
شبان يحرقون موقعين لقناصة 
االحتالل وسط القطاع

المحافظة الوسطى/ االستقالل: 
تمكن ش���بان مس���اء امس االثنين من 
اجتياز السياج األمني شرق وسط قطاع 
غزة، حيث نجحوا في إحراق دش���متين 
لجي���ش االحتالل اإلس���رائيلي، قبل أن 

ينجحوا في العودة للقطاع.
وأف���اد ش���هود عي���ان أن مجموعة من 
الش���بان نجحوا  ف���ي اجتياز الس���ياج 

»النس���ر« وحرق دش���مة  بوابة  واقتحام 
م���ا بين مخيمي البريج والمغازي وس���ط 
القطاع، مش���يرا إلى نجاح الش���بان في 

االنسحاب.
كما تمكن���ت مجموعة من الش���بان من 
العودة بعد فترة من اجتياز السياج شرق 
مخي���م المغازي وحرق دش���مة لقناصة 

جيش االحتالل واالنسحاب بسالم.
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غزة/ دعاء الحطاب:
أكد سياس���يون ومراقبون أن مسيرات العودة المتواصلة منذ ال�30 من مارس 
2018 بوحدتها واس���تمراريتها اس���تطاعت تحقيق انج���ازاٍت عدة، إال أنها 

في عامها الثاني بحاجة لخطواٍت وإجراءات من ش���أنها مضاعفة 
المنج���زات، وتج���اوز الثغ���رات، وزي���ادة الضغط عل���ى االحتالل 

غزة / محمد أبو هويدي: 
منذ انطالق مس���يرة العودة وكس���ر الحصار في ال� 30 من آذار العام الماضي 
لم يس���لم األطفال من اعتداءات االحتالل ف���كان لهم نصيب كبير من حصة 

الش���هداء والجرحى، في سياس���ة اس���تهداف وقتل وحش���ية 
واضحة لألجيال الفلسطينية القادمة، والتي تظهر سبق االصرار 

غزة/ خالد اشتيوي:
حذر منس���ق حراك الجرحى المقطوع���ة رواتبهم الجريح 
ظري���ف الغرة، من خط���ورة األوضاع والظ���روف الصحية 

الت���ي وصل اليها الجرحى جراء اإلض���راب المفتوح الذي 
يخوضون���ه لليوم الحادي والعش���رين على 
التوالي،  واقتصارهم على تناول الماء والملح 

رام الله/ االستقالل:
���ع وزير مالية االحتالل اإلس���رائيلي موش���ي كحلون،  وقَّ
اإلثنين قراًرا يقضي بخصم 42 مليون ش���يقل ش���هرًيا 

م���ن أموال المقاصة الفلس���طينية، على مدار عام 2019، 
تطبيًقا لقانون اقتطاع رواتب األسرى. وذكر 
موقع » كيبا« العبري أن القرار يقضي باقتطاع 

اليوم.. صرف رواتب موظفي 
السلطة بنسبة 50 %

االحتالل يقرر خصم 42 مليون شيقل 
شهريًا من المقاصة الفلسطينية

الجهاد وحماس تدينان مواقف
»إسرائيل«   رئيس البرازيل المنحازة لـ

غزة/ االستقالل: 
اعتبرت حركتا الجهاد اإلس���المي وحماس زي���ارة رئيس البرازيلي جايير 
بولسونارو أمس األحد لدولة االحتالل وتصريحاته نفاقا سياسيا متجردا 

عن القيم، وتجاوز للموقف التاريخي للشعب البرازيلي الداعم 
للنضال الفلس���طيني ضد االحتالل. وأدان���ت حركة الجهاد 

رام الله/ االستقالل: 
نقل���ت مصلح���ة إدارة س���جون االحت���الل الليلة 
الماضية 100 أس���ير على األقل من قس���م 10 في 
س���جن »نفحة« ووزعتهم على عدة سجون بينهم 

األسير محمد زواهرة وحافظ الشرايعة وآخرون.
وأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين بأّن إدارة 
مصلحة الس���جون الصهيونية نّفذت، الليلة قبل 
الماضية، عمليات نقل لعش���رات المعتقلين في 

سجن »نفحة« في النقب المحتل. وقال المتحدث 
باسم الهيئة، حسن عبد ربه، إن سلطات االحتالل 

نقلت 100 أس���يٍر على األقل من قسم 
10 في س���جن نفحة، ووّزعتهم على 

إدارة سجون االحتالل تنقل 100 أسير من »سجن نفحة« 

االحتالل يستولي على مخرطة ويزيل 
موقفًا للمركبات ويهدم بركسًا بالقدس 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المستوطنين، يوم أمس، المس���جد األقصى المبارك من باب المغاربة 
بحراس���ة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة. وأغلقت شرطة االحتالل الساعة الحادية 

80 مستوطنًا وشرطيًا إسرائيليًا 
يقتحمون باحات األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، على معدات مخرطة في قرية 
عناتا ش���مال ش���رق مدينة القدس المحتلة. كما أزالت قوات االحتالل، موقفا 

منسق الجرحى المقطوعة رواتبهم: سنواصل
 إضرابنا عن الطعام ونحذر من تغييب قضيتنا  

) APA images (    لعت�سام �ل�سبوعي لأهايل �لأ�سرى بغزة �أم�س�

رام الله/ االستقالل: 
أغلقت قوات االحتالل مس���اء أمس االثني���ن، البوابات الحديدية على مداخل 
ثالث قرى ش���مال غرب مدينة رام الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة. وأغلق 

االحتالل يغلق مداخل 
عدة قرى برام الله

سلطات االحتالل تجمد قرار 
هدم منزل األسير إرفاعية

مسيرة العودة في عامها 
الثاني.. ما المطلوب تحقيقه؟

الوفـــد األمنــي 
المصــري يصــل غــزة

استهداف األطفال في مسيرة 
العودة.. »إرهاب« إسرائيلي متعمد 

خطة »إسرائيلية« لتوطين آالف 
اليهود في الجوالن المحتل
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القدس المحتلة/ االستقالل:
نش���رت صحيفة هآرتس العبرية، يوم أمس، تقريرا مطوال 
ع���ن نجاح جمعية إلعاد االس���تيطانية الت���ي تعمل على 
تهويد العديد من المناطق في القدس، في السيطرة على 

"غابة السالم" في القدس وذلك بمساعدة حكومية.
ووفقا للصحيفة، فإن المؤسس���ة االستيطانية تعمل على 
إلغاء وضع "الغابة" من أجل الترويج لمشاريع مختلفة لصالح 
االستيطان. مشيرًة إلى أنها تخفي العديد من االتفاقيات 
التي توقعها على أساس أنها تعرض "أمن الدولة" للخطر.

وتقع غابة السالم على مساحة 550 دونًما بين حي أبو طور 
ومحيط مس���توطنة "أرمون هانتس���يف" شرقي القدس. 
حيث حولتها جمعية إلعاد خالل ال� 14 س���نة األخيرة إلى 
مركز للجذب الس���ياحي الواس���ع بعد أن س���يطرت عليها 
بش���كل غير قانوني، قبل أن تتدخل بلدية القدس وهيئة 
األراضي اإلس���رائيلية ووزارة السياحة والصندوق القومي 
اليهودي على مساعدة الجمعية على مر السنين الماضية 
في إصدار تصاريح بناء مواقع لها داخل الغابة بأثر رجعي، 
دون أي عطاءات، وبدفع ميزانيات سخية بعشرات الماليين 

من الشواكل.
وعندما طلب���ت "حركة حرية المعلوم���ات" معلومات حول 
العالقة بي���ن "إلعاد" و"دائ���رة أراضي إس���رائيل"، زعمت 
المنظم���ة اليمينية أن المعلومات س���رية وتتعلق باألمن 

والمصالح الوطنية القومية.
ووفقا للصحيفة ف���إن يوم االثنين الماضي وخالل اجتماع 
لجنة التخطيط بالقدس، ُطلب من البلدية تغيير تعريف 
المنطقة ك���� "غابة" ورفع يد الصن���دوق القومي اليهودي 

عن إداراتها، لتصبح تحت يد جمعية إلعاد االس���تيطانية 
بش���كل كامل، وتم الطلب من الجمعية تقديم إيضاحات 
أكثر حول مش���روعها ف���ي المنطقة قب���ل الموافقة على 
تسليمها الغابة بشكل كامل. مشيرًة إلى أن خطة "إلعاد" 

باألساس السيطرة على الغابة ومناطق محيطة بها.
ولفت���ت الصحيفة إلى أن نش���اط جمعي���ة إلعاد يتمثل 
باألس���اس في إدارة منتزه مدينة داود الوطني في سلوان 
وشراء المنازل لتهويد الحي الفلسطيني، لكنها ال تهمل 
ساحات أخرى وتوسع نشاطها من سلوان إلى كامل الحوض 

التاريخي في المدينة القديمة.

وقال س���امي أرش���د خبير في األراضي بالق���دس، أنه في 
البداي���ة حولوها إلى منطقة عامة مفتوح���ة، ثم إلى غابة، 
وبالتالي فإن االس���تخدام الفلسطيني لهذه األراضي كان 
محدوًدا واآلن يمنحون إلعاد يًدا حرة للسيطرة على األماكن 

العامة.
ويضيف أرش���يد في حديث ل� هآرت���س، أن بعض أراضي 
غابات الس���الم لم ُتصادر وال ت���زال مملوكة ملكية خاصة 
للفلس���طينيين. مش���يًرا إلى أن هذا "مثال آخر على قيام 
الدولة بنقل األص���ول والممتلكات العامة الفلس���طينية 

لالستخدام من قبل منظمة إلعاد.

وتق���ول إدارة األراض���ي اإلس���رائيلية إن األرض أعطي���ت 
للجمعية بموجب اإلعفاء من المناقصة "إلنش���اء مش���روع 

سياحي فريد".
ووفًقا للصحيف���ة، فإن التوصيات قدم���ت من لجنة تتبع 
لوزارة السياحة لها عالقات جيدة مع الجمعية، وتم منحها 
العديد من المشاريع في الس���نوات األخيرة منها مشروع 

التلفريك إلى المدينة القديمة.
وتكش���ف ق���رارات لجن���ة الس���ياحة وس���لطة األراضي 
اإلس���رائيلية عن تفاصيل أخرى مثي���رة لالهتمام، حيث 

نجحت إلعاد في الحصول على األرض بدون مناقصة.
وبعد أن قدمت حركة حرية المعلومات التماًسا أمام محكمة 
الق���دس المحلية بش���أن القضية، طلبت إلع���اد أن تكون 
الجلسة بدون حضور ممثلي الحركة وأن تبقى سرية ألنها 
مرتبطة بوضع حساس أمنًيا وقومًيا، ما جعل القضية خلف 

األبواب المغلقة دون معرفة نتائجها.
وبحس���ب الصحيفة فإن دعم وزارة السياحة اإلسرائيلية 
لجمعية إلعاد االس���تيطانية ال يقتصر على غابة الس���الم 
فقط، بل أيًضا س���تمول لها إلى جانب بلدية القدس بناء 
مركز زوار جديد في محيط الغابة، بتكلفة 43 مليون شيكل، 
سيدفع نصف ثمنه من الوزارة والبلدية. مشيرًة إلى أن ذلك 

سيشكل مصدر دخل جديد للجمعية االستيطانية.
وقال���ت جمعية إلعاد ردا على ذلك إنها تعمل على تطوير 
القدس القديمة وإحياء المنطقة واستعادتها إلى طبيعة 
حضرية أفضل من الس���ابق. مدعيًة أن جميع أنش���طتها 
قانونية وأنها س���تواصل العمل م���ن أجل تطوير القدس 

القديمة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين في تقرير صدر 
عنها يوم أمس، عن تعرض أسيرين مقدسيين قاصرين 
يقبعان في معتقل »المسكوبية«، العتداء وحشي عليهما 

خالل عملية اعتقالهما والتحقيق معهما.
ووفقًا لشهادة كل من الطفل محمد أبو سنينة )15 عامًا( 
وقيس الباسطي )17 عامًا( وكالهما من القدس المحتلة، 
فقد تعرضا للضرب بشكل عنيف على يد قوات »اليسام« 
التابعة لش���رطة االحتالل، بعد مهاجمتهما داخل باحات 
المس���جد األقصى وطرحهما أرضًا، حيث استمر التنكيل 
بهما وذلك بضربهما باأليدي واألرجل وأعقاب البنادق، مما 

تسبب لهما برضوض وكدمات عديدة.

وخ���الل اس���تجوابهما في مركز التحقيق، لم يس���لم كال 
األس���يرين من التفوهات الدنيئة واالهانة والشتم بأقذر 
المس���بات الجبارهما عل���ى االعتراف بالته���م الموجهة 
ضدهما، حيث خضعا لجلس���ات تحقيقات متعددة، قبل 

نقلهما إلى زنازين المعتقل.
وقال���ت الهيئ���ة ف���ي تقريره���ا: إن ما يج���ري حاليًا في 
المدينة المقدس���ة م���ن حمالت اعتقال مس���عورة طالت 
عشرات الشبان واألطفال وعددًا من الشخصيات الدينية 
واالعتبارية ، ومنع لحرية العبادة، والتعدي على المقدسات 
وتدنيس���ها، ما هو إال جزء من الهجمة الشرسة المبرمجة 
التي تقوده���ا حكومة اليمين المتط���رف،  لجعل الحرم 
القدسي الشريف مسرحًا للدعايات االنتخابية والمكاسب 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تولت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ي���وم أمس، على 
معدات مخرطة في قرية عناتا شمال شرق مدينة القدس 

المحتلة.
كم���ا أزالت قوات االحت���الل، موقفا للمركبات قبالة س���ور 
القدس التاريخ���ي من جهة باب العامود )أش���هر أبواب 

القدس القديمة( يعود لعائلة الساليمة المقدسية.
وفي الس���ياق ذات���ه هدمت جراف���ات بلدي���ة االحتالل 
اإلس���رائيلي، يوم أمس، بركس���ا لألغنام في حي شعفاط 

شمال القدس المحتلة.
وذكر المواطن موسى عيسى أن جرافات بلدية القدس 
هدمت بركس����ا لألغنام في أرضه الكائنة في شعفاط 

»الس����هل« يؤوي فيه ٢0 رأسا من األغنام؛ بحجة البناء 
دون ترخيص، الفتًا إلى أن مس����احة البركس تبلغ 40 

مترا مربعا.
وفرض موظفو البلدية على موس���ى ه���دم بركس للخيل 
في أرضه بنفسه، حتى يوم األحد المقبل، وإال سيتعرض 

لمخالفة ودفع تكاليف هدم جرافاتها.
وأوض���ح موس���ى ب���أن بركس الخي���ل مبني م���ن الطوب 
ومس���قوف بالزينكو منذ ٢0 عاما، وتبلغ مساحته نحو 70 

متًرا مربًعا، ويضم غرفة للعلف.
وكان���ت طواقم بلدي���ة االحتالل اقتحمت أرض موس���ى 
عيسى قبل أسبوع، وعلقت إخطار هدم على بركس األغنام 

في أرضه.

االحتالل يستولي على مخرطة ويزيل 
موقفا للمركبات ويهدم بركسًا بالقدس 

االعتداء على طفلين مقدسيين 
خالل اعتقالهما في »المسكوبية«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعطب مس���توطنون، يوم أمس، إطارات مركبات عدد من المواطنين في إحدى 

ضواحي حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين من عصابة »تدفيع الثمن« المتطرفة حطموا 
زجاج عدد من المركبات، وأعطبوا إطاراتها وخطوا شعارات عنصرية عليها وعلى 

الجدران المحاذية تدعو إلى قتل وترحيل العرب.
يش���ار إلى أن عصابة »تدفيع الثمن« تعتدي على المواطنين الفلس���طينيين 
وممتلكاتهم ومقدساتهم باستمرار، ويخطون عبارات وشعارات عنصرية تدعو 

الى القتل والترحيل، دون مالحقة من شرطة وأجهزة االحتالل.

جنين/االستقالل:
أصيب ش���اب، يوم أمس، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، وآخرون بحاالت 

اختناق، خالل مواجهات اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين.
وذكرت مصادر محلية، أن الش���اب وليد الس���عدي أصيب بالرصاص المعدني 
المغل���ف بالمطاط، خالل المواجه���ات، التي تخللها اط���الق وابل من القنابل 
الصوتية والمس���يلة للدموع، ما أس���فر عن إصابة آخرين بحاالت اختناق، جرى 

معالجتهم ميدانيا.
كما اعتقلت تلك القوات األس���ير المحرر مناض���ل ناجي قبها ) ٢5 عاما( عقب 

دهم منزل ذويه وتفتيشه في المدينة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المستوطنين، يوم أمس، المس���جد األقصى المبارك من باب المغاربة 

بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وأغلقت ش���رطة االحتالل الساعة الحادية عشرة صباًحا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة 
االقتحامات الصباحية للمستوطنين. وذكر مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف 
اإلسالمية فراس الدبس، أن 37 مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى على عدة مجموعات، 

ونظموا جوالت استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن »الهيكل« المزعوم.
وأوضح أن 43 عنصًرا من شرطة ومخابرات االحتالل اقتحموا أيًضا المسجد، وتجولوا في 

باحاته، كما تجول ضباط الشرطة في داخل مصلى باب الرحمة شرقي األقصى.

مستوطنون يعطبون المركبات 
ويخطون شعارات عنصرية بالقدس

االحتالل يعتقل شابًا ويصيب 
آخرين خالل مواجهات في جنين

80 مستوطنًا وشرطيًا إسرائيليًا 
يقتحمون باحات األقصى

»إلعاد« االستيطانية تسيطر على »غابة السالم« في القدس
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مع دخول المس���يرة عامها الثاني الذي 
بدأه الفلس���طينيون بإحي���اء الذكرى ال� 
43 لي���وم األرض، ف���ي مليونية األرض 
والعودة، يبقى السؤال األكثر أهمية ما 
هو المطلوب في عامها الثاني لتحقيق 

األهداف التي انطلقت ألجلها ؟
الخمسة،  "العودة"  مخيمات  وش���هدت 
على طول المناطق الش���رقية لقطاع غزة 
السبت الماضي، احتشاًدا لمئات اآلالف 
م���ن المواطني���ن للمش���اركة بمليونية 
لذكرى يوم  إحي���اًء  والع���ودة"؛  "األرض 
األرض ال� 43، ومرور عام على المسيرات 

التي انطلقت ب� 30 مارس )آذار( 2018.

ُمتطلبات جادة 
وأك���د عضو المكت���ب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين طالل أبو 
ظريف���ة، أن مس���يرات العودة ف���ي عامها 
الثان���ي تتطلب ع���دة خط���وات وإجراءات 
جادة من شأنها ُمضاعفة الُمنجزات وتجاوز 
الثغ���رات، إضاف���ة لزي���ادة الضغ���ط على 
المزيد من  االحتالل اإلس���رائيلي النت���زاع 
الحقوق الفلسطينية المسلوبة منذ عقود. 

وأوض���ح أب���و ظريفة ل�"االس���تقالل"، أن 
المس���يرات في عامه���ا الثاني يجب أن 

ُتحافظ على طابعها الس���لمي و زخمها 
الوحدة  الحفاظ على  الجماهيري، كذلك 
الفلس���طينية التي تجلت في الميدان، 
وأن يبقي الكل الفلس���طيني ُمتمس���كًا 

باألهداف التي انطلقت من أجلها. 
وبي���ن أن المطلوب من المس���يرات هذا 
الع���ام م���ن أج���ل تحقي���ق المزيد من 
األه���داف، يتمث���ل ف���ي العم���ل  على 
ليش���مل  المس���يرات  نموذج  تعمي���م 
الضفة الغربية ومناطق ال�48 والشتات، 
وتوحيد النضال ف���ي مواجهة االحتالل 
من أج���ل رفع كلفت���ه، إضاف���ًة لتجاوز 
كاف���ة التحديات الت���ي ُتواجه القضية 
القرن  بما فيها صفق���ة  الفلس���طينية 

بوحدة الصف الفلسطيني.
ولفت إلى ضرورة أن ُتش���كل المسيرات 
ضغطًا على ال���كل الوطني من أجل نقل 
الوحدة الت���ي تجلت بالميدان الى وحدة 

سياسية من خالل انهاء االنقسام. 
وأك���د أن مس���يرات الع���ودة بوحدتها 
واس���تمراريتها استطاعت تحقيق عدد 
من األه���داف التي انطلقت ألجلها ومن 
عدة جوانب، فقد أجبرت العالم للتحرك 
من أج���ل البحث عن حلول لقضايا قطاع 

غ���زة الحياتية واإلنس���انية، ورس���خت 
ح���ق العودة ف���ي عقول أبناء الش���عب 
الفلس���طيني و أثبتت للعال���م أنه حق 
ثابت ال يمك���ن التنازل عن���ه، كما أنها 
ش���كلت ضغطًا على األط���راف الدولية 
لسد العجز في حس���ابات وكالة الغوث 
"االون���روا"، أضاف���ة الى كش���ف الوجه 
الحقيق���ي لالحت���الل وتجريمه من قبل 

لجنة قص الحقائق. 
وفيما يتعلق باستمرارية أدوات الُمقاومة 
الشعبية الُمس���تخدمة بالمسيرات، شدد 
عل���ى أنها وس���ائل ُتس���تخدم لما يخدم 
مسيرات العودة وُتشكل أداة ضغط على 
االحتالل، لذا هي قابلة للتوسيع والتجديد 
واالستخدام أو وضعها جانبًا وفقًا لعملية 
تكتيكي���ة تقررها الهيئ���ة الوطنية في 

مجريات استمرار مسيرات العودة. 

اال�ستمرارية واملُ�ساندة 
والُمحل���ل  الكات���ب  أوض���ح  وب���دوره، 
السياسي تيس���ير محيسن، أن أي عمل 
نضالي بما فيه مس���يرات العودة وكسر 
الحصار، يعتمد على عاملين أساس���يين 
لتحقيق أهدافه، األول االستمرارية في 
العمل والثاني تواصل الدعم واالس���ناد 

الجماهيري والفصائلي له. 
إن  ل�"االس���تقالل":"  محيس���ن  وق���ال 
مسيرات العودة في عامها الثاني يجب 
أن تعتم���د على االس���تمرارية، ويعني 
ذل���ك أن تجع���ل الُمحتل يدف���ع ثمن 
احتالله وُتحول حياته الى حياٍة ُمرتبكة 
وغير مس���تقرة، من خالل مواصلة الزخم 
واس���تخدام  الحدود  عل���ى  الجماهيري 
األدوات والوس���ائل الت���ي تمك���ن من 

تحقيق الهدف".
وأضاف:" أن المسيرات تتطلب مواصلة 
الدع���م واإلس���ناد من قب���ل المواطنين 
وااللتفاف الفصائل���ي والوطني خلفها، 
فنجاح أي عم���ل نضال���ي ال يتحقق إال 
بتوفير حاضنة شعبية وفصائلية، الفتًا 
إلى أن المسيرات منذ انطالقتها حققت 
التفاف���ًا جماهيري���ًا واجماع���ًا فصائليًا 

كبيرًا جعلها تستمر حتى اآلن".  
وشدد على ضرورة اس���تنهاض الضفة 
الغربية وأراضي ال�48 والش���تات لُتطبق 
نموذج مس���يرات الع���ودة في مناطقها 
وُمس���اندة غزة حت���ى لو اعالمي���ًا، ألنه 
ال ينبغ���ي لغ���زة أن تبق���ى وحيدة في 
مواجهة االحتالل الصهيوني بالس���الح 

والعمل الشعبي واإلعالمي، بينما تبقى 
كافة س���احات العمل الفلسطيني تؤيد 

خطوات غزة بالهتاف والتصفيق. 
وبي���ن أن وتيرة الفعل النضالي المرافق 
لمس���يرات الع���ودة واس���تمرارها تعلو 
وتنخفض وفقًا لمتطلب���ات كل مرحلة، 
ت���رك  المطل���وب  البداي���ة كان  فف���ي 
الجماهير لتس���تخدم األدوات الخشنة" 

البالونات 
، الطائرات الورقية، الكوش���وك، غيرها" 
بالتعام���ل م���ع الُمحت���ل، لك���ن بعد ما 
إليه المس���يرات ُمؤخ���رًا من  توصل���ت 
تفاهم���ات مطل���وب االكتف���اء بتواجد 

الجماهير على الحدود.
وتوقع محيس���ن أن تش���هد المسيرات 
حالًة من الهدوء الفت���رة الُمقبلة، لكون 
االحتالل اإلس���رائيلي سيخضع لمطالب 
الشعب الفلسطيني بشأن تنفيذ كافة 
التفاهم���ات التي ج���رت مؤخرًا بهدف 
كس���ر الحصار ولو تدريجيًا عن القطاع، 
والت���ي تحقق���ت بفع���ل التضحي���ات 
الت���ي قدمها أبن���اء الش���عب و الرؤية 
االس���تراتيجية ل���دى قي���ادة الفصائل 

الفلسطينية.  

مسيرة العودة في عامها الثاني.. ما المطلوب تحقيقه؟
غزة/ دعاء احلطاب:

اأكد �سيا�سيون ومراقبون اأن م�سريات العودة 
املتوا�سلة منذ الـ30 من مار�س 2018 

بوحدتها وا�ستمراريتها ا�ستطاعت حتقيق 
اجنازاٍت عدة، اإال اأنها يف عامها الثاين بحاجة 

خلطواٍت واإجراءات من �ساأنها م�ساعفة 
املنجزات، وجتاوز الثغرات، وزيادة ال�سغط 

على االحتالل ال�سهيوين النتزاع املزيد 
من احلقوق الفل�سطينية امل�سلوبة.  و�سدد 

املراقبون على �سرورة اأن حُتافظ امل�سريات 
على ا�ستمراريتها بطابعها ال�سلمي وزخمها 

اجلماهريي من خمتلف فئات املجتمع 
الفل�سطيني، والوحدة الفل�سطينية التي جتلت 
يف امليدان، اإ�سافة ال�ستنها�س ال�سفة الغربية 
واأرا�سي الـ48 وال�ستات لتبني منوذج امل�سريات 

ودعمها حتى لو اعالميًا، من اأجل حتقيق 
املزيد من االأهداف التي انطلقت من اأجلها.  

غزة/ االستقالل: 
اعتبرت حركتا الجهاد اإلسالمي وحماس 
زيارة رئيس البرازيلي جايير بولس���ونارو 
أمس األح���د لدولة االحتالل وتصريحاته 
نفاقا سياسيا متجردا عن القيم، وتجاوزًا 
البرازيلي  للش���عب  التاريخي  للموق���ف 
ض���د  الفلس���طيني  للنض���ال  الداع���م 

االحتالل.
وأدان���ت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين المواقف السياسية لحكومة 
القضي���ة  و  الق���دس  تج���اه  البرازي���ل 

الفلسطينية.
و اعتبر الناط���ق االعالمي لحركة الجهاد 

االس���المي مصعب البري���م زيارة رئيس 
البرازي���ل وتصريحات���ه نفاقا سياس���يا 
متجردا عن القي���م و انحيازا للباطل على 

حساب الحق الفلسطيني الثابت.
و أش���ار الى أن ه���ذه المواقف تتناقض 
م���ع نبض ومواق���ف الش���عب البرازيلي 
ولذا ندعو  وانس���انيا،  تاريخيا وسياسيا 
الى التراج���ع عن ه���ذه المواقف وعدم 

التساوق مع إرهاب االحتالل..
و لف���ت الناطق باس���م الجه���اد الى أن 
احتم���اء االحت���الل به���ذه المواقف لن 
يغير م���ن هوية القدس ول���ن يمد في 
عمر االحتالل ولن ينال من صمود شعبنا 

ومقاومته في وجه االحتالل..
و دع���ا البريم لتش���كيل جبه���ة عربية 
اس���المية وانس���انية لحماي���ة الرواي���ة 
الفلسطينية ومواجهة مساعي االحتالل 
الرامية الى تشكيل ش���بكة أمان ومظلة 
دولية لتبرير وتشريع إرهابه بحق شعبنا 

وقضيتنا.
ومن جهتها، اس���تنكرت حركة المقاومة 
زيارة الرئي���س  )حم���اس(  اإلس���المية 
لدول���ة  بولس���ونارو  جايي���ر  البرازيل���ي 
االحت���الل ، داعية إي���اه للتراجع الفوري 
عن سياساته المخالفة للشرعية الدولية 

وللموقف التاريخي للشعب البرازيلي.

وأوضح���ت حم���اس، في بي���ان صحفي 
وصل "االستقالل" نس���خة عنه، أن زيارة 
تجاوز  ه���ي  ل�"إس���رائيل"  بولس���اونارو 
البرازيلي  للش���عب  التاريخي  للموق���ف 
ض���د  الفلس���طيني  للنض���ال  الداع���م 

االحتالل.
وبّين���ت أن الزي���ارة انتهك���ت األعراف 
والقواني���ن الدولية، وخاصة فيما يتعلق 
بمدينة الق���دس المحتّلة، والتي تمثلت 
في زي���ارة حائط الب���راق بصحبة رئيس 
اعترافًا  والت���ي تعتبر  حكومة االحتالل، 
بش���رعية االحتالل، وكذل���ك النية فتح 

مكتب تجاري للبرازيل في القدس.

وطالبت حماس البرازيل بالتراجع الفوري 
عن هذه السياس���ة المخالفة للش���رعية 
الدولية، والمناقض���ة للموقف التاريخي 
للشعب البرازيلي خاصة وشعوب أمريكا 

الالتينية عامة.
وأّك���دت أن ه���ذه السياس���ة ال تخ���دم 
االستقرار في المنطقة، بل تهدد عالقة 

البرازيل مع األمتين العربية واإلسالمية.
وطالب���ت حماس جامعة ال���دول العربية 
بالضغط  اإلس���المي  التع���اون  ومنظمة 
عل���ى البرازي���ل للتراجع عن سياس���تها 
الداعمة لالحتالل وجرائمه بحق ش���عبنا 

الفلسطيني.

الجهاد وحماس تدينان مواقف رئيس البرازيل المنحازة لـ »إسرائيل« 
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية البتدائية
  إعالن وراثة صادر عن محكمة

 شرق خانيونس الشرعية
تقدم لمحكمة شرق خانيونس مضبطة موقعة من مختار عائلة األسطل 
مؤرخة في 2019/4/1م تتضمن ان سليمان سليمان مصطفى االسطل 
المشهور سليمان  مصطفى عبد القادر االسطل من خانيونس وسكان 
القرارة ق���د توفي الى رحمته تعالى بتاريخ 2000/7/23م وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي في زوجته األولى فاطمة خليل عبد القادر األسطل 
وف���ي أوالده منها وهم محمد ورقية وفي زوجته الثانية ندى مصطفى 
س���الم االس���طل وفي ابنه منها وهو عبد الرحيم وف���ي زوجته الثالثة 
فاطمة سليمان إس���ماعيل االس���طل فقط وال وارث للمتوفى المذكور 
س���وى من ذكر وليس له وصية واجب���ة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا 
ح���ال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة ش���رق 
خانيونس الش���رعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وحرر في يوم 25 رجب لسنة 1440 وفق 2019/4/1م 

 قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 161/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
سالمة عمر نور الدين بسيس���و من سكان غزة هوية رقم 951242676 

بصفته وكيال عن: أكرم تحسين يوسف بسيسو 
بموجب وكالة رقم: 1011 / 2016 الصادرة عن  سفارة دولة فلسطين - الجزائر

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   888 قسيمة   25 المدينة  غزة الجديدة

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

المعاملة. التاريخ: 4/1/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 160 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
س���عاد عبد الله قاسم الحلو من س���كان غزة هوية رقم 931681183 

بصفته وكيال عن: فدوى كامل عنان 
بموجب وكالة رقم: 1003 / 2019 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين - القاهرة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   978 قسيمة 113  المدينة جباليا

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 4/1/ 2019م

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

جرائم حرب
وأكد مدير المركز الفلس���طيني ألبحاث السياسات والدراسات 
االستراتيجية  مسارات في غزة صالح عبد العاطي إن االحتالل 
يتعمد اس���تهداف المدنيين وعلى وج���ه الخصوص األطفال 
وهذا يرقى إلى جريمة حرب مكتملة األركان ومخالفة جسيمة 
لكل قواعد القانون الدولي اإلنس���اني وخاصة اتفاقية جنيف 
الرابعة التي حمت المدنيين واألطفال والنس���اء والصحفيين 
بش���كل خاص، إضافة إل���ى انتهاكه اتفاقي���ة حماية الطفل 
الص���ادرة عن األمم المتحدة عام 1990 وأيضا البرتوكول األول 
من اتفاقي���ة جنيف الملحق بحماية األطف���ال خالل النزاعات 

المسلحة وتحت االحتالل.
واشار عبد العاطي ل� "االستقالل":"أن هذه الجرائم التي يتعمد 
االحت���الل إلحاقها بالمدنيين وخاص���ة األطفال تأتي من أجل 
إخافتهم وكي وعيهم ووقفهم عن المشاركة في التظاهرات 
الس���لمية، وكذلك تعميق جراح الفلسطينيين ورفع منسوب 
الخس���ائر لديه���م لوقف اس���تمرارهم في النض���ال وانتزاع 

حقوقهم الوطنية من قبل االحتالل. 
وحذر عب���د العاطي من مخاطر اس���تهداف االحتالل لألطفال 
بش���كل خاص والمدنيين، داعيا  كافة الجه���ات الدولية إلى 

فضح انتهاكات االحتالل وجرائمه بحق المدنيين واألطفال.
وق���ال:"  قمنا بإرس���ال مذك���رات إحاطة وتقاري���ر إلى محكمة 
الجنايات الدولية للضغط عل���ى االحتالل وفتح تحقيق جدي 

، ومراس���لة كافة المؤسس���ات الدولية المعنية بحقوق الطفل 
وحقوق اإلنسان من أجل الوفاء بالتزاماتها".

وأض���اف" بالرغم من اإلدانات الدولية الواس���عة و تقرير لجنة 
تقصي الحقائق الذي حمل االحتالل مس���ئولية هذه الجرائم، 
إال أن االحتالل ال يقيم وزنًا للقانون الدولي وللقانون اإلنساني 
ويس���تمر بالتصرف كالدولة مارقة تتنكر لكل حقوق اإلنسان 

وقواع���د القان���ون الدولي اإلنس���اني وهذا األم���ر يتطلب من 
السلطة وكل األطراف المعنية االرتقاء إلى مستوى المسؤولية 
الوطنية في حماية األطفال وإحالة هذه االنتهاكات والملفات 

الجسيمة إلى محكمة الجنايات الدولية".

ف�سح الحتالل
بدوره، أكد يامن المدهون مس����ؤول وح����دة البحث في مركز 

الميزان لحقوق اإلنسان أن األرقام تشير بالدليل أن االحتالل 
يتعمد استهداف المدنيين والس����يما األطفال منهم، الفتا 
الى وجود 42 طفال ش����هيدًا ارتقوا في مس����يرات العودة، وما 
يقارب م����ن 2000 طفل جزء منهم مص����اب بإصابات بالغة، 
عل����ى الرغم أن االحتالل يمتلك وس����ائل تكنولوجية متطورة 
يس����تطيع من خالله����ا التمييز بي����ن المش����اركين ومعرفة 

األطفال من بينهم .
وقال المدهون ل� "االس���تقالل": " نحن كحقوقيين نرصد هذه 
االنتهاكات والجرائم من خالل طواقمن���ا العاملة في الميدان 
والمختصة بهذا المجال ونوثق هذه األحداث ونعمل على فضح 
تلك الممارسات بحق المدنيين واألطفال والنساء المشاركين 
في مسيرات العودة عبر التواصل مع كافة المؤسسات الدولية 

وخاصة المعنية باألطفال  مثل منظمة اليونسيف".
وشدد على أن ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين وعدم تفعيل 
آليات المحاسبة والمساءلة من جانب المجتمع الدولي وصمته 
تجاه ما يجري من انتهاكات بحق المدنيين من جرائم ش���جع 

االحتالل على اقتراف المزيد من الجرائم .
وطال���ب المدهون المجتم���ع الدولي بالقيام ب���دوره القانوني 
واألخالقي لحماية المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة 
وال س���يما األطفال الذين يتعرضون بشكل دائم لالستهداف 
من قبل االحتالل والذي يضرب عرض الحائط بكافة االتفاقيات 

التي تخص القانون الدولي و حقوق اإلنسان .

تغيبهم عن مشهد الصراع 

استهداف األطفال في مسيرة العودة.. »إرهاب« إسرائيلي متعمد 
غزة / حممد اأبو هويدي: 

منذ انطالق م�سرية العودة وك�سر احل�سار يف الـ 30 من اآذار العام 
املا�ســي مل ي�سلــم الأطفــال مــن اعتــداءات الحتالل فــكان لهم 
ن�سيــب كبري من ح�سة ال�سهــداء واجلرحى، يف �سيا�سة ا�ستهداف 

وقتل ووح�سيــة وا�سحة لالأجيال الفل�سطينيــة القادمة، والتي 
ُتظهــر �سبــق ال�سرار لــدى الحتــالل ا�ستخدام القــوة املفرطة 
�سدهــم رغــم احلمايــة القانونيــة اخلا�ســة التــي ُمنحتهــا لهــم 
الن�سو�س والتفاقات الدولية كافة . ووثقت املراكز احلقوقية 

اأن الحتالل الإ�سرائيلي قتل 42 طفال واإ�سابة اأكرث من 2000 
اخرين منذ انطالق فعاليات م�سريات العودة وك�سر احل�سار يف الـ 
30 من مار�س 2018، يف حماولة منه لجتثاث الن�سال من داخل 

ال�سعب الفل�سطيني بقتله لالأطفال وواأد حلم العودة بداخلهم.

لندن / االستقالل:
أدانت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في 
بريطانيا، اس���تمرار النه���ج الدموي من قبل 
ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي ف���ي مواجهة 
التجمعات الفلسطينية السلمية، واعتدائها 
على مس���يرات إحياء ذك���رى يوم األرض في 

قطاع غزة باستخدام القوة المميتة.
وأضاف���ت المنظمة ف���ي بي���ان صحفي، أن 

الحي  الرصاص  قوات االحتالل اس���تخدمت 
والمطاط���ي، وقنابل الغاز المس���يل للدموع 
المتظاهرين،  بصورة عشوائية في مواجهة 
وقتل���ت أربعة مواطنين، باإلضافة إلى إصابة 
نح���و 316 آخرين بينهم 86 طفالاً و29 امرأة، 

كما أصيب 3 مسعفين و7 صحفيين.
وبين���ت أن قوات االحتالل دأب���ت على مواجهة 
التجمعات الفلس���طينية بالق���وة المفرطة دون 

مبرر، فخالل عام من مسيرات العودة على الحدود 
ا،  مع قطاع غزة بلغ عدد الشهداء 270 فلسطينياً

بينهم 59 طفالاً وصحفيان و3 مسعفين.
وأش���ار إلى أن عدد اإلصاب���ات وصل حوالي 
���ا منه���م 3261 طفالاً و668  30714 مواطناً
ا، باإلضافة إلى األضرار  ا، و354 صحفياً مسعفاً
الكلية والجزئية بسيارات اإلسعاف وبعض 

المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

وأك���دت المنظم���ة العربي���ة أن ممارس���ات 
االحت���الل الدموي���ة ل���ن تثن���ي الش���عب 
الفلس���طيني عن المطالب���ة بحقه كصاحب 
لألرض، ولن تخ���رس صوته الرافض لجرائم 
االحتالل، وسعيه المستمر إلى إنهاء الوجود 

الفلسطيني وتهويد القدس.
وطالب���ت المجتم���ع الدولي، واألمي���ن العام 
لألمم المتحدة، التدخل بش���كل عاجل لكبح 

االحتالل لتجنب سقوط المزيد من الضحايا، 
ا لجرائمه بحق الفلسطينيين. ووضع حداً

ودعت المنظمة المحكم���ة الجنائية الدولية 
إلى فتح تحقيق رس���مي ف���ي جرائم القتل 
العمد التي تمارس���ها ق���وات االحتالل بحق 
المتظاهري���ن الس���لميين، باعتبارها جريمة 
ح���رب وفق ما ه���و محدد ف���ي اتفاقية روما 

المنشئة للمحكمة.

منظمة حقوقية تطالب بوضع حد لجرائم االحتالل بحق الفلسطينيين

الثالثاء 26 رجب 1440 هــ 2 ابريل 2019 م

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 وسيم 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 / يوس���ف احمد إس���ماعيل الكحلوت , جباليا , الكرامة , 
برج الكحلوت )2( و بما ان المس���تدعي المذكور ق���د أقام عليك قضية لدى هذه 
المحكم���ة يطالب فيها بحق���وق مالية بقيمة ) 4127 ش���يكال ( والموضحة في 
الئحة الدعوى اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه والمرفق لك نس���خة منها 
ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة في قطاع غزة وحس���ب اختصاص محكمة صلح 
شمال غزة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة )20( من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم )2( لسنة )2001م( وبناء على قرار السيد : قاضي محكمة 

صلح شمال غزة بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) األربعاء ( الموافق 2019/4/24 
التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ان تتقدم بجوابك التحريري خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في 

القضية باعتبارك حاضرا . حرر بتاريخ 2019/3/31م    مع فائق االحترام

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 158/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1عايده احمد فكري سرداح من سكان جباليا هوية رقم 915549844

-2فدوى صبحي الزين أبو خليفه من سكان جباليا هوية رقم 928072446
بصفته وكيال عن: محمد واحميد مصباح احمد خليل وعوض محمود محمد أبو خليفه 
بموجب وكالة رقم: 1375 / 2019  الصادرة عن  محكمة صلح شمال غزة 

+ 2417/ 2012  الصادرة عن  محكمة صلح شمال غزة
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 1815  قسيمة 13 + 12   المدينة  النزلة 
 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العام���ة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 4/1/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )159 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: نبيل 
محمود جبر أبو زر من س���كان غزة هوية رقم 912033933 بصفته وكيال عن: 
فوزية فتح الله محمود وايناس وهنادي وعبير ورانيه ونرمين وعفاف وعماد 

ونائل ورغده وسهير / فايز حمدي خضير )رجب( ووائل فايز خضر 
بموجب وكالة رقم:40919312 / 2019 الصادرة عن جده + 40792298 

/ 2019 الصادرة عن جده + 40794203 / 2019 الصادرة عن جده 
  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة  689 قسيمة  45 المدينة  غزة الدرج 
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:1 / 4/ 2019م

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

غزة/ االستقالل:
كش���ف مكتب إعالم األس���رى ف���ي قطاع غزة ي���وم امس، عن 
تفاصيل االعتداءات اإلس���رائيلية على األسرى الفلسطينيين 

في السجون، والسيما سجن النقب الصحراوي.
وقال الناطق اإلعالمي باسم المكتب علي المغربي خالل مؤتمر 
صحفي نّظمه بمقر وزارة األس���رى بمدينة غزة إن 300 شرطي 
وضابط من مختلف الوحدات اإلس���رائيلية شاركوا في عملية 

قمع أسرى قسم أربعة بسجن النقب.
وأوضح المغرب���ي، أنه وبتاري���خ 24 آذار الماضي دخلت قوات 
القمع إلى قس���م أربعة بس���جن النقب وقمعت األس���رى، مما 
نت���ج عنه ، إصابة 100 أس���ير، منهم 41 بطلق���ات نارية، فيما 
تنوعت اإلصابات بين األقدام والظهر والرأس والعين، والصدر، 
والحوض، وتكس���ير األسنان، والكسور، والكدمات، فيما أصيب 
بعضهم بنزيف داخلي في ال���رأس، والزال ثالثة منهم بحالة 

خطرة.
ولف���ت إلى أن إدارة الس���جون تمنع أس���رى حرك���ة المقاومة 
اإلس���المية )حم���اس( م���ن التحوي���الت الطبي���ة أو الذهاب 
للمستش���فيات، مشيرًا إلى أن األس���ير مصعب أبو شخيدم ما 
زال وضعه صعب وبحاجة إل���ى رعاية طبية، وموجود حالًيا في 

سجن إيال ببئر السبع ليكون قريًبا من المستشفى.
وأوضح المغربي أن أسرى حماس ممنوعون أيًضا من الكنتينة 
بقرار من إدارة السجون، التي تزيد عليهم القيود أثناء التنقل 

أيًضا، منوهًا إلى أن إدارة الس���جون اإلسرائيلية صّنفت سجن 
النقب منطقة عس���كرية غير مس���يطر عليه���ا؛ "وهذا له بعد 

إجرائي عميق"، وفق قوله.
وأض���اف "لم ت���زر حتى اآلن أي مؤسس���ة حقوقي���ة أو دولية 
األقس���ام التي تعرضت للقمع داخل السجون؛ في وقت تمنع 

فيه إدارة السجون المحامين من زيارة أقسام أسرى حماس".

وبّين أن إدارة الس���جون تمنع ذوي أسرى حماس من زيارتهم؛ 
وفرض���ت عليهم غرامات باهظة في قس���م 1 بس���جن رامون، 

وقسم 4 في سجن النقب، بلغت نصف مليون شيكل".
"وبدوره أكد وكيل وزارة شؤون األسرى والمحررين في غزة بهاء 
الدين المدهون، أن األس���رى في س���جون االحتالل يتعّرضون 

لمخطط وهجمة إسرائيلية مستمرة.

وذكر المدهون، أن اعتداءات االحتالل هذه المرة بحق األسرى 
تستهدف أرواحهم بشكل مباش���ر في سجون النقب ورامون 

وعوفر، مؤكًدا أن "هذه المعركة لم تكن وليدة اللحظة".
وقال: "بل كان���ت نتاج قوانين وق���رارات ولجان وتوصيات تم 
اتخاذها من أجل إعادة أس���رانا لنقطة الصفر وجعل حياتهم 

جحيًما وعذاًبا".
ولف���ت إلى أن "هذه المعركة تس���توجب مّن���ا جميًعا ومن كل 
المستويات أن نقاومها وأن نصدها، من أعلى المستويات، وأن 
تكون الجهود منصّبة من أجل أن نفضح االحتالل الذي يحاول 
دوًما رس���م صورة مش���رقة لكيانه، وأنه دول���ة الديمقراطيات 

والحرية".
وأض���اف "يج���ب التوحد من أج���ل تخليص األس���رى من هذا 
العذاب س���واء م���ن المس���تويات الرس���مية أو التنظيمية أو 

الشعبية أو المؤسساتية".
وطالب المدهون الس���لطة الفلس���طينية ب�"الخ���روج من حالة 
اإلهم���ال والالمب���االة والصمت تج���اه قضية األس���رى، وحمل 
قضيتهم وتقديمها للمجتمع الدولي، وتفعيل دور السفارات 

والمؤسسات بالخارج لفضح إجرام االحتالل".
ودعا األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنس���ان والصليب األحمر 
ومنظم���ات المجتمع الدول���ي لتنظيم زيارات عاجلة لألس���رى 
خاصة في س���جن النق���ب ورام���ون؛ لالطالع عل���ى أوضاعهم 

وتوثيق الهمجية والعنف التي مورست بحقهم.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، إن ادارة س���جن "عوفر" شددت من اجراءاتها 
تج���اه المعتقلي���ن في اآلونة األخيرة بما يتس���اوق مع سياس���ة مصلحة الس���جون 

والمستوى السياسي اإلسرائيلي في التضييق على األسرى في كافة المعتقالت.
ولفتت الهيئ���ة في بيان لها، يوم أمس، إلى أن من بي���ن تلك اإلجراءات رفع درجات 
التش���ويش في األجهزة المثبتة بين أقس���ام المعتقل، وزيادة اع���داد األقفال على 
األبواب، وزيادة عمليات التفتيش، و"الدق" على شبابيك الغرف بوجود عدد مضاعف 
من الس���جانين. وأوضحت أن رفع درجات التشويش في األجهزة القريبة من األسرى 
األشبال، زاد من إصابتهم بأوجاع الرأس والصداع المستمر، وأن إدارة المعتقل ترفض 
الح���وار مع االس���رى بهذا الخصوص وتتجاه���ل اآلثار الخطيرة لمث���ل هذه األجهزة 
المسرطنة المنتشرة بين األقسام. وبينت الهيئة، أن حالة من التوتر وعدم االستقرار 
تش���هدها عدة سجون منذ أش���هر وذلك بفعل اإلجراءات القمعية والتنكيلية التي 
تنتهجها س���لطات االحتالل تجاه المعتقلين، من اقتحامات واستفزازات وتضييق 
على مختلف األصعدة، إضافة إلى الش���روع بتركيب أجهزة تشويش في العديد من 

السجون، الخطرة على صحة األسرى على المدى القريب والبعيد.

»إعالم األسرى« يكشف تفاصيل االعتداءات اإلسرائيلية على األسرى

إدارة سجن »عوفر« تشدد 
إجراءاتها تجاه المعتقلين

رام الله/ االستقالل:
طالب نادي األسير الفلسطيني، المؤسسات 
الحقوقي����ة الدولية العاملة في فلس����طين 
بالتدخل للكشف عن مصير أسرى قسم )3( 
في معتقل "النقب الصحراوي"، مع استمرار 

عزلهم في ظروف قاسية ومأساوية.
وأوض���ح النادي في بيان صحفي أن حصيلة 
اإلصاب���ات النهائي���ة في قس���م )3( جراء 
عمليات القم���ع وصلت إلى )120( أس���يًرا، 
توزعت ما بين إصابات بالكسور في األيدي، 
بالرصاص  وإصاب���ات  والحوض،  واألس���نان 
)وهو نوع جديد يستخدم في القمع، بحيث 
تخرج م���ن الرصاصة حبيبات تؤدي إلحداث 
جروح ف���ي أماك���ن مختلفة في الجس���م(، 
باإلضافة إل���ى جروح في ال���رأس، والعيون 

والصدر.

وأش���ار إل���ى أن اإلصاب���ات تركزت في 
ال���رأس، حيث وص���ل ع���دد المصابين 
بالرأس إلى )82( أسيًرا، إلى جانب إصابة 
)76( منهم برض���وض وكدمات نتيجة 

الضرب المبّرح.
وقرر أس���رى "النق���ب" يوم األح���د الماضي 
تعليق استالم وجبات الطعام، حتى يسمح 
لهم بزيارة رفاقهم في قسم )3( واالطمئنان 
عليهم، بعد فش���ل كل المحاوالت السابقة 

خالل األيام الماضية.
وكان���ت إدارة المعتق���ل أج���رت محاكمات 
داخلية لألسرى في القسم، وفرضت عليهم 
غرامات مالية وصلت إلى )12( ألف ش���يكل، 

وما تزال تمتنع عن تقديم العالج لهم.
ُيشار إلى أن إدارة معتقالت االحتالل أبلغت 
األس���رى أنها مس���تمرة في نصب منظومة 

التش���ويش، وستنتهي منها في آخر شهر 
أيار/ مايو المقبل.

ومقابل هذه اإلجراءات، بدأ األس���رى بإجراء 
مش���اورات بي���ن كاف���ة التنظيم���ات ف���ي 
المعتقالت، باإلعالن عن برنامج نضالي يبدأ 
في األسبوع األول من نيس���ان الجاري، وقد 
يصل إلى إع���الن قي���ادات التنظيمات في 

المعتقالت إضرابهم عن الطعام.
ومن الجدير ذكره أن أس���رى معتقل "النقب 
الصح���راوي" يتعرض���ون لعملي���ات قم���ع 
ممنهج���ة منذ 19 ش���باط/ فبراير الماضي، 
اشتدت ذروتها في 24 آذار/ مارس الجاري، 
وخاللها واجه األسرى عمليات القمع بطعن 
اثنين من الس���جانين، علًما أن مجموعة من 
األسرى جرى نقلهم إلى مراكز التحقيق رغم 

إصابتهم.

مطالبات بالكشف عن جرائم االحتالل في سجن النقب
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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 وسيم 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 / يوس���ف احمد إس���ماعيل الكحلوت , جباليا , الكرامة , 
برج الكحلوت )2( و بما ان المس���تدعي المذكور ق���د أقام عليك قضية لدى هذه 
المحكم���ة يطالب فيها بحق���وق مالية بقيمة ) 4127 ش���يكال ( والموضحة في 
الئحة الدعوى اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه والمرفق لك نس���خة منها 
ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة في قطاع غزة وحس���ب اختصاص محكمة صلح 
شمال غزة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة )20( من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم )2( لسنة )2001م( وبناء على قرار السيد : قاضي محكمة 

صلح شمال غزة بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) األربعاء ( الموافق 2019/4/24 
التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ان تتقدم بجوابك التحريري خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ النش���ر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في 

القضية باعتبارك حاضرا . حرر بتاريخ 2019/3/31م    مع فائق االحترام

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 158/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1عايده احمد فكري سرداح من سكان جباليا هوية رقم 915549844

-2فدوى صبحي الزين أبو خليفه من سكان جباليا هوية رقم 928072446
بصفته وكيال عن: محمد واحميد مصباح احمد خليل وعوض محمود محمد أبو خليفه 
بموجب وكالة رقم: 1375 / 2019  الصادرة عن  محكمة صلح شمال غزة 

+ 2417/ 2012  الصادرة عن  محكمة صلح شمال غزة
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 1815  قسيمة 13 + 12   المدينة  النزلة 
 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العام���ة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 4/1/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )159 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: نبيل 
محمود جبر أبو زر من س���كان غزة هوية رقم 912033933 بصفته وكيال عن: 
فوزية فتح الله محمود وايناس وهنادي وعبير ورانيه ونرمين وعفاف وعماد 

ونائل ورغده وسهير / فايز حمدي خضير )رجب( ووائل فايز خضر 
بموجب وكالة رقم:40919312 / 2019 الصادرة عن جده + 40792298 

/ 2019 الصادرة عن جده + 40794203 / 2019 الصادرة عن جده 
  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة  689 قسيمة  45 المدينة  غزة الدرج 
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:1 / 4/ 2019م

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

غزة/ االستقالل:
كش���ف مكتب إعالم األس���رى ف���ي قطاع غزة ي���وم امس، عن 
تفاصيل االعتداءات اإلس���رائيلية على األسرى الفلسطينيين 

في السجون، والسيما سجن النقب الصحراوي.
وقال الناطق اإلعالمي باسم المكتب علي المغربي خالل مؤتمر 
صحفي نّظمه بمقر وزارة األس���رى بمدينة غزة إن 300 شرطي 
وضابط من مختلف الوحدات اإلس���رائيلية شاركوا في عملية 

قمع أسرى قسم أربعة بسجن النقب.
وأوضح المغرب���ي، أنه وبتاري���خ 24 آذار الماضي دخلت قوات 
القمع إلى قس���م أربعة بس���جن النقب وقمعت األس���رى، مما 
نت���ج عنه ، إصابة 100 أس���ير، منهم 41 بطلق���ات نارية، فيما 
تنوعت اإلصابات بين األقدام والظهر والرأس والعين، والصدر، 
والحوض، وتكس���ير األسنان، والكسور، والكدمات، فيما أصيب 
بعضهم بنزيف داخلي في ال���رأس، والزال ثالثة منهم بحالة 

خطرة.
ولف���ت إلى أن إدارة الس���جون تمنع أس���رى حرك���ة المقاومة 
اإلس���المية )حم���اس( م���ن التحوي���الت الطبي���ة أو الذهاب 
للمستش���فيات، مشيرًا إلى أن األس���ير مصعب أبو شخيدم ما 
زال وضعه صعب وبحاجة إل���ى رعاية طبية، وموجود حالًيا في 

سجن إيال ببئر السبع ليكون قريًبا من المستشفى.
وأوضح المغربي أن أسرى حماس ممنوعون أيًضا من الكنتينة 
بقرار من إدارة السجون، التي تزيد عليهم القيود أثناء التنقل 

أيًضا، منوهًا إلى أن إدارة الس���جون اإلسرائيلية صّنفت سجن 
النقب منطقة عس���كرية غير مس���يطر عليه���ا؛ "وهذا له بعد 

إجرائي عميق"، وفق قوله.
وأض���اف "لم ت���زر حتى اآلن أي مؤسس���ة حقوقي���ة أو دولية 
األقس���ام التي تعرضت للقمع داخل السجون؛ في وقت تمنع 

فيه إدارة السجون المحامين من زيارة أقسام أسرى حماس".

وبّين أن إدارة الس���جون تمنع ذوي أسرى حماس من زيارتهم؛ 
وفرض���ت عليهم غرامات باهظة في قس���م 1 بس���جن رامون، 

وقسم 4 في سجن النقب، بلغت نصف مليون شيكل".
"وبدوره أكد وكيل وزارة شؤون األسرى والمحررين في غزة بهاء 
الدين المدهون، أن األس���رى في س���جون االحتالل يتعّرضون 

لمخطط وهجمة إسرائيلية مستمرة.

وذكر المدهون، أن اعتداءات االحتالل هذه المرة بحق األسرى 
تستهدف أرواحهم بشكل مباش���ر في سجون النقب ورامون 

وعوفر، مؤكًدا أن "هذه المعركة لم تكن وليدة اللحظة".
وقال: "بل كان���ت نتاج قوانين وق���رارات ولجان وتوصيات تم 
اتخاذها من أجل إعادة أس���رانا لنقطة الصفر وجعل حياتهم 

جحيًما وعذاًبا".
ولف���ت إلى أن "هذه المعركة تس���توجب مّن���ا جميًعا ومن كل 
المستويات أن نقاومها وأن نصدها، من أعلى المستويات، وأن 
تكون الجهود منصّبة من أجل أن نفضح االحتالل الذي يحاول 
دوًما رس���م صورة مش���رقة لكيانه، وأنه دول���ة الديمقراطيات 

والحرية".
وأض���اف "يج���ب التوحد من أج���ل تخليص األس���رى من هذا 
العذاب س���واء م���ن المس���تويات الرس���مية أو التنظيمية أو 

الشعبية أو المؤسساتية".
وطالب المدهون الس���لطة الفلس���طينية ب�"الخ���روج من حالة 
اإلهم���ال والالمب���االة والصمت تج���اه قضية األس���رى، وحمل 
قضيتهم وتقديمها للمجتمع الدولي، وتفعيل دور السفارات 

والمؤسسات بالخارج لفضح إجرام االحتالل".
ودعا األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنس���ان والصليب األحمر 
ومنظم���ات المجتمع الدول���ي لتنظيم زيارات عاجلة لألس���رى 
خاصة في س���جن النق���ب ورام���ون؛ لالطالع عل���ى أوضاعهم 

وتوثيق الهمجية والعنف التي مورست بحقهم.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، إن ادارة س���جن "عوفر" شددت من اجراءاتها 
تج���اه المعتقلي���ن في اآلونة األخيرة بما يتس���اوق مع سياس���ة مصلحة الس���جون 

والمستوى السياسي اإلسرائيلي في التضييق على األسرى في كافة المعتقالت.
ولفتت الهيئ���ة في بيان لها، يوم أمس، إلى أن من بي���ن تلك اإلجراءات رفع درجات 
التش���ويش في األجهزة المثبتة بين أقس���ام المعتقل، وزيادة اع���داد األقفال على 
األبواب، وزيادة عمليات التفتيش، و"الدق" على شبابيك الغرف بوجود عدد مضاعف 
من الس���جانين. وأوضحت أن رفع درجات التشويش في األجهزة القريبة من األسرى 
األشبال، زاد من إصابتهم بأوجاع الرأس والصداع المستمر، وأن إدارة المعتقل ترفض 
الح���وار مع االس���رى بهذا الخصوص وتتجاه���ل اآلثار الخطيرة لمث���ل هذه األجهزة 
المسرطنة المنتشرة بين األقسام. وبينت الهيئة، أن حالة من التوتر وعدم االستقرار 
تش���هدها عدة سجون منذ أش���هر وذلك بفعل اإلجراءات القمعية والتنكيلية التي 
تنتهجها س���لطات االحتالل تجاه المعتقلين، من اقتحامات واستفزازات وتضييق 
على مختلف األصعدة، إضافة إلى الش���روع بتركيب أجهزة تشويش في العديد من 

السجون، الخطرة على صحة األسرى على المدى القريب والبعيد.

»إعالم األسرى« يكشف تفاصيل االعتداءات اإلسرائيلية على األسرى

إدارة سجن »عوفر« تشدد 
إجراءاتها تجاه المعتقلين

رام الله/ االستقالل:
طالب نادي األسير الفلسطيني، المؤسسات 
الحقوقي����ة الدولية العاملة في فلس����طين 
بالتدخل للكشف عن مصير أسرى قسم )3( 
في معتقل "النقب الصحراوي"، مع استمرار 

عزلهم في ظروف قاسية ومأساوية.
وأوض���ح النادي في بيان صحفي أن حصيلة 
اإلصاب���ات النهائي���ة في قس���م )3( جراء 
عمليات القم���ع وصلت إلى )120( أس���يًرا، 
توزعت ما بين إصابات بالكسور في األيدي، 
بالرصاص  وإصاب���ات  والحوض،  واألس���نان 
)وهو نوع جديد يستخدم في القمع، بحيث 
تخرج م���ن الرصاصة حبيبات تؤدي إلحداث 
جروح ف���ي أماك���ن مختلفة في الجس���م(، 
باإلضافة إل���ى جروح في ال���رأس، والعيون 

والصدر.

وأش���ار إل���ى أن اإلصاب���ات تركزت في 
ال���رأس، حيث وص���ل ع���دد المصابين 
بالرأس إلى )82( أسيًرا، إلى جانب إصابة 
)76( منهم برض���وض وكدمات نتيجة 

الضرب المبّرح.
وقرر أس���رى "النق���ب" يوم األح���د الماضي 
تعليق استالم وجبات الطعام، حتى يسمح 
لهم بزيارة رفاقهم في قسم )3( واالطمئنان 
عليهم، بعد فش���ل كل المحاوالت السابقة 

خالل األيام الماضية.
وكان���ت إدارة المعتق���ل أج���رت محاكمات 
داخلية لألسرى في القسم، وفرضت عليهم 
غرامات مالية وصلت إلى )12( ألف ش���يكل، 

وما تزال تمتنع عن تقديم العالج لهم.
ُيشار إلى أن إدارة معتقالت االحتالل أبلغت 
األس���رى أنها مس���تمرة في نصب منظومة 

التش���ويش، وستنتهي منها في آخر شهر 
أيار/ مايو المقبل.

ومقابل هذه اإلجراءات، بدأ األس���رى بإجراء 
مش���اورات بي���ن كاف���ة التنظيم���ات ف���ي 
المعتقالت، باإلعالن عن برنامج نضالي يبدأ 
في األسبوع األول من نيس���ان الجاري، وقد 
يصل إلى إع���الن قي���ادات التنظيمات في 

المعتقالت إضرابهم عن الطعام.
ومن الجدير ذكره أن أس���رى معتقل "النقب 
الصح���راوي" يتعرض���ون لعملي���ات قم���ع 
ممنهج���ة منذ 19 ش���باط/ فبراير الماضي، 
اشتدت ذروتها في 24 آذار/ مارس الجاري، 
وخاللها واجه األسرى عمليات القمع بطعن 
اثنين من الس���جانين، علًما أن مجموعة من 
األسرى جرى نقلهم إلى مراكز التحقيق رغم 

إصابتهم.

مطالبات بالكشف عن جرائم االحتالل في سجن النقب
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املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية البتدائية
 إعالن وراثة صادر عن محكمة

 شرق خانيونس الشرعية
تق���دم لمحكمة ش���رق خانيون���س مضبط���ة موقعة من مختار عش���يرة 
السميري مؤرخة في 2019/3/24م تتضمن ان حسن عبيد الله عليان مهنا 
من القرارة وس���كانها قد توفي الى رحمته تعالى س���نة 1963م وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته فضية عبد الله س���امة أبو عامر وفي 
أوالده منها وهم  احمد وعيد ومحمد وزينة ومزيونة وصبحة فقط وال وارث 
للمتوفى المذكور س���وى من ذكر وليس له وصي���ه واجبة او اختيارية وال 
أوالد كب���ار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فم���ن له حق االعتراض مراجعة 
محكمة شرق خانيونس الش���رعية خال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر 

هذا اإلعان وحرر في يوم 25 رجب لسنة 1440 وفق 2019/4/1م 

  قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

اإعالن �سادر عن جمعية فل�سطني احلبيبة 
يعل���ن مجل���س إدارة جمعية فلس���طين الحبيبة عن عق���د االجتماع 
العادي للجمعية العمومية للعام )2019( وذلك يوم االثنين الموافق 
2019/4/15 الس���اعة 12 في مقر الجمعية الكائن في الرمال – شارع 
خال���د بن الوليد - عمارة س���لمي وذلك النتخاب مجل���س إدارة جديد 

للجمعية بعد استكمال االتي :
-1 فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام 

)2019( وذلك من تاريخ 2019/4/2م الى تاريخ 2019/4/8م 
-2 فت���ح ب���اب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك م���ن تاريخ 

2019/4/9م الى تاريخ 2109/4/11م 
-3 فت���ح باب االنس���حاب والطعون واالعت���راض لعضوية مجلس 
اإلدارة والجمعي���ة العمومية وذلك م���ن تاريخ 2019/4/14م حتى 

تاريخ 2019/4/15م
-4 تباش����ر اللجنة االنتخابية مهامها من تاري����خ 2019/4/2 الى 
تاريخ 2019/4/15 في مقر الجمعية المذكور أعاه من الس����اعة 9 

حتى الساعة 13 .
التواصل على جوال رقم 0598767277 

  جمل�س اإدارة اجلمعية 

  اإعالن �سادر عن جمعية 
رعاية الأ�سرة الريفية اخلريية 

تعلن جمعية رعاية األسرة الريفية عن عقد االجتماع ) العادي ( للجمعية 
العمومي���ة عن العام )2019( وذلك يوم الثاث���اء الموافق 2019/4/16م 
الس���اعة 11:00 ) صباحا ( في مقر الجمعي���ة الكائن في محافظة رفح – 
ش���ارع عمر بن الخطاب , بالقرب من مدخل عوني ضهير وذلك لمناقشة 
) جدول االعمال ( وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد اس���تكمال 

االتي في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 الى الساعة 2:00 
-1 اس���تمرار فت���ح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية 

العمومية لعام )2019( وذلك حتى تاريخ 2019/4/8م
-2 فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك لمدة 3 أيام من 

تاريخ 2019/4/9م حتى تاريخ 2019/4/11م 
-3 فتح باب االعتراض والطعون لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 

وذلك لمدة 2 أيام من تاريخ 2019/4/13م حتى تاريخ 2019/4/14م 
-4 فتح باب االنسحاب لمدة 1 يوم بتاريخ 2019/4/15م 

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

 غزة/ خالد اشتيوي:
ح���ذر منس���ق ح���راك الجرح���ى المقطوعة 
رواتبهم الجريح ظريف الغ���رة، من خطورة 
األوض���اع والظ���روف الصحي���ة التي وصل 
اليها الجرح���ى جراء اإلضراب المفتوح الذي 
يخوضون���ه لليوم الحادي والعش���رين على 
التوال���ي،  واقتصاره���م على تن���اول الماء 

والملح فقط.
وأكد الغزة" ل� "االستقال" على مواصلتهم 
االضراب المفتوح عن الطع���ام، رفضًا لقرار 
الس���لطة القاض���ي بقط���ع روات���ب المئات 
من جرح���ى قطاع غزة منذ م���ا يقارب ثاثة 
شهور، مش���ددًا على أنهم لن يتراجعوا عن 

خطواتهم  حتى عودة حقوقهم كافة.  
وق���ال الغ���رة:" نعي���ش في صدم���ة كبيرة 
بعد إقدام الس���لطة على قطع المخصصات 

المالي���ة للجرحى، فلم نك���ن نتخيل في أي 
يوم من األي���ام أن يتم الزج بهذه الفئة في 
الخافات السياس���ية، خاصة وأن توجهات 
الرئيس عباس كان���ت دائمًا  واضحة بأن ال 
يتم المس���اس برواتب الش���هداء والجرحى 

وأنهم خط أحمر".
وأض���اف، تفاجأن���ا عندما ت���م وقف صرف 
التغيي���ب  بحج���م  المالي���ة  مخصصاتن���ا 
والتهمي���ش الكبي���ر لقضيتن���ا، وغي���اب 
التفاعل معها على األصعدة كافة، وتنصل 
جه���ات عدة م���ن مس���ؤولياتها تجاه هذه 
القضي���ة، وكذلك تعام���ل الحكومة في رام 

الله مع الموضوع وكأن شيئًا لم يكن".
ولف���ت الى أن���ه رغ���م الخط���وات التي تم 
اتخاذه���ا منذ بداية االزم���ة، اال أنه لم يكن 
هن���اك تواصل رس���مي معهم  س���وى من 

انتصار الوزير رئيس مؤسسة أسر الشهداء 
والجرح���ى، والت���ي أخبرته���م بأن���ه يجري 
التواصل مع الجهات الرس���مية للعدول عن 

هذا القرار ولكن حتى اللحظة لم يصلنا باي 
رد .

جرمية وطنية 
واعتب���ر الجري���ح الغ���رة أن القي���ام بقطع 
المخصص���ات المالية عن أهالي الش���هداء 
والجرحى ، جريمة وطنية وأخاقية وإنسانية 
بحق من قدموا أرواحهم وأجس���ادهم دفاعًا 
عن أرضهم ووطنهم، الفتا الى أن ذلك يأتي 
ضمن سلسلة من العقوبات المفروضة على 

القطاع.
ودعا ألوس���ع حمل���ة تضامن مع الش���هداء 
والجرح���ى واألس���رى المقطوع���ة رواتبهم، 
ألهمية ذلك في إبراز هذه القضية من خال 
تس���ليط الضوء عليها وإيصال رس���التهم 

للجهات المعنية.
الل���ه  رام  ف���ي  الحكوم���ة  الغ���رة  وطال���ب 

وكاف���ة الجه���ات المعني���ة م���ن منظمات 
حقوقي���ة وكذل���ك الفصائ���ل  بالوق���وف 
عند مس���ئولياتهم والعمل على مس���اندة 
المقطوعة رواتبهم  الجرح���ى  ودعم قضية 
حت���ى إعادة كرامتهم وحقوقهم، مناش���دًا 
والس���لطة بالعدول عن هذا الق���رار وإعادة 
الش���هداء  لمخصصات  الف���وري  الص���رف 

والجرحى واألسرى.
وكانت السلطة أقدمت على قطع رواتب نحو 
1100جريح و400 أس���ير و1668 ش���هيدًا، 
منذ ما يقارب ثاثة شهور، ويعتمد الجرحى 
على اعالة عائاتهم من خال المخصصات 
المالي���ة الت���ي يتقاضونه���ا من الس���لطة 
الفلسطينية، إذ تعد الدخل األساسي لهم، 
في ظ���ل األوضاع االقتصادية الصعبة التي 

تشهدها األراضي الفلسطينية المحتلة .

لليوم 21 على التوالي 

منسق الجرحى المقطوعة رواتبهم: سنواصل إضرابنا عن الطعام ونحذر من تغييب قضيتنا  

غزة/ االستقال: 
غادر » نيكوالي مادينوف » منس���ق عملية السام في الشرق االوسط والوفد 

المرافق له، مساء اليوم االثنين، قطاع غزة ، عبر معبر بيت حانون/ ايرز.
يذك���ر أن مادين���وف وصل غ���زة صب���اح اليوم وعق���د اجتماعا م���ع قيادة 
حركة حماس برئاس���ة رئيس المكتب السياس���ي للحركة إسماعيل هنية ، 

بحث خاله تفاهمات التهدئة.
وأفاد مصدر مشارك في لقاءات قيادة حركة حماس مع  مادينوف أن قضية 
األس���رى في س���جون االحتال كانت أولى القضايا التي تم بحثها في اللقاء 
ال���ذي تم بين الجانبين أم���س، وخاصة الهجمة البربري���ة التي يتعرض لها 
األسرى في س���جن النقب وتداعياتها على كافة الس���جون، بل وعلى الوضع 

الفلسطيني برمته بما في ذلك الجهود المبذولة في غزة . 
وأوض���ح المصدر أن رئي���س المكتب السياس���ي لحركة حماس إس���ماعيل 
هنية اس���تعرض بالتفصيل الوضع الراهن داخل الس���جون، مشدًدا أن هذه 
القضية تحظى باإلجماع الوطني، ومحذًرا أنها من أهم عوامل التفجير للوضع 

برمته حال استمرار االحتال بسياساته القمعية والهمجية. 
وقال المصدر إن وفد الحركة عرض جانًبا من الرس���ائل التي تصل من قيادة 
األس���رى في الس���جون، والتي تؤش���ر على خطورة الوضع وما قد ٌيقدم عليه 

األسرى من خطوات ما لم تتوقف الهجمة عليهم. 
وكشف المصدر أن وفد الحركة طلب من ميادينوف واألمم المتحدة التدخل 

بشكل سريع لوقف حالة التدهور داخل السجون. 

القدس المحتلة/ االستقال:
المض����رب عن  األس����ير  عائلة  ناش����دت 
الطع����ام داود عدوان من بل����دة العيزرية 
الجهات  المحتلة كاف����ة  القدس  ش����رق 
لاطمئنان على حالته  بالتدخل  المعنية 

الصحية.
وقال����ت والدة األس����ير ل� »مكت����ب إعام 
األس����رى«: إن نجله����ا أعل����ن إضرابه عن 
الطعام في األول من الشهر الماضي في 
س����جن النقب الصحراوي رفضا العتقاله 
اإلداري وألجهزة التش����ويش التي قامت 
بتثبيتها في  الس����جون  إدارة مصلح����ة 

أقسام األسرى.

وأوضح����ت أم داود ب����أن إدارة الس����جن 
رفضت إخراجه من القس����م لفترة طويلة 
ثم قامت بنقل����ه وعزله في الزنازين دون 

معرفة وضعه الصحي أو أي شيء عنه.
وأضاف����ت »ال نع����رف عنه ش����يئا وكلما 
حاولنا التواصل م����ع الجهات المختصة 
أبلغون����ا بأن زيارة المحامي����ن ممنوعة له 
بسبب إضرابه، مصيره مجهول واالحتال 
يتعمد التكتم حول مكان وجوده وحالته 
وهذا يزيدنا قلقًا، فهو أضرب عن الطعام 
ألن����ه رف����ض االعتق����ال اإلداري وأجهزة 
التش����ويش الت����ي قد تصيب األس����رى 

بالسرطان وهذا حقه الطبيعي«.

وطالب����ت الوالدة المؤسس����ات الحقوقية 
للضغط  بالتدخل  الوطنية  والشخصيات 
على االحتال ك����ي يطمئنها على حالته 
الصحية في ظل اس����تمرار الهجمة على 
األس����رى في س����جن النق����ب، مبينة بأن 
االحت����ال يتعم����د إخف����اء أي معلومات 
عن العائات كي يزي����د قلقها ويعاقب 

األسرى من خال أهاليهم.
وكان عدوان اعتقل عدة مرات في سجون 
االحتال أمضى خاله����ا أكثر من أربعة 
أعوام مجتمعة، كما خاض العام الماضي 
إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضًا العتقاله 

اإلداري، وهو متزوج وأب لثاثة أطفال.

القدس المحتلة/ االستقال:
حكمت محكمة االحتال اإلس���رائيلي المركزية 
في بئر الس���بع يوم أم���س، على األس���ير خالد 
أبو جودة م���ن النقب الُمحتل بالس���جن المؤبد 
باإلضاف���ة ل�20 عاًما، وغرام���ة مالية باهظة، بعد 

إدانت���ه بقتل جندي إس���رائيلي قب���ل نحو عام 
ونصف في "عراد" بالنقب.

وذكرت صحيف���ة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن 
األسير أبو جودة ُأدين بقتل الجندي "رون كوكيا" 
ف���ي نوفمبر من عام 2017 خ���ال تواجده بمحطة 

انتظار في مدينة "عراد" بالنقب.
وفرض���ت محكمة االحتال على األس���ير أبو جودة 
دف���ع تعويضات بقيمة 258 ألف ش���يقل لعائلة 
الجندي، بينما جرى إدانة ش���قيقه زاهي بمحاولة 

القتل.

عائلة األسير عدوان: مصيره مجهول واالحتالل يتكتم على وضعه

محكمة إسرائيلية تحكم بالمؤبد على األسير خالد أبو جودة من النقب

قضية األسرى تصدرت مباحثات 
»حماس« مع مالدينوف
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املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية البتدائية

  الموضوع / مذكرة حضور جلسة إصالح 
صادرة عن محكمة غزة الشرعية 

ال���ى المدعى عليه / احمد بن محمد امين بن إبراهيم الكردى من غزة 
وسكان تل الهوا قرب مسجد أبو حنيفة النعمان سابقا واالن مجهول 
مح���ل اإلقامة خارج قطاع غزة يقتضي حض���ورك الى هذه المحكمة 
يوم االحد وفق 2019/5/5م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك لحضور 
جلسة  لبذل الجهد في اإلصالح بينك وبين زوجتك المدعية ايناس 
بنت إسماعيل بن محمود عليان المشهورة الكردى من غزة وسكانها 
بواس���طة هذه المحكمة وذل���ك في الدعوى أس���اس 2108/1047م 
وموضوعها تفريق للضرر من الش���قاق والنزاع والمرفوعة عليك لدى 
ه���ذه المحكمة من قب���ل زوجتك المدعية اين���اس المذكورة وان لم 
تحضر في الوقت المعين بالخصوص المذكور أعاله حس���ب األصول 
تعتبر مستنكفا عن الحضور ويجرى بحقك المقتضى الشرعي لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/3/31م 

القا�سي ال�سرعي
 ف�سيلة ال�سيخ/ بالل داوود اأبو خاطر

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

الموضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
  صادر عن محكمة جباليا الشرعية

الى المدعى عليه / حس���ان يونس حس���ان أبو عيدة من السبع وسكان االمارات 
ومجهول محل اإلقامة فيها االن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة لزوجتك 
المدعية / س���عاد عامر عطية أبو عيدة من الس���بع وس���كان جباليا في القضية 
أس���اس 2018/1038 بتطليقها عليك طلقة واح���دة بائنة بينونة صغرى بعد 
الدخ���ول وذلك دفعا للض���رر الحاصل لها من غيابك عنها مدة اكثر من س���نة  
بال س���بب ش���رعي وال عذر مقبول وتضررها من ذلك وان عليها العدة الشرعية 
اعتب���ارا من تاريخ الحكم الواق���ع 2019/3/24 ولها حق التزوج بمن تش���اء من 
المسلمين األكفاء بعد انقضاء عدتها الشرعية منك وبعد اكتساب هذا الحكم 
الدرج���ة القطعية حكما موقوف النفاذ على تصديقه من محكمة االس���تئناف 
الش���رعية وتابعا له وتضمينك الرس���وم والمصروفات القانونية حكما وجاهيا 
بحق المدعية سعاد المذكورة قابال لالس���تئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذلك جرى تبليغك حسب األصول . وحرر في 2019/4/1م

  قا�سي جباليا ال�سرعي
  حممود خليل احلليمي

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

في الطلب رقم: 2019/371
في القضية رقم: 2018/466

المستدعية / زايدة بركات خليل أبو دقة
عبسان - وكيلها المحامي/ عمرو الناعوق 
المس���تدعى ضده / احمد سليمان أحمد أبو صبحة  خانيونس - خزاعة 

الشارع العام - مدخل خزاعة
نوع الدعوى/ وضع يد باالشتراك

مذكرة حضور النشر المستبدل في القضية الحقوقية 2018/466
إلى المس���تدعى ض���ده المذكور بعاليه بما أن المس���تدعية قد أقامت 
عليك دعوى )وضع يد باالش���تراك( اس���تنادا إلى م���ا تدعيه في الئحة 
دعواها المرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك 
يقتضى عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ تبليغ���ك هذه المذكرة كما يقتضى أن تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما انه قد تحدد لها جلسة الخميس 2019/5/16 لنظر الدعوى وليكن 
معلوما لديك انك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعية أن تسير في 

دعواه حسب األصول. حرر في تاريخ 2019/3/28

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

غزة/ االستقالل:
ندد التجمع اإلعالمي الفلس���طيني بمواصلة االنتهاكات 
التي يتعرض لها الصحفيون الفلس���طينيون سواء تلك 
الت���ي تنفذها ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، أو األجهزة 
األمنية الفلس���طينية المختلفة، مطالبا بوضع حد لتلك 
االنته���اكات الت���ي تعتب���ر "مخالفة واضح���ة للحريات 

اإلعالمية".
جاء ذلك ف���ي التقرير ال���ذي أصدره التجم���ع اإلعالمي 
االثنين لرص���د االعتداءات بحق الصحفيين في األراضي 

الفلسطينية عن شهر مارس/ آذار المنصرم.
وأوضح التقرير أنه تم رصد نحو 27 انتهاكًا إس���رائيليًا 
بح���ق الصحفيين، باإلضاف���ة إلى نح���و 37 انتهاكًا من 

األجهزة األمنية الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة.
وأشار إلى أن االعتداءات االس���رائيلية بحق الصحفيين 
تنوعت ما بين االعتقال واالحتجاز واالستدعاء واالعتداء 
المباش���ر والتهديد واالس���تهداف بالرص���اص وقنابل 
الص���وت والغ���از المس���يل للدم���وع والمنع من الس���فر 

والتغطية والتضييق على عملهم.
وبحسب تقرير التجمع اإلعالمي، فقد توزعت االنتهاكات 
"اإلسرائيلية" على النحو التالي: تجديد االعتقال اإلداري 

بحق األسير الصحفي أحمد فتحي الخطيب )30عامًا( من 
بل���دة بيتونيا، غرب مدينة رام الل���ه، وذلك للمرة الثانية 
عل���ى التوالي مدة أربعة أش���هر، و)27( إصابة بالرصاص 
الح���ي والمطاطي والغ���ازات الس���امة، والتحريض على 
المؤسس���ات اإلعالمية الفلس���طينية والمتمثل باعتبار 
رئيس حكومة االحت���الل بنيامين نتنياهو قناة األقصى 

"قناة إرهابية".
أم���ا على صعيد االنتهاكات الداخلي���ة، فقد أكد التجمع 
اإلعالم���ي تصاعد تل���ك االنتهاكات وخاص���ة المتمثلة 
في سياس���ة االس���تدعاء واالحتجاز واالعت���داء بالضرب 
ومصادرة األجه���زة، حيث تم رص���د )37( انتهاكًا بحق 
الصحفيين ووس���ائل االعالم، وهو ما يشكل زيادة حادة 

وملحوظة في انتهاك حرية الصحافة واإلعالم.
ولفت التجمع إلى أن االنتهاكات من قبل األجهزة األمنية 
ف���ي الضفة تمثلت في اعتق���ال الصحفيين حازم نصر، 
وعامر أبو عرفة، ومصعب ش���اور، واالعت���داء على آخرين، 

وتمديد اعتقال لثالثة آخرين، وتأجيل محاكمة آخر.
أم���ا في قطاع غزة، فقد تمثلت تلك االنتهاكات باعتقال 
واس���تدعاء واحتج���از األجه���زة األمنية ألكث���ر من)26( 

صحفيًا.

لندن / االستقالل:
خل���ص باحثون وخب���راء متخصصون الى أن 
التطبي���ع مع "إس���رائيل" يش���كل تهديدًا 
لألمن القومي العربي والخليجي، وتبعًا لذلك 
وجهوا دع���وة للقادة العرب بتجريم التطبيع 

مع االحتالل االسرائيلي.
وجاءت ه���ذه التوصي���ات في خت���ام ندوة 
التفكي���ر  “منت���دى  نظمه���ا  متخصص���ة 
العرب���ي” في لندن وش���ارك فيها نخبة من 
المتخصصين في الشأن الفلسطيني الذين 
اس���تعرضوا أض���رار التطبيع م���ع االحتالل 
اإلسرائيلي على كافة المستويات السياسية 

واالقتصادية والثقافية.

وأجم���ع المش���اركون ف���ي الن���دوة على أن 
ارتفاع وتيرة التطبي���ع بين األنظمة العربية 
و"إس���رائيل" يع���ود لتقاط���ع المصالح في 
إخم���اد االنتفاض���ات العربية الت���ي طالبت 
االنتفاضات شكلت  بالديمقراطية، ألن تلك 
خط���ًرا على الطرفي���ن، حي���ث أن “األنظمة 
العربي���ة حاربت تلك الث���ورات للحفاظ على 
كراس���يها، و"إس���رائيل" رأت ف���ي هذا المد 
الثوري مقدمة ل���والدة حكومات ديمقراطية 
تعبر عن تطلعات شعوبها، وبالتالي ستقف 

بالضرورة مع الشعب الفلسطيني ضدها”.
وش���ارك في الندوة رئي���س حملة التضامن 
مع فلسطين البروفيسور كامل حواش الذي 

تحدث عن الضرر الذي يلحق بالمؤسس���ات 
العاملة في بريطانيا وأوروبا عموما جراء هذه 
الهرولة العربي���ة للتطبيع، واعتبر أن “إقدام 
الع���رب على التطبيع مع إس���رائيل يعطيها 
دفعة قوية لتدعيم روايته���ا، كما أن إقناع 
اإلس���رائيلية  البضائع  بمقاطعة  األوروبيين 
في الوقت الذي تق���وم الدول العربية ذاتها 
باستيراد بضائع إسرائيل وتسويقها هو أمر 

بالغ الصعوبة”.
وانته���ى حواش في ورقته إل���ى خالصة أن 
“التطبي���ع العرب���ي يقوض جه���ود حمالت 
التضام���ن بالضغ���ط عل���ى ال���دول الغربية 
لتغيير السياس���ة تج���اه "إس���رائيل"، ألنه 

يترك نش���طاء التضام���ن وحدهم بمواجهة 
حكوماتهم واللوبي الداعم إلس���رائيل، وبداًل 
م���ن االعتم���اد عل���ى الضغط العرب���ي على 
حكوماتهم، فإن مطالبهم ُترفض بس���هولة 
أكب���ر بداف���ع أن مطالبهم أعل���ى من مطالب 

العرب والفلسطينيين أنفسهم”.
الباحث ف���راس أبو ه���الل عدد ف���ي ورقته 
األهداف األمريكية اإلسرائيلية من التطبيع، 
ومنها “السعي إلنهاء حالة الرفض الشعبي 
العربي لدولة االحتالل، بم���ا يقلل المخاوف 
األمنية والسياسية الناتجة عن حالة الرفض 
ه���ذه، وفتح األس���واق العربي���ة للمنتجات 
التجسس  اإلسرائيلية، وخصوصًا في مجال 

واألمن الس���يبراني، بما يع���ود على االحتالل 
بفوائد اقتصادية أوال، ثم بفوائد أمنية، من 
خالل س���يطرة شركاته على مجال التجسس 

السيبراني في المنطقة”.
وعب���ر أبو هالل ع���ن اعتقاده ب���أن “الهدف 
األكبر من التطبيع ه���و إيجاد تحالف عربي- 
إسرائيلي عس���كري وسياسي يتم توجيهه 
ضد إي���ران تحديدًا، وهو م���ا أطلق عليه في 
أكثر من مناسبة اسم “ناتو عربي إسرائيلي” 
تسعى إدارة ترامب لتشكيله إلقامة تحالف 
المعلومات االستخباراتية  لتبادل  عس���كري 
بي���ن الع���رب و"إس���رائيل" للمس���اعدة في 

مواجهة “إيران”.

ندوة في لندن تدعو إلعالن عربي بتجريم التطبيع مع »إسرائيل«

رام الله/ االستقالل:
أعلن وكيل وزارة االوقاف والش���ؤون الدينية حسام 
أبو الرب، يوم أمس، ان الوزارة ستتخذ اجراءات رادعة 
بحق ش���ركات الحج والعمرة المخالفة التي ال تلتزم 
باألنظم���ة والتعليمات المعمول بها وس���يتم إحالة 
ملفات هذه الشركات الى الدائرة القانونية بالوزارة.

وبّي���ن أبو الرب خ���الل لقائه بأصحاب ش���ركات الحج 
والعمرة انه سيتم المتابعة واإلشراف على سير عمل 
الشركات أوال بأول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي 
وضعتها ال���وزارة، محذرا من الوقوع ف���ي المخالفات 

حرصا على حقوق المواطنين وراحة المعتمرين.
وأك���د أب���و ال���رب أن وزارة األوقاف تعتبر ش���ركات 
الحج والعمرة الملتزمة ش���ريكا لها في خدمة حجاج 
ومعتم���ري بيت الله الحرام، لتحقي���ق هدف الوزارة 
بالرقي بوضع الحاج والمعتمر الفلس���طيني وتوفير 
كافة س���بل الراحة واألمان لهم وفي كافة المحطات 
التي يمرون بها خاصة فيم���ا يتعلق بمراحل تنقله 
ومسكنه، مثمنا التعاون الذي يبذل من قبل شركات 
الح���ج والعم���رة الملتزمة وال���ى اهمي���ة التواصل 
والمتابعة ما بين األوقاف والشركات المؤهلة للعمل 

في هذا المجال.
بدوره، قال الوكيل المس���اعد للحج والعمرة س���ليم 
االشقر: »ان طواقم العمل من الوزارة ستتابع رحالت 
العمرة سواء في مرحلة وضع التأشيرات على جوازات 
الس���فر باإلضافة الى مرافقة الرح���الت إلى األراضي 
السعودية، وذلك من أجل تسهيل مرور المعتمرين 
على منافذ الحدود في كاف���ة المناطق لضمان مرور 

المعتمرين.
واض���اف: ان ال���وزارة تج���ري حالي���ًا اتصاالتها مع 
الجهات الرس���مية السعودية للوقوف على األنظمة 
الجديدة والعمل على تس���هيل االجراءات لمعتمري 
فلسطين والشركات الفلس���طينية العاملة في هذا 
المجال، وفي حال تم االتف���اق على إجراءات معينة 
س���يتم االعالن عنها للمواطن الفلسطيني وااللتزام 

بها.
وأك���د االش���قر أن اإلدارة العام���ة للح���ج والعم���رة 
بال���وزارة تفتح أبوابها أمام كاف���ة األخوة المواطنين 
والمعتمرين لتقديم أي اقتراح أو شكوى وان الوزارة 
لن تتوانى عن معاقبة أي ش���ركة ال تلتزم بالقوانين 

المعمول بها.

التجمع اإلعالمي يندد بتصاعد 
االنتهاكات بحق الصحفيين خالل مارس

»األوقاف«: سنتخذ إجراءات رادعة 
بحق شركات الحج والعمرة المخالفة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

  الموضوع / مذكرة حضور جلسة إصالح 
صادرة عن محكمة غزة الشرعية 

ال���ى المدعى عليه / احمد بن محمد امين بن إبراهيم الكردى من غزة 
وسكان تل الهوا قرب مسجد أبو حنيفة النعمان سابقا واالن مجهول 
مح���ل اإلقامة خارج قطاع غزة يقتضي حض���ورك الى هذه المحكمة 
يوم االحد وفق 2019/5/5م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك لحضور 
جلسة  لبذل الجهد في اإلصالح بينك وبين زوجتك المدعية ايناس 
بنت إسماعيل بن محمود عليان المشهورة الكردى من غزة وسكانها 
بواس���طة هذه المحكمة وذل���ك في الدعوى أس���اس 2108/1047م 
وموضوعها تفريق للضرر من الش���قاق والنزاع والمرفوعة عليك لدى 
ه���ذه المحكمة من قب���ل زوجتك المدعية اين���اس المذكورة وان لم 
تحضر في الوقت المعين بالخصوص المذكور أعاله حس���ب األصول 
تعتبر مستنكفا عن الحضور ويجرى بحقك المقتضى الشرعي لذلك 

صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/3/31م 

القا�سي ال�سرعي
 ف�سيلة ال�سيخ/ بالل داوود اأبو خاطر

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

الموضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي
  صادر عن محكمة جباليا الشرعية

الى المدعى عليه / حس���ان يونس حس���ان أبو عيدة من السبع وسكان االمارات 
ومجهول محل اإلقامة فيها االن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة لزوجتك 
المدعية / س���عاد عامر عطية أبو عيدة من الس���بع وس���كان جباليا في القضية 
أس���اس 2018/1038 بتطليقها عليك طلقة واح���دة بائنة بينونة صغرى بعد 
الدخ���ول وذلك دفعا للض���رر الحاصل لها من غيابك عنها مدة اكثر من س���نة  
بال س���بب ش���رعي وال عذر مقبول وتضررها من ذلك وان عليها العدة الشرعية 
اعتب���ارا من تاريخ الحكم الواق���ع 2019/3/24 ولها حق التزوج بمن تش���اء من 
المسلمين األكفاء بعد انقضاء عدتها الشرعية منك وبعد اكتساب هذا الحكم 
الدرج���ة القطعية حكما موقوف النفاذ على تصديقه من محكمة االس���تئناف 
الش���رعية وتابعا له وتضمينك الرس���وم والمصروفات القانونية حكما وجاهيا 
بحق المدعية سعاد المذكورة قابال لالس���تئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذلك جرى تبليغك حسب األصول . وحرر في 2019/4/1م

  قا�سي جباليا ال�سرعي
  حممود خليل احلليمي

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

في الطلب رقم: 2019/371
في القضية رقم: 2018/466

المستدعية / زايدة بركات خليل أبو دقة
عبسان - وكيلها المحامي/ عمرو الناعوق 
المس���تدعى ضده / احمد سليمان أحمد أبو صبحة  خانيونس - خزاعة 

الشارع العام - مدخل خزاعة
نوع الدعوى/ وضع يد باالشتراك

مذكرة حضور النشر المستبدل في القضية الحقوقية 2018/466
إلى المس���تدعى ض���ده المذكور بعاليه بما أن المس���تدعية قد أقامت 
عليك دعوى )وضع يد باالش���تراك( اس���تنادا إلى م���ا تدعيه في الئحة 
دعواها المرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك 
يقتضى عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ تبليغ���ك هذه المذكرة كما يقتضى أن تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
علما انه قد تحدد لها جلسة الخميس 2019/5/16 لنظر الدعوى وليكن 
معلوما لديك انك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعية أن تسير في 

دعواه حسب األصول. حرر في تاريخ 2019/3/28

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

غزة/ االستقالل:
ندد التجمع اإلعالمي الفلس���طيني بمواصلة االنتهاكات 
التي يتعرض لها الصحفيون الفلس���طينيون سواء تلك 
الت���ي تنفذها ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، أو األجهزة 
األمنية الفلس���طينية المختلفة، مطالبا بوضع حد لتلك 
االنته���اكات الت���ي تعتب���ر "مخالفة واضح���ة للحريات 

اإلعالمية".
جاء ذلك ف���ي التقرير ال���ذي أصدره التجم���ع اإلعالمي 
االثنين لرص���د االعتداءات بحق الصحفيين في األراضي 

الفلسطينية عن شهر مارس/ آذار المنصرم.
وأوضح التقرير أنه تم رصد نحو 27 انتهاكًا إس���رائيليًا 
بح���ق الصحفيين، باإلضاف���ة إلى نح���و 37 انتهاكًا من 

األجهزة األمنية الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة.
وأشار إلى أن االعتداءات االس���رائيلية بحق الصحفيين 
تنوعت ما بين االعتقال واالحتجاز واالستدعاء واالعتداء 
المباش���ر والتهديد واالس���تهداف بالرص���اص وقنابل 
الص���وت والغ���از المس���يل للدم���وع والمنع من الس���فر 

والتغطية والتضييق على عملهم.
وبحسب تقرير التجمع اإلعالمي، فقد توزعت االنتهاكات 
"اإلسرائيلية" على النحو التالي: تجديد االعتقال اإلداري 

بحق األسير الصحفي أحمد فتحي الخطيب )30عامًا( من 
بل���دة بيتونيا، غرب مدينة رام الل���ه، وذلك للمرة الثانية 
عل���ى التوالي مدة أربعة أش���هر، و)27( إصابة بالرصاص 
الح���ي والمطاطي والغ���ازات الس���امة، والتحريض على 
المؤسس���ات اإلعالمية الفلس���طينية والمتمثل باعتبار 
رئيس حكومة االحت���الل بنيامين نتنياهو قناة األقصى 

"قناة إرهابية".
أم���ا على صعيد االنتهاكات الداخلي���ة، فقد أكد التجمع 
اإلعالم���ي تصاعد تل���ك االنتهاكات وخاص���ة المتمثلة 
في سياس���ة االس���تدعاء واالحتجاز واالعت���داء بالضرب 
ومصادرة األجه���زة، حيث تم رص���د )37( انتهاكًا بحق 
الصحفيين ووس���ائل االعالم، وهو ما يشكل زيادة حادة 

وملحوظة في انتهاك حرية الصحافة واإلعالم.
ولفت التجمع إلى أن االنتهاكات من قبل األجهزة األمنية 
ف���ي الضفة تمثلت في اعتق���ال الصحفيين حازم نصر، 
وعامر أبو عرفة، ومصعب ش���اور، واالعت���داء على آخرين، 

وتمديد اعتقال لثالثة آخرين، وتأجيل محاكمة آخر.
أم���ا في قطاع غزة، فقد تمثلت تلك االنتهاكات باعتقال 
واس���تدعاء واحتج���از األجه���زة األمنية ألكث���ر من)26( 

صحفيًا.

لندن / االستقالل:
خل���ص باحثون وخب���راء متخصصون الى أن 
التطبي���ع مع "إس���رائيل" يش���كل تهديدًا 
لألمن القومي العربي والخليجي، وتبعًا لذلك 
وجهوا دع���وة للقادة العرب بتجريم التطبيع 

مع االحتالل االسرائيلي.
وجاءت ه���ذه التوصي���ات في خت���ام ندوة 
التفكي���ر  “منت���دى  نظمه���ا  متخصص���ة 
العرب���ي” في لندن وش���ارك فيها نخبة من 
المتخصصين في الشأن الفلسطيني الذين 
اس���تعرضوا أض���رار التطبيع م���ع االحتالل 
اإلسرائيلي على كافة المستويات السياسية 

واالقتصادية والثقافية.

وأجم���ع المش���اركون ف���ي الن���دوة على أن 
ارتفاع وتيرة التطبي���ع بين األنظمة العربية 
و"إس���رائيل" يع���ود لتقاط���ع المصالح في 
إخم���اد االنتفاض���ات العربية الت���ي طالبت 
االنتفاضات شكلت  بالديمقراطية، ألن تلك 
خط���ًرا على الطرفي���ن، حي���ث أن “األنظمة 
العربي���ة حاربت تلك الث���ورات للحفاظ على 
كراس���يها، و"إس���رائيل" رأت ف���ي هذا المد 
الثوري مقدمة ل���والدة حكومات ديمقراطية 
تعبر عن تطلعات شعوبها، وبالتالي ستقف 

بالضرورة مع الشعب الفلسطيني ضدها”.
وش���ارك في الندوة رئي���س حملة التضامن 
مع فلسطين البروفيسور كامل حواش الذي 

تحدث عن الضرر الذي يلحق بالمؤسس���ات 
العاملة في بريطانيا وأوروبا عموما جراء هذه 
الهرولة العربي���ة للتطبيع، واعتبر أن “إقدام 
الع���رب على التطبيع مع إس���رائيل يعطيها 
دفعة قوية لتدعيم روايته���ا، كما أن إقناع 
اإلس���رائيلية  البضائع  بمقاطعة  األوروبيين 
في الوقت الذي تق���وم الدول العربية ذاتها 
باستيراد بضائع إسرائيل وتسويقها هو أمر 

بالغ الصعوبة”.
وانته���ى حواش في ورقته إل���ى خالصة أن 
“التطبي���ع العرب���ي يقوض جه���ود حمالت 
التضام���ن بالضغ���ط عل���ى ال���دول الغربية 
لتغيير السياس���ة تج���اه "إس���رائيل"، ألنه 

يترك نش���طاء التضام���ن وحدهم بمواجهة 
حكوماتهم واللوبي الداعم إلس���رائيل، وبداًل 
م���ن االعتم���اد عل���ى الضغط العرب���ي على 
حكوماتهم، فإن مطالبهم ُترفض بس���هولة 
أكب���ر بداف���ع أن مطالبهم أعل���ى من مطالب 

العرب والفلسطينيين أنفسهم”.
الباحث ف���راس أبو ه���الل عدد ف���ي ورقته 
األهداف األمريكية اإلسرائيلية من التطبيع، 
ومنها “السعي إلنهاء حالة الرفض الشعبي 
العربي لدولة االحتالل، بم���ا يقلل المخاوف 
األمنية والسياسية الناتجة عن حالة الرفض 
ه���ذه، وفتح األس���واق العربي���ة للمنتجات 
التجسس  اإلسرائيلية، وخصوصًا في مجال 

واألمن الس���يبراني، بما يع���ود على االحتالل 
بفوائد اقتصادية أوال، ثم بفوائد أمنية، من 
خالل س���يطرة شركاته على مجال التجسس 

السيبراني في المنطقة”.
وعب���ر أبو هالل ع���ن اعتقاده ب���أن “الهدف 
األكبر من التطبيع ه���و إيجاد تحالف عربي- 
إسرائيلي عس���كري وسياسي يتم توجيهه 
ضد إي���ران تحديدًا، وهو م���ا أطلق عليه في 
أكثر من مناسبة اسم “ناتو عربي إسرائيلي” 
تسعى إدارة ترامب لتشكيله إلقامة تحالف 
المعلومات االستخباراتية  لتبادل  عس���كري 
بي���ن الع���رب و"إس���رائيل" للمس���اعدة في 

مواجهة “إيران”.

ندوة في لندن تدعو إلعالن عربي بتجريم التطبيع مع »إسرائيل«

رام الله/ االستقالل:
أعلن وكيل وزارة االوقاف والش���ؤون الدينية حسام 
أبو الرب، يوم أمس، ان الوزارة ستتخذ اجراءات رادعة 
بحق ش���ركات الحج والعمرة المخالفة التي ال تلتزم 
باألنظم���ة والتعليمات المعمول بها وس���يتم إحالة 
ملفات هذه الشركات الى الدائرة القانونية بالوزارة.

وبّي���ن أبو الرب خ���الل لقائه بأصحاب ش���ركات الحج 
والعمرة انه سيتم المتابعة واإلشراف على سير عمل 
الشركات أوال بأول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي 
وضعتها ال���وزارة، محذرا من الوقوع ف���ي المخالفات 

حرصا على حقوق المواطنين وراحة المعتمرين.
وأك���د أب���و ال���رب أن وزارة األوقاف تعتبر ش���ركات 
الحج والعمرة الملتزمة ش���ريكا لها في خدمة حجاج 
ومعتم���ري بيت الله الحرام، لتحقي���ق هدف الوزارة 
بالرقي بوضع الحاج والمعتمر الفلس���طيني وتوفير 
كافة س���بل الراحة واألمان لهم وفي كافة المحطات 
التي يمرون بها خاصة فيم���ا يتعلق بمراحل تنقله 
ومسكنه، مثمنا التعاون الذي يبذل من قبل شركات 
الح���ج والعم���رة الملتزمة وال���ى اهمي���ة التواصل 
والمتابعة ما بين األوقاف والشركات المؤهلة للعمل 

في هذا المجال.
بدوره، قال الوكيل المس���اعد للحج والعمرة س���ليم 
االشقر: »ان طواقم العمل من الوزارة ستتابع رحالت 
العمرة سواء في مرحلة وضع التأشيرات على جوازات 
الس���فر باإلضافة الى مرافقة الرح���الت إلى األراضي 
السعودية، وذلك من أجل تسهيل مرور المعتمرين 
على منافذ الحدود في كاف���ة المناطق لضمان مرور 

المعتمرين.
واض���اف: ان ال���وزارة تج���ري حالي���ًا اتصاالتها مع 
الجهات الرس���مية السعودية للوقوف على األنظمة 
الجديدة والعمل على تس���هيل االجراءات لمعتمري 
فلسطين والشركات الفلس���طينية العاملة في هذا 
المجال، وفي حال تم االتف���اق على إجراءات معينة 
س���يتم االعالن عنها للمواطن الفلسطيني وااللتزام 

بها.
وأك���د االش���قر أن اإلدارة العام���ة للح���ج والعم���رة 
بال���وزارة تفتح أبوابها أمام كاف���ة األخوة المواطنين 
والمعتمرين لتقديم أي اقتراح أو شكوى وان الوزارة 
لن تتوانى عن معاقبة أي ش���ركة ال تلتزم بالقوانين 

المعمول بها.

التجمع اإلعالمي يندد بتصاعد 
االنتهاكات بحق الصحفيين خالل مارس

»األوقاف«: سنتخذ إجراءات رادعة 
بحق شركات الحج والعمرة المخالفة
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أعلن أنا المواطن/احمد امين محمد المبيض
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400972140 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/نضال عاطف نظير ثابت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801754680 ((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/وليد جبر حمودة رجيلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)948760756 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد فؤاد محمد حسين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804678357 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فارس حسين جبر ابو همسة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802089748 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سهاد حسن سالمه شمالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926694985 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سوس���ن عطيه عبدالرحيم تمراز 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)918233073 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نمر كمال لطفى صقر
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400629549 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد سميح عرفات عريف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400186136   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكدت لجنة دعم الصحفيين يوم أمس، أن 
ش���هر أذار/ مارس 2019 ، شهد تصعيدًا 
في ع���دد االنتهاكات الت���ي ارتكبت ضد 

الحريات االعالمية في فلسطين.
ورص���دت لجن���ة دعم الصحفيي���ن، خالل 
ش���هر آذار/ مارس  المنصرم، ما مجموعه  
)66 ( انتهاكًا إسرائيليًا، لتؤكد أن حكومة 
االحت���الل كثف���ت ووس���عت اعتداءاتها 
بح���ق الصحفيي���ن ف���ي اآلون���ة األخيرة، 
بغي���ة اس���كات صوته���م ومنعه���م من 
نقل الحقيق���ة الى العالم، ال س���يما على 

الحدود الش���رقية لقطاع غزة ومنعها نقل 
صورة فعاليات مس���يرات العودة السلمية 
للعال���م الخارجي، في حين ارتكبت جهات 
فلس���طينية مختلف���ة في الضف���ة )53( 

انتهاًكا.
اإلس���رائيلية،  باالنتهاكات  يتعلق  وفيما 
وثقت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها 
الشهري، أكثر من )34( إصابة واستهدافًا 
م���ن قبل االحتالل اإلس���رائيلي   واعتداء 
توزعت في إصابة 24صحفيًا في قطاع غزة، 

و10 آخرين في الضفة المحتلة.
وذك���رت اللجن���ة ف���ي تقريره���ا، أن عدد 

االعتقاالت واالس���تدعاءات واالحتجاز بلغ 
)4( ح���االت، ت���م خالل عملي���ات االعتقال 
اقتحام عدد)2(، ومصادرة معدات عدد)1(، 
في حين منعت قوات االحتالل الصحفيين 
من تغطية  الفعالي���ات والقيام بعملهم 
والتي بلغت عدد)7(، حيث س���جل التقرير 
ع���دد)2( من االعت���داءات داخل س���جون 

االحتالل.
وبي���ن التقري���ر، أن���ه ف���ي إط���ار محاربة 
المحتوي الفلسطيني وبالتآمر مع االحتالل 
اإلسرائيلي إدارة موقع فيس بوك تحذف 
وتحظر صفحات وحسابات عدد من المواقع 

الصحفية والفلسطينية والتي عرف منها 
ما يقارب)16( صفحة.

أم���ا م���ا يتعل���ق باالنته���اكات الداخلية 
الفلس���طينية، فأك���دت اللجن���ة أن رقعة 
االنتهاكات الداخلي���ة في الضفة الغربية 
وقط���اع غ���زة، اتس���عت حي���ث بلغت 53 

انتهاكًا في الضفة وقطاع غزة.
وبي���ن التقرير، أن���ه في الضف���ة الغربية 
عدد االنتهاكات بل���غ)18(، حيث اعتقلت 
أجه���زة االم���ن الفلس���طيني الصحفيين 
حازم نصر، وعامر أبو عرفة، ومصعب شاور، 
واالعتداء على عدد اثنين، وتمديد اعتقال 

ثالث���ة، وتأجيل محاكمة صحفي، واقتحام 
ع���دد)2(، ومص���ادرة مع���دات ع���دد)5(، 

تهديد)1(، فرض غرامة مالية)1(.
و في قط���اع غزة، بي���ن التقري���ر، أن عدد 
االنته���اكات بل���غ)35(، حي���ث اعتقل���ت 
واستدعت واحتجزت األجهزة األمنية في 
غ���زة أكثر من)26( صحفي���ًا، وفرض إقامة 
جبرية ع���دد)1(، واالعتداء عل���ى عدد)2( 
بينه���م صحفي���ة، واقتح���ام وتحطي���م 
ومحاكمة  ع���دد)3(،  مع���دات  ومص���ادرة 
ع���دد)2(، ومن���ع )1( صحفي م���ن تغطية 

فعاليات "بدنا نعيش" في غزة.

غزة/ االستقالل:
اإلعالميي���ن  منت���دى  دش���ن 
أم���س،  ي���وم  الفلس���طينيين 
جداري���ة "الوفاء لفرس���ان اإلعالم 
حي���در  بمفت���رق  الفلس���طيني" 
عبد الش���افي بمدين���ة غزة، وذلك 
اإلعالميين  م���ن  نخبة  بمش���اركة 
وأهالي الش���هيد الصحفي ياسر 
مرتجى والش���هيد الصحفي أحمد 

أبو حسين.
وتوس���ط الجدارية التي رس���مها 
الفنان عبد الله ع���وض الله صورة 
أبو  والش���هيد  مرتجى  الش���هيد 
حسين، عاكس���ة بذلك تضحيات 
الصحفيين الفلس���طينيين خالل 
مس���يرات العودة التي مضى عام 
عل���ى انطالقها، وب���دت الجماهير 
بالش���هيدين  محيط���ة  الثائ���رة 
كرس���الة إص���رار عل���ى مواصل���ة 
دربهما واستكمال مسيرة العودة 

حتى تحقيق أهدافها.   
وطالب أمين س���ر المنتدى محمد 
االحت���الل  بمحاس���بة  قم���ر  أب���و 
اإلس���رائيلي عل���ى جرائم���ه بحق 
داعيًا  الفلسطينيين،  الصحفيين 
االتحاد الدولي للصحفيين واتحاد 
الصحفيي���ن الع���رب إل���ى القيام 
بواجبه���م لحماي���ة الصحفيي���ن 

الفلسطينيين.
وقال: " إن جدارية الوفاء لفرس���ان 
اإلع���الم الفلس���طيني تعب���ر عن 

إصرارنا عل���ى مواصلة درب الزمالء 
الذي���ن قضوا نحبه���م، وتعكس 
وتضحي���ات  لدمائه���م  الوف���اء 
الصحفيين الفلس���طينيين خالل 
عام مضى من مسيرات العودة".   

ب���دوره، ثم���ن رئي���س المكت���ب 
اإلعالمي الحكومي سالمة معروف 
مبادرة المنتدى، مشيرًا إلى جرائم 
االحتالل اإلس���رائيلي وانتهاكاته 
الصحفيي���ن،  بح���ق  المتع���ددة 
مشددًا على ضرورة توفير الحماية 
للصحفيي���ن الفلس���طينيين في 

وتعمده  االحت���الل  تغ���ول  ظ���ل 
الحي  بالرص���اص  اس���تهدافهم 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.
اإلع���الم  فرس���ان  أن  وأض���اف 
الفلس���طيني قدم���وا تضحي���ات 
العودة،  جس���امًا خالل مس���يرات 
اإلس���رائيلي  االحتالل  جرائم  وأن 
بحقه���م لم تنل م���ن عزائمهم أو 
إرادته���م لمواصل���ة أداء واجبهم 
المهني ودورهم الوطني في فضح 
جرائ���م االحتالل بح���ق المدنيين 
الع���زل ونق���ل رس���الة الجماهير 

الثائ���رة والطامحة  الفلس���طينية 
للحرية واالستقالل.

وش���دد على ضرورة مالحقة قادة 
المحاكم  اإلسرائيلي في  االحتالل 
المباشرة  لمس���ؤوليتهم  الدولية 
ع���ن انتهاك القواني���ن والمبادئ 
الدولي���ة واإلنس���انية التي تكفل 
داعي���ًا  للصحفيي���ن،  الحماي���ة 
مختل���ف األط���راف ذات الصل���ة 
بضرورة التح���رك للجم انتهاكات 
االحت���الل بح���ق الصحاف���ة ف���ي 

األراضي الفلسطينية.

رام الله / االستقالل:
طال���ب مركز »مدى« لحقوق اإلنس���ان المؤسس���ات الحقوقي���ة والحكومات 
المختلفة في العالم بالضغط على حكومة االحتالل االس���رائيلي لإلفراج عن 
الصحفي في وكالة »األناضول« التركية مصطفى الخاروف، ووقف مساعيها 

إلبعاده.
وأشار المركز في بيان صحفي، تلقت االستقالل نسخة منه، إلى أن المحكمة 
المركزية االس���رائيلية في مدينة القدس المحتلة عقدت جلس���ة للخاروف 
)32عاما( ال���ذي تواصل اعتقاله في ظل مطالبة النيابة االس���رائيلية بطرده 
وإبع���اده  للخارج. بزعم عدم حيازته اقامة ف���ي القدس التي يعيش ويقيم 

فيها مع عائلته منذ أكثر من 20 عاما.
وذكر أن الجلس���ة تم عقدها بدون حضوره، حيث لم يتم احضاره من س���جن 
الرملة، وذلك بدعوى حدوث خطأ في األسماء، لكن عائلته أصرت على متابعة 
المحكمة وع���دم تأجيلها باعتبار أن حضوره أو غياب���ه لن يغير من مجريات 

األمور.
ووفق���ا لمتابعات »مدى« فقد ادع���ت وزارة الداخلية اإلس���رائيلية أن هناك 
»ملفًا أمنيًا سريًا« لدى جهاز االمن االسرائيلي )الشاباك( بخصوص الصحفي 
الخ���اروف، فيه معلومات من مص���ادر مختلفة حول نش���اطه خالل الخمس 
سنوات األخيرة، حول عالقات واتصاالت له مع »منظمات إرهابية« وهو »سبب 
كاف لمنع منحه لم ش���مل« للبقاء في الق���دس وبالتالي مطالبتها بطرده من 

القدس وعموم االراضي الفلسطينية.
ودع���ا المركز كاف���ة الجهات المذك���ورة أعاله إلى العمل من أجل لم ش���مل 
الخاروف م���ع زوجته وابنته وعائلت���ه المقيمة في القدس، الس���يما وأنه ال 
يملك أي جنسية أو إقامة في أماكن أخرى، فضاًل عما يشكله قرار طرده الذي 
تسعى سلطات االحتالل لتنفيذه عبر قرار قضائي يناقض القوانين الدولية 
ويندرج ضمن عمليات الترحيل التي تستهدف عموم سكان القدس وتنفذ 

تحت مزاعم واهية.

»مدى« يطالب بتدخل لإلفراج 
عن الصحفي الخاروف
 ووقف مساعي إبعاده

دعم الصحفيين تؤكد تصاعد االنتهاكات بحق الصحفيين خالل مارس الماضي

تدشين جدارية »الوفاء لفرسان اإلعالم الفلسطيني« بغزة
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بع���د كل خط���اب أو اجتماع يع���ود رئيس الس���لطة محمود عباس 
م لها من الميزانية  لتهديد غزة بعقوبات أش���د، ويستعرض ما ُيقدَّ
العام���ة بنوع م���ن المبالغة الكبيرة. ويتس���اءل من المس���ؤول عن 
استمرار االنقس���ام وعدم تحقيق المصالحة . ثم نتابع التساؤالت: 
ه���ل عباس ممكن أن ينفذ تهديداته ؟ وقد أثبت في الماضي فيما 
يتعلق بالش���أن الداخلي أنه قام بتنفي���ذ كل ما توعد به ، وثبت أنه 
كان يستخدمه تهيئًة واستعدادًا لما هو آت، وَلم يعد محل تساؤل؛ 
فعندما يتح���دث عن قرارات صعبة للغاية ف���ي األيام القادمة ربما 
تدخ���ل في مخ وعقل ق���درة القطاع على الحياة ف���ي أمور فصلت ما 
بي���ن العصر الحديث والقديم ، وتضع غزة أمام خيارات الموت جوعًا 
وانفص���ااًل عن باقي المعمورة بفقدان مواطنيه���ا الصفة القانونية 
والسياس���ية، فيعجز التاج���ر عن نقل تجارته والمس���افر المريض 
والطالب والزائر وصاحب الحاجة إذا فقد الهوية واألهلية القانونية 
الخروج من المعابر والس���فر من المطارات، وخيار الحياة دون قبول ما 
سُيفرض نتاج هذه السياسة إنما البقاء والتشبث بالرسالة واألمانة 
تجاه الوط���ن والقضية، فقان���ون الحياة أقوى من سياس���ة الموت 

والقهر الصادرة من المقاطعة .
ه���ذا الخيار الصفري مؤجل لبعد االنتخابات س���ُيلقى في وجه نتنياهو 
في حال فوزه، ظنًا من عباس ومستش���اريه أن ذلك س���يزعج نتنياهو وال 
يدخل في صميم سياس���ته وسياس���ة الواليات المتحدة، وِفي المقابل 
رسالة واحدة لحزب أبيض أزرق سياسة عباس في حال فوزه ستقوم على 
أس���اس أن السلطة مسيطرة في غزة بكل الوسائل ومهما كلف ذلك من 

ثمن . أس���تغرب من الذين يتس���اءلون أن عباس يتردد فيما يهدد فيه، 
واس���تغرابي أكبر عندما يعتقدون أن حركة حماس س���تخضع من هذه 
اإلج���راءات ، فلن تختار الم���وت إال بثمن الحياة الكريم���ة، وقد ولى زمن 
العلقمي، وسيتحمل عباس وحركة فتح هذه المرة بشكل أكبر مسؤولية 
انقسام الضفة عن القطاع انقسامًا سياسيًا وجغرافيًا ال يمكن أن يلتحم 

في ظل وجود عباس .
لن تتردد الواليات المتحدة وال إس���رائيل في اس���تغالل إجراءات عباس 
القادم���ة وتوظيفها لخدم���ة رؤيتها لتصن���ع واقعًا يس���هل عليها ما 
تسعى لتنفيذه إال الوحدة والوحدة ال تعني التنازل عن أدوات بمقدرات 
طرف لحس���اب اآلخر، إنما تكتيل ما لدى الشعب الفلسطيني في خدمة 
مواجهة صفق���ة القرن مواجه���ة حقيقية يتبع الرف���ض إجراءات على 
األرض وفعل حقيقي. الش���عب الفلسطيني ال يملك في الوقت الحاضر 
ف���وق حقه وعدالة قضيته إال س���الح المقاومة، هذا هو الس���الح األقوى 
واألمضى، سيمنع انهيار خزان الثورة وبركانها، وفلسطين من التصفية، 
وإذا رئيس الس���لطة تجاهل هذه الحقائق فالجي���ش واألجهزة األمنية 

اإلسرائيلية ال تتجاهلها .
فيا أيها الفلس���طينيون إذا كان ربان الس���فينة ال يمل���ك إرادًة وطموحًا 
فستكون السفينة خاملة عاجزة عن اإلرساء، ولن تصل إلى بر األمان، هذه 
مس���ؤولية وطنية تجاه فلسطين والمقدس���ات والالجئين، استمروا في 
استنزاف عدوكم وال تترددوا ، واعلموا أن بوصلة صنعت للفلسطينيين 
ال تؤشر لفلسطين من بحرها إلى نهرها ال تعبر عنهم وال تحدد مسارهم 

. وأنه ال يحدث في ملك الله إال ما أراد الله .

ال يمكن ان نقول ان العملية العسكرية الصهيونية على قطاع غزة انتهت, وأننا مقبلون على فترة تهدئة, فاالحتالل ال يؤمن 
جانبه, وال يمكن الركون إلى وعودات يقدمها للرعاة والوسطاء, وهو معروف دائما بأنه يتنصل من التزاماته, ويراهن على الوقت 
لس���حب أي انجاز يقدمه للفلس���طينيين, لذلك كانت فصائل المقاومة الفلس���طينية حريصة كل الحرص ان تكون التزامات 
االحتالل تجاه تخيف الحصار عن قطاع غزة مجدولة, وان يكون هناك أكثر من وسيط يراقب جدية االحتالل أو عدم جديته في 
تطبيق ما يتم إقراره عبر الوس���طاء, لذلك كله ال زال الفلسطينيون يخوضون غمار المعركة مع االحتالل الصهيوني, والوسيط 
المصري يبذل جهودا مضنية للوصول إلى حالة الهدوء واالستقرار, والفصائل الفلسطينية تتمسك بحقها في تطبيق اتفاق 
التهدئة الذي وافق عليه االحتالل وابلغ الوسيط المصري بالتزامه باالتفاق, لكنه كان يراهن على التسويف والمماطلة, ظانا ان 

الفصائل الفلسطينية ستغض الطرف عن هذا االتفاق, أو انه يمكن ابتزازها لتقديم تنازالت لالحتالل. 
إلحاح فصائل المقاومة الفلسطينية على الوفد المصري بضرورة شروع االحتالل في اتخاذ خطوات عملية تشعر الفلسطينيين 
بتحسن األوضاع اإلنسانية والمعيشية, وإلزام االحتالل الصهيوني بجدول زمني لتطبيق االتفاق, يدل على ان فصائل المقاومة 
الفلس���طينية تتعلم من تجاربها, وتتعامل مع االحتالل بالعقلية واألس���لوب الذي يفهمه ويرغم���ه على تطبيق االتفاقات, 
فالفصائل الفلس���طينية لم تتخل عن تفعيل وحدة الطائرات الورقية والبالونات, ولم تتخل عن تفعيل وحدة اإلرباك الليلي 
التي ترعب االحتالل وقطعان مستوطنيه في منطقة الغالف الحدودي, ولم تتخل عن الحراك البحري وفعالية »زيكيم« كل هذه 
الوحدات قائمة وس���يتم تفعيلها فورا ان حاول االحتالل الصهيوني المراوغة والتنصل من التزاماته, كما ان المقاومة تملك 
أوراقًا أخرى يعلمها االحتالل جيدا, وقد وصلته الرسائل مرات ومرات من فصائل المقاومة الفلسطينية, وعليه إال يغامر فعاقبة 
ذلك ستكون وخيمة, واالحتالل الذي يبحث عن الهدوء لتمرير االنتخابات, لن ينعم بالهدوء إال عندما ينعم به الفلسطينيون. 
الحال���ة الرمادي���ة التي يحاول االحتالل ان يبقينا فيها, وضبابية المش���هد لن تكون مقبولة بأي حال من األحوال, فالش���عب 
الفلس���طيني كله لن يقبل ان يس���تمر الحصار مفروضا على قطاع غزة, فمنذ عام كامل هو يناضل بمس���يرات العودة الكبرى 
من اجل رفع الحصار عن القطاع والذي يتواصل منذ اثني عش���ر عاما, وقدم خالله تضحيات كبيرة حيث استش���هد نحو 270 
فلسطينيا وأصيب أكثر من 35 ألفا آخرين بجراح متفاوتة حسب إحصائيات وزارة الصحة بغزة, وهذا يوحي ان فصائل المقاومة 
لن تهادن, وس���تفرض إرادتها على االحتالل بالقوة, فكل أش���كال القوة التي يمكن استخدامها ضد االحتالل مقبولة, وغرفة 
العمليات المشتركة تقيم األوضاع أوال بأول, والشعب الفلسطيني هو الذي يدفع المقاومة نحو المواجهة مع االحتالل ان استمر 
هذا الحصار, وهو الذي يحمي المقاومة ويتماهى معها ومس���تعد ان يقدم عظيم التضحيات من اجل الوصول إلى األهداف 

المرجوة, انه طريق سلكه الشعب الفلسطيني بإرادته, وقدم خالله تضحيات عظيمة ألجل العيش بكرامة ورفض الحصار.
مسيرات العودة الكبرى في عامها الثاني لن تتوقف وستتواصل حتى وان تم رفع الحصار عن قطاع غزة, ألن لها عدة أهداف 
من بينها حق العودة لالجئين الفلسطينيين والذي انطلقت من اجله مسيرات العودة الكبرى, بعد محاوالت اإلدارة األمريكية 
االلتفاف على هذا الحق, واعتبار الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم عام 48 ال يتجاوز تعدادهم الثالثين ألفا, 
وهو ما يتماهى مع رؤية االحتالل الصهيوني لتعداد الالجئين الفلسطينيين حول العالم, ويعزز مبدأ التوطين, ويحرم األبناء 
من حقهم في أراضي أبائهم وأجدادهم التي هجروا منها عنوة, لقد انطلقت مسيرات العودة الكبرى من اجل الحفاظ على هذا 
الثابت, ورفض أي التفاف عليه, لذلك أطلق على هذه المس���يرات اس���م »مسيرات العودة الكبرى وفك الحصار عن قطاع غزة«, 
لذلك س���تتواصل مسيرات العودة, واالحتالل يدرك ذلك جيدا, وهو يفاوض فقط على المسافة التي يمكن ان يتمركز فيها 
الفلسطينيون عندما يتوجهون إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة, وسيرفع الحصار عن قطاع غزة بعز عزيز أو بذل ذليل, فهذا قرار 
فصائل المقاومة الفلسطينية, ولن يتم التنازل عنه أبدا, وإذا أصر االحتالل على إبقاء الحصار على قطاع غزة, فعليه ان يتحمل 

النتائج, فالميدان سيتحول إلى كتلة ملتهبة في وجهه وأيضا بالوسائل السلمية.   

ضبابية المشهد 

عبــاس يؤســس لمــا يحــذر مــنه
محمود مرداوي

رأي
وس���ط جنون التطرف اليميني الصهيوني، 
وال���ذي غطى عل���ى كل مؤسس���ات الكيان 
االحتاللي إال القليل منه، وهذا القليل انحسر 
أكثره في مؤسسة الجيش الذي بدأت مؤخرًا 

سموم التطرف الديني اليميني تداهمه.
بعد أن وضعت ح���رب 2014 أوزارها، أخذت 
تتش���كل قناعة داخ���ل مؤسس���ة الجيش 
الصهيون���ي أن خي���ارات التعام���ل مع غزة 
باتت محدودة بل ت���كاد تكون محصورة في 
خيارين، وأن الحسم في شأنها أضحى ملحًا 

وبشدة.
فلم تعد سياسة التلكؤ والمماطلة، وانتظار 
االنهيار الذاتي مجدية، بالعكس فإن الوقع 
يبرهن عل���ى تزايد ق���وة المقاومة وقدرتها 
على إهانة )إس���رائيل(، فيما لم يعد ش���يء 

يمكن أن تخشى المقاومة خسرانه.
أما عن الخيارين، فهما:

األول منهم���ا، احتالل غ���زة بالكامل، وإنهاء 
حاضنة المقاومة عس���كريًا، ومن ثّمة فرض 
نفوذ سلطة التنسيق األمني عليها، كما هو 

واقع الضفة الغربية.
وهذا ف���ي الحقيقة ه���و الخي���ار األمثل لو 
تحق���ق، غي���ر أنه فش���ل في ح���روب ثالث، 
وحصار اس���تمر أمًدا، باإلضافة إلى تكلفته 
الباهظة ج���دًا التي ال يمك���ن احتمالها في 
ح���ال الرجوع إليه واعتم���اده من جديد، فقد 
أوصلت تقديرات عس���كرية فاتورة الخسارة 
فيه ألف جندي غير خسائر جبهته الداخلية 

في األرواح والممتلكات.
وعلى اس���تحياء يتعللون بخسائر المدنيين 
الفلسطينيين التي ستكون عالية جدًا هي 

كذلك.
وإن كان ه���ذا ال يؤخ���ذ ف���ي أولويات صانع 
القرار عندهم إال إنهم يضعونه في كادرهم 
المنظور؛ وذلك خش���ية انهيار أنظمة عربية 
قريب���ة منه���م، وقد تك���ون أقربه���ا إليهم 

السلطة التي يريدون تصديرها ألى غزة بعد 
إفراغها من المقاوم���ة، وهذا ما قد يجعلهم 
يتورط���ون بإدارة ش���عب تح���ت احتاللهم، 
فتعود بذلك إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 
تطبيق أوسلو، وقد تنفسوا يومها الصعداء 

بإلقائهم هذا العبء الثقيل عن كاهلهم.
الثاني، الخيار العمل���ي والذي باتت تفرضه 
الظروف الملجئ���ة، وهو ترك غزة أن تعيش، 
بفتح منافذ لها عل���ى العالم الخارجي، ورفع 
أغ���الل الحصار، وإعط���اء أم���ل للغزيين في 

الحياة أو بالحياة.
فإن���ه ف���ي ظ���ل فش���ل الخي���ار األول، بل 
وق���درة المقاومة وحاضنته���ا على الصمود، 
ومقدرتها على التط���ور الذاتي الذي يصل 
إل���ى درجة اإلب���داع، يجد هذا الخي���ار الذي 
يمكن تس���ميته بالض���رورة وال���ذي تتبناه 
مؤسس���ة الجيش بقوة، والسيما بعد فشلها 
ف���ي الحروب الثالث في تحقي���ق أية نتائج 
سياس���ية أو ميداني���ة تذك���ر، وكان عّرابه 
األب���رز وزير األمن والمواص���الت لدى الكيان 

)يسرائيل كاتس(.
لك���ن تناقض مكونات االئت���الف الحكومي 
اليميني، وضعف تماسه جعل الحكومة في 

المنطقة الرمادية.
وق���د كان يس���اند التوج���ه وتبن���اه رئيس 
أرغم���ان( صاحب  )ن���داف  جهاز الش���اباك 
النف���وذ األقوى في قضايا الش���أن الداخلي، 
وأن موقف���ه هذا يتعلل بقول���ه: إنكم بذلك 
تكافئ���ون حم���اس )المقاوم���ة(، وتعاقبون 

عباس )التنسيق األمني(.
ولع���ل هذا س���ر الذي وجده رئيس س���لطة 
التنس���يق األمني عباس في أن���ه يتفق مع 

الشاباك بنسبة بلغت 99%..
وم���ع تداخ���ل ه���ذه العوامل تكّث���ف هذا 
التوجه فكّون ه���و اآلخر خيارًا بين الخيارين 
الس���ابقين، وأخ���ذوا يدفع���ون جميًعا نحو 

حدوث االنهي���ار الذاتي في غ���زة من خالل 
إج���راءات التجوي���ع واإلنه���اك المتصاعدة 
التي تفرضه���ا الس���لطة بمعاونة االحتالل 
أو االحت���الل بمعاونة الس���لطة م���ع حصار 

متواصل.
وكان له���ذا التوج���ه أن وج���د في���ه رئيس 
الحكومة في الكيان )بنيامين نتانياهو( أنه 
األسلم، وإن كان في تقديري غير مقنع لديه، 
إال إنه يتماش���ى مع ش���خصيته االنتهازية؛ 
فيضمن تماس���ك حكومته، واستمراره في 

رأس الهرم السياسي.
ولكن، بعد الفش���ل الذي ُمِن���ي به هذا الذي 
يمكن أن أس���ميه »خيار إل���ال خيار« في ظل 
نج���اح »مس���يرة الع���ودة وكس���ر الحصار«، 
واستمرارها بعنفوان ثوري، وتطوير أدواتها 
المتصاعد الت���ي أصابت االحت���الل بصداع 
ش���ديد، وعملت عل���ى تحريك مس���توطني 
الغ���الف ف���ي كل مناس���بة ضد إج���راءات 
الحكومة الفاش���لة في توفير األمن، وفشل 
إجراءاتها كذلك في مواجهة الحراك الثوري.

وازداد األمر تعقيدًا في أن يس���تمر هذا إلال 
خيار أو الرمادية بعد سلس���لة التصعيدات 
العس���كرية األخي���رة، إذ أوصل���ت رس���الة 
المقاومة بليغة، من أن المراوحة في المكان 
والمماطل���ة في اإليفاء بالتزام���ات التهدئة 
س���تصيب نيرانها ليس فق���ط الغالف بل 
الجبه���ة الداخلية ف���ي الكيان كل���ه، أو أن 
الغ���الف قد اتس���ع ليصل منطقة الوس���ط 

)غوش دان(.
وهذا ما يجعل خيار »اترك���وا غزة لتعيش« 
متس���يدًا، وتنته���ي بذل���ك كل المزايدات 
الت���ي أضحت نش���ازًا في العق���ل الجمعي 

الصهيوني، وليس أال جعحعات فارغة.
وهن���ا يمكنن���ا الق���ول : ب���أن ش���بق القوة 
والتطرف ق���د ارتطما على صخ���رة الصمود 

واإلبداع الغزي العظيم.

كيف واجهت غزة نار التطرف وعار الخيانة مجتمعين؟
عبد الله العقاد

ف����ي الوقت ال����ذي تعقد فيه القمة العربية في تونس الخضراء، يجتمع رؤس����اء العرب ، 
ظنا منا أنه من أجل األس����ري المعذبين في س����جون الصهاينة ، أو من أجل األرض التي 
تسلب صباح مساء، أو من أجل القدس التي تهود، أو من أجل الدماء التي تراق علي أرض 

فلسطين ، أو من أجل رفع الحصار الظالم عن غزة .
لكننا ال نس���تغرب كثيرا عندما نري الزعامات العربية نيامًا ،هم لم يغمضوا عيونهم فحسب، بل ماتت 
ضمائرهم ، وقس���ت قلوبهم فهي كالحجارة أو  أش���د  قسوة ، يتحدثون في بعض القضايا الهامشية 

مضيعة للوقت وإهدار للمال 
هم هناك يجتمعون ونحن هنا مرابطون

هم هناك يتآمرون ونحن هنا في أرضنا متمسكون
هم هناك قد سال لعابهم ألمريكا وإسرائيل ونحن هنا تسيل دماؤنا دفاعا عن شرف وكرامة األمة 

ونسي هؤالء أنه من أراد عزة وكرامة فعلية ان يكون قريبا من المظلومية التي يعيشها أهل فلسطين .
قمة ال ترفع الحصار عن غزة عار على أهلها

قمة ال ينتصر فيه أصحاب الحق وبال على أهلها 
قمة ال يقول المجتمعون فيها ال للكيان خزي على أهلها 

لكننا نقول برجالنا سندوس هذه القمم وسيرتقي وسيعلو شعبنا نحو القمم.
وهنا ال أعمم فالش���كر موصول لكل من وقف وس���اند هذا الش���عب, وهذه القضية بالمواقف الوطنية 

وبالمال ويعمل علي تخفيف الحصار عن أهلنا في غزة.
بجهادنا سنعيد األرض وسنحرر األسري والمسرى

القمة الحقيقية التي تؤتي ثمارها عندما نرى الهامات والقامات تقول )فلسطين مركز الصراع الكوني(
وتقول )ستجعل غالف غزة غير قابل للحياة ونستطيع أن نتخذ القرار في الوقت والزمان الذي نريده(

وتقول ) والله لو وضعتم كل أقمار الدنيا في أيماننا, وكل ش���موس الدنيا في ش���مائلنا, لن نفرط ولن 
نتنازل عن ذرة تراب من أرضنا فلسطين .

درويش الغرابلي

صرخة بوجه القمة العربية
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أعلن أنا المواطن/ منال محمود عبدالفتاح ابو زاهر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903342426 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نضال احمد محمد ابو طاحون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411054455 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد جواد مصباح الرمالوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402054415 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد نضال احمد محيسن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403014335 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
ع وزير مالية االحتالل اإلسرائيلي  وقَّ
موشي كحلون، اإلثنين قراًرا يقضي 
بخصم 42 مليون شيقل شهرًيا من 
أموال المقاصة الفلس���طينية، على 
مدار ع���ام 2019، تطبيًق���ا لقانون 

اقتطاع رواتب األسرى.
وذكر موقع » كيبا« العبري أن القرار 
م���ا مجموعه 504  باقتطاع  يقضي 
ماليين ش���يقل خالل العام الحالي، 
بعد الحصول عل���ى تقرير من وزارة 
جيش االحتالل يقض���ي بأن مبلًغا 
قريًبا م���ن المبلغ المذك���ور تدفعه 

السلطة لألسرى.
وصادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي 
السياس���ية  للش���ؤون  المصغ���ر 
واألمنية )الكابينت( في 17 فبراير/ 
ش���باط الجاري على خص���م رواتب 
عائدات  من  الفلسطينيين  األسرى 
الضرائب التي تجبيها »إس���رائيل« 

الفلس���طينية،  الس���لطة  لمصلحة 
بزعم »دعم اإلرهاب«.

وأعلن���ت وزارة المالي���ة والتخطيط 
الفلسطينية اليوم عن صرف 50% 
العموميين  الموظفي���ن  رواتب  من 
للش���هر الثاني على التوالي، اليوم 
الثالثاء، فيما ستصرف مخصصات 

الشهداء واألسرى والجرحى كاملة.

عب���اس  محم���ود  الرئي���س  وكان 
قال الس���بت الماض���ي إن الموازنة 
الفلس���طينية فق���دت %70 م���ن 
أمواله���ا ج���راء اقتط���اع س���لطات 
ا من أموال  االحتالل اإلسرائيلي جزًء

المقاصة.
وأض���اف عباس »نح���ن اآلن نعاني 
كثي���ًرا من فق���دان ج���زء كبير من 

أموالنا تع���ادل 70 % من موازنتنا، 
رواتب  إلى صرف نصف  فاضطررنا 

الموظفين«.
الس���لطة  أن  م���ن  عب���اس  وح���ّذر 
»ق���د تضطر لع���دم دف���ع الرواتب 
والبلد«  المؤسس���ات،  ومصاري���ف 
بس���بب  المقبل���ة  الفت���رة  خ���الل 

اإلجراءات اإلسرائيلية.

رام الله/ االستقالل:
من المقرر أن تصرف وزارة المالية والتخطيط الفلس���طينية في رام الله اليوم الثالثاء، رواتب 
موظفي الس���لطة عن شهر مارس/ آذار، بنسبة %50، باإلضافة إلى صرف مخصصات الشهداء 
واألسرى والجرحى كاملة. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن ذلك وفق تعليمات الرئيس محمود 
عباس. وأوضحت أن الحد األدنى للصرف سيكون 2000 شيكل لجميع شرائح الموظفين، وبحد 

أقصاه 10 آالف شيكل للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية بغزة عن صرف س���لفة مالية لموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم 
مم���ن هم على رأس عملهم خالل أيام. وقال مدير العالقات العامة واإلعالم بالوزارة في 
بيان صحفي، االثنين، إن الوزارة س���تصرف سلفة بقيمة 1200 شيكل للموظفين بعد 
تس���لم الوزارة لبياناتهم وحساباتهم البنكية من الش���ؤون اإلدارية في وزاراتهم، ولم 

تحدد مالية غزة عدد الموظفين إال أن بعض مؤسساتها بدأت بعملية احصاء لهم.
يذكر أن السلطة قطعت رواتب حوالي نحو 5000 من موظفي السلطة بغزة العاملين 

في القطاعين المدني والعسكري مطلع شباط الماضي.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت شركة سوق فلس���طين لألوراق المالية االثنين، 
عن نتائجها المالية النهائية المدققة للس���نة المالية 
2018 خالل التقرير الس���نوي، وذلك عماًل بأحكام نظام 
اإلفصاح الس���اري، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية 
قدرها 419,515 دوالرًا أمريكيًا بانخفاض بلغت نسبته 
%39 قياس���ًا إلى ربح الع���ام 2017 حيث بلغت قيمته 
684,201 دوالر أمريكي. وبلغ إجمالي إيرادات الش���ركة 

مبلغ���ا ق���دره 2,947,836 دوالرًا أمريكيًا خ���الل العام 
2018، وذل���ك مقارن���ة ب���� 3,565,048 دوالر في العام 
2017 بانخفاض بلغت نسبته %17، وتوزعت اإليرادات 
بواق���ع 2,331,026 دوالر من العمليات التش���غيلية و 

616,810 دوالرات إيرادات أخرى.
وانخفض���ت النفق���ات في الع���ام 2018 بحوالي 12% 
حي���ث بلغ���ت 2,432,099 دوالرًا مقاب���ل 2,773,361 
دوالرًا خالل العام الذي س���بقه 2017، نتيجة النخفاض 

المصاري���ف اإلدارية والعامة بحوال���ي %13.70 والتي 
بلغت في العام 2018 2,236,277 دوالرًا فيما س���جلت 

في العام 2017 مبلغ 2,592,441 دوالرًا.
وتجدر اإلش���ارة إلى أن إجمالي قيمة تداوالت الس���وق 
خالل العام 2018 س���جل انخفاضًا نس���بته 24.64% 
قياس���ًا إلى مس���توياته في الفت���رة المماثلة من العام 
2017 ليبل���غ قرابة 354 ملي���ون دوالر، علمًا أن عموالت 

التداول تمثل المصدر الرئيسي إليرادات الشركة.

رام الله/ االستقالل:
افتتح نائب محافظ سلطة النقد رياض أبو شحادة، برنامجًا تدريبيًا ألكثر من أربعين 
طالب���ة وطالبًا من جامعة بير زيت، من تخصصات المحاس���بة وإدارة األعمال والعلوم 
المالية والمصرفية واالقتصاد، ويس���تمر البرنامج لمدة أربعة أس���ابيع، يطلع خاللها 

الطلبة بشكل عملي على أعمال دوائر سلطة النقد.
وقال أبو شحادة إن س���لطة النقد تسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الفلسطينية 
بش���كل مس���تمر من خالل هذه األنش���طة والبرامج التدريبية، إلدراكها أن ش���ريحة 
الط���الب تعتبر من أهم الفئات في مجتمعنا الفلس���طيني لما لها من تأثير في بناء 
مؤسس���ات الوطن، مش���يرًا إلى االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين س���لطة 
النق���د وغالبية الجامعات التي تهدف إلى تمتي���ن العالقة التعاونية بغرض تعزيز 
مه���ارات الطلبة وصقلها لتتوافق مع متطلبات س���وق العمل م���ن خالل الجمع بين 
الجوانب النظرية والعملية في تخصصاتهم. وأضاف أن هذه البرامج التدريبية تأتي 
أيضًا في إطار االس���تراتيجية الوطنية للش���مول المالي في فلس���طين، ومن منطلق 

مسؤوليتها االجتماعية تجاه الجامعات والمؤسسات الوطنية األخرى.

رام الله/ االستقالل:
بلغ مؤشر القدس في نهاية جلسة بورصة فلسطين أمس االثنين، )534.36( مرتفعًا 

)3.91( نقطة )%0.74( عن إغالق الجلسة السابقة.
وتم تداول )1,166,585( سهم بقيمة إجمالية بلغت)1,855,287.44( دوالر أمريكي، 
نفذت من خالل )274( عقدا. وبمقارنة أس���عار اإلغالق للشركات المتداولة ليوم أمس 
والبالغ عددها )20( ش���ركة مع إغالقاتها السابقة، فقد أظهرت )10( شركات ارتفاعًا 

في أسعار أسهمها، و)3( شركات أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها.
 MIC وبالنس���بة للش���ركات الخمس األوائل األكثر ارتفاعًا في أس���عار أس���همها فهي
بنس���بة )4.98%(، OOREDOO بنسبة )4.55%(، PRICO بنسبة )PIIC ،)2.56% بنسبة 
)1.90%(، UCI بنسبة )%1.39(. أما الشركات الخمس األواخر األكثر انخفاضًا في أسعار 

أسهمها فهي PSE بنسبة )%-1.01(، ISBK بنسبة )%-0.50(،BOP بنسبة )%-0.45(.

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير األش���غال العامة واإلس���كان ف���ي حكومة تس���يير األعمال، مفيد 
الحس���اينة، اإلثنين، عن تحويل دفعة مالي���ة بقيمة مليوني دوالر مخصصة 

لمشاريع البنية التحتية والطرق ضمن المنحة الكويتية إلعادة إعمار غزة.
وأعرب الحس���اينة عن شكره لدولة الكويت الش���قيقة، واألمير صباح األحمد 
الجابر الصباح، والحكومة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية، على دعمهم 

ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني.

االستقالل/ األناضول:
ارتفعت 7 بورصات عربية في تداوالت الربع األول من العام الجاري، مس���تمدة الدعم 
من المكاس���ب القوية في أسواق النفط العالمية والنتائج السنوية القوية للشركات 
المدرجة. وقال عمرو مدني، وس���يط مالي في أس���واق اإلم���ارات: كان هناك أداء جيد 

لألسواق العربية خالل الربع األول بدعم رئيس من مكاسب النفط القوية.
ووفق حس���ابات "األناضول"، صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت بنس���بة 
27 بالمائة خالل الربع األول من العام الجاري. فيما زادت عقود خام القياس األمريكي 
غرب تكس���اس الوس���يط خالل الفترة ذاته���ا بنحو 32 بالمائة، وهي أكبر مكاس���ب 
فصلي���ة للخامين منذ الرب���ع الثاني 2009. وأضاف مدني: أيضا كان هناك تحس���ن 
واض���ح لمعنويات المس���تثمرين، على إث���ر النتائج القوية لع���ام 2018 إضافة إلى 
التوزيع���ات النقدية الجيدة وهو ما حس���ن كثيرًا من وضع األس���واق. وجاءت بورصة 
مصر في صدارة األس���واق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي 
يقيس أداء أنش���ط ثالثين شركة، بنسبة 13 بالمائة ليغلق عند 14737 نقطة، فيما 

زاد مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.28 بالمائة إلى 684 نقطة.

االستقالل/ وكاالت:
صعدت االثنين، عقود برنت اآلجلة قرب أعلى مس���توياتها في أربعة شهور ونصف، 

االثنين، مدفوعة باتفاق خفض اإلنتاج من جانب »أوبك +«.
ويواص���ل منتجون مس���تقلون وأعضاء في منظم���ة البلدان المص���درة للبترول، أو ما 
يعرف���ون ب� »أوبك +«، تنفيذ اتف���اق لخفض اإلنتاج بنحو 1.2 ملي���ون برميل يوميا، 
ب���دأ مطلع 2019 وينتهي ف���ي 30 يونيو/ حزيران المقبل. وصع���دت العقود اآلجلة 
لخام القياس العالمي مزيج برنت تس���ليم يونيو/ حزيران بنسبة 1.18 بالمائة أو 81 
س���نتا، إلى 68.38 دوالرا للبرميل. في المقابل، صعدت العقود اآلجلة للخام األمريكي 
نايمكس تسليم مايو/ أيار، بنسبة 0.63 بالمائة أو 39 سنتا إلى 60.53 دوالرا للبرميل.

419 ألف دوالر.. صافي أرباح »سوق فلسطين لألوراق المالية« للعام 2018

سلطة النقد تفتتح برنامجًا 
تدريبيًا لطلبة من جامعة بير زيت

مكاسب قوية في 7 بورصات 
عربية بالربع األول 2019 بورصة فلسطين:

 إغالق التداول بارتفاع

أسعار برنت قرب ذروتها 
في 4 شهور ونصف 

الحساينة: تحويل مليوني دوالر لمشاريع البنية 
التحتية في غزة ضمن المنحة الكويتية

اليوم.. صرف رواتب موظفي 
السلطة بنسبة 50 %

مالية غزة تصرف سلفة لموظفي 
السلطة المقطوعة رواتبهم

طيلة عام 2019

االحتالل يقرر خصم 42 مليون شيقل شهريًا من المقاصة الفلسطينية
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أعلن أنا المواطنة/ غادة س���ليمان عبدالله عوض الله 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٨٠٣٨٠٨٧٨١ ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ابراهيم يوسف لبد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800687683 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم س���مير ابراهيم الهندي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401846423 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ إياد داود حسن السيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803864487 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
أف���ادت تقارير إخبارية بأن الرئيس 
الجزائ���ري عب���د العزي���ز بوتفليقة 
سيس���تقيل م���ن منصب���ه نهاية 

األسبوع الحالي.
لبوتفليقة  الرابعة  الوالية  وتنتهي 
الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، 
المقب���ل.  ي���وم 28 نيس���ان/أبريل 
وتش���هد الجزائر منذ 22 ش���باط /

فبراير الماضي، حراكا ش���عبيا غير 
بإنه���اء حكم  للمطالب���ة  مس���بوق 
بوتفليق���ة/ 82 عام���ا/ ورحيل رموز 
نظام���ه. وذك���ر تلفزي���ون "البالد" 
بوتفليق���ة  أن  أم���س،  الخ���اص 
سيستقيل من منصبه هذا األسبوع، 
مضيًفا أن ش���قيقه السعيد، الذي 
للبالد،  الفعلي  الحاكم  بأنه  يوصف 
برئاسة  سيترك منصبه كمستشار 
الجمهورية، وأن شقيقه األخر ناصر، 
سيغادر وظيفته كأمين عام بوزارة 

التعليم والتكوين المهنيين.
كما أوضح ذات المصدر، أن الحكومة 
التي أعل���ن عنها مس���اء األحد، لن 

تس���تمر في مهامه���ا ألكثر من 3 
أش���هر، حيث ستعمل على تحضير 

االنتخابات الرئاسية.
ورجح الموقع اإلخب���اري اإللكتروني 
"كل ش���يء عن الجزائ���ر"، أن يكون 
اإلعالن عن تأليف الحكومة الجديدة 
قد تم نتيجة تس���وية بين الرئاسة 
والفريق أحمد قاي���د صالح، رئيس 
أركان الجي���ش الجزائ���ري ونائ���ب 

ال���ذي أصبح  وزير الدف���اع الوطني 
الرقم الثاني في هذه الحكومة بعد 

رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وفي ح���ال اس���تقال بوتفليقة من 
منصب���ه، س���يتولى رئيس مجلس 
األم���ة عبد بن صال���ح، مهام رئيس 
الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم 
خاللها انتخابات رئاسية ال يحق له 
الترشح فيها، طبًقا للمادة 102 من 

الدستور الجزائري.
وكان قائد الجي���ش الجزائري جدد 
الس���بت، تأكي���ده بأنه ي���رى دائًما 
أن ح���ل األزمة ال يمك���ن تصوره إال 
بتفعي���ل الم���واد 7 و8 و102 م���ن 
أطرافا  متهما  الجزائري،  الدس���تور 
وع���د بالكش���ف ع���ن هويتها في 
لضرب  بالتخطيط  المناسب  الوقت 

مصداقية الجيش.

االستقالل/ الجزيرة نت:
طغ���ت مرارة الخس���ارة الجزئي���ة على الحف���اوة بالفوز 
اإلجمالي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لدى 

إعالن نتائج االنتخابات البلدية االثنين.
وبعد خس���ارة الحزب في إس���طنبول -معقل ش���عبيته 
ونف���وذه التقليدي إلى جانب العاصم���ة أنقرة- تصدر 
الحدي���ث ع���ن معالج���ة نق���اط الضعف ل���دى الحزب 
التعلي���ق األول للرئيس رجب طيب أردوغان على نتائج 
االنتخابات التي تعد األولى من نوعها منذ تحول البالد 

من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وتحم���ل نتائج االنتخاب���ات البلدية مالم���ح متغيرات 
جدي���دة على المش���هد السياس���ي الترك���ي و«تركيا 
المستقبل« التي أثبتت الخبرة السياسية لحزب العدالة 
والتنمية أنها مناط ش���عبيته، بعدم���ا ظل يتصدرها 

أكثر من ربع قرن، فمنه���ا جاءت قياداته وكوادره التي 
استطاع تشكيل حكوماته بها.

وإلسطنبول -التي خسرها الحزب الحاكم- مكانة خاصة 
عند الحزب وعند أردوغان نفسه، وهو الذي سبق أن قال 
خالل الحملة االنتخابية »الذي يفوز في إسطنبول يفوز 
في تركيا«. قال ذلك مس���تحضرا صعوده إلى السلطة 
رئيسا لبلدية إسطنبول عام 1994، لذلك فإن خسارتها 
مؤلمة وإن تصدر حزبه الفوز على منافس���يه في أغلبية 
البلدي���ات. لم تكن نتائج تلك االنتخابات مفاجئة، على 
األقل لمن طالع استطالعات الرأي التي سبقتها، والتي 
توقع���ت أن يفقد ح���زب العدالة والتنمية الس���يطرة 
عل���ى العاصمة أنقرة وحتى إس���طنبول أكبر مدن البالد 

وعاصمتها االقتصادية.
المالحظ بعد إعالن النتائج أن فوز المعارضة المنافسة 

»تحال���ف األمة« -الذي يضم حزب الش���عب الجمهوري 
والحزب الجيد على تحالف الش���عب« الذي شكله حزب 
العدالة والتنمية الحاكم مع حزب الحركة القومية- كان 

صعبا جدا وبفارق ضئيل في المدينة.
وحص���ل مرش���ح ح���زب الش���عب الجمه���وري لبلدية 
إس���طنبول أكرم إم���ام أوغلو على أربع���ة ماليين و159 
ألف���ا و650 صوتا مقابل حصول مرش���ح ح���زب العدالة 
والتنمي���ة بن علي يلدرم عل���ى أربعة ماليين و131 ألفا 

و761 صوتا.
وعلى الرغم من كون االنتخابات محلية فإن س���خونتها 
والتنافس المحتدم بين األطراف التي خاضتها جعالها 
تبدو كأنها انتخابات تش���ريعية أو حتى رئاسية، حيث 
س���جل اإلقبال عليها والمشاركة فيها رقما غير مسبوق 

بلغت نسبته 86%.  

تقارير: بوتفليقة سيعلن استقالته نهاية األسبوع الجاري

االستقالل/ وكاالت:
يعتزم وزراء خارجية الدول ال�29 األعضاء في حلف ش���مال األطلسي )ناتو(، 
االجتماع بواش���نطن يومي األربعاء والخميس المقبلين، لالحتفال بمرور 70 

عاما على تأسيس الحلف. 
كما يبحث الوزراء قضايا متعلقة بروس���يا وأفغانس���تان، ومكافحة اإلرهاب، 

وتقاسم أعباء الحلف. 
وأوضح األمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، خالل مؤتمر صحفي بالعاصمة 
البلجيكية بروكسل، بهذا الخصوص، أن الوزراء سيجتمعون في الكونغرس 

األمريكي بأول يوم، وأنه سيلقي كلمة باسم الحلف. 
ولفت إلى أن الوزراء سيلتقون مساء األربعاء، في قاعة »ميلون« التي شهدت 
توقيع اتفاقية ش���مال األطلسي عام 1949، وقال: »ستكون فرصة لالحتفال 

بالسالم واالزدهار المتواصل ل�70 عاًما«. 
وأكد ستولتنبرغ أن الوزراء س���يبحثون الخميس، العالقات مع روسيا، مشيًرا 

إلى أن األخيرة ال تزال تنتهك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. 
وأض���اف: »روس���يا تتجاهل دعواتنا م���ن أجل االلتزام بالمعاه���دة، فالوقت 

يمضي، لذلك سنبحث الخطوات التي سيتخذها الناتو«. 
وش���دد أن الحلف قلق إزاء الموق���ف »العدائي« لروس���يا، مبيًنا أن االجتماع 

سيتناول التوتر في بحر آزوف. 
كما ذكر س���تولتنبرغ أن الوزراء سيبحثون أنشطة الحلف المتعلقة بمكافحة 
اإلرهاب، قائاًل:« وبهذا اإلطار، سنتناول الوضع في أفغانستان، حيث سنتخذ 

القرارات المتعلقة بوجودنا هناك«. 

االستقالل/ وكاالت:
حكمت محكمة أمن الدولة األردنية، االثنين، على 11 أردنيا بالس���جن حتى خمس���ة 
أع���وام بعد إدانة 10 منه���م بتهمة »الترويج« لتنظيم »داعش«، بحس���ب ما أفادت 

مراسلة فرانس برس.
وأص���درت المحكمة قراراتها في جلس���ة علني���ة بحق 10 م���ن المتهمين وبينهم 
ثالث���ة طالب جامعيين باألش���غال الش���اقة المؤقتة بين عامين الى خمس���ة أعوام 
بعد إدانتهم بتهم���ة »الترويج لجماعات وتنظيمات إرهابي���ة على موقع التواصل 

االجتماعي )فيسبوك(«.
وجميعهم في العشرينيات من العمر واعتقلوا في فترات متفاوتة العام الماضي.

وتتفاوت االحكام بحس���ب نوعية وكمية ما ينشره المتهمون على موقع فيسبوك، 
بحسب مصدر قضائي.

كم���ا حكم���ت المحكمة على متهم آخر بالس���جن عام���ا واحدا بع���د إدانته بتهمة 
»مناهضة نظام الحكم السياسي للدولة األردنية«.

وتنظر محكمة أمن الدولة اس���بوعيا في قضايا تتصل باإلرهاب. وغالبية المتهمين 
من مؤيدي تنظيمي »داعش« وجبهة النصرة او المنضوين في صفوفهما.

وش���دد االردن خالل الس���نوات القليل���ة الماضي���ة العقوبات الت���ي يفرضها على 
المروجين ألفكار تنظيم »داعش« أو الذين يحاولون االلتحاق بالتنظيم وبات يترصد 
كل متعاطف معه حتى عبر االنترنت. كما ش���دد منذ اندالع االزمة السورية في آذار/

مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع س���وريا واعتقل وس���جن عشرات الجهاديين 
لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.

السجن لـ11 أردنيًا اتهم أغلبهم 
بـ«الترويج« لتنظيم »داعش«

فوز بمرارة الخسارة للعدالة والتنمية في البلديات التركية

االستقالل/ وكاالت:
لق���ي 26 رجل إطفاء حتفهم في جنوب غرب الصين بعد إرس���الهم إلخماد 
حري���ق غابة اجتاح منطقة جبلية مرتفعة في مقاطعة سيش���وان في نهاية 

األسبوع الماضي، حسب ما أعلنت السلطات االثنين.
وتوجه مئات رجال اإلطفاء إلى المكان إلخماد الحريق الذي اندلع مساء السبت 

على ارتفاع نحو أربعة آالف متر في إقليم مولي، وفق وزارة إدارة الطوارئ.
وقالت الوزارة في بيان إن الس���لطات فقدت االتصال بثالثين رجل إطفاء بعد 
ظهر األحد بعد أن تس���بب تغي���ر مفاجئ في وجهة الرياح باش���تعال "كرة 

نارية ضخمة".
وعثرت فرق اإلنقاذ على 26 جثة وال تزال تبحث عن عناصر الفريق المفقودين.

االستقالل/ األناضول:
أعلن ت���وت قلواك، رئي���س لجنة إدارة الفت���رة ما قبل 
االنتقالية بدولة جنوب الس���ودان، ع���ن ترتيبات لعقد 
قمة بي���ن رئيس البالد س���لفاكير مياردي���ت، ونظيره 
السوداني عمر البشير، قريبا، بجوبا ل�«بحث سبل تفعيل 

اتفاق السالم«.
ج���اء ذلك ف���ي تصريح أدلى ب���ه، االثني���ن، لألناضول 
قلواك ال���ذي يترأس اللجنة المش���تركة بين الحكومة 
والمعارضة بدولة جنوب السودان، إلدارة األنشطة التي 
نصت عليها اتفاقية الس���الم الموقعة في س���بتمبر / 

أيل���ول الماضي، في األش���هر الثمانية التي تمثل عمر 
الفت���رة ما قب���ل االنتقالية، وينتهي عملها بتش���كيل 
حكومة انتقالية في 12 مايو / أيار المقبل. وقال قلواك 
من الخرطوم: »هناك ترتيبات جارية لعقد اجتماع قمة 
مش���ترك، بالعاصمة جوبا، بين ميارديت والبش���ير، في 

القريب العاجل«، من دون تحديد موعد دقيق.
وتابع أن االجتماع س���يخصص ل�«بح���ث كيفية تنفيذ 
اتفاق السالم، وتش���كيل الحكومة االنتقالية الجديدة، 
باعتبار أن البش���ير هو راعي اتفاق الس���الم بين فرقاء 

دولة جنوب السودان«.

وترفض الجه���ات الدولية تقديم من���ح مالية لجنوب 
الس���ودان قبل تحقيق تقدم ملموس من جانب أطراف 

األزمة في تنفيذ تعهدات السالم.
وفي 5 س���بتمبر / أيل���ول الماضي، وق���ع فرقاء جنوب 
الس���ودان، في العاصمة اإلثيوبية أدي���س أبابا، اتفاًقا 
نهائًي���ا للس���الم، بحضور رؤس���اء الهيئ���ة الحكومية 

للتنمية بشرق إفريقيا »إيغاد«.
وانفصلت جنوب الس���ودان عن السودان عبر استفتاء 
شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حرًبا أهلية بين 

القوات الحكومية والمعارضة أخذت ُبعًدا قبليا.

اجتماع بين ميارديت والبشير حول اتفاق سالم »جنوب السودان« قريبًا

وزراء خارجية »الناتو« يجتمعون 
األربعاء والخميس في واشنطن

مصرع 26 رجل إطفاء 
بحريق في الصين
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أعل���ن أنا المواطن/عبد الرحمن عبد القادر عيد صباح 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901599985 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ اس���ماعيل محمود منصور وافي   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800086381 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فؤاد خالد محمد كالب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903683670 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حمزة حاتم هاني احالسة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402023287 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل���ن الجيش اإلس���رائيلي، االثني���ن، أن »قي���ادة أوروبا« في 
الجيش األميركي )EUCOM( أنهت األحد، نشر منظومة الدفاع 
الصاروخي »THAAD« )ثاد( ف���ي إطار تدريبات هي األولى من 

نوعها.
يش���ار إل���ى أن المنظوم���ة قد ت���م نقلها قبل نحو ش���هر، في 
حمل���ة جوية واس���عة إلى البالد. ووصل أكثر من 250 ش���خصا 
م���ن الطواقم وعناص���ر الدفاعات الجوي���ة األميركية إلى البالد 
لنشرها وتفعليها. وبحسب موقع »والال« اإللكتروني، فقد جرت 
تدريبات على المنظومة الدفاعية على مختلف السيناريوهات، 
وعل���ى إمكانيات اندماجه���ا مع المنظوم���ات الدفاعية الجوية 
اإلس���رائيلية. وقال جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي إنه »يعمل 
بالتعاون م���ع القوات األميركي���ة لتعزيز التنس���يق المتبادل 
والقدرات العمالنية لحماية األجواء«، مضيفا أن نشرها يشكل 
خط���وة أخرى ف���ي »تعزيز العالق���ات البعيدة الم���دى وتعزيز 

التعاون بين إسرائيل والواليات المتحدة«.
ونق���ل عن قائ���د منظوم���ة الدف���اع الجوية لس���الح الجو الجو 
اإلسرائيلي، رون كوخاف، قوله إن »التعاون بين منظومة الدفاع 
الجوية اإلسرائيلية مع نظيرتها األميركية يؤكد على المهنية 
والقوة العمالنية التي تحقق أفضل دفاع عن أجواء إسرائيل«، 

بحسبه. وأضاف أنه »تم استيعاب المنظومة الدفاعية كنظيره 
لمنظومة حيتس، لتحققا القدرة على التكامل. وبفضل العالقة 
المهنية والتدريبات المش���تركة س���نكون أكثر جاهزية حين 
يقتضي األمر«. وبحس���به، ف���إن القوات النظامي���ة واالحتياط 

س���تكون جاه���زة عمالني���ا وفي  حال���ة تأهب ف���ي الجبهات 
المختلفة مع نشر واسع للمنظومة على مستوى البالد.

وق���ال نائب قائد الجيش األميركي ف���ي أوروبا، أندرو رولينغ، إن 
المناورة قد جرت بش���كل غير عادي من قب���ل الجنود من جهاز 

الدف���اع الجوي. وق���ال إن »وزارة الدف���اع األميركية أصدرت، في 
إنذار خالل وقت قصير، بنشر منظومة ثاد بسرعة على بعد آالف 
الكيلومترات، في الجانب الثاني من العالم، وبعد ذلك االندماج 
في إحدى منظومات الدفاع الجوي المعقدة، وقد نفذ المطلوب«.

وتابع أن »القدرة، وبهذه الس���رعة، على نش���ر ق���وات بجاهزية 
قتالي���ة يعتبر مصيريا من أجل دعم حلفائنا وش���ركائنا«، على 

حد تعبيره.
وأشار موقع »والال« إلى أن هذه التدريبات تجري للمرة األولى في 
إس���رائيل، ونش���رها يعتبر تدريبا على سرعة التنفيذ في نشر 
منظومات معقدة في أنحاء العال���م، إلى جانب تعزيز القدرات 
والتعاون مع منظومات دفاع جوي في سالح الجو اإلسرائيلي«.

يش���ار إلى أن منظوم���ة »ثاد« تنضاف إلى الق���درات الدفاعية 
الجوية لسالح الجو اإلس���رائيلي القائمة في مواجهة صواريخ 
بالس���تية بعيدة المدى، وتعتبر إح���دى المنظومات المتطورة 
في العال���م. كما تجدر اإلش���ارة إلى أن الحدي���ث عن منظومة 
متحركة يمكن نش���رها بسرعة في كافة أنحاء العالم، وتهدف 
إلى اعتراض صواريخ بالستية. وتتعلق قدرات هذه المنظومة 
بع���دة متغيرات مثل المكان والم���دى وطبيعة التهديد، وهي 
قادرة على العمل داخل الغالف الجوي وخارجه، وهي تستخدم 

الطاقة الحركية من أجل اعتراض الصواريخ.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت صحيفتا »يديعوت أحرونوت« و«نيويورك 
تايمز«، االثنين، عن مئات الحسابات المزيفة على 
»تويت���ر«، والتي عملت عل���ى ترويج دعاية رئيس 
الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، وحزب 

»الليكود«.
وبحس���ب تقديرات المحققين ف���ي ما أطلق عليه 
»مشروع روبوتات الويب )Internet bot( الكبير« 
فإن هذه الحسابات المختلفة على الشبكة وصلت 

إلى نحو 2.5 مليون متصفح.
وكتب المحققون في التقرير أنه »من خالل أبحاث 
خوارزمية وبرمجية، تم الكشف عن مئات حسابات 
تويتر تعمل لصالح نتنياهو الليكود. وهي تتألف 
من مئات الحس���ابات، وتعمل بواس���طة التالعب 
والقذف والكذب والتش���هير ونش���ر الش���ائعات 
بأس���ماء مجهولة وبدون عالقة مكشوفة مع حزب 
الليكود. وفي أوج نشاط هذه الشبكة تم نشر آالف 

التغريدات في اليوم لصالح نتنياهو والليكود«.
وجاء في التقرير أنه يمكن الوقوف بش���كل واضح 
على أن هذه الش���بكة تم تفعليها بشكل مكثف 
م���ع اإلعالن ع���ن االنتخابات، وتبين أن���ه منذ بدء 
المعرك���ة االنتخابية وحتى اليوم فإنها نش���رت 

أكثر من 130 ألف تغريدة.
وتبي���ن أيضا أن الش���بكة تجندت ف���ي اللحظات 
الحاس���مة بالنس���بة لنتنياهو، مث���ل اإلعالن عن 
تقديم الئحة اتهام ضده، والمقابلة التي أجرتها 
»ش���بكة األخبار« معه، وأثناء إط���الق حملة قائمة 

»كاحول الفان« االنتخابية.
وأش���ار التقري���ر إلى أن الش���بكة تنش���ر بالغات 
الليكود وتغريدات عدد من الناشطين المركزيين 
في الحزب، مثل محامي الليكود ميخائيل دبورين 
ويونات���ان أوري���خ، ومدي���ري ش���بكات التواصل 
االجتماع���ي في الحزب ليئور ه���راري وتوباز لوك. 
وينض���اف إلى ذلك نش���ر تغري���دات ابن رئيس 

الحكومة، يائير نتنياهو، ومهاجمة حزب »كاحول 
الفان« ومرش���حه بين���ي غانتس، ونش���ر التقارير 

ضدهما.
وربط المحققون بين حس���اب يس���تخدم باس���م 
»BOND«، وبي���ن ش���خص ف���ي أس���دود، يدعى 
يتسحاك حداد، والذي أكد أن نشاطه على الشبكة 
يتم تمويله، وأنه على عالقة بكبار المسؤولين في 

الليكود.
من جهت���ه نفى الليك���ود، في رد عل���ى صحيفة 
»يديعوت أحرون���وت«، أية عالقة بهذا النش���اط، 
وادع���ى أنه »ال يقوم بتفعيل أية ش���بكة مزيفة«. 
كما زعم أنه الحزب الوحيد الذي ال يس���تخدم هذه 
الوس���ائل، وأن نش���اطه الرقمي قانون���ي، ويقدم 
تقارير بذلك إلى مراقب الدولة والجهات المخولة.

كما تجند يائير نتنياهو لنفي أية عالقة مع حداد، 
وم���ن جهته قال محام���ي حداد، دافي���د إلباز، إن 

موكله ينفي ما ينسب له.

الجيش األميركي يستكمل نشر منظومة »ثاد« الدفاعية في »إسرائيل«

نتنياهو يستخدم مئات الحسابات المزيفة على تويتر لحملته االنتخابية
القدس المحتلة/ االستقالل:

هاتف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، االثنين، الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين لبحث التموضع اإليراني في س���وريا. وبحس���ب مكتب نتنياهو، فإنه تم بحث 
العديد من القضايا اإلقليمية بين الجانبين، والتعاون العسكري المشترك في سوريا.

نتنياهو يهاتف بوتين 
ويبحثان تموضع إيران بسوريا

غزة/ االستقالل:
قالت وس���ائل اعالم عبرية إن جيش االحتالل اإلس���رائيلي استخدم السبت 

الماضي، وسيلة جديدة لتفريق المتظاهرين عند حدود قطاع غزة.
ووفقا للقناة 13 العبرية، الوسيلة الجديدة عبارة عن مدفع مجرور بواسطة جيب 
عس����كري يصدر أصوات انفجارات قوية للغاية. وأوضحت القناة أن الهدف من 

المدفع الصوتي إحداث الرعب والهلع في صفوف المتظاهرين وتفريقهم.

آلة "إسرائيلية" جديدة
 لمواجهة المتظاهرين شرق غزة

االستقالل/ وكاالت:
دعا التحرك الشعبي للدفاع عن األرض في الجوالن العربي السوري المحتل 
إل���ى وقفة اعتصام في س���احة مجدل ش���مس، اليوم الثالثاء من الس���اعة 
الخامس���ة حتى السادسة مس���اء، ضمن سلس���لة من التحركات السلمية، 
تش���مل االعتصام والتظاهر واإلضراب والمس���يرات الش���عبية واألنشطة 
اإلعالمية واألنش���طة الش���بابية، احتجاجا على مش���روع إس���رائيلي لنصب 
عنفات الرياح )طوربينات( الس���تغالل طاقة الري���اح على أراضي المزارعين، 

وبأساليب الترغيب والترهيب.
وقال التحرك الش����عبي إنه "على مدى الشهور الماضية، شغل 'مشروع طوربينات 
الرياح' بال أهالي الجوالن، وتعمقت المعرفة والوعي لدى الجميع، بكل جوانب هذا 
المشروع وبحجم المخاطر التي تتهدد صحتنا وبيئتنا وزراعتنا واقتصادنا وطبيعة 
بالدنا، وبات واضحا أن األرض هي محور هذا الصراع". وأضاف: "الش����هور الماضية، 
وما تخللها من اجتماعات ونش����اطات ونقاشات كانت المقدمات التي أنتجت هذا 
اإلجماع الس����احق، بين أبناء وبنات الجوالن، على رفض هذا المشروع والتصدي له 
ب����دون تردد، وعزمهم على إيقافه. وهنا يجب اإلش����ارة إلى الدور المتميز لش����باب 

وصبايا الجوالن في تعميم الوعي وتنشيط النقاش في الحيز العام لمجتمعنا.
وأوض���ح أن تل���ك التطورات ج���اءت بالتزامن م���ع األحداث األخي���رة بخصوص 
االعتراف بس���يادة دولة االحتالل على أرض الجوالن، ليذكر بالسياسات الكبرى، 
االقتصادية والسياسية، التي تسعى إلى تغيير طابع الجوالن وهويته، والتي ال 
تكترث للسكان األصليين المتبقين في القرى السورية، وإنما تهيئ الستجالب 
مئة ألف مستوطن جديد وتوطينهم في الجوالن خالل السنوات العشر القادمة. 

الجوالن: تحرك شعبي ضد 
القدس المحتلة/ االستقالل:مشروع عنفات الرياح

ادعى عضو لجنة الش���ؤون الخارجية واألمن والثالث على قائمة األحزاب اليمينية موتي 
يوغي���ف اليوم اإلثني���ن، أن زعيم حزب اليمين الجديد نفتال���ي بينيت لن يكون وزيرًا 
للجي���ش. وقال يوغيف وفي القناة العبرية الس���ابعة: "يج���ب أن يتمتع وزير الجيش 
الصالح أواًل بخبرة عس���كرية ومعرفة واس���عة وإحساس بالمس���ؤولية". وعّلق يوغيف 
عل���ى م���ا أورده بينت في خطته بع���د تعيينه وزيرًا للجيش أنه لن يرس���ل جنوده إلى 
غزة، بالقول: "كل ش���خص لديه خبرة عس���كرية يعلم أنه من أجل اتخاذ قرار فإن عليه 
أن يدفع ثمنًا ومن المس���تحيل التغلب على حماس )في إش���ارة على فصائل المقاومة 
الفلسطينية( بدون أرجل على األرض"- ويقصد بذلك توغل بري ودخول للجنود إلى غزة.

عضو بالكنيست يدعو للتوغل 
بغزة للقضاء على المقاومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أشار استطالع جديد للرأي العام نشرته قناة »كيِشت« مساء األحد، إلى أنه لو أجريت 
االنتخابات اليوم، لكان حزب »كاحول الفان« سيحصل على اثنين وثالثين 32 مقعدا، 
يليه الليكود مع ثمانية وعشرين 28 مقعدا، ما يعني أن حزب »كاحول الفان« يتفوق 
على الليكود بأربعة مقاعد بحس���ب االس���تطالع.  وهذه أع���داد مقاعد باقي األحزاب، 
حسب االس���تطالع: حزب العمل: 8 مقاعد، الجبهة العربية للتغيير: 7 مقاعد، شاس، 
ويهادوت هتوراة: 6 مقاعد لكل منهما، إيحود ِمفالغوت هَيمين، وهَيمين هَحداش، 
وكوالنو،وزيه���وت، وميرتس: 5 مقاعد لكل منها، تحالف الموحدة والتجمع: 4 مقاعد، 

ويسرائيل بيتينو: 4 مقاعد.

استطالع جديد: »كاحول الفان« 
32 مقعدًا و »الليكود« 28

الثالثاء 26 رجب 1440 هــ 2 ابريل 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
يتخوف أغلب الناس من خطر الشيخوخة الذي يالحقهم مع 
تقدمه���م في العمر، لكنهم ف���ي الحقيقة يقومون بعادات 

خاطئة، تؤدي إلى ظهور عالمات الشيخوخة قبل األوان.
إليكم 10 عادات تعجل بظهور الشيخوخة:

-1 القلق والتوتر: يؤثر القلق والتوتر على كثير من العمليات 
الفيزيائية والكيميائية بالجس���م، مما ي���ؤدي إلى إضعاف 
الجينات المتحكمة في إنتاج الطاقة للجس���م والحفاظ على 

صحته.
-2 العزلة: تساعد العالقات االجتماعية على تجديد وظائف 
الدماغ، أما العزلة فتتس���بب في التراج���ع الفكري والخمول 
العقل���ي، إلى جانب تأثيرها على الحالة النفس���ية بش���كل 

سلبي.
-3 الده���ون: كلما زاد تناول األطعمة الدهنية والس���كريات، 
زادت ف���رص اإلصابة بأمراض القلب وانس���داد الش���رايين، 
إضاف���ة إلى زيادة الوزن وصعوبة الحرك���ة. وينصح بالتركيز 
عل���ى األطعمة الصحية )الخضراوات والفاكهة واألس���ماك( 
التي تفيد البشرة وتقوي وظائف الجسم. -4 السهر: يعتبر 
خبراء أن الس���هر لي���ال حتى وقت متأخر، م���ن أكثر العادات 
المضرة بالجس���م والتي تؤدي إل���ى الظهور المبكر لعالمات 

الش���يخوخة. ويؤثر الس���هر على البش���رة وي���ؤدي لظهور 
الهاالت الس���وداء حول العينين والش���عور الدائم باإلجهاد 

والتعب.
-5 التدخي���ن: للتدخين عواقب كثيرة على صحة اإلنس���ان، 
س���واء على مستوى الرئة أو البش���رة أو األسنان، فيؤثر ذلك 

على المظهر العام للشخص.
-6 الكسل: يش���عر األش���خاص الذين ال يمارسون الرياضة 
بالكسل، حيث يصبح من الصعب عليهم بذل أي مجهود في 
أي نش���اط. ويعرف أن الكسل والجلوس لفترة طويلة يؤدي 

إلى زيادة الوزن واإلصابة بالهزل.

-7 البشرة: عدم االهتمام بالبشرة يعد من األخطاء الشائعة 
التي يرتكبها كثير من األشخاص بحق أنفسهم، وخاصة 
النساء، حيث أن إهمال العناية بالبشرة وعدم غسل الوجه 
بعد تطبيق مستحضرات التجميل يسرع ظهور التجاعيد.

-8 الن���وم على الوجه: هي عادة س���يئة أخرى تدمر صحة 
البش���رة، وتؤدي إلى سرعة ظهور الخطوط في الوجه، على 
اعتبار أن الكوالجين في البش���رة يصب���ح ضعيفا مع مرور 
الوقت. وينصح بالنوم على الظهر وتجنب النوم على الوجه 

بقدر المستطاع.
-9 الحرارة الش���ديدة: حين تكون درج���ة الحرارة مرتفعة 
في المنزل، فإن ه���ذا يؤدي المتصاص الرطوبة الموجودة 
في الهواء، مما يسبب جفاف الجلد ويؤدي ظهور عالمات 

الشيخوخة بشكل مبكر.
-10 الجل���وس: الجلوس في وضعي���ة خاطئة أثناء العمل 
أو خالل اس���تخدام الهاتف يبقى كثير من األشخاص في 
وض���ع منحني لألمام. وينتج عن هذا مش���اكل في الفقرات 

وآالم شديدة في الظهر.
كما يمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري وبروز األكتاف. 
وكل هذه األمور تحاكي كبار السن، فال يتمكن الشخص من 

الجلوس أو السير بوضعية مستقيمة.

هــذه العــادات تقربكــم مــن الشيخوخــة.. فاحذروهــا!

كيفية إنشاء تخطيط كهربائية 
القلب بساعة أبل ووتش

»وجبة خفيفة«.. أقصر الطرق 
ألمراض القلب والسكري

االستقالل/ وكاالت:
قالت شركة أبل إن ساعتها الذكية ووتش قادرة إلى إنشاء 
تخطيط كهربائي���ة القلب ECG لمراقب���ة وظائف القلب، 
موضح���ًة أن اإلصدار الجديد من نظام تش���غيل الس���اعة 
 ،ECG يتضمن الجيل الرابع من تطبيق watchOS الذكية

الذي يقيس النبضات الكهربائية في القلب.
وأضافت الش���ركة أن���ه يمكن تخزي���ن نتائج القياس 
ف���ي تطبي���ق Health المرتبط بالهات���ف الذكي آي 
فون وإرس���الها لألطباء على ش���كل ملف PDF حسب 
الرغب���ة، وباالعتم���اد على الس���اعة والتطبي���ق، يمكن 
اكتش���اف إيقاعات النبض غي���ر المنتظمة، وتقديم 

النصح باستشارة الطبيب، ويتم الفحص بالمستشعر 
البص���ري المتوفر في جميع س���اعات أبل Watch بدءًا 

.Series 1 من
ويجرى تخطيط كهربائية القلب بسهولة بالغة، فبعد 
تشغيل التطبيق يوضع إصبع على القطب الكهربائي 
الموجود ف���ي تاج الس���اعة، وبع���د 30 ثانية يحصل 

المستخدم على معلومات عن إيقاع النبض.
ولكن س���اعة أبل ال يمكنها اكتشاف عالمات اإلصابة 
بنوب���ات قلبية، أو جلطات دموية، كما ال ُيمكنها قياس 

ضغط الدم.

االستقالل/ وكاالت:
خلصت دراس���ة حديثة إلى أن متناول���ي الوجبات الخفيفة 
»س���ناكس« مع مشاهدة التلفاز لس���اعات طويلة، معرضون 
لخط���ر اإلصابة بمرض القلب والس���كري بنس���بة %71 من 
غيره���م. ويقول باحث���و الجامعة االتحادي���ة بمدينة بورتو 
أليغري البرازيلية بقيادة بيتريز شان: »من الضروري تقليص 
مدة مش���اهدة التلفاز، مع تجنب تن���اول الوجبات الخفيفة 
غير الصحية، التي تؤدي إلى زي���ادة خطر اإلصابة بمتالزمة 
التمثيل الغذائي. وفي الدراس���ة التي بحثت مخاطر اإلصابة 

بأم���راض القل���ب واألوعي���ة الدموية لدى الطالب في س���ن 
المدرس���ة، تابع الباحثون بيانات 34 ألف مراهق، بأعمار بين 
12-17 عام���ا، %85 منهم يتناولون »س���ناك« أمام التلفاز، 

و%64 أثناء استخدام الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو.
وبعد قياسات ضغط الدم واختبارات نسبة الغلوكوز 
والكوليسترول والدهون الثالثية في الدم. لتكشف 
النتائ���ج أن %2.5 مم���ن أمضوا 6 س���اعات أو أكثر 
يوميا أمام الشاش���ات، يعانون من متالزمة التمثيل 
الغذائي، فيما أظهرت التحاليل أنهم عرضة بنس���بة 
%71 لإلصابة بالمتالزمة مقارنة بمن قضوا وقتا أقل 

أمام الشاشات.

االستقالل/ وكاالت:
تتمت���ع الفواك���ه باحتوائه���ا عل���ى س���عرات حرارية 
منخفضة، كما أنها تبعث ش���عورا باإلش���باع، فضال عن 
قدرتها على حرق السعرات الحرارية، مما يجعلها غذاء 

مثاليا ب�”مفعول مدهش” للباحثين عن الرشاقة.
ويش���ير موقع “فود ورلد” إل���ى قائمة من الفواكه ذات 
الفوائد العديدة من ناحية إنقاص الوزن وحرق ش���حوم 

الجسم، هي:
التفاح

يع���د التفاح من أنواع الفاكه���ة الغنية باأللياف، 
التي تلعب دورا مهما في تخفيض نسبة الدهون 
بالجس���م وخصوص���ا بمنطق���ة البطن. وبحس���ب 
دراسات فإن تناول التفاح على نحو يومي منتظم 
لفت���رة تمت���د لخمس س���نوات قد قلص نس���بة 

الدهون في البطن بمعدل 3.7 في المائة.

امل�شم�ش
نظرا لغناها باأللياف غير القابلة لالنحالل والباعثة على 
اإلحساس بالشبع لفترات طويلة، يعد المشمش طعاما 
جيدا يساعد على تخفيف الوزن، خصوصا لمن يتبعون 

حمية قليلة الدهون.

الأفوكادو
يحت���وي األف���وكادو عل���ى نس���بة عالية م���ن أحماض 
“أوميغا” الدهنية ذات التأثير اإليجابي على الدهون، 
والتي تس���رع من عمليات التمثي���ل الغذائي لتحويل 

الدهون إلى طاقة.

املوز
يبعث تناول الموز الش���عور بالشبع، كما أن هذه الثمار 

غنية بالمغنسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان 
في عالج مشكالت الهضم واالنتفاخ.

التوت
يتمتع الت���وت بغناه بمضادات األكس���دة ذات التأثير 
السحري على الدهون، وتسريع عملية “األيض”، وحرق 

السعرات الحرارية.

ال�شمام
إلى جان���ب مذاقه الحلو، يضم الش���مام عناصر مضادة 
لاللتهاب���ات ولألكس���دة، تدعم الجس���م للتخلص من 

سمومه ودهونه.

جوز الهند
تدفع ثمار جوز الهند الش���هية الجس���م على الشعور 
بأن���ه ال يحتاج للطعام، كما أنها غنية بالدهون الثالثية 

متوسطة السلسلة التي تعزز كفاءة التمثيل الغذائي.
الجريب فروت

أظهرت دراس���ات أن تناول نصف حبة م���ن ال�”غريب 
ف���روت” قبل الطعام يقلل من ده���ون البطن ويخفض 

مستوى الكوليسترول السيئ.

الليمون
يعرف عن الليمون فوائده في إزالة السموم من الجسم 
وخصوص���ًا من الكبد، مم���ا يعني التمت���ع بالقدرة على 

هضم الطعام وحرق الدهون بكفاءة عالية.

النكتارين
يس���اعد أكل النكتاري���ن في مكافحة الس���منة ومرض 
الس���كري، كما أنها غنية بالفيتامين���ات المفيدة مثل 
“آي” و”سي”، فضاًل عن سعراتها الحرارية المنخفضة.

10 أنــواع فاكهــة لخفــض الــوزن.. تعــرف عليهــا



الثالثاء 26 رجب 1440 هــ 2 ابريل 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
يتخوف أغلب الناس من خطر الشيخوخة الذي يالحقهم مع 
تقدمه���م في العمر، لكنهم ف���ي الحقيقة يقومون بعادات 

خاطئة، تؤدي إلى ظهور عالمات الشيخوخة قبل األوان.
إليكم 10 عادات تعجل بظهور الشيخوخة:

-1 القلق والتوتر: يؤثر القلق والتوتر على كثير من العمليات 
الفيزيائية والكيميائية بالجس���م، مما ي���ؤدي إلى إضعاف 
الجينات المتحكمة في إنتاج الطاقة للجس���م والحفاظ على 

صحته.
-2 العزلة: تساعد العالقات االجتماعية على تجديد وظائف 
الدماغ، أما العزلة فتتس���بب في التراج���ع الفكري والخمول 
العقل���ي، إلى جانب تأثيرها على الحالة النفس���ية بش���كل 

سلبي.
-3 الده���ون: كلما زاد تناول األطعمة الدهنية والس���كريات، 
زادت ف���رص اإلصابة بأمراض القلب وانس���داد الش���رايين، 
إضاف���ة إلى زيادة الوزن وصعوبة الحرك���ة. وينصح بالتركيز 
عل���ى األطعمة الصحية )الخضراوات والفاكهة واألس���ماك( 
التي تفيد البشرة وتقوي وظائف الجسم. -4 السهر: يعتبر 
خبراء أن الس���هر لي���ال حتى وقت متأخر، م���ن أكثر العادات 
المضرة بالجس���م والتي تؤدي إل���ى الظهور المبكر لعالمات 

الش���يخوخة. ويؤثر الس���هر على البش���رة وي���ؤدي لظهور 
الهاالت الس���وداء حول العينين والش���عور الدائم باإلجهاد 

والتعب.
-5 التدخي���ن: للتدخين عواقب كثيرة على صحة اإلنس���ان، 
س���واء على مستوى الرئة أو البش���رة أو األسنان، فيؤثر ذلك 

على المظهر العام للشخص.
-6 الكسل: يش���عر األش���خاص الذين ال يمارسون الرياضة 
بالكسل، حيث يصبح من الصعب عليهم بذل أي مجهود في 
أي نش���اط. ويعرف أن الكسل والجلوس لفترة طويلة يؤدي 

إلى زيادة الوزن واإلصابة بالهزل.

-7 البشرة: عدم االهتمام بالبشرة يعد من األخطاء الشائعة 
التي يرتكبها كثير من األشخاص بحق أنفسهم، وخاصة 
النساء، حيث أن إهمال العناية بالبشرة وعدم غسل الوجه 
بعد تطبيق مستحضرات التجميل يسرع ظهور التجاعيد.

-8 الن���وم على الوجه: هي عادة س���يئة أخرى تدمر صحة 
البش���رة، وتؤدي إلى سرعة ظهور الخطوط في الوجه، على 
اعتبار أن الكوالجين في البش���رة يصب���ح ضعيفا مع مرور 
الوقت. وينصح بالنوم على الظهر وتجنب النوم على الوجه 

بقدر المستطاع.
-9 الحرارة الش���ديدة: حين تكون درج���ة الحرارة مرتفعة 
في المنزل، فإن ه���ذا يؤدي المتصاص الرطوبة الموجودة 
في الهواء، مما يسبب جفاف الجلد ويؤدي ظهور عالمات 

الشيخوخة بشكل مبكر.
-10 الجل���وس: الجلوس في وضعي���ة خاطئة أثناء العمل 
أو خالل اس���تخدام الهاتف يبقى كثير من األشخاص في 
وض���ع منحني لألمام. وينتج عن هذا مش���اكل في الفقرات 

وآالم شديدة في الظهر.
كما يمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري وبروز األكتاف. 
وكل هذه األمور تحاكي كبار السن، فال يتمكن الشخص من 

الجلوس أو السير بوضعية مستقيمة.

هــذه العــادات تقربكــم مــن الشيخوخــة.. فاحذروهــا!

كيفية إنشاء تخطيط كهربائية 
القلب بساعة أبل ووتش

»وجبة خفيفة«.. أقصر الطرق 
ألمراض القلب والسكري

االستقالل/ وكاالت:
قالت شركة أبل إن ساعتها الذكية ووتش قادرة إلى إنشاء 
تخطيط كهربائي���ة القلب ECG لمراقب���ة وظائف القلب، 
موضح���ًة أن اإلصدار الجديد من نظام تش���غيل الس���اعة 
 ،ECG يتضمن الجيل الرابع من تطبيق watchOS الذكية

الذي يقيس النبضات الكهربائية في القلب.
وأضافت الش���ركة أن���ه يمكن تخزي���ن نتائج القياس 
ف���ي تطبي���ق Health المرتبط بالهات���ف الذكي آي 
فون وإرس���الها لألطباء على ش���كل ملف PDF حسب 
الرغب���ة، وباالعتم���اد على الس���اعة والتطبي���ق، يمكن 
اكتش���اف إيقاعات النبض غي���ر المنتظمة، وتقديم 

النصح باستشارة الطبيب، ويتم الفحص بالمستشعر 
البص���ري المتوفر في جميع س���اعات أبل Watch بدءًا 

.Series 1 من
ويجرى تخطيط كهربائية القلب بسهولة بالغة، فبعد 
تشغيل التطبيق يوضع إصبع على القطب الكهربائي 
الموجود ف���ي تاج الس���اعة، وبع���د 30 ثانية يحصل 

المستخدم على معلومات عن إيقاع النبض.
ولكن س���اعة أبل ال يمكنها اكتشاف عالمات اإلصابة 
بنوب���ات قلبية، أو جلطات دموية، كما ال ُيمكنها قياس 

ضغط الدم.

االستقالل/ وكاالت:
خلصت دراس���ة حديثة إلى أن متناول���ي الوجبات الخفيفة 
»س���ناكس« مع مشاهدة التلفاز لس���اعات طويلة، معرضون 
لخط���ر اإلصابة بمرض القلب والس���كري بنس���بة %71 من 
غيره���م. ويقول باحث���و الجامعة االتحادي���ة بمدينة بورتو 
أليغري البرازيلية بقيادة بيتريز شان: »من الضروري تقليص 
مدة مش���اهدة التلفاز، مع تجنب تن���اول الوجبات الخفيفة 
غير الصحية، التي تؤدي إلى زي���ادة خطر اإلصابة بمتالزمة 
التمثيل الغذائي. وفي الدراس���ة التي بحثت مخاطر اإلصابة 

بأم���راض القل���ب واألوعي���ة الدموية لدى الطالب في س���ن 
المدرس���ة، تابع الباحثون بيانات 34 ألف مراهق، بأعمار بين 
12-17 عام���ا، %85 منهم يتناولون »س���ناك« أمام التلفاز، 

و%64 أثناء استخدام الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو.
وبعد قياسات ضغط الدم واختبارات نسبة الغلوكوز 
والكوليسترول والدهون الثالثية في الدم. لتكشف 
النتائ���ج أن %2.5 مم���ن أمضوا 6 س���اعات أو أكثر 
يوميا أمام الشاش���ات، يعانون من متالزمة التمثيل 
الغذائي، فيما أظهرت التحاليل أنهم عرضة بنس���بة 
%71 لإلصابة بالمتالزمة مقارنة بمن قضوا وقتا أقل 

أمام الشاشات.

االستقالل/ وكاالت:
تتمت���ع الفواك���ه باحتوائه���ا عل���ى س���عرات حرارية 
منخفضة، كما أنها تبعث ش���عورا باإلش���باع، فضال عن 
قدرتها على حرق السعرات الحرارية، مما يجعلها غذاء 

مثاليا ب�”مفعول مدهش” للباحثين عن الرشاقة.
ويش���ير موقع “فود ورلد” إل���ى قائمة من الفواكه ذات 
الفوائد العديدة من ناحية إنقاص الوزن وحرق ش���حوم 

الجسم، هي:
التفاح

يع���د التفاح من أنواع الفاكه���ة الغنية باأللياف، 
التي تلعب دورا مهما في تخفيض نسبة الدهون 
بالجس���م وخصوص���ا بمنطق���ة البطن. وبحس���ب 
دراسات فإن تناول التفاح على نحو يومي منتظم 
لفت���رة تمت���د لخمس س���نوات قد قلص نس���بة 

الدهون في البطن بمعدل 3.7 في المائة.

امل�شم�ش
نظرا لغناها باأللياف غير القابلة لالنحالل والباعثة على 
اإلحساس بالشبع لفترات طويلة، يعد المشمش طعاما 
جيدا يساعد على تخفيف الوزن، خصوصا لمن يتبعون 

حمية قليلة الدهون.

الأفوكادو
يحت���وي األف���وكادو عل���ى نس���بة عالية م���ن أحماض 
“أوميغا” الدهنية ذات التأثير اإليجابي على الدهون، 
والتي تس���رع من عمليات التمثي���ل الغذائي لتحويل 

الدهون إلى طاقة.

املوز
يبعث تناول الموز الش���عور بالشبع، كما أن هذه الثمار 

غنية بالمغنسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان 
في عالج مشكالت الهضم واالنتفاخ.

التوت
يتمتع الت���وت بغناه بمضادات األكس���دة ذات التأثير 
السحري على الدهون، وتسريع عملية “األيض”، وحرق 

السعرات الحرارية.

ال�شمام
إلى جان���ب مذاقه الحلو، يضم الش���مام عناصر مضادة 
لاللتهاب���ات ولألكس���دة، تدعم الجس���م للتخلص من 

سمومه ودهونه.

جوز الهند
تدفع ثمار جوز الهند الش���هية الجس���م على الشعور 
بأن���ه ال يحتاج للطعام، كما أنها غنية بالدهون الثالثية 

متوسطة السلسلة التي تعزز كفاءة التمثيل الغذائي.
الجريب فروت

أظهرت دراس���ات أن تناول نصف حبة م���ن ال�”غريب 
ف���روت” قبل الطعام يقلل من ده���ون البطن ويخفض 

مستوى الكوليسترول السيئ.

الليمون
يعرف عن الليمون فوائده في إزالة السموم من الجسم 
وخصوص���ًا من الكبد، مم���ا يعني التمت���ع بالقدرة على 

هضم الطعام وحرق الدهون بكفاءة عالية.

النكتارين
يس���اعد أكل النكتاري���ن في مكافحة الس���منة ومرض 
الس���كري، كما أنها غنية بالفيتامين���ات المفيدة مثل 
“آي” و”سي”، فضاًل عن سعراتها الحرارية المنخفضة.

10 أنــواع فاكهــة لخفــض الــوزن.. تعــرف عليهــا
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غزة / عبدالله نصيف: 
صعدت فرق الصداقة، وأهلي غزة، واتحاد الش���جاعية، 
وش���باب رفح لدور الثمانية م���ن بطولة كأس كرة القدم 
في قطاع غزة )كأس المرحوم محمد المزين(, بعد فوزهم 
على جماعي رفح، وشباب جباليا، والقادسية، وبيت الهيا 
تواليا مس���اء االثنين, ضمن منافسات دور الستة عشر 

للمسابقة.
واصل أهل���ي غزة رحل���ة المفاجأة بف���وزه الكبير و غير 
المتوقع على وصيف الدوري الممتاز ش���باب جباليا على 

ملعب بيت حانون شمال القطاع . 
وأح���رز رباعية األهلي ب���ال عس���اف »هدفان« في 
الدقيقتي���ن 28، و75 تواليًا, ونائل ش���اهين بالخطأ 
في مرماه بالدقيقة 17, وأحمد حسنين في الدقيقة 
34, فيما سجل هدف »الثوار« أدهم خطاب بالدقيقة 

.92
ومن المنتظر أن يلعب األهلي مع اتحاد الش���جاعية في 

الدور ربع النهائي للبطولة.

و على ملعب الدرة وسط القطاع ، ضرب اتحاد الشجاعية 
ش���باك القادس���ية بثاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، 

وصعد لمواجهة أهلي غزة .

وس���جل للش���جاعية الاعب فرج جندية بالدقيقة 4 من 
ضربة جزاء ، بالدقيق���ة 42 أضاف نفس الاعب الهدف 
الثاني ل���ه ، و أحرز خيري مه���دي بالدقيقة 62 الهدف 

الثالث ، فيما س���جل محمد الشاعر بالدقيقة 39 هدف 
القادسية الوحيد .

وفاز شباب رفح »الزعيم« على بيت الهيا بهدف دون رد، 
سجله أحمد الشاعر بالدقيقة 14, علما أن زميله وليد أبو 

دان أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 37.
ويلعب ش���باب رفح في دور الثمانية م���ع المتأهل من 
مباراة خدمات رف���ح وخدمات خانيونس المنتظرة اليوم 

الثاثاء في ملعب اليرموك بمدينة غزة.
و بمهرجان أهداف  على استاد خانيونس جنوب القطاع 
، اس���تطاع نادي الصداقة الصعود بسهولة بفوزه على 

نادي جماعي رفح بنتيجة 8 _ 1 .
وس���جل األهداف » عاهد أبو مراحيل 3 أهداف، وأحمد 
الكرنز وصائب أبو حش���يش لكل العب هدفان، وهدف 
لمحمد أبو حس���نين، فيما س���جل هدف الجماعي بال 

الهمص .
ليتأه���ل الصداقة لماقاة الفائز من لق���اء غزة الرياضي 

وبيت حانون األهلي

تأهل الصداقة واألهلي و »المنطار« و »الزعيم« لدور الثمانية بكأس غزة  

غزة / االستقال:  
أعلن عبد الس���ام هني���ة عضو المجلس األعلى للش���باب والرياضة ورئيس مؤسس���ة أمواج 
الرياضية عن جائزة الموسم الرياضي ألفضل العب وأفضل حارس مرمى على مستوى الوطن 
من خال االستفتاء الرياضي السنوي، باإلضافة لمكافأة بطل كأس القطاع بقيمة 3000 دوالر.
وقال هنية أن جائزة أفضل العب س���تحمل اسم جائزة االعب المصري محمد أبو تريكة وذلك 

تكريمًا له على مسيرته الرياضية الكبيرة ووقوفه الدائم بجانب القضية الفلسطينية.
وفي ذات الس���ياق أكد هنية أن جائزة أفضل حارس ستكون باسم حارس المنتخب الوطني 

سابقًا النجم رمزي صالح وذلك تقديرًا لمسيرته الرياضية رفقة المنتخب الفدائي.
وأكد هنية أن جائزة بطل كأس القطاع قيمتها 3000 دوالر وأطلق عليها إسم جائزة شهداء 
مليونية العودة، وذلك تقديرًا ووفاء لش���هداء مس���يرات العودة وكسر الحصار وتأكيدًا على 
حق العودة الش���رعي للفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم الذين طردوا منها بقوة الساح عام 

1948م.
الجدير ذكره أن مؤسس���ة أم���واج قدمت مكافآت مالية أخرى لألندي���ة األبطال في الدوريات 

المختلفة للموسم المنصرم من خال حفل كبير أقامته في مركز رشاد الشوا الثقافي.

هنية يعلن عن جائزة الموسم 
الرياضي ومكافأة بطل الكأس

الضفة الغربية / االستقال: 
ق���ال االتح���اد اآلس���يوي لكرة الق���دم، إنه 
أحال موضوع مباراة ه���ال القدس وضيفه 
النجم���ة اللبناني التي كان من المفترض أن 
تقام مس���اء أمس في فلسطين، إلى اللجان 

المختصة ذات العاقة في االتحاد.
وأوضح االتحاد اآلس���يوي في بيان له، مساء 
أمس االثني���ن، أنه تلقى خطاب���ًا بأن نادي 
النجمة اللبناني لم يتمكن من الس���فر إلى 
فلسطين لخوض مباراته أمام هال القدس 
الفلسطيني ضمن الجولة الثالثة للمجموعة 
األولى لبطولة كأس االتحاد اآلس���يوي، رغم 
والمراقبين من  التحكي���م  وص���ول طاق���م 

االتحاد اآلسيوي .

 االتحاد اآلسيوي يحيل أمر مباراة هالل القدس 
والنجمة اللبناني إلى اللجان المختصة

مدريد/ االستقال: 
أك���د مارس���يو جيوجني وكي���ل أعمال الش���اب بيدرو دوس 
س���انتوس مهاجم نادي فلومينينس���ي البرازيل���ي، على أن 
الاعب على وشك االنتقال إلى نادي العاصمة اإلسبانية ريال 

مدريد.
وأش���ارت صحيفة “ماركا” اإلس���بانية إلى أن المهاجم البرازيلي 
بيدرو دوس س���انتوس هداف نادي فلومينينسي، كان على بعد 
خط���وة من االنضمام إل���ى الفريق الملكي ف���ي الصيف الماضي، 
ولكنه تعرض إلصابة خطيرة في الركبة والتي أبعدته عن الماعب 

لمدة سبعة أشهر.
وف���ي حديثه مع صحيف���ة “جلوب���و” البرازيلية، أوضح مارس���يو 
جيوجن���ي أن ناديريال مدريد اإلس���باني قد توصل إلى اتفاق مع 
المهاجم بيدرو دوس سانتوس وناديه فلومينينسي، ولم يتبقى 

سوى التوقيع فقط.
وتحدث مارس���يو جيوجني في حوار خ���اص مع صحيفة “جلوبو” 
قائ���ًا: “لق���د اتفقنا على صفقة م���ع عائلة الاع���ب بيدرو دوس 
س���انتوس وكا الناديين ريال مدريد وفلومينينسي، وكل ما بقي 

فعله هو التوقيع”.
يذكر أن النجم البرازيلي الش���اب بيدرو دوس س���انتوس، كان قد 
عاد مؤخًرا إلى التدريبات مع نادي فلومينينسي، وينبغي أن يكون 

متاًحا للمشاركة في المباريات بحلول نهاية أبريل.

برشلونة/ االستقال: 
يتطلع برشلونة إلى االقتراب خطوة جديدة نحو منصة 
التتوي���ج بلقب الدوري اإلس���باني، عندم���ا يحل ضيفا 
عل���ى فيا ريال اليوم الثاثاء، ف���ي المرحلة الثاثين من 
المسابقة. ويتصدر برشلونة، الذي يدربه المدير الفني 
إرنستو فالفيردي، جدول ترتيب الليجا، بفارق 10 نقاط 
أمام أقرب منافس���يه، أتلتيكو مدري���د صاحب المركز 
الثاني. ورغم تفوق برش���لونة بف���ارق كبير واقترابه من 
إحراز اللقب، قال فالفيردي »ال يفترض أن تتحدثوا عن 

األشياء قبل أن يتم إنجازها«.
وبعد مواجهة فيا ريال، سيكون برشلونة بصدد خوض 
مباراتين مهمتين، حيث يس���تضيف أتلتيكو مدريد، 
الس���بت المقبل ضمن منافس���ات ال���دوري، ثم يلتقي 
مانشس���تر يونايت���د اإلنجليزي في رب���ع نهائي دوري 
أبطال أوروبا. ويتطلع في���ا ريال إلى تحقيق مفاجأة في 
مب���اراة اليوم، أما في االبتعاد عن مراكز الهبوط بجدول 
ال���دوري واس���تعادة التوازن بعد الهزيمة أمام س���يلتا 

فيجو مطلع هذا األسبوع.
وفي حالة هزيمة فيا ريال، يمكن لس���يلتا فيجو تجاوزه 
بجدول الدوري بالفوز على هويسكا في المباراة المقررة 

مساء غد األربعاء بالمرحلة نفسها.
ويخوض ريال مدري���د، مباراته ف���ي المرحلة الثاثين، 

مساء غد األربعاء ، حيث يحل ضيًفا على فالنسيا.

ولن تكون مهمة الريال س���هلة أمام فالنس���يا صاحب 
المركز السابع، والذي بات يتمسك بشكل أكبر بفرصته 
في الصعود للمرك���ز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، 

بعد أن خسر جميع منافساته مطلع هذا األسبوع.
وخس���ر إش���بيلية أمام فالنس���يا مطلع هذا األس���بوع 
وس���يواجه منافسا آخر على المركز الرابع، عندما يلتقي 

ديبورتيفو أالفيس مساء الخميس.

وتفتتح منافسات المرحلة اليوم الثاثاء بلقاء أتلتيكو 
مدريد مع جيرونا وإس���بانيول مع خيتافي، بينما تشهد 
مباريات األربع���اء لقاء أتلتيك بيلباو مع ليفانتي، وإيبار 

مع ريو فاليكانو.
وفي ختام منافسات المرحلة مس���اء الخميس، يلتقي 
ليجانيس مع بل���د الوليد، وريال سوس���ييداد مع ريال 

بيتيس.

ريال مدريد ينهي 
ثاني صفقاته الصيفية

قطــار برشلونــة يستعــد لدهــس 
فياريــال.. واختبــار صعــب لزيــدان
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القدس المحتلة/ االستقالل:
التابع���ة  اإلس���كان  وزارة  أع���دت 
تقضي  "اإلسرائيلي" خطة  لالحتالل 
تكثيف االس���تيطان ف���ي الج���والن 
اليهود  وتش���جيع  المحتل،  السوري 
تقض���ي  حي���ث  هن���اك،  للس���كن 
الخط���ة بناء عش���رات آالف الوحدات 
ألف  االستيطانية الس���تيعاب 250 

يهودي بحلول 2048.
الخطة،  الكشف عن تفاصيل  ويأتي 
الرئيس  إع���الن  م���ن  أس���بوع  عقب 
االعتراف  ترامب،  دونال���د  األميركي، 
بالس���يادة اإلس���رائيلية على هضبة 
الجوالن المحت���ل، فيما جددت القمة 

العربي���ة رفضه���ا إلع���الن الرئيس 
بالس���يادة  االعت���راف  األميرك���ي، 
اإلس���رائيلية على الجوالن الس���وري 
المحتل، مؤكدة على أنها أرض عربية 
محتل���ة باعتراف المجتم���ع الدولي. 
ووفقا إلذاعة االحت���الل "مكان"، فإن 
الخطة الت���ي صاغتها وأعدتها وزارة 
اإلس���كان مع جهات أخرى، تش���مل 
اس���تيطانية  وح���دة   30000 بن���اء 
في مس���توطنة "كتس���رين"، وإنشاء 
مستوطنتين جديدتين في الجوالن، 
وكذل���ك توفير عش���رات اآلالف من 
فرص العمل، إلى جانب االس���تثمار 
المتعلق���ة  التحتي���ة  البني���ة  ف���ي 

بالمواصالت والسياحة، وربط الجوالن 
بشبكة المواصالت في البالد.

الت���ي  العبري���ة  اإلذاع���ة  وذك���رت 
كش���فت النقاب عن تفاصيل الخطة 
الحديث  أن  بالجوالن،  االس���تيطانية 
يدور ع���ن خط���ة حكومي���ة مدرجة 
الجوالن،  وتدعي���م  لتعزي���ز  تهدف 
مؤك���دة أن الخطة أنج���زت بالتعاون 
والتنس���يق م���ا بين وزارة اإلس���كان 
االس���تيطاني  اإلقليمي  والمجل���س 
مس���توطنة  ومجل���س  "ج���والن"، 

"كتسرين" وحركة "أور".
تتضمن تفاصيل الخطة باإلضافة إلى 
ذلك، توفي���ر 45 ألف وظيفة جديدة 

بالج���والن وتطوي���ر  للمس���توطنين 
قطاعات العمل المتقدمة، وش���بكات 
طرقات  بشبكات  وربطها  المواصالت 
ومواصالت أخرى في شمال البالد، بما 

في ذلك القطارات والمطارات.
كم���ا ته���دف الخط���ة، إل���ى تنمية 
وتش���جيع  الس���ياحية  المش���اريع 
السياحة، والعمل على إخالء 80 ألف 
دون���م من حق���ول األلغ���ام وتجهيز 
لمش���اريع  األراض���ي  مس���طحات 
التطوير والبناء الس���ياحي والتجاري 
واإلس���كاني، إذ س���يتواصل تطبيق 
الخطة بحلول ع���ام 2048، حيث من 
المتوقع أن يتم توطين 250 ألف من 

اليهود.
وتعليق���ا عل���ى إعالن ترامب بش���أن 
الج���والن، ق���ال األمين الع���ام لألمم 
المتح���دة أنطونيو غوتيريس: "يجب 
أن يضم���ن أي ق���رار بش���أن الن���زاع 
ف���ي س���ورية س���المته الجغرافي���ة 
واإلقليمي���ة، بما في ذل���ك األراضي 

المحتلة من مرتفعات الجوالن".
خارجية  وزي���رة  أوضح���ت  بدوره���ا، 
االتحاد األوروبي، فيديريكا موغريني، 
الت���ي ش���اركت األمين الع���ام لقمة 
جامع���ة الدول العربي���ة، أن "تجاهل 
قرار مجلس األم���ن الدولي ليس هو 

الحل".

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، حارس المس���جد 
األقصى المبارك محمود نجيب، عقب فتحه مصلى "باب الرحمة" في 

الجهة الشرقية من المسجد.
وكان االحتالل اعتقل الحارس وسام الحشيم من منطقة باب الرحمة 
في األقصى، وقرر إبعاده عن المسجد األقصى ومحيطه لمدة خمسة 

عشر يوما.

خطة »إسرائيلية« لتوطين آالف اليهود في الجوالن المحتل

غزة/ االستقالل: 
وصل الوفد األمني المصري مس���اء أمس االثنين إلى غزة 
الس���تكمال جهود تخفي���ف األزمات اإلنس���انية، ضمن 
ج���والت مكوكية س���ريعة بين غزة ومس���ئولين في "تل 

أبيب".
وأفادت مصادر محلية بأن الوفد يرأس���ه مسؤول الملف 
الفلس���طيني في جهاز المخابرات العامة المصرية أحمد 

عبد الخالق .
وتأت���ي زيارة الوفد المصري إلى غزة ُبعيد زيارة منس���ق 

األم���م المتحدة لعملية الس���الم في الش���رق األوس���ط 
نيكوالي ميالدينوف.

كان الوف���د األمني المصري غادر قط���اع غزة صباح األحد 
بعد وصول���ه الخميس الماضي، واتجه إل���ى "تل أبيب"؛ 

للقاء مسؤولين إسرائيليين بشأن تفاهمات التهدئة.
ويش���هد القطاع توتًرا مع استمرار مماطلة االحتالل في 
تنفيذ تفاهم���ات تخفيف الحصار عن غزة، واس���تمرار 
االنتهاكات اإلسرائيلية بقمع مسيرات العودة واالعتداء 

على الصيادين بالبحر، وقصف أهداف بغزة مؤخًرا.

عّدة س���جون، ومن بينهم األس���يران محمد 
زواهرة وحافظ الشرايعة وآخرون.

واعتبر عبد ربه، نقل األسرى عملية مبرمجة 
ومخططًا لها، ُمؤكًدا أّن أسرى سجن النقب 
اتخ����ذوا خطوات تضامني����ة، أول أمس، مع 
األسرى في قس����م )3( في ذات المعتقل، 
للضغط من أجل إنه����اء عزلهم، واحتجاًجا 
على االعتداءات الوحشية واإلجرامية بحق 

األسرى.
وشّددت هيئة شؤون األسرى على أن حكومة 
االحتالل تحاول تش���ويه ص���ورة المعتقلين 
الفلس���طينيين وكأنهم إرهابيون ومجرمون 
لتبرير االعتداء الهمجي عليهم، الفًتا إلى أّن 
ما تشهده السجون الصهيونية من تصعيٍد 
وانته���اكات يومية  للهجمة ضّد األس���رى، 
ومتواصلة بحقهم، ُيشّكل تهديًدا لحياتهم 

وتجاوًزا صارًخا لكل األعراف الدولية.
يواص���ل أس���رى النق���ب االحتج���اج عل���ى 
نصب س���لطات االحتالل أجهزة تش���ويش 
في الس���جن، تس���بب لهم اإلصاب���ة بمرض 
الس���رطان، في إطار خط���وات عقابية فرضت 
مؤخرا ضدهم من قبل ما تعرف باسم “لجنة 
أردان”، وتش���مل تقليص الزي���ارات وكذلك 

تقليص كميات األكل والماء.

االحتالل المدخل الشرقي لقرية النبي صالح 
ومنعت المركبات من الدخول والخروج، حيث 
اندلعت مواجهات بين مجموعة من الش���بان 
وق���وات االحت���الل، تخللها إط���الق القنابل 

الغازية، واقتحام االحتالل للمنازل.
وعززت ق���وات االحت���الل م���ن تواجدها في 
المنطقة الش���رقية بعش���رات الجنود وعدد 

كبي���ر م���ن الدوري���ات العس���كرية وناقالت 
الجنود، وس���ط حضور ضباط ف���ي مخابرات 

االحتالل.
وفي ذات الس���ياق، أغلقت ق���وات االحتالل 
المدخل الشمالي لقرية دير النظام المجاورة، 
كما أغلق االحتالل البوابة الحديدية المقامة 
على المدخل الش���رقي لقرية عابود، ما اضطر 

بالمواطنين لسلوك طرق ترابية وعرة.
وتأت���ي االغالقات في س���ياق حمل���ة عقاب 
جماعي���ة تفرضها قوات االحتالل على أهالي 
الق���رى، عق���ب قيام ش���بان برش���ق مركبات 
المس���توطنين بالحجار والزجاج���ات الحارقة 
وعلب الط���الء، خالل س���يرها عل���ى الطريق 

االستيطاني الذي يمر بمحاذاة تلك القرى.

الوفد األمني المصري يصل غزة
القدس المحتلة/ االستقالل: 

قررت محكم���ة االحتالل »العلي���ا«، يوم أمس 
االثني���ن، تجمي���د عملية هدم من���زل عائلة 
األس���ير عرفات إرفاعية م���ن الخليل بالضفة 

المحتلة.
وأص���درت المحكمة أمًرا مؤقًتا بش���أن تجميد 
قرار الهدم، بعد التماس رفعته عائلة األسير 
إرفاعي���ة، فيم���ا أمهل���ت س���لطات االحتالل 
48 س���اعة لتقديم الئحة جوابي���ة على هذا 

االلتماس.
واعتقلت قوات االحتالل ارفاعية في 8 شباط/
فبراير الماضي، في مدينة البيرة، خالل عملية 

خاصة لوحدات اليمام وجيش االحتالل.
بقتل  ارفاعي���ة  االحت���الل  وتتهم س���لطات 
مس���توطنة من خالل طعنها ّعدة طعنات في 
جس���دها بمدينة القدس المحتلة، وانسحابه 
من مكان العملية، في السابع من شهر شباط/ 

فبراير الماضي.

سلطات االحتالل تجمد قرار هدم منزل األسير إرفاعية

غزة/ االستقالل: 
أرس���ل تجمع المؤسس���ات الحقوقية، مساء أمس، رس���الة إحاطة لكل من 
منظمة العفو الدولي���ة، هيومنرايتس ووتش، لجن���ة مناهضة التعذيب، 
والمق���رر الخاص لألم���م المتحدة المعن���ي بالتعذيب وغي���ره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاس���ية أو الالإنس���انية أو المهينة، بشأن ممارسات 
التعذيب في س���جون األجهزة األمنية التابعة للس���لطة الفلسطينية في 

رام الله.
وج���اءت رس���الة التجمع على خلفي���ة جريمة قتل المواطن محمود رش���اد 
الحمالوي )32 عام(، وهو من سكان قطاع غزة ويقيم في رام الله منذ أعوام، 
في س���جون جهاز األمن الوقائي بتاريخ ٢٧ م���ارس الماضي، بعد اعتقاله 
لنح���و ١٤ يومًا، تعّرض فيها لُصنوٍف متعددة من التعذيب والممارس���ات 

المهينة والحاّطة بالكرامة اإلنسانية.
وأوضح التجمع الحقوق���ي أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية وتحديًدا 
جه���اَزي األم���ن الوقائ���ي والمخابرات العامة، يمارس���ان حم���الت اعتقال 
غاٍت قانونية، ودون  تعّس���فية تجاه المواطنين الفلسطينيين، دون مس���وِّ

عرضهم على الجهات القضائية المختصة.
وتعقيب���ًا عل���ى جريمة قت���ل المواطن الحم���الوي، قال التجم���ع: »إن هذه 
الممارسات ليست األولى من نوعها، فقد أعلنت الناشطة سهى جبارة )30 
ع���ام( عن تعّرضها للتعذيب من قبل عناصر جهاز األمن الوقائي في وقت 

سابق من هذا العام«.
واعتبر التجمع هذه الجريمة مؤشرًا صادمًا وذا داللة خطيرة على واقع حقوق 
اإلنس���ان في سجون ومراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية في رام الله، 
ال س���ّيما في ظل انضمام فلسطين التفاقّية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاس���ية أو الالإنس���انية أو المهينة، وهو أمر 

يؤكد غياب الرقابة الفعلّية من قبل الجهات المختّصة.
وأش���ار التجمع إلى تلقيه عشرات الشكاوى المتعلقة بالتعذيب واالعتقال 
التعسفي على خلفية الرأي، مؤكدًا على انعدام المساءلة الفعلّية والجاّدة 
لمرتكب���ي جرائم التعذيب وألف���راد األجهزة األمني���ة المخالفْين للقواعد 

اإلجرائية في االحتجاز والتوقيف التي أقرتها التشريعات الفلسطينية.
وطالب التجمع، الذي يضم في عضويته ستة مؤسسات حقوقية، الجهات 
الدولية الفاعلة، بالضغط على الس���لطة الفلسطينية من أجل فتح تحقيق 
جدّي ومس���تقل، بمش���اركة مؤسس���ات حقوقية محلية ودولية في هذه 

الجريمة، وصواًل لمحاسبة المتهمين والمشاركين بارتكابها.

تجمع المؤسسات الحقوقية يطالب بفتح 
تحقيق في مقتل الشاب الحمالوي

االحتالل يعتقل أحد 
حراس األقصى بسبب 

فتحه »باب الرحمة«

االحتالل يغلق  ..

اإدارة �سجون  ..

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية، مس���اء امس االثنين، أن جيش 
االحتالل أصدر تعليمات لس���كان غالف غزة الحتمال تنفيذ هجوم 

من القطاع.
وحسب موقع مفزاك اليف، العبري،" في أعقاب التحذيرات من احتمال تنفيذ 
هجوم من قبل الفصائل في غزة ضد قوات الجيش والمستوطنين بالقرب من 
غالف غزة، صدرت تعليمات إلى سكان الغالف بالبقاء في حالة تأهب قصوى 

وكذلك أفراد الجيش".
ووفقًا لوسائل االعالم العبرية، فقد أوقفت وحدات الهندسة على حدود قطاع 

غزة أعمالها واالنسحاب من مكانها.
كما نقلت قوات االحتالل المعدات العس���كرية للجيش في الغالف بعيدا عن 

مرمى النيران.

االحتالل يصدر تعليمات 
جديدة لسكان غالف غزة 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
التابع���ة  اإلس���كان  وزارة  أع���دت 
تقضي  "اإلسرائيلي" خطة  لالحتالل 
تكثيف االس���تيطان ف���ي الج���والن 
اليهود  وتش���جيع  المحتل،  السوري 
تقض���ي  حي���ث  هن���اك،  للس���كن 
الخط���ة بناء عش���رات آالف الوحدات 
ألف  االستيطانية الس���تيعاب 250 

يهودي بحلول 2048.
الخطة،  الكشف عن تفاصيل  ويأتي 
الرئيس  إع���الن  م���ن  أس���بوع  عقب 
االعتراف  ترامب،  دونال���د  األميركي، 
بالس���يادة اإلس���رائيلية على هضبة 
الجوالن المحت���ل، فيما جددت القمة 

العربي���ة رفضه���ا إلع���الن الرئيس 
بالس���يادة  االعت���راف  األميرك���ي، 
اإلس���رائيلية على الجوالن الس���وري 
المحتل، مؤكدة على أنها أرض عربية 
محتل���ة باعتراف المجتم���ع الدولي. 
ووفقا إلذاعة االحت���الل "مكان"، فإن 
الخطة الت���ي صاغتها وأعدتها وزارة 
اإلس���كان مع جهات أخرى، تش���مل 
اس���تيطانية  وح���دة   30000 بن���اء 
في مس���توطنة "كتس���رين"، وإنشاء 
مستوطنتين جديدتين في الجوالن، 
وكذل���ك توفير عش���رات اآلالف من 
فرص العمل، إلى جانب االس���تثمار 
المتعلق���ة  التحتي���ة  البني���ة  ف���ي 

بالمواصالت والسياحة، وربط الجوالن 
بشبكة المواصالت في البالد.

الت���ي  العبري���ة  اإلذاع���ة  وذك���رت 
كش���فت النقاب عن تفاصيل الخطة 
الحديث  أن  بالجوالن،  االس���تيطانية 
يدور ع���ن خط���ة حكومي���ة مدرجة 
الجوالن،  وتدعي���م  لتعزي���ز  تهدف 
مؤك���دة أن الخطة أنج���زت بالتعاون 
والتنس���يق م���ا بين وزارة اإلس���كان 
االس���تيطاني  اإلقليمي  والمجل���س 
مس���توطنة  ومجل���س  "ج���والن"، 

"كتسرين" وحركة "أور".
تتضمن تفاصيل الخطة باإلضافة إلى 
ذلك، توفي���ر 45 ألف وظيفة جديدة 

بالج���والن وتطوي���ر  للمس���توطنين 
قطاعات العمل المتقدمة، وش���بكات 
طرقات  بشبكات  وربطها  المواصالت 
ومواصالت أخرى في شمال البالد، بما 

في ذلك القطارات والمطارات.
كم���ا ته���دف الخط���ة، إل���ى تنمية 
وتش���جيع  الس���ياحية  المش���اريع 
السياحة، والعمل على إخالء 80 ألف 
دون���م من حق���ول األلغ���ام وتجهيز 
لمش���اريع  األراض���ي  مس���طحات 
التطوير والبناء الس���ياحي والتجاري 
واإلس���كاني، إذ س���يتواصل تطبيق 
الخطة بحلول ع���ام 2048، حيث من 
المتوقع أن يتم توطين 250 ألف من 

اليهود.
وتعليق���ا عل���ى إعالن ترامب بش���أن 
الج���والن، ق���ال األمين الع���ام لألمم 
المتح���دة أنطونيو غوتيريس: "يجب 
أن يضم���ن أي ق���رار بش���أن الن���زاع 
ف���ي س���ورية س���المته الجغرافي���ة 
واإلقليمي���ة، بما في ذل���ك األراضي 

المحتلة من مرتفعات الجوالن".
خارجية  وزي���رة  أوضح���ت  بدوره���ا، 
االتحاد األوروبي، فيديريكا موغريني، 
الت���ي ش���اركت األمين الع���ام لقمة 
جامع���ة الدول العربي���ة، أن "تجاهل 
قرار مجلس األم���ن الدولي ليس هو 

الحل".

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، حارس المس���جد 
األقصى المبارك محمود نجيب، عقب فتحه مصلى "باب الرحمة" في 

الجهة الشرقية من المسجد.
وكان االحتالل اعتقل الحارس وسام الحشيم من منطقة باب الرحمة 
في األقصى، وقرر إبعاده عن المسجد األقصى ومحيطه لمدة خمسة 

عشر يوما.

خطة »إسرائيلية« لتوطين آالف اليهود في الجوالن المحتل

غزة/ االستقالل: 
وصل الوفد األمني المصري مس���اء أمس االثنين إلى غزة 
الس���تكمال جهود تخفي���ف األزمات اإلنس���انية، ضمن 
ج���والت مكوكية س���ريعة بين غزة ومس���ئولين في "تل 

أبيب".
وأفادت مصادر محلية بأن الوفد يرأس���ه مسؤول الملف 
الفلس���طيني في جهاز المخابرات العامة المصرية أحمد 

عبد الخالق .
وتأت���ي زيارة الوفد المصري إلى غزة ُبعيد زيارة منس���ق 

األم���م المتحدة لعملية الس���الم في الش���رق األوس���ط 
نيكوالي ميالدينوف.

كان الوف���د األمني المصري غادر قط���اع غزة صباح األحد 
بعد وصول���ه الخميس الماضي، واتجه إل���ى "تل أبيب"؛ 

للقاء مسؤولين إسرائيليين بشأن تفاهمات التهدئة.
ويش���هد القطاع توتًرا مع استمرار مماطلة االحتالل في 
تنفيذ تفاهم���ات تخفيف الحصار عن غزة، واس���تمرار 
االنتهاكات اإلسرائيلية بقمع مسيرات العودة واالعتداء 

على الصيادين بالبحر، وقصف أهداف بغزة مؤخًرا.

عّدة س���جون، ومن بينهم األس���يران محمد 
زواهرة وحافظ الشرايعة وآخرون.

واعتبر عبد ربه، نقل األسرى عملية مبرمجة 
ومخططًا لها، ُمؤكًدا أّن أسرى سجن النقب 
اتخ����ذوا خطوات تضامني����ة، أول أمس، مع 
األسرى في قس����م )3( في ذات المعتقل، 
للضغط من أجل إنه����اء عزلهم، واحتجاًجا 
على االعتداءات الوحشية واإلجرامية بحق 

األسرى.
وشّددت هيئة شؤون األسرى على أن حكومة 
االحتالل تحاول تش���ويه ص���ورة المعتقلين 
الفلس���طينيين وكأنهم إرهابيون ومجرمون 
لتبرير االعتداء الهمجي عليهم، الفًتا إلى أّن 
ما تشهده السجون الصهيونية من تصعيٍد 
وانته���اكات يومية  للهجمة ضّد األس���رى، 
ومتواصلة بحقهم، ُيشّكل تهديًدا لحياتهم 

وتجاوًزا صارًخا لكل األعراف الدولية.
يواص���ل أس���رى النق���ب االحتج���اج عل���ى 
نصب س���لطات االحتالل أجهزة تش���ويش 
في الس���جن، تس���بب لهم اإلصاب���ة بمرض 
الس���رطان، في إطار خط���وات عقابية فرضت 
مؤخرا ضدهم من قبل ما تعرف باسم “لجنة 
أردان”، وتش���مل تقليص الزي���ارات وكذلك 

تقليص كميات األكل والماء.

االحتالل المدخل الشرقي لقرية النبي صالح 
ومنعت المركبات من الدخول والخروج، حيث 
اندلعت مواجهات بين مجموعة من الش���بان 
وق���وات االحت���الل، تخللها إط���الق القنابل 

الغازية، واقتحام االحتالل للمنازل.
وعززت ق���وات االحت���الل م���ن تواجدها في 
المنطقة الش���رقية بعش���رات الجنود وعدد 

كبي���ر م���ن الدوري���ات العس���كرية وناقالت 
الجنود، وس���ط حضور ضباط ف���ي مخابرات 

االحتالل.
وفي ذات الس���ياق، أغلقت ق���وات االحتالل 
المدخل الشمالي لقرية دير النظام المجاورة، 
كما أغلق االحتالل البوابة الحديدية المقامة 
على المدخل الش���رقي لقرية عابود، ما اضطر 

بالمواطنين لسلوك طرق ترابية وعرة.
وتأت���ي االغالقات في س���ياق حمل���ة عقاب 
جماعي���ة تفرضها قوات االحتالل على أهالي 
الق���رى، عق���ب قيام ش���بان برش���ق مركبات 
المس���توطنين بالحجار والزجاج���ات الحارقة 
وعلب الط���الء، خالل س���يرها عل���ى الطريق 

االستيطاني الذي يمر بمحاذاة تلك القرى.

الوفد األمني المصري يصل غزة
القدس المحتلة/ االستقالل: 

قررت محكم���ة االحتالل »العلي���ا«، يوم أمس 
االثني���ن، تجمي���د عملية هدم من���زل عائلة 
األس���ير عرفات إرفاعية م���ن الخليل بالضفة 

المحتلة.
وأص���درت المحكمة أمًرا مؤقًتا بش���أن تجميد 
قرار الهدم، بعد التماس رفعته عائلة األسير 
إرفاعي���ة، فيم���ا أمهل���ت س���لطات االحتالل 
48 س���اعة لتقديم الئحة جوابي���ة على هذا 

االلتماس.
واعتقلت قوات االحتالل ارفاعية في 8 شباط/
فبراير الماضي، في مدينة البيرة، خالل عملية 

خاصة لوحدات اليمام وجيش االحتالل.
بقتل  ارفاعي���ة  االحت���الل  وتتهم س���لطات 
مس���توطنة من خالل طعنها ّعدة طعنات في 
جس���دها بمدينة القدس المحتلة، وانسحابه 
من مكان العملية، في السابع من شهر شباط/ 

فبراير الماضي.

سلطات االحتالل تجمد قرار هدم منزل األسير إرفاعية

غزة/ االستقالل: 
أرس���ل تجمع المؤسس���ات الحقوقية، مساء أمس، رس���الة إحاطة لكل من 
منظمة العفو الدولي���ة، هيومنرايتس ووتش، لجن���ة مناهضة التعذيب، 
والمق���رر الخاص لألم���م المتحدة المعن���ي بالتعذيب وغي���ره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاس���ية أو الالإنس���انية أو المهينة، بشأن ممارسات 
التعذيب في س���جون األجهزة األمنية التابعة للس���لطة الفلسطينية في 

رام الله.
وج���اءت رس���الة التجمع على خلفي���ة جريمة قتل المواطن محمود رش���اد 
الحمالوي )32 عام(، وهو من سكان قطاع غزة ويقيم في رام الله منذ أعوام، 
في س���جون جهاز األمن الوقائي بتاريخ ٢٧ م���ارس الماضي، بعد اعتقاله 
لنح���و ١٤ يومًا، تعّرض فيها لُصنوٍف متعددة من التعذيب والممارس���ات 

المهينة والحاّطة بالكرامة اإلنسانية.
وأوضح التجمع الحقوق���ي أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية وتحديًدا 
جه���اَزي األم���ن الوقائ���ي والمخابرات العامة، يمارس���ان حم���الت اعتقال 
غاٍت قانونية، ودون  تعّس���فية تجاه المواطنين الفلسطينيين، دون مس���وِّ

عرضهم على الجهات القضائية المختصة.
وتعقيب���ًا عل���ى جريمة قت���ل المواطن الحم���الوي، قال التجم���ع: »إن هذه 
الممارسات ليست األولى من نوعها، فقد أعلنت الناشطة سهى جبارة )30 
ع���ام( عن تعّرضها للتعذيب من قبل عناصر جهاز األمن الوقائي في وقت 

سابق من هذا العام«.
واعتبر التجمع هذه الجريمة مؤشرًا صادمًا وذا داللة خطيرة على واقع حقوق 
اإلنس���ان في سجون ومراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية في رام الله، 
ال س���ّيما في ظل انضمام فلسطين التفاقّية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاس���ية أو الالإنس���انية أو المهينة، وهو أمر 

يؤكد غياب الرقابة الفعلّية من قبل الجهات المختّصة.
وأش���ار التجمع إلى تلقيه عشرات الشكاوى المتعلقة بالتعذيب واالعتقال 
التعسفي على خلفية الرأي، مؤكدًا على انعدام المساءلة الفعلّية والجاّدة 
لمرتكب���ي جرائم التعذيب وألف���راد األجهزة األمني���ة المخالفْين للقواعد 

اإلجرائية في االحتجاز والتوقيف التي أقرتها التشريعات الفلسطينية.
وطالب التجمع، الذي يضم في عضويته ستة مؤسسات حقوقية، الجهات 
الدولية الفاعلة، بالضغط على الس���لطة الفلسطينية من أجل فتح تحقيق 
جدّي ومس���تقل، بمش���اركة مؤسس���ات حقوقية محلية ودولية في هذه 

الجريمة، وصواًل لمحاسبة المتهمين والمشاركين بارتكابها.

تجمع المؤسسات الحقوقية يطالب بفتح 
تحقيق في مقتل الشاب الحمالوي

االحتالل يعتقل أحد 
حراس األقصى بسبب 

فتحه »باب الرحمة«

االحتالل يغلق  ..

اإدارة �سجون  ..

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية، مس���اء امس االثنين، أن جيش 
االحتالل أصدر تعليمات لس���كان غالف غزة الحتمال تنفيذ هجوم 

من القطاع.
وحسب موقع مفزاك اليف، العبري،" في أعقاب التحذيرات من احتمال تنفيذ 
هجوم من قبل الفصائل في غزة ضد قوات الجيش والمستوطنين بالقرب من 
غالف غزة، صدرت تعليمات إلى سكان الغالف بالبقاء في حالة تأهب قصوى 

وكذلك أفراد الجيش".
ووفقًا لوسائل االعالم العبرية، فقد أوقفت وحدات الهندسة على حدود قطاع 

غزة أعمالها واالنسحاب من مكانها.
كما نقلت قوات االحتالل المعدات العس���كرية للجيش في الغالف بعيدا عن 

مرمى النيران.

االحتالل يصدر تعليمات 
جديدة لسكان غالف غزة 
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واشنطن/ االستقالل: 
قرر فتى يبلغ من العمر 14 عامًا ترك مدرس���ته والتفرغ 
لممارس���ة ألعاب الفيديو بعدما حصل على مبالغ كبيرة 

منها.
حصل الش���اب األمريكي غريفين سبيكوسكي على ثروة 
صغي���رة تقّدر بمائتي أل���ف دوالر أمريكي بعدما واظب 
على تصوير نفس���ه في تس���جيالت  يظه���ر فيها وهو 

يمارس ألعاب الفيديو لمدة 18 ساعة يوميًا.
وف���ي لقاء له مع صحيفة ميرور البريطانية، قال غريفين، 

بأن���ه لن يترك الدراس���ة بش���كل نهائي وأنه س���يتابع 
دراسته على اإلنترنت بشكل يتوافق مع ممارسته أللعاب 
الفيديو. وبدأ غريفين المعروف باسم »سكيبتيك« عمله 
الخاص على خلفية نجاحه في األلعاب، وعّين مستش���ارًا 

ماليًا بعدما بدأت األموال تتراكم في حسابه المصرفي.
يذكر بأن مقاطع غريفين اكتس���بت شهرة واسعة على 
موقع يوتي���وب اإللكترون���ي، األمر الذي دف���ع الجهات 
الراعية والمعلنين الس���تثمارها ودفع مبالغ س���خية له، 

وفق ما ورد في موقع »بيرمنغهام ليف« اإللكتروني.

نيويورك/ االستقالل: 
تدخل رجال ش���رطة في مدينة نيويورك األميركية، في الوقت المناسب 
وتمكنوا من إنقاذ رجل مسن كان على وشك االنتحار عن طريق رمي نفسه 

من أعلى جسر »فيرازانو«، األحد.
وأظه���ر مقطع فيديو، عناصر الش���رطة وهم يس���حبون الرجل الذي يبلغ 
79 م���ن عم���ره، وكان مصمما على وضع حد لحياته، على الس���اعة الثانية 

والنصف ظهرا.
وكش���ف مقطع فيديو أن الرجل الذي كاد أن يلقي بنفسه، لم يصب بأذى 

خالل محاولة االنتحار الفاشلة، وفق ما نقلت »نيويورك بوست«.
وألن الرجل المس���ن كان مقاوما بشدة، اس���تعانت الشرطة بسبعة من 
عناصرها حت���ى تثنيه عن االنتحار وتعيده إل���ى الحياة مجددا، وذكر 
المصدر أن الرجل تم نقله إلى مستشفى قريب من الجسر حتى يتلقى 

العالج.
وتش���هد الواليات المتحدة معدالت انتحار مرتفعة، بحسب مركز مراقبة 
األم���راض والوقاية منها، وفي 2014، وصل عدد من وضعوا حدا لحياتهم 

إلى 44 ألفا و965 شخصا.
وتكشف األرقام المقلقة أن عدد المنتحرين زاد بنسبة 24 في المائة بين 
س���نتي 1999 و2014، وقفز معدل االنتحار م���ن 10.5 من كل مائة ألف 

نسمة إلى 13 من كل مائة ألف نسمة.

تدخل جماعي ينقذ 
عجوزًا على »حافة الموت«

لندن/ االستقالل: 
تركت امرأة تعمل محامي���ة مهنتها التي كانت تذهب 
إليها من التاس���عة صباحا وحتى الخامسة مساء لتعمل 
في األثاث المستعمل وكانت المفاجأة في المال الكثير 

الذي كسبته.
وفقا لما نش���رته صحيفة ديلي مي���ل البريطانية، 
تخلت جادي أوليفر عن وظيفتها للعمل في ش���راء 
األثاث المستعمل عبر موقع إيباي وتقوم بتجديده 
وبيعه الحقا لتحقق مكس���با وص���ل إلى ١٠٠ ألف 

جنيه إسترليني سنويا.
اس���تخدمت المال لس���داد قرض قيمته ١٠ آالف جنيه 
إس���ترليني، وتبي���ع أيضا الزه���ور المصنوع���ة منزليا، 
واالكسس���وارات إلى جانب األث���اث المتجدد، وكانت قد 
ب���دأت عملها منذ ع���ام ٢٠١٢، وقالت إن أهم ش���يء هو 
اصطياد القط���ع الثمينة، وتفعيل التنبي���ه عبر الموقع 
إلخباره���ا بتواف���ر القطعة التي كانت تبح���ث عنها، ثم 
أبح���ث في األوقات المناس���بة كالعط���الت وبعد العمل 

وأخيرا دفع المال بعد عقد اتفاق جيد.

تركت المحاماة لتحقيق
 ثروة من األثاث المستعمل

ترك المدرسة بعدما جمع 
ثروة من ألعاب الفيديو

لندن/ االستقالل: 
تعرض���ت بريطانية وابنتها لصدمة غير متوقعة، 
بع���د تش���خيص إصابتهما بس���رطان الثدي في 

الوقت نفسه.
وُشخصت إصابة بيفرلي غريفث بالمرض الخبيث، 
بعد أن الحظت أن أحد ثدييها كان أكبر من اآلخر، 
وفي نفس الوقت، اكتشفت والدتها ماري مارتن، 
كتل���ة صغيرة في صدرها، لكن أيًا منهما لم تخبر 

األخرى بذلك.

وعندم���ا راجعت م���اري الطبيب بع���د أن الحظت 
الكتل���ة، كان���ت األس���رة تنتظر عي���د ميالد كل 
من بيفرل���ي وزوجها بول، ولم ترغب في إفس���اد 

االحتفاالت.
وتقول ماري: »لم أكن أرغب في كش���ف أي شيء 
في ذل���ك الوقت، لكنني قررت بعدها أن أخبر زوج 
ابنت���ي باألعراض التي أعاني منه���ا، وكان رده أن 
علي التحدث إلى بيفرلي، ألنها تعاني هي األخرى 

من أعراض السرطان«.

وبعد أيام، كشفت ماري البنتها إصابتها بسرطان 
الث���دي، وق���ررت بيفرلي أن تخض���ع للفحص في 
نفس اليوم، ليتبي���ن أنها هي األخرى تعاني من 
المرض نفسه، قبل أن تكشف لوالدتها عن سرها.

ف���ي  الث���دي  الس���تئصال  م���اري  وخضع���ت 
أبريل)نيس���ان( 2018،  في حين احتاجت بيفرلي 
إل���ى جرعات من الع���الج الكيم���اوي، قبل جراحة 
مماثل���ة بعد 6 أش���هر، بحس���ب صحيف���ة ميرور 

البريطانية.

جاكرتا/ االستقالل:
انتش���ر عبر وس���ائل التواصل االجتماع���ي فيديو يصور حادث���ا حصل مع 

مجموعة أطفال يلعبون مع أفعى في إندونيسيا.
وذك���رت صحيفة نيويورك بوس���ت، أن الح���ادث وقع في مدينة ماكاس���ار 
اإلندونيس���ية في جزيرة سوالوس���ي، عندما أوصل األطف���ال األفعى لدرجة 

الغضب، وأمسكت بفكها شفة الطفل الذي أغضبها.
وتعالت أصوات اليافعين واألطفال المشاركين باللعب مع األفعى بالضحكات 
عل���ى الموقف غير المتوقع. يذكر أن معظم الثعابي���ن الموجودة في جزيرة 

سوالوسي، التي تعد موطنا لعشرات األنواع من الثعابين، غير سامة.

أم وابنتها تكتشفان إصابتهما بالسرطان في اليوم نفسه  ثعبان يعض طفال أغضبه

واشنطن/ االستقالل: 
ق���ال علماء في الواليات المتحدة إنهم عثروا على 
بقايا مس���تحاثات تعود لكائنات ضخمة نفقت 
بعد دقائق قليلة من اصطدام جرم سماوي هائل 

بكوكب األرض قبل 66 مليون سنة.
وبحس���ب ما نقلت صحيفة "جاب���ان تايمز"، فإن 
اصطدام هذا الجرم السماوي الكبير هو الذي أدى 

إلى انقراض الديناصورات في عصر غابر.
وأوضح باحثو حفريات في جامعة كنس���اس، في 
ورقة علمية، أنهم عثروا على المس���تحاثات التي 
تضم حيوانات وأس���ماكا، في موقع بوالية نورث 

داكوتا، شمالي الواليات المتحدة.
ويرى العلماء منذ وقت طويل أن المكسيك كانت 
أكثر مناطق األرض تضررا من جراء اصطدام الجرم 
الس���ماوي، ويقولون إن الكارثة أدت إلى القضاء 
عل���ى 75 في المائة من حيوانات األرض وأنواعها 
النباتي���ة. ويضيف المصدر أن ه���ذه التحوالت 
الناجم���ة عن كارث���ة الجرم الس���ماوي، هي التي 
عب���دت الطريق أمام ظهور اإلنس���ان على كوكب 

األرض، حسب تعبيره.
وترج���ح التقدي���رات العلمي���ة أن تك���ون الهزة 
العنيفة ل���أرض قد أحدثت تدفق���ا مائيا كبيرا، 

انطالقا مما يعرف بالبحر الداخلي وهو بحر يكون 
محاطا في أغلبه باليابسة.

ووجد الباحثون في الموقع مس���تحاثات تضم كال 
من السمك والفقاريات األرضية واألمونيت، وفق 
م���ا أوضحه األكاديمي المش���رف على الدراس���ة، 

روبرت دي بالما.
وت���م العثور في موقع نورث داكوتا على حفريات 
أس���ماك تعود إلى فوهة في المكسيك، ويتوقع 
العلم���اء أن تكون مقذوفات الزل���زال الكبي���ر قد 
وصلت من المكس���يك إلى الشمال األميركي في 

غضون عشرات الدقائق فقط.

اكتشاف موقع الكارثة التي 
»أفنت 75 بالمائة من كائنات األرض«

بكين/ االستقالل: 
عث���ر علماء آثار صينيون خالل عمليات الحفر الجارية في مقب���رة مدينة ليان على بيض دجاج في إناء، 
يقدر عمره ب� 2500 سنة. ويقول العالم شو هانمين: »تم تحليل محتويات اإلناء )جرة( الذي عثرنا عليه 
باستخدام األشعة الس���ينية، واتضح أن قشور البيض في الجرة سليمة، باستثناء بيضة واحدة. ولكن 

البياض والصفار تحلال منذ زمن بعيد«.
ووفقا لخبراء اآلثار في متحف نانكين التاريخي، يمكن أن يكون البيض الذي عثر عليه علماء اآلثار في 
ليان، قد دفن مع ش���خص كان من المدمنين على أكل البيض في حياته. ويعد الصينيون البيض رمزا 

لوالدة حياة جديدة، لذلك قد يرمز البيض في الجرة إلى استمرارية الحياة.
وس���بق لعلماء اآلثار الصينيين العثور على بيض دجاج خالل عمليات حفر في مدافن المدن القديمة. 
وفي عام 2015، عثروا في محافظة غويتش���و في جنوب غرب الصين على بيضة س���ليمة عمرها 2000 

سنة، وعندما حاولوا تنظيفها باستخدام فرشاة خاصة، تحولت إلى غبار.

اكتشاف بيض دجاج
 عمره 2500 سنة
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