصى.
ا  ���ا( قراراً كما تس���لم الش���اب جهاد ناصر قوس )٢٥عاماً

باإلبع���اد اإلداري ع���ن األقصى لمدة ٦ ش���هور، من مركز 
شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس.

وكانت شرطة االحتالل أبعدت جهاد قوس عقب أحداث 
فتح مصلى باب الرحمة لمدة أسبوع.

وتعرض ق���وس منذ عام ٢٠١٤ لالبع���ادات اإلدارية عن 
ا. األقصى عدة مرات، وبلغت حصيلة ابعاده ١٥ شهراً

في السياق، تس���لم المقدسي يوس���ف الحواش اليوم 
ا يقضي بإبعاده عن األقصى لمدة ٣ شهور. االحتالل  قراراً

يبعد ثالثة مقدسيين عن األقصى

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس إسماعيل 
هنية، األحد، أن مس���يرة مليوني���ة األرض والعودة كانت 
من أي���ام الوحدة الفلس���طينية، والمواجهة مع االحتالل 

االسرائيلي.
وقال هنية خالل زيارة بيت عزاء الشهيد حبيب المصري 
ش���مال قطاع غزة الذي استش���هد السبت:« غزة أصبحت 
تصنع األحداث الكبرى، وتنتصر للقدس وكل فلسطين، 
وهي ُتعاظم قوتها ليس للدفاع عن نفسها فقط بل عن 

القدس واألقصى واألس���رى الذي���ن يتعرضون لهجمات 
شرسة تهدف لكسر إرادتهم الصلبة«.

وأضاف:« ش���عبنا الفلس���طيني الذي انتف���ض في غزة 
والضف���ة وأراض���ي الش���تات رف���ع الص���وت وأعلى علم 
فلس���طين ونادى بأننا ش���عب لنا قضية ووطن وحقوق 
ورسالة، وشعب صمم على تحرير األرض والعودة للوطن«.

وأش���ار هنية إلى أن الجماهير الفلسطينية التي خرجت 
عل���ى الح���دود الش���رقية لقطاع غ���زة رغم الحش���ودات 

االسرائيلية، جسدت أسمى معاني التحدي واإلصرار.

هنية: غزة تصنع األحداث الكبرى 
وتنتصر للقدس واألسرى

االحتالل يبعد ثالثة 
مقدسيين عن األقصى

االستقالل/ وكاالت:
أك���د النائب األول للرئيس الس���وداني عوض محمد بن أحمد ب���ن عوف، رفض بالده 

ا إلى دعم الموازنة الفلسطينية. لالحتالل اإلسرائيلي للجوالن، ومحاولة ضمها، داعياً
وقال بن عوف خالل كلمته الجلس���ة الختامية للقم���ة العربية األحد، في دورتها 
العادية الثالثين المنعقدة بتونس إن »الس���ودان يرفض االحتالل اإلس���رائيلي 
للجوالن الس���ورية، ونرفض محاولة ضمها«.  وأضاف »وندعم إعادة الس���الم في 
س���وريا بما يحفظ س���المة أراضيها«.  وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترمب في 
6 ديس���مبر / كانون األول 2017، »القدس عاصمة مزعومة إلس���رائيل«، واعترف 
في 25 مارس / آذار الجاري ب�«س���يادة مزعومة إلس���رائيل على مرتفعات الجوالن 
الس���ورية«.  وش���دد بن عوف عل���ى موقف بالده الثابت والراس���خ م���ن القضية 

الفلسطينية، كقضية مركزية لألمة العربية. 
وتاب���ع: »نرف���ض كل اإلجراءات الت���ي يتخذها الكيان اإلس���رائيلي بحق فلس���طين 

ا القمة العربية إلى دعم الموازنة الفلسطينية.  والقدس«، داعياً

نائب البشير بقمة تونس: ندعو 
لدعم الموازنة الفلسطينية

أريحا/ االستقالل:
عثر األحد على جثة الش���اب عصمت عبد الهادي العجوري من محافظة نابلس شمال 

الضفة الغربية المحتلة بعد يومين على فقدان آثاره في جبال أريحا.
وكان الشاب العجوري قد فقدت آثاره يوم الجمعة الماضي خالل قيامه برحلة 
جبلي���ة في منطقة النبي موس���ى بأريحا، برفقة ش���قيقه وابن عمه وعدد من 
األصدقاء. وحس���ب من رافقوه في الرحلة، ف���إن عصمت ابتعد عنهم وواصل 
الصع���ود إلى قمة أحد الجبال في منطقة ش���ديدة االنحدار، ثم اختفى خلف 

الجبل.
وقامت فرق اإلنقاذ والمتطوعين بعمليات متواصلة على مدار يومين للبحث عن آثاره، 

إلى أن تم العثور على جثته في واد سحيق بالمنطقة.

العثور على جثة شاب 
فقدت آثاره بأريحا

الجالية الفلسطينية في بريطانيا 
تشارك في فعاليات يوم األرض

المنظمات األهلية« تطالب القمة العربية بإعادة النظر بمسار التطبيع

محكمة االحتالل تؤجل البت بقضية 
الصحفي مصطفى الخاروف

االحتالل يو�شع    ..ت�شييع حا�شد    ..
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اإبل يف املنطقة االثرية يف �سب�سطية بنابل�س ت�ستخدم لل�سياحة وترفيه الزوار     ) وفا (

فلوريدا/ االستقالل: 
اس���تقبل س���جينان أمريكيان الحكم ببراءتهم���ا بالدموع بعدما قبع���ا 42 عاما وراء 
القضبان داخل سجن في والية فلوريدا األمريكية ، حسبما ذكر موقع » روسيا اليوم »

تعود تفاصيل القضية إل���ى العام 1976، حين ُحكم على كليفورد ويليامز )يبلغ من 
العمر حاليا 76 عاما( وابن أخيه هوبرت ناثان مايرز )61 عاما( بالسجن مدى الحياة بعد 

إدانتهما خطأ بقتل جانيت ويليامز وإصابة صديقتها نينا مارشال.
واستند حكم الس���جن على شهادة مارشال فقط بعدما فش���ل دفاع المتهمين في 
تقديم شهود إلثبات أنهما كانا في حفل ساهر وقت وقوع الجريمة، حسب أقوالهما.

ولم ُيعثر على أي دليل مادي لقتل الرجلين للس���يدتين واكتفى القاضي بسجنهما 
بناء على تحديد مارش���ال لهويتهما على أنهما القاتالن. لكن قس���ما خاصا بالتدقق 
في صحة األحكام القضائية لدى النيابة العامة اعترف في العام 2017، بأنه »لم يعد 
يثق بصحة األحكام الصادرة«، وقد تبين أن شخصا لم يكشف عن اسمه اعترف وهو 
يحتضر، في العام 1994، بأنه هو الذي أطلق النار على جانيت ويليامز. كما اكتشفت 

تفاصيل أخرى تدعم براءة كليفورد وهوبرت من الجريمة التي اتهما بارتكابها.
وق���ال ويليامز وهو يذرف الدموع إن كل م���ا يريده اآلن هو التواصل مع من تبقى من 
أفراد عائلته، كما قال مايرز إنه يش���عر بنعمة كبي���رة بعد إلغاء الحكم، مضيفا أنه ال 

يحمل أي ضغينة على الرغم من سجنه دون جريمة لمدة تزيد عن 41 عاما.
وتأتي مراجعة القضية في إطار مبادرة لمكتب االدعاء في مدينة جاكسونفيل إلعادة 

فتح قضايا يزعم أصحابها أنهم أبرياء.

تبرئة شخصين بعد 42 
عامًا في السجن ظلما!

لندن/ االستقالل:
ق���رر أكبر س���جن بريطاني لإلص���الح والتأهيل منح 
المساجين حرية إغالق الزنازين وفتحها، وإعطائهم 

المفاتيح وفقا لما ذكره موقع »سكاي نيوز«.
وقال وزير الع���دل البريطاني إن هذه الخطوة، من 
سجن بيروين في ريكسهام، تسمح لنزالء السجن 
بالمزيد من الخصوصية حين يريدون قضاء وقت 

بمفردهم بعيدا عن اآلخرين.
وف���ي هذه الحالة، فإن المش���رفين على الس���جن 
س���يكونون مضطرين إلى االس���تئذان بواس���طة 
الط���رق على باب الزنزانة قبل دخولها، كما أش���ار 

البريطانية. وجاءت  تقرير لصحيفة »تليغ���راف« 
ه���ذه التعدي���الت أو التوصي���ات، بموجب خطة 

جديدة لإلصالح والتأهيل بدأ السجن بتطبيقها.
وأفاد التقرير أن النزالء يستطيعون إغالق الزنازين 
من الداخل فق���ط، وفي بعض األحيان عندما يتم 

فتحها بواسطة الموظفين عن بعد.
ويمكن للس���جن تجاوز األقفال، والمساجين غير 
القادرين على فت���ح زنزانتهم إذا تم تأمينها من 

الخارج، بواسطة ضابط.
ومن السياس���ات األخرى للس���جن، ال���ذي بلغت 
تكلفت���ه 250 ملي���ون جنيه )326 ملي���ون دوالر( 

والذي افتتح عام 2017، أن يتم إطالق اسم غرف 
عل���ى الزنازين وأن يش���ار إلى الن���زالء باعتبارهم 
»رجال« وليس مس���اجين، ويت���م منحهم أجهزة 
كمبيوتر محمولة، فيما يطلق على أقسام السجن 

اسم مجتمعات.
وقال متحدث باس���م هيئة الس���جون البريطانية 
لس���كاي نيوز »بينما نرحب بأية آراء بشأن كيفية 
تصميم سجون جديدة يمكن أن تقلل من اإلساءة 
للنزالء من خالل تحسين الصحة العقلية للسجناء 
وإعادة تأهيلهم، فإن هذه الوثيقة ليست مخطًطا 

للسجون المستقبلية«.

القاهرة/ االستقالل: 
س���رق راكب صيني، 4 من مواطنيه على مت���ن طائرة مصر للطيران القادمة 

من بكين إلى القاهرة، اول أمس.
واستدعى قائد الرحلة رجال الشرطة بمطار القاهرة.

وقالت مص���ادر مطلعة بمطار القاهرة، إن ب���رج المراقبة، تلقى طلبًا 
باس���تدعاء الش���رطة لموقع الطائرة بعد هبوطها، لحدوث مشاجرة 
بين 5 ركاب صينيين بسبب حادثة سرقة. وأشارت المصادر إلى أن 
رجال الشرطة، اكتشفوا قيام راكب صيني بسرقة 4 ركاب صينيين 
على متن الطائرة، حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضده، وإعادة 

المسروقات ألصحابها.

مفاتيح الزنازين بأيدي المساجين في إنكلترا!

ميونخ/ االستقالل: 
ألقى رج���ل ألماني صنارته في المياه انتظارا لخروج س���مكة من البحر، لكنه 

صدم بمفاجأة غير سارة على اإلطالق.
فقد ذكرت الشرطة األلمانية أن مواطنا يبلغ من العمر 27 عاما، سحب قذيفة 
يدوية فرنس���ية تعود للحرب العالمية الثاني���ة، بينما كان يصطاد في بلدة 
إمدن ش���مال البالد، الجمعة. وأضافت الش���رطة أن الش���اب، الذي استخدم 
»صنارة عادية«، كان يصطاد على جس���ر في إمدن عندما وقع الحادث. ونقلت 
النسخة اإلنجليزية من موقع »دويتش���ه فيله« األلماني، قول متحدثة باسم 

الشرطة، السبت: »بدال من أن يصطاد الرجل سمكا، اصطاد قنبلة يدوية«.

بدال من السمك.. ألماني 
يصطاد »مفاجأة قاتلة«

باريس/ االستقالل: 
قبل أكث���ر من 30 عام���ًا، بدأ الس���كان المحليون 
الذين يعيشون في منطقة بريتاني )شمال غربي 
فرنسا( بالعثور على هواتف بالستيكية برتقالية 
ُرِميت على شاطئ أيرواز. استمر اللغز 3 عقود من 
دون أن يعرف السكان س���بب هذا التلوث الكبير 

لشاطئهم.
ومع مرور السنوات، تحّولت صورة هذه القطع التي 
تحمل شكل القط الكارتوني غارفيلد، تشّكل رمزًا 

للتلّوث البحري حول العالم.

وقد س���عى علم���اء البيئة الفرنس���يون للحصول 
على تفس���ير لهذا اللغز، على أمل إيقاف التلوث 
 Ar الذي يس���ببه، وبدأت مجموعة بيئي���ة تدعى
Vilantsou حمل���ة إعالمي���ة ف���ي محاول���ة منها 

للوصول إلى مصدر هذه الهواتف.
لفتت الحمل���ة انتباه م���زارع فرنس���ي محلي، 
فاتصل بالمس���ؤولين عن الحملة وأخبرهم أنه 
يتذكر يومًا عاصفًا ف���ي الثمانينيات )1983(، 
بعد تل���ك العاصفة ب���دأت الهواتف بالظهور 

على الشاطئ.

كم���ا أخبرهم عن حادث تعرضت له إحدى س���فن 
الشحن بسبب الرياح القوية وقتها، حيث انقلبت 

حاوية وعلقت في أحد الكهوف البحرية.
وبالفعل، تتبع القائمون عل���ى الحملة الفالح إلى 
كهف بح���ري حيث وجدوا بقاي���ا حاوية محطمة، 
وتنتش���ر فيها قط���ع من الهاتف البالس���تيكي، 
ورغم أنهم اكتشفوا مصدر تلك الهواتف لكنها 
من المتوقع أن تواصل ظهورها على الشواطئ في 
المس���تقبل ألن الحاوية عالقة في مكان يصعب 

استخراجها منه.

لص »فوق السحاب«حل لغز هواتف برتقالية يلفظها البحر إلى شواطئ فرنسا

انقرة/ االستقالل: 
وثق مقطع فيديو لقطات صادمة لرجل يحمل زوجته التي تزوجها منذ 8 أشهر فقط، 

وقام برميها من فوق جسر شاهق االرتفاع في تركيا.
أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، رجل يحاول إقناع زوجته بعد شجار 
عنيف نشب بينهما، بالعودة إلى المنزل، ولكنه فشل في إقناعها، وكانت على وشك 
رك���وب حافلة في محطة الحافالت حيث وقع الحادث. ووفقا لموقع اليف ليك، أصيب 
الرجل بالغضب الش���ديد وقام بحمل زوجته ورميها من فوق جس���ر يبلغ ارتفاعه 12 
مترا، هرع عليها أحد األش���خاص، بعد س���قوطها عل���ى األرض بطريقة مروعة وراحت 
تصرخ وتطلب المس���اعدة من ش���دة ألمها. تم نقل الزوجة إلى المستشفى وهي في 

حالة خطيرة اآلن، ثم ذهب الرجل بعد ذلك إلى مركز الشرطة وسّلم نفسه.

القاهرة/ االستقالل: 
أكد مدير أمن الغربية طارق حس���ونة وفاة الش���اب أحمد عودة في مركز كفر 
الزيات بعد مشاجرة دارت بينه وبين صديقه بسبب خالفات سابقة بينهما.

وبينت التحريات حدوث مشادة كالمية بين الشاب المتوفي وصديقه بسبب 
خالفات س���ابقة تطورت لمش���اجرة اعتدى فيها صديقه عليه بمطواة، فيما 
افاد ش���هود عيان ان س���بب المش���اجرة هو خالفات على مباراة بين األهلي 

والزمالك.
وُنِقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وألقي القبض على 
المتهم وتح���رر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، بحس���ب 

»الوطن«.

قتل صديقه بسبب 
مباراة الزمالك واألهلي  

لندن/ االستقالل: 
تمكن باحثون من جامعتي نوتنغه���ام وإمبريال كوليدج في لندن من تطوير 
نماذج للذكاء االصطناعي اس���تطاعت التنبؤ بمخاط���ر الوفاة المبكرة لعدد من 
المرضى، بنس���ب أكبر من الخوارزميات التقليدية. وط���ور باحثون نظام الذكاء 
االصطناع���ي الث���وري الجديد، عبارة ع���ن خوارزمية تتنبأ بموع���د موت مرضى 
المستشفيات بدقة تصل نس���بتها إلى %90. وعلى الرغم من أن فكرة التنبؤ 
بموت ش���خص أم���ر مقل���ق، إال أن الباحثين من جامعتي نوتنغه���ام وإمبريال 
كولي���دج في لندن، جعلوا م���ن الممكن تحقيق ذلك فى س���بيل قضية نبيلة، 
وهذا من أجل توفير الرعاية المناسبة فى نهاية العمر لمرضى المستشفيات.

الذكاء االصطناعي يستطيع 
التنبؤ بموعد موت المرضى

رجل يرمى زوجته 
من أعلى الجسر


