
مالدينوف: الحلول السياسية 
المستدامة ستعيد األمل لسكان غزة

االستقالل/ وكاالت:
أكد نيكوالي مالدينوف المنس���ق الخاص لألمم 
المتحدة لعملية »الس���الم« في الشرق األوسط، 
أمس، أن مش���كلة قطاع غزة، جوهرها سياسي، 
مشدًدا على أنه »ال دولة في غزة وال دولة بال غزة«.

السياس���ية  »الحل���ول  أن  مالدين���وف  وذك���ر 
المس���تدامة فقط هي التي س���تعكس المسار 
الس���لبي الحال���ي وتعيد األمل إلى س���كان غزة 

الذي���ن عانوا طوياًل ». وفي س���ياٍق متصل، قال 
مالدين���وف إن جهوده بش���أن األزم���ة في غزة 
ستس���تمر، مس���تدركا : »لكن جوهر هذه األزمة 
سياس���ي، وال يزال م���ن الضروري إح���راز تقدم 
كبير في رفع عمليات اإلغ���الق ودفع المصالحة 
الفلس���طينية الداخلية«. ودعا مالدينوف جميع 
الفصائل الفلس���طينية إلى االنخراط بجدية مع 

مصر في جهود المصالحة.
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هنّية لـ »االستقالل«: هناك تقدم 
بتفاهمات »التهدئة وكسر الحصار«

األسـرى يتأهبــون
 لـ »معــركة كــرامة« جديدة

غزة / سماح المبحوح: 
يعيش األس���رى في السجون االس���رائيلية على أهّبة االستعداد 
لخوض معركة كرامة جديدة ضد إدارة مصلحة الس���جون بعد أن 

غزة/ قاسم األغا: 
أّكد رئيس المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلس���المية )حماس( 

إس���ماعيل هنّية، أن الفترة الراهنة تشهد حالة من الفحص 
والمتابعة لمجريات تفاهمات »التهدئة وكسر حصار غزة«.

اإلعدام الميداني بالضفة 
يتصاعد.. والقاتل بال حساب 

غزة/ خالد اشتيوي:
من جديد، تواصل قوات االحتالل اإلس���رائيلي تنفيذ اإلعدامات 
الميدانية بحق الفلس���طينيين في مختلف مدن الضفة الغربية 

 »تسريع الطلبة المتفوقين«.. فتح 
طريق المستقبل أم قفز في الهواء؟

غزة/ دعاء الحطاب:
أثار قرار وزارة التربية والتعليم ب�« تس���ريع التعليم« للطلبة الُمتفوقين جداًل 

واسعًا في أوساط أولياء أمور الطلبة والمواطنين، فتفاوتت ردود 
أفعالهم بين مؤيد الذي اعتبرها خطوًة في طريق تطوير وتقدم 

غزة/ االستقالل:
أدان���ت فصائل المقاومة الفلس���طينية، م���ا قامت به 
أجهزة أمن الس���لطة من اعتقال وقتل الشاب محمود 

رش���اد الحمالوي )32 عامًا( وهو من س���كان قطاع غزة 
ويقيم ف���ي رام الل���ه منذ أع���وام، والذي 
تع���رض للتعذيب القاس���ي في س���جون 

الفصائل تدين جريمة قتل »الحمالوي« بسجون السلطة

التعذيب في سجون 
السلطة.. نهج لم يتوقف 

غزة / محمد أبو هويدي: 
ل���م تتوقف األجهزة األمني���ة في الضفة المحتل���ة عن مواصلة 
سياس���ة تعذيب الموقوفي���ن والمعتقلين لديه���ا على خلفية 

القدس المحتلة- غزة/ االستقالل:
استشهد شابان فلسطينيان أمس في قطاع غزة المحاصر ومدينة القدس 
المحتل����ة، أحدهما متأثر بجراح����ه، فيما أصيب 10 ش����بان آخرين برصاص 
االحتالل اإلس����رائيلي خالل مواجهات اندلعت بمخيم قلنديا شمال مدينة 

القدس المحتلة. فقد استش����هد مساء أمس  شاب متأثًرا بجراح 
أصيب بها خالل مش����اركته ب� "مليونية األرض والعودة" السبت 

إصابات بمواجهات مع االحتالل بقلنديا

شهيدان بغزة والقدس أحدهما متأثرًا بإصابته »بمليونية األرض والعودة«

االحتالل يقتحم مصلى
 )القبلي( ويعتقل حارسين

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، شابين مقدسيين بعد فتحهما مصلى 

باب الرحمة ش���رقي المس���جد األقصى المبارك. وأفادت دائرة األوقاف 
االس���المية في القدس المحتلة، بأن قوات االحتالل اقتحمت، يوم أمس، 

رام الله/ االستقالل:
أف���ادت هيئ���ة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن أمس، أن 
وح���دات القمع الخاصة اقتحمت قس���م )4( في معتقل 

»ريمون« اإلس���رائيلي. وأوضحت الهيئة في بيان تلقت 
»االستقالل« نس���خة منه، أن وحدات القمع 
قامت بإجراء تفتيشات وحشية واستفزازية، 

وحدات القمع تقتحم قسم )4( في معتقل »ريمون« 

القسام لذوي األسرى اإلسرائيليين: »حكومتكم تكذب عليكم«
غزة/ االستقالل:

نشرت كتائب الش���هيد عز الدين القس���ام الجناح العسكري 
لحركة  المقاومة اإلسالمية )حماس( مساء الثالثاء فيديو كليب 

موجه للمجتمع اإلس���رائيلي مؤكدة فيه أن »حكومتكم تكذب 
عليك���م«. ويتعل���ق الفيديو ال���ذي كان عنوانه 
»رس���الة من األس���رى« ح���ول الضب���اط والجنود 

اجلهاد: معركة جنني 
ج�سدت الوحدة 

الوطنية احلقيقية 
بني اأبناء املقاومة

02 21 شهيدًا و499 معتقال فلسطينيًا بمارس04
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بيت جاال/ االستقالل:
يوم  االحت���الل،  جراف���ات  هدم���ت 
أمس، من���زال في منطق���ة بير عونة 
بمدين���ة بيت جاال غ���رب بيت لحم، 
ومبنى سكنيًا من طابقين في الحارة 
التحتا بمخيم شعفاط وسط القدس 

المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وأفاد مدي���ر مكتب هيئ���ة مقاومة 
الجدار واالس���تيطان ف���ي بيت لحم 
حس���ن بريجية، بأن ق���وة من جيش 
االحتالل رافقها الجرافات، اقتحمت 
منطق���ة بي���ر عونة وس���ط اجراءات 
وتدابي���ر أمنية مكثف���ة، من خالل 
اغالق المنطقة ومنع المواطنين من 

الوصول اليها.
وأضاف بريجية، أن الجرافات شرعت 
بهدم منزل المحامية باسمه عيسى 
المكون من ثالثة طوابق، بحجة عدم 
الترخيص، مش���يرا الى أن المنطقة 
ذاتها تتعرض منذ فترة الى هجمة 

مس���عورة من قبل االحت���الل تخلله 
هدم عدد من المنازل واخطار أخرى، 

بهدف تفريغها من أصحابها.
كم���ا هدمت جراف���ات تابعة لبلدية 
االحتالل في القدس، تحرس���ها قوة 

عسكرية وتساندها طائرة مروحية، 
يوم أمس، مبنى سكنيًا من طابقين 
ف���ي الحارة التحتا بمخيم ش���عفاط 
وس���ط القدس المحتلة، بحجة البناء 

دون ترخيص.

حوش���ية  لعائلة  المن���زل  ويع���ود 
المقدسية، بالقرب من جدار الفصل 
العنص���ري ال���ذي يفص���ل مخي���م 
ش���عفاط عن مس���توطنة "بسجات 

زئيف".

اللد/ االستقالل:
رفضت المحكمة المركزية في اللد االعتراضات التي قدمها 
أصح���اب البيوت الثالثة المهددة بالهدم في قلنس���وة في 
الداخل الفلسطيني المحتل لتدخل البيوت في دائرة خطر 

هي األشد منذ بداية قضيتها.
وعللت المحكمة قبول استئناف ما تسمى باللجنة اللوائية 
للتنظيم والبناء ف���ي الرملة، ورفضه���ا اعتراضات أصحاب 
المنازل على إلغاء أوامر الهدم بأن "المنطقة التي تقع عليها 

البيوت ال تحظى بتخطيط مستقبلي وحلول تنظيمية".

وقال المحامي الم���وكل بالدفاع عن أصح���اب المنازل: "في 
كل يوم يم���ر يزداد واقع البيوت الثالثة خطورة، وهذه المرة 
الثاني���ة التي ترفض فيه���ا المحكمة طل���ب تجميد أوامر 
الهدم، وتوعز بتنفيذ الق���رار. ال أدري أي حلول بقيت أمامنا، 
والوضع صعب للغاية". يشار إلى أن البيوت الواقعة شمالي 
مدينة قلنس���وة بنيت على أرض بملكية خاصة ألصحابها، 
محمد عودة، وإس���ماعيل واوية، وعبد الحكيم حمدة، وتدعي 
السلطات أنها بنيت دون تراخيص، في الوقت الذي ترفض 

فيه كافة الحلول المقترحة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، شابين 
مقدس���يين بعد فتحهما مصلى باب الرحمة ش���رقي 

المسجد األقصى المبارك.
وأفادت دائرة األوقاف االسالمية في القدس المحتلة، 
بأن قوات االحتالل اقتحمت، يوم أمس، مصلى القبلي 
بالمس���جد األقصى المبارك بالقوة رغم تصدي حراس 
المس���جد لهم، مشيرة  إلى اعتقال االحتالل لحارسين 
من حراس المسجد األقصى بعد فتحهما لمصلى باب 

الرحمة في األقصى المبارك.
وقال مس���ؤول العالق���ات العامة واإلع���الم باألوقاف 
االسالمية في القدس المحتلة فراس الدبس إن شرطة 
االحتالل اعتقلت الشابين بشار وتوفيق نجيب من أمام 

مصلى باب الرحمة، بعد فتحهما المصلى، واقتادتهما 
إلى مركز التحقيق بالقدس القديمة.

وأشار إلى أن ش���رطة االحتالل أفرجت أمس األول، عن 
الش���اب محمود نجيب، بعدما س���لمته قرار إبعاد عن 
المسجد األقصى لمدة 15 يوًما، علًما أنها اعتقلته بعد 

فتحه مصلى باب الرحمة.
وتواصل س���لطات االحتالل بشكل شبه يومي مالحقة 
واعتقال الشبان المقدسيين وحراس وموظفي األوقاف 
اإلس���المية منذ فتح مصل���ى باب الرحمة ف���ي فبراير 

الماضي، وذلك بعد إغالقه لمدة 16 سنة.
ونجح المقدس���يون يوم الجمع���ة 22 فبراير الماضي، 
بفت���ح مبنى ب���اب الرحمة في المس���جد األقصى، بعد 
إغالقه من قبل سلطات االحتالل منذ العام 2003، وسط 

هتافات التكبير وب�"الروح بالدم نفديك يا أقصى".
وفي 2003، أغلقت قوات االحتالل "باب الرحمة" بذريعة 
وجود مؤسس���ة غير قانونية في���ه، وتجدد أمر اإلغالق 
سنويًا منذ ذلك الحين، حتى أقرت )محكمة إسرائيلية( 

في عام 2017 م استمرار إغالقه.
ويخش���ى الفلس���طينيون من أن تكون اإلجراءات 
اإلسرائيلية في منطقة باب الرحمة مقدمة للفصل 
المكان���ي داخل المس���جد األقص���ى، وتخصيص 
مكان للمستوطنين اليهود للصالة داخل المسجد 
األقص���ى على غرار الفصل المكاني في المس���جد 
اإلبراهيم���ي في مدين���ة الخليل جن���وب القدس 
المحتل���ة وال���ذي تم تقس���يمه بين المس���لمين 

والمستوطنين اليهود عام 1994م.

غزة/ االستقالل:
أك���دت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين يوم أم���س، أن معركة جنين 
البطولية، جس���دت الوحدة الوطنية الحقيقية من خالل االشتباك والمواجهة 
واقتسام السالح والرصاص بين رفاق الدرب من أبناء المقاومة في كل الفصائل.

وحيا الناطق االعالمي لحركة الجهاد اإلس���المي، مصع���ب البريم، في الذكرى 
السابعة عشر لملحمة ومعركة جنين البطولية، أرواح أولئك الذين لقنوا العدو 
درس���ًا قاسيًا في أزقة وش���وارع المخيم، لروح الش���هيد القائد محمود طوالبة 
والشهيد القائد أبو جندل وكل شهداء المخيم األبطال، وألسرى معركة جنين 
الش���هيد القائد ثابت مرداوي، والشيخ جمال أبو الهيجا، ولشيخ المخيم ووالد 
الشهداء الشيخ بسام الس���عدي، والتحية للمخيم الذي الزال شوكة في حلق 
االحتالل. وش���دد البريم، على أن معركة جنين محطة مهمة من محطات جهاد 
ومقاومة شعبنا الفلسطيني في وجه اإلرهاب الصهيوني، تحولت إلى مدرسة 

في النضال والثورة لشباب ورجال المقاومة ولثوار فلسطين.
وأوضح، أن العدو دفع ثمنًا كبيرًا من حياة جنوده وضباطه حين حاول أن يقتحم 
المخي���م ، وال زال ثوار الضفة على عهد أبطال المخيم يربكون العدو ويحولون 

حياة المستوطنين إلى جحيم.

االحتالل يهدم منزلين في بيت جاال ومخيم شعفاط

) APA images (    قو�ت �الحتالل خالل هدمه �أحد �ملنازل يف بيت جاال �أم�س

الجهاد: معركة جنين جسدت الوحدة 
الوطنية الحقيقية بين أبناء المقاومة

االحتالل يقتحم مصلى )القبلي( ويعتقل حارسين

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين أمس، أن وحدات 
القمع الخاصة اقتحمت قس���م )4( ف���ي معتقل »ريمون« 

اإلسرائيلي.
وأوضح���ت الهيئة في بيان تلقت »االس���تقالل« نس���خة 
منه، أن وحدات القمع قامت بإجراء تفتيش���ات وحش���ية 
واس���تفزازية، وعبثت بمحتويات وأغراض األسرى وقلبتها 

رأسا على عقب.
وأضافت أن إدارة المعتقل قامت بفرض عقوبات قاس���ية 
بحق األسرى القابعين في قسم )1( و)4( ومنعتهم أيضًا 

من الخروج إلى ساحة الفورة.

وحدات القمع تقتحم قسم 
)4( في معتقل »ريمون« 

غزة/ االستقالل:
نشرت كتائب الش���هيد عز الدين القس���ام الجناح العسكري 
لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( مساء الثالثاء فيديو كليب 
موجه للمجتمع اإلس���رائيلي مؤكدة فيه أن »حكومتكم تكذب 
عليكم«. ويتعلق الفيديو الذي كان عنوانه »رسالة من األسرى« 
ح���ول الضباط والجنود اإلس���رائيليين األس���رى ل���دى كتائب 
القس���ام منذ عدة س���نوات، والذين ترفض حكوم���ة بنيامين 
نتنياهو االس���تجابة لش���روط المقاومة من أجل بدء مفاوضات 

صفقة تبادل مقابلهم.
ويأتي الفيديو الذي يحكي واقع الضباط والجنود األسرى لدى 

القسام قبل نحو أسبوع من االنتخابات اإلسرائيلية.
وكانت والدة الضابط اإلسرائيلي المفقود هدار غولدين قالت، 
الثالثاء، إن رئي���س حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو وعدهم 
بأنه لن dكون هناك اتفاق هدنة مع حركة »حماس« دون عودة 

الجنود اإلسرائيليين.
وأضاف���ت غولدي���ن، في حدي���ث إلذاع���ة »FM 103« العبرية، 

»كفاحنا إلعادة هدار وأورون من األس���ر لم ينته بعد، لدينا وعد 
من نتنياهو بأنه لن تكون هناك تهدئة مع حماس ولن يكون 

هناك إعادة إعمار لغزة دون عودة الجنود«.
وكانت كتائب القس���ام قد أعلنت ف���ي 20 يوليو/ تموز 2014 
أسرها جنديًا إس���رائيليًا يدعى شاؤول أرون خالل عملية شرق 
حي الشجاعية شرق مدينة غزة إبان العدوان البري؛ لكن جيش 

االحتالل أعلن مقتله.
ومطل���ع أغس���طس/ آب 2015، أعل���ن جي���ش االحت���الل فقد 
االتص���ال بضابط يدعى ه���دار جولدن في رف���ح جنوب قطاع 
غزة، وأعلنت القس���ام حينها أنها فقدت االتصال بمجموعتها 
المقاتلة التي كانت في المكان، ورجحت استش���هادها ومقتل 
الضابط اإلس���رائيلي. وفي يوليو/ تموز 2015 سمحت الرقابة 
اإلس���رائيلية بنشر نبأ اختفاء اإلس���رائيلي »أبراهام منغستو« 
من ذوي األصول اإلثيوبية بقطاع غزة قبل 10 أش���هر )سبتمبر/ 
أيلول 2014( بعد تسلله من السياج األمني شمال القطاع، وهو 

األمر الذي لم تتعاَط معه حماس مطلقًا.

القسام لذوي األسرى اإلسرائيليين: 
»حكومتكم تكذب عليكم«

االحتالل يرفض 3 اعتراضات 
على هدم منازل بقلنسوة

غزة/ االستقالل:
اس���تهدفت ال���زوارق الحربية اإلس���رائيلية، يوم أم���س، قوارب 
الصيادين قبالة سواحل رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت 

مصادر محلية، بأن الزوارق الحربية اإلسرائيلية استهدفت مراكب 
الصيادين بينما كانوا يمارس���ون مهنتهم في عرض البحر. ولم 

تعلن المصادر الطبية إصابة أي من الصيادين بهذا  االعتداء.

زوارق االحتالل تستهدف قوارب 
الصيادين جنوب القطاع

قبل نحو أسبوع من االنتخابات اإلسرائيلية
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غزة/ قاسم األغا: 
أّك���د رئيس المكتب السياس���ي لحركة 
المقاومة اإلس���امية )حماس( إسماعيل 
هنّية، أن الفترة الراهنة تشهد حالة من 
الفح���ص والمتابعة لمجريات تفاهمات 

"التهدئة وكسر حصار غزة".
وعل���ى هام���ش زيارت���ه للمستش���فى 
األردني وس���ط مدينة غزة الثاثاء، قال 
الليلة  ل�"االس���تقال": "تلّقين���ا  هنّي���ة 
)مس���اء اإلثنين( جدواًل زمنًيا للكثير من 
القضايا والملفات، وس���نكمله مع اإلخوة 

بمصر وقطر واألمم المتحدة". 
وأضاف أن الوفد األمني المصري ُيجري 
زي���ارات مكوكّي���ة؛ م���ن أج���ل التوصل 
 مطالب ش���عبنا 

ّ
إل���ى تفاهم���ات تحقق

الفلسطيني بإنهاء الحصار )اإلسرائيلي( 
الظالم عن قطاع غزة".

وأش���ار إلى أن الجهود المصرية "تجري 

جنًبا إلى جن���ب مع األمم المتحدة ودولة 
قطر؛ إلنه���اء الحصار ووق���ف العدوان، 
وتغيير واقع المعاناة ألهلنا في القطاع".

وأض���اف: "م���ا زلن���ا بانتظ���ار اإلجابات 
المح���ّددة والواضح���ة عل���ى المطال���ب 
)الفلس���طينية(، ويمكن القول إن هناك 
تقّدًما، ربما نصل فيه إلى الشوط األخير".

واس���تدرك: "لك���ن يبقى ذل���ك مرهوًنا 
بم���دى التزام االحتال اإلس���رائيلي بما 
يق���ول، ونحن )حماس( نراق���ب ونتابع، 
واألهّم مما يقال على الورق، نريد أن نرى 

شيًئا ملموًسا على أرض الواقع".
ومنتصف األسبوع الجاري، أعلن االحتال 
عن توسيع مس���احة الصيد البحري في 
بح���ر قطاع غزة، إلى )15( ميًا بحرًيا، رأى 
فيه مراقبون "خطوة ملموسة"، على وقع 

الجهود المبذولة، نحو كسر حصار غزة.
وخال األس���بوعين الماضَيي���ن، ُيكّثف 

زياراته  المصري���ة  المخاب���رات  وفد من 
"الماراثوني���ة" بي���ن قطاع غ���زة وكيان 
االحتال، يلتقي فيه���ا قيادة "حماس" 
والفصائ���ل بالقط���اع، ومس���ؤولين من 
"كس���ر  جه���ود  الس���تكمال  الكي���ان؛ 

الحصار"، الت���ي تقوده���ا القاهرة، منذ 
أشهر عّدة، إلى جانب أطراف أخرى.

وتس���تند "التفاهمات" على كسر حصار 
"إس���رائيل" المفروض عل���ى قطاع غزة 
من���ذ )13( عاًم���ا، مقاب���ل وق���ف أدوات 
مس���يرات العودة الس���لمية، التي يرى 
فيها االحتال أنها "خشنة"، كالبالونات 
والطائ���رات الورقية وفعالي���ات اإلرباك 

الليلي.

�صفقة التبادل
وعن حقيقة شمول "التفاهمات" صفقة 
تبادل أس���رى بي���ن المقاومة واالحتال؛ 
قال: "ه���ذا الموضوع غي���ر مطروح اآلن، 
ولك���ن لي���س لدينا مانع عل���ى اإلطاق، 
للدخول ف���ي مفاوضات )غير مباش���رة( 
لتب���ادل األس���رى، ش���ريطة أن يلت���زم 
االحت���ال باإلف���راج عن جمي���ع من أعاد 

اعتقالهم من محرري صفقة شاليط".

وبموج���ب الصفقة )ع���ام 2011( ، ُأفرج 
)1027( أسيًرا فلس���طينًيا، مقابل إفراج 
"حم���اس" عن الجن���دي "اإلس���رائيلي" 
"جلعاد ش���اليط" الذي أس���رته الحركة 

ل�مدة )5( أعوام في قطاع غزة.
السياس���ي  المكت���ب  رئي���س  ولف���ت 
ل�"حماس" إل���ى أن حوالي )52( أس���يًرا 
محرًرا في صفق���ة "وفاء األح���رار"، أعاد 

االحتال اعتقالهم.
وتاب���ع هنّية: "حينما يتم اإلفراج عنهم، 
 

ّ
يمكن أن نبدأ بعدها بمفاوضات تتعلق

بتبادل األسرى".
وكانت كتائب القسام عرضت  ب�سبتمبر 
2015، صوًرا ألربعة جنود "إسرائيليين"، 
وهم "ش���اؤول آرون"، و"ه���ادار جولدن"، 
و"أباراهام منغس���تو"، و"هش���ام بدوي 
الس���يد"، رافض���ًة الكش���ف ع���ن أّي���ة 

تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

ويذكر أن حالة من التوتر وعدم االستقرار 
تش���هدها ع���دة س���جون من���ذ أش���هر 
بفع���ل اإلج���راءات القمعي���ة والتنكيلية 
الت���ي تنتهجها س���لطات االحتال تجاه 
المعتقلين ، من اقتحامات واس���تفزازات 
وتضييق عل���ى مختلف األصعدة ، إضافة 
إلى الشروع بتركيب أجهزة تشويش في 
العديد من الس���جون ، الخطرة على صحة 

األسرى على المدى القريب والبعيد.

الت�صعيد م�صتمر 
ق���دري أب���و بك���ر رئي���س هيئة ش���ؤون 
األس���رى والمحرري���ن ، أكد عل���ى تواصل 
الهجمة اإلس���رائيلية على االسرى داخل 
الس���جون س���واء كان من عملي���ة اقتحام 
وتنفي���ذ اعت���داءات وممارس���ات قمعية 
ضدهم خلفت العدي���د من اإلصابات بين 

صفوفهم. 
وق���ال أب���و بكر  ل����" االس���تقال"" هناك 
مفاوضات تجري بين قيادة الحركة األسيرة 

وإدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية ، كي 
تستجيب األخيرة لمطالب األسرى ، أبرزها 
إزالة أجهزة التشويش و زيادة مدة الفورة 
، وعودة زيارة األه���ل ومنع فرض غرامات 
على الكنتينا خاصة على األس���رى الذين 
أقدموا على اش���عال الني���ران قبل حوالي 
أس���بوعين احتجاجا على تركيب األجهزة 

وغيرها من المطالب . 
وأض���اف " تأتي ه���ذه الخط���وة من قبل 
االحت���ال بعد ش���عوره بتوت���ر األوضاع 
بالس���جون وجدية األسرى لخوض اضراب 

مفتوح عن الطعام" . 
 وش���دد على ان���ه في حال لم تس���تجب 
إدارة مصلحة الس���جون لمطالب األس���رى 
، فإنهم س���يخوضون اضرابًا مفتوحًا عن 
الطعام يب���دأ في ال�7 / نيس���ان الجاري ، 
وصوال إلض���راب مفتوح ع���ن الطعام في 
ال�17/ نيسان الجاري يشارك فيه أكثر من 
2000 أسير من كافة التنظيمات بمختلف 

السجون " . 
وف����ي س����ياق متص����ل ، ق����ال رئي����س المكتب 
السياس����ي لحركة حماس إسماعيل هنية،: " إن 
الوفد األمني المصري غ����ادر قطاع غزة االثنين ، 
في جعبته ثاثة مطالب تتعلق باألس����رى داخل 

سجون االحتال "اإلسرائيلي " . 
وأض���اف هنية ، خ���ال لقائ���ه بالكتاب 
والمفكري���ن أم���س الثاث���اء ، إن الوف���د 
المص���ري حمَل ثاث���ة مطالب تنص على 
تحس���ين أوضاع األس���رى الفلسطينيين 
، وهي: "رف���ع أجهزة التش���ويش، وإلغاء 
العقوب���ات الت���ي فرضه���ا االحتال على 
األس���رى مؤخ���ًرا، وتأمي���ن حي���اة كريمة 

لألسرى واستئناف الزيارات" . 
أّن الفصائل الفلس���طينية  وأّك���د عل���ى 
وضعت خ���ال لقاءاته���ا بالوفد المصري 
قضية االس���رى عل���ى س���لم أولوياتها ، 
موضح���ًا أّنه جرى بح���ث مختلف القضايا 
بما فيها تخفيف الحصار المفروض على 

قطاع غّزة لتحس���ين أوض���اع المواطنين 
الحياتية.

هجمة غري م�صبوقة
رئي���س الهيئة العليا لمتابعة ش���ؤون 
االس���رى والمحررين أمين ش���ومان أكد 
أن إدارة مصلحة الس���جون اإلسرائيلية 
تم���ارس هجمة شرس���ة غير مس���بوقة 
ضد األس���رى بمختلف السجون ، خاصة 
بس���جن النق���ب الصح���راوي ، في ظل 
إصرارها على تركيب أجهزة التشويش 
التي تؤدي إلى إصابة األس���رى بأمراض 

أخطرها السرطان  . 
وأوضح ش���ومان ل�"االس���تقال " أن إدارة 
مصلح���ة الس���جون اإلس���رائيلية رفعت 
درجات التش���ويش في األجهزة المثبتة 
بالغ���رف وبي���ن أقس���ام الس���جون ، كما 
أقدم���ت على زيادة األقف���ال على األبواب 
، وزي���ادة عمليات التفتي���ش والدق على 
شبابيك الغرف ، ومضاعفة أعداد وحدات 

القمع و السجانين.  وبين أن إدارة مصلحة 
السجون اإلسرائيلية سعت لعزل األسرى 
عن محيطهم الخارج���ي، إذ قامت بحجب 
القن���وات الفضائية واإلذاع���ات المحلية، 
الت���ي يتواص���ل ع���ن طريقها األس���رى 

بذويهم ومنهم يستمدون صمودهم .  
وش���دد عل���ى أن كاف���ة إج���راءات القمع 
واالنتهاكات التي تمارس ضد األسرى من 
قبل إدارة مصلحة الس���جون اإلسرائيلية ، 
تأتي بعد توصيات اللجنة التي ش���كلها 
وزي���ر األمن الداخلي اإلس���رائيلي " غلعاد 
أردان " والتي تتضمن إجراءات تصعيدية 
األس���رى  ظ���روف  لتقلي���ص  ته���دف   ،

الفلسطينيين. 
وأشار ش���ومان إلى أن األسرى أبلغوا إدارة 
مصلحة الس���جون برسالة شديدة اللهجة 
، بإقدامهم بخط���وات تصعيديه تتمثل 
بقيامه���م بإضراب مفتوح ع���ن الطعام ، 

ابتداء من السابع من الشهر الجاري . 

»صفقة تبادل األسرى غير مطروحة«

هنّية لـ »االستقالل«: هناك تقدم بتفاهمات »التهدئة وكسر الحصار«

بالتزامن مع يوم األسير 

األســرى يتأهبــون لـ »معــركة كــرامة« جديــدة
غزة / �صماح املبحوح: 

يعي�ش االأ�صرى يف ال�صجون اال�صرائيلية على اأهّبة اال�صتعداد 
خلو�ش معركة كرامة جديدة �صد اإدارة م�صلحة ال�صجون 

بعد اأن �صعدت بعّدة اإجراءات عقابية و�صيا�صات اإجرامية، 
وا�صتمرارها يف عملية التنكيل بحقهم، والتي تكللت برتكيب 

اأجهزة الت�صوي�ش بالغرف واالأق�صام التي ت�صببت باإ�صعال 
االو�صاع  داخل ال�صجون. وهددت احلركة اال�صرية داخل 

ال�صجون بخو�ش ا�صراب مفتوح عن الطعام يبداأ يوم االأحد 
املقبل 7/ ابريل اجلاري ، بعد خطوة تدريجية اأقدمت 

عليها ، تتمثل بحل التنظيمات الداخلية بال�صجون.  ووفق 
احلركة االأ�صرية فاإن اإ�صرابها �صيت�صاعد بالتدريج ، اإذ ي�صمل 

بالبداية االأطر القيادية ، وبعد 10 اأيام �صين�صم رموز االأ�صرى 
الفل�صطينيني يف �صجون االحتالل االإ�صرائيلي ، حيث �صي�صارك 

اأكرث من 2000 اأ�صري باالإ�صراب املفتوح عن الطعام ، وهو ما 
�صيهدد حياة الع�صرات منهم.
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غزة/ قاسم األغا: 
أّك���د رئيس المكتب السياس���ي لحركة 
المقاومة اإلس���امية )حماس( إسماعيل 
هنّية، أن الفترة الراهنة تشهد حالة من 
الفح���ص والمتابعة لمجريات تفاهمات 

"التهدئة وكسر حصار غزة".
وعل���ى هام���ش زيارت���ه للمستش���فى 
األردني وس���ط مدينة غزة الثاثاء، قال 
الليلة  ل�"االس���تقال": "تلّقين���ا  هنّي���ة 
)مس���اء اإلثنين( جدواًل زمنًيا للكثير من 
القضايا والملفات، وس���نكمله مع اإلخوة 

بمصر وقطر واألمم المتحدة". 
وأضاف أن الوفد األمني المصري ُيجري 
زي���ارات مكوكّي���ة؛ م���ن أج���ل التوصل 
 مطالب ش���عبنا 

ّ
إل���ى تفاهم���ات تحقق

الفلسطيني بإنهاء الحصار )اإلسرائيلي( 
الظالم عن قطاع غزة".

وأش���ار إلى أن الجهود المصرية "تجري 

جنًبا إلى جن���ب مع األمم المتحدة ودولة 
قطر؛ إلنه���اء الحصار ووق���ف العدوان، 
وتغيير واقع المعاناة ألهلنا في القطاع".

وأض���اف: "م���ا زلن���ا بانتظ���ار اإلجابات 
المح���ّددة والواضح���ة عل���ى المطال���ب 
)الفلس���طينية(، ويمكن القول إن هناك 
تقّدًما، ربما نصل فيه إلى الشوط األخير".

واس���تدرك: "لك���ن يبقى ذل���ك مرهوًنا 
بم���دى التزام االحتال اإلس���رائيلي بما 
يق���ول، ونحن )حماس( نراق���ب ونتابع، 
واألهّم مما يقال على الورق، نريد أن نرى 

شيًئا ملموًسا على أرض الواقع".
ومنتصف األسبوع الجاري، أعلن االحتال 
عن توسيع مس���احة الصيد البحري في 
بح���ر قطاع غزة، إلى )15( ميًا بحرًيا، رأى 
فيه مراقبون "خطوة ملموسة"، على وقع 

الجهود المبذولة، نحو كسر حصار غزة.
وخال األس���بوعين الماضَيي���ن، ُيكّثف 

زياراته  المصري���ة  المخاب���رات  وفد من 
"الماراثوني���ة" بي���ن قطاع غ���زة وكيان 
االحتال، يلتقي فيه���ا قيادة "حماس" 
والفصائ���ل بالقط���اع، ومس���ؤولين من 
"كس���ر  جه���ود  الس���تكمال  الكي���ان؛ 

الحصار"، الت���ي تقوده���ا القاهرة، منذ 
أشهر عّدة، إلى جانب أطراف أخرى.

وتس���تند "التفاهمات" على كسر حصار 
"إس���رائيل" المفروض عل���ى قطاع غزة 
من���ذ )13( عاًم���ا، مقاب���ل وق���ف أدوات 
مس���يرات العودة الس���لمية، التي يرى 
فيها االحتال أنها "خشنة"، كالبالونات 
والطائ���رات الورقية وفعالي���ات اإلرباك 

الليلي.

�صفقة التبادل
وعن حقيقة شمول "التفاهمات" صفقة 
تبادل أس���رى بي���ن المقاومة واالحتال؛ 
قال: "ه���ذا الموضوع غي���ر مطروح اآلن، 
ولك���ن لي���س لدينا مانع عل���ى اإلطاق، 
للدخول ف���ي مفاوضات )غير مباش���رة( 
لتب���ادل األس���رى، ش���ريطة أن يلت���زم 
االحت���ال باإلف���راج عن جمي���ع من أعاد 

اعتقالهم من محرري صفقة شاليط".

وبموج���ب الصفقة )ع���ام 2011( ، ُأفرج 
)1027( أسيًرا فلس���طينًيا، مقابل إفراج 
"حم���اس" عن الجن���دي "اإلس���رائيلي" 
"جلعاد ش���اليط" الذي أس���رته الحركة 

ل�مدة )5( أعوام في قطاع غزة.
السياس���ي  المكت���ب  رئي���س  ولف���ت 
ل�"حماس" إل���ى أن حوالي )52( أس���يًرا 
محرًرا في صفق���ة "وفاء األح���رار"، أعاد 

االحتال اعتقالهم.
وتاب���ع هنّية: "حينما يتم اإلفراج عنهم، 
 

ّ
يمكن أن نبدأ بعدها بمفاوضات تتعلق

بتبادل األسرى".
وكانت كتائب القسام عرضت  ب�سبتمبر 
2015، صوًرا ألربعة جنود "إسرائيليين"، 
وهم "ش���اؤول آرون"، و"ه���ادار جولدن"، 
و"أباراهام منغس���تو"، و"هش���ام بدوي 
الس���يد"، رافض���ًة الكش���ف ع���ن أّي���ة 

تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

ويذكر أن حالة من التوتر وعدم االستقرار 
تش���هدها ع���دة س���جون من���ذ أش���هر 
بفع���ل اإلج���راءات القمعي���ة والتنكيلية 
الت���ي تنتهجها س���لطات االحتال تجاه 
المعتقلين ، من اقتحامات واس���تفزازات 
وتضييق عل���ى مختلف األصعدة ، إضافة 
إلى الشروع بتركيب أجهزة تشويش في 
العديد من الس���جون ، الخطرة على صحة 

األسرى على المدى القريب والبعيد.

الت�صعيد م�صتمر 
ق���دري أب���و بك���ر رئي���س هيئة ش���ؤون 
األس���رى والمحرري���ن ، أكد عل���ى تواصل 
الهجمة اإلس���رائيلية على االسرى داخل 
الس���جون س���واء كان من عملي���ة اقتحام 
وتنفي���ذ اعت���داءات وممارس���ات قمعية 
ضدهم خلفت العدي���د من اإلصابات بين 

صفوفهم. 
وق���ال أب���و بكر  ل����" االس���تقال"" هناك 
مفاوضات تجري بين قيادة الحركة األسيرة 

وإدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية ، كي 
تستجيب األخيرة لمطالب األسرى ، أبرزها 
إزالة أجهزة التشويش و زيادة مدة الفورة 
، وعودة زيارة األه���ل ومنع فرض غرامات 
على الكنتينا خاصة على األس���رى الذين 
أقدموا على اش���عال الني���ران قبل حوالي 
أس���بوعين احتجاجا على تركيب األجهزة 

وغيرها من المطالب . 
وأض���اف " تأتي ه���ذه الخط���وة من قبل 
االحت���ال بعد ش���عوره بتوت���ر األوضاع 
بالس���جون وجدية األسرى لخوض اضراب 

مفتوح عن الطعام" . 
 وش���دد على ان���ه في حال لم تس���تجب 
إدارة مصلحة الس���جون لمطالب األس���رى 
، فإنهم س���يخوضون اضرابًا مفتوحًا عن 
الطعام يب���دأ في ال�7 / نيس���ان الجاري ، 
وصوال إلض���راب مفتوح ع���ن الطعام في 
ال�17/ نيسان الجاري يشارك فيه أكثر من 
2000 أسير من كافة التنظيمات بمختلف 

السجون " . 
وف����ي س����ياق متص����ل ، ق����ال رئي����س المكتب 
السياس����ي لحركة حماس إسماعيل هنية،: " إن 
الوفد األمني المصري غ����ادر قطاع غزة االثنين ، 
في جعبته ثاثة مطالب تتعلق باألس����رى داخل 

سجون االحتال "اإلسرائيلي " . 
وأض���اف هنية ، خ���ال لقائ���ه بالكتاب 
والمفكري���ن أم���س الثاث���اء ، إن الوف���د 
المص���ري حمَل ثاث���ة مطالب تنص على 
تحس���ين أوضاع األس���رى الفلسطينيين 
، وهي: "رف���ع أجهزة التش���ويش، وإلغاء 
العقوب���ات الت���ي فرضه���ا االحتال على 
األس���رى مؤخ���ًرا، وتأمي���ن حي���اة كريمة 

لألسرى واستئناف الزيارات" . 
أّن الفصائل الفلس���طينية  وأّك���د عل���ى 
وضعت خ���ال لقاءاته���ا بالوفد المصري 
قضية االس���رى عل���ى س���لم أولوياتها ، 
موضح���ًا أّنه جرى بح���ث مختلف القضايا 
بما فيها تخفيف الحصار المفروض على 

قطاع غّزة لتحس���ين أوض���اع المواطنين 
الحياتية.

هجمة غري م�صبوقة
رئي���س الهيئة العليا لمتابعة ش���ؤون 
االس���رى والمحررين أمين ش���ومان أكد 
أن إدارة مصلحة الس���جون اإلسرائيلية 
تم���ارس هجمة شرس���ة غير مس���بوقة 
ضد األس���رى بمختلف السجون ، خاصة 
بس���جن النق���ب الصح���راوي ، في ظل 
إصرارها على تركيب أجهزة التشويش 
التي تؤدي إلى إصابة األس���رى بأمراض 

أخطرها السرطان  . 
وأوضح ش���ومان ل�"االس���تقال " أن إدارة 
مصلح���ة الس���جون اإلس���رائيلية رفعت 
درجات التش���ويش في األجهزة المثبتة 
بالغ���رف وبي���ن أقس���ام الس���جون ، كما 
أقدم���ت على زيادة األقف���ال على األبواب 
، وزي���ادة عمليات التفتي���ش والدق على 
شبابيك الغرف ، ومضاعفة أعداد وحدات 

القمع و السجانين.  وبين أن إدارة مصلحة 
السجون اإلسرائيلية سعت لعزل األسرى 
عن محيطهم الخارج���ي، إذ قامت بحجب 
القن���وات الفضائية واإلذاع���ات المحلية، 
الت���ي يتواص���ل ع���ن طريقها األس���رى 

بذويهم ومنهم يستمدون صمودهم .  
وش���دد عل���ى أن كاف���ة إج���راءات القمع 
واالنتهاكات التي تمارس ضد األسرى من 
قبل إدارة مصلحة الس���جون اإلسرائيلية ، 
تأتي بعد توصيات اللجنة التي ش���كلها 
وزي���ر األمن الداخلي اإلس���رائيلي " غلعاد 
أردان " والتي تتضمن إجراءات تصعيدية 
األس���رى  ظ���روف  لتقلي���ص  ته���دف   ،

الفلسطينيين. 
وأشار ش���ومان إلى أن األسرى أبلغوا إدارة 
مصلحة الس���جون برسالة شديدة اللهجة 
، بإقدامهم بخط���وات تصعيديه تتمثل 
بقيامه���م بإضراب مفتوح ع���ن الطعام ، 

ابتداء من السابع من الشهر الجاري . 

»صفقة تبادل األسرى غير مطروحة«

هنّية لـ »االستقالل«: هناك تقدم بتفاهمات »التهدئة وكسر الحصار«

بالتزامن مع يوم األسير 

األســرى يتأهبــون لـ »معــركة كــرامة« جديــدة
غزة / �صماح املبحوح: 

يعي�ش االأ�صرى يف ال�صجون اال�صرائيلية على اأهّبة اال�صتعداد 
خلو�ش معركة كرامة جديدة �صد اإدارة م�صلحة ال�صجون 

بعد اأن �صعدت بعّدة اإجراءات عقابية و�صيا�صات اإجرامية، 
وا�صتمرارها يف عملية التنكيل بحقهم، والتي تكللت برتكيب 

اأجهزة الت�صوي�ش بالغرف واالأق�صام التي ت�صببت باإ�صعال 
االو�صاع  داخل ال�صجون. وهددت احلركة اال�صرية داخل 

ال�صجون بخو�ش ا�صراب مفتوح عن الطعام يبداأ يوم االأحد 
املقبل 7/ ابريل اجلاري ، بعد خطوة تدريجية اأقدمت 

عليها ، تتمثل بحل التنظيمات الداخلية بال�صجون.  ووفق 
احلركة االأ�صرية فاإن اإ�صرابها �صيت�صاعد بالتدريج ، اإذ ي�صمل 

بالبداية االأطر القيادية ، وبعد 10 اأيام �صين�صم رموز االأ�صرى 
الفل�صطينيني يف �صجون االحتالل االإ�صرائيلي ، حيث �صي�صارك 

اأكرث من 2000 اأ�صري باالإ�صراب املفتوح عن الطعام ، وهو ما 
�صيهدد حياة الع�صرات منهم.
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكون معلومًا للجميع بأن السيدة/ مفيدة مصطفى محمد الحسومي من 
س���كان بيت الهيا هوية رقم / 910743921 تقدم بطلب لتصحيح اسم 
جدها /// والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // محمد صادق 

الطنبورة في القطعة 963 قسيمة 13 أراضي النزلة
إلى االسم الصحيح له // محمد محمد صادق طنبورة يحمل هوية رقم/ 912391935

لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا 
الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتس���جيل األراضي والعقارات 
خ���الل مدة أقصاه���ا ثالثون يومًا من تاري���خ اإلعالن وإال فس���يتم التصحيح في 

سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.     2/ 4 / 2019م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

 اعالن إقرار بطلقة واحدة رجعية بعد الدخول
الى رس���مية بنت ابريك بن سليمان حماد من مصر ومجهولة محل 
اإلقامة فيها االن نعلمك ان زوجك س���عيد س���لمي سالم الماللحه 
من بئر السبع وس���كان رفح قد اقر بطالقك منه إقرار بطلقة واحدة 
رجعية بعد الدخول اوقعها علي���ك بتاريخ 2019/2/1م وان عليك 
العدة اعتبارا من 2019/2/1م بناء على قرار المحكمة العليا الشرعية 
بغ���زة بقرارها رق���م 2019/97م الصادر بتاري���خ 2019/3/17م وقد 
س���جل ذلك في سجل 27 عدد 89 صفحة 131 بتاريخ 2019/4/2م 
لذلك صار تبليغك حس���ب األصول , وحرر في السادس والعشرين 

من شهر رجب لسنة 1440ه� الموافق 2019/4/2م 

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

اخطار بشأن معاملة تسجيل مجدد
إلى الس���يد/ مروان عيد حسن أبو مهنا من س���كان القرارة، نظرًا لعدم 
توقيعكم على أوراق معاملة التس���جيل المجدد التي تخص المواطن/ 
محم���د خليل صالح أبو جام���وس هوية رقم 931688469 من س���كان 
مدينة القرارة – والبالغ مساحته 974 متر مربع في القسيمة 60 "مالية 
)حس���ب ادعاء المواطن( من القطعة "11" مالية )حسب ادعاء المواطن( 
من أراضي القرارة – س���ميري الس���بع بالقرب من حاووز أبو سرور وحيث 

انك جار لألرض الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الغربية.
نرج���و العلم بأن���ه اذا كان لديكم أي اعت���راض على إتمام المعامل���ة المذكورة أعاله 
عليكم اثبات اعتراضكم حسب األصول ومراجعتنا خالل 15 يومًا من تاريخ تبليغكم 
اخطارنا هذا او احضار حكم قضائي بالخصوص خالل تلك الفترة واال س���يتم السير 

في المعاملة حسب اإلجراءات المثبتة لدينا قانونا. تحريرًا في 2019/4/2م

دائرة الت�سوية / الإدارة العامة للم�ساحة

وأعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية، عن استش���هاد 
الش���اب عدوان برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

وإصابة ثالث شبان خالل اقتحام مخيم قلنديا.
وذكر ش���هود عيان أن جنود االحتالل أعدموا الشاب 
من مس���افة قريبة في ش���ارع المطار ق���رب المخيم، 
عقب مداهمات للمخيم تخللها إصابة ثالثة ش���بان 
بالرصاص الحي، واعتقال األشقاء إبراهيم ويوسف 

ورجب نعمان مطير.

امعان يف القتل
المحلل السياس���ي والكاتب عبد الس���تار قاسم أكد 
أن الس���بيل الوحي���د والطريق األمث���ل لوقف إجرام 
هذا العدو وإعداماته الميدانية للفلسطينيين بغير 
وجه حق، هي لغة القوة والمواجهة قائاًل: "الحديد ال 

يقابل إال بالحديد".
وأوضح قاس���م ل�"االس���تقالل "أن سياسة اإلعدامات 
الميدانية جزء من المنظومة األخالقية الصهيونية، 
والتي ترعاها الواليات المتح���دة األمريكية وبعض 
ال���دول األوروبي���ة، دون اعت���راف ب���كل المواثي���ق 

والقوانين الدولية واإلنسانية.
وأش����ار أن سياسة اإلعدامات اإلس����رائيلية التي 
تنفذه����ا حكوم����ة االحت����الل اإلس����رائيلي بحق 
الشبان في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، 

سياس����ة قديمة تنتهجها "إسرائيل" حتى قبل 
إع����الن إقامة دولتهم المزعوم����ة في العام 1948 
. واس����تنكر قاسم دور السلطة الفلسطينية الذي 
ش����كل مبررًا ودافعًا لالحتالل في اإلمعان بالقتل 
واقت����راف المزيد من  االعت����داءات والجرائم بحق 
الشعب الفلس����طيني، كمصادرة األراضي وهدم 

البيوت وقتل الفلسطينيين واعتقالهم.

ورقة �سيا�سية
ب���دوره، اعتب���ر المختص بالش���أن اإلس���رائيلي عمر 
جعارة، قيام س���لطات االحتالل بارت���كاب المزيد من  
جرائم القتل واإلعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا 
وبصورة علني���ة وصريحة في اآلون���ة األخيرة، يثبت 

مدى عنصرية "إس���رائيل"، مش���ددًا أن ه���ذا اإلجرام 
المتصاعد يأتي  بالتزامن مع االنتخابات اإلسرائيلية 

وما يهدف له نتنياهو من تحقيق مكاسب حزبية.
ويرى جع���ارة، أن االنتخابات اإلس���رائيلية لها عالقة 
كبي���رة بزي���ادة وتيرة اإلج���راءات التعس���فية التي 
تتخذها الحكومة اإلس���رائيلية ضد الفلس���طينيين 
لتحقيق مكاس���ب حزبية، وذلك من خالل اإلمعان في 
تنفيذ سياس���ة اإلعدامات الميدانية بحق المواطنين 
األبري���اء ف���ي الضف���ة المحتل���ة ومدين���ة القدس، 
والتضييق على األسرى في سجون االحتالل وتكثيف 

حمالت االقتحامات وهدم المنازل.
وبين أن اإلعدامات الميدانية سياسة قديمة جديدة 
ينتهجها االحتالل  بحق الشعب الفلسطيني بهدف 
فرض س���يطرته األمنية في الضفة، ووقف محاوالت 

إشعال نيران االنتفاضة هناك  .
وش���دد على فش���ل االحت���الل اإلس���رائيلي في ثني 
الش���عب الفلس���طيني، من مواصلة نضاله وكفاحه 
المس���لح وتنفيذ عمليات ضده؛ إذ عل���ى مدار وجود 
االحتالل برهن الش���عب الفلسطيني تمسكه بأرضه 
وحقوق���ه ، واس���تمراره في أس���اليب المقاومة حتى 
دحره، وفكرة وجود س���الم مع االحت���الل تكاد تكون 

مستحيلة .

اإلعدام الميداني بالضفة يتصاعد.. والقاتل بال حساب 

رام الله/ االستقالل:
قال���ت دائ���رة العالقات الدولي���ة في منظمة 
التحرير إن قوات االحتالل اإلس���رائيلي قتلت 
21 مواطًن���ا وأصابت 639 آخرين بجروح خالل 

مارس الماضي.
وأوضحت الدائرة في تقرير يرصد انتهاكات 
االحت���الل بحق الفلس���طينيين خالل مارس 
الماض���ي، أن من بي���ن الش���هداء 5 أطفال 
ومس���عفًا، حي���ث استش���هد 11 مواطًن���ا 
جراء إط���الق ق���وات االحتالل الن���ار باتجاه 
المتظاهرين المشاركين في مسيرات قطاع 
غ���زة، و10 مواطنين في الضف���ة، أعدمتهم 
بدم بارد، بحج���ة محاوالتهم تنفيذ عمليات 

طعن ودهس. وأش���ارت إلى أن 639 مواطًنا 
أصيبوا بج���روح، 323 منه���م نتيجة إطالق 
ق���وات االحتالل الرصاص الح���ي والمعدني 
والمطاط���ي عليه���م، و316 باالختناق جراء 
استنش���اق الغاز المس���يل للدم���وع، والغاز 
الس���ام الذي أطلقته على المش���اركين في 
المس���يرات الس���لمية على حدود قطاع غزة، 

وقمع المواطنين في الضفة.
وذك���ر التقري���ر أن قوات االحت���الل اعتقلت 
خالل الشهر المنصرم ما يقارب 499 مواطًنا، 
فيما اعت���دت وح���دات القمع على األس���رى 
الفلس���طينيين في سجن "النقب" الذي يقبع 
فيه 1300 أسير، وش���هد السجن مواجهات 

وتوت���رًا بالغًا بي���ن األس���رى وإدارة المعتقل 
بسبب نصب اإلدارة أجهزة تشويش.

وبالنس���بة لالس���تيطان، أفاد التقرير بأن ما 
تس���مى "اإلدارة المدني���ة" لالحتالل صادقت 
على بن���اء 1427 وحدة اس���تيطانية جديدة 
في مس���توطنات الضفة، في وقت أجلت فيه 
المصادق���ة على بناء 3500 وح���دة أخرى إلى 

نيسان/ إبريل الجاري.
فيما ش���رعت آليات المس���توطنين بتجريف 
أكثر من 10 دونمات محاذية للبؤرتين "إحيا" 
و"اي���ش ك���ودش" المقامتين عل���ى أراضي 
الفلس���طينيين في قرية جالود/  المواطنين 
نابلس، ووضع مس���توطن سياجًا شائكًا وبيتًا 

متنقال )كرفان( ف���ي محيط قطعة أرض تبلغ 
مساحتها نحو 20 دونما في منطقة الساكوت 

باألغوار الشمالية.
وأش���ار التقرير إلى أن قوات االحتالل هدمت 
منزل األس���ير عاصم عم���ر البرغوثي المكون 
م���ن طابقين في بلدة كوب���ر، كما فجرت محاًل 
تجارًيا تعود ملكيته لعائلة الشهيد عمر أبو 
ليلى في مدخل قرية الزاوية، في إطار سياسة 
العق���اب الجماعي ال���ذي تنتهج���ه لعقاب 

عائالت الشهداء واألسرى.
فيما س���لمت قوات االحتالل إخطارات بهدم 
منزل عائلة الش���هيد عمر أب���و ليلى في قرية 
العمل  الزاوي���ة بس���لفيت، وإخطاًرا بوق���ف 

في بناء أقس���ام نادي الفروس���ية، و"بركس" 
يس���تخدم لألغ���راض الزراعية وخ���زان مياه 
ف���ي قرية قلنديا، وإخط���ارات بهدم عدد من 
"البركس���ات" في قرية حارس، و"بركس���ات" 
تس���تخدم لتربية األغنام ف���ي منطقة برية 

القرية في بيت لحم.
وذكر التقرير أن مجموعات من المستوطنين 
اقتلعت نحو 100 ش���جرة زيت���ون من أراضي 
المواطني���ن الزراعية التابع���ة لبلدة ترقوميا، 
وقطع���ت مجموعة من مس���توطنتي "كريات 
أربع" و"خارس���ينا" المقامتين ش���رق الخليل 
أش���جارًا حرجية ولوزيات، وقطع مس���توطنو 

"يتسهار" 33 شجرة زيتون في قرية بورين.

21  شهيــدًا و499 معتقــال فلسطينيــًا بمــارس

غزة/ خالد ا�ستيوي:
م��ن جدي��د، توا�س��ل ق��وات الحت��لل الإ�س��رائيلي تنفي��ذ 
خمتل��ف  يف  الفل�س��طينيني  بح��ق  امليداني��ة  الإعدام��ات 
م��دن ال�س��فة الغربي��ة املحتل��ة، والت��ي تن��درج �س��من نه��ج 

املوؤ�س�س��ة الإ�س��رائيلية واأذرعها الأمني��ة لتخويف وترهيب 
الفل�س��طينيني، وثنيهم عن موا�س��لة ن�س��الهم �س��د من يحتل 
اأر�س��هم ويرتك��ب العدي��د م��ن النته��اكات بحقه��م. ونفذت 
اإ�س��رائيل يوم اأم�س، عملية اإعدام مبا�سر؛ لل�ساب حممد علي 

دار ع��دوان ) 23 عام��ا(، ق��رب خميم قلنديا �س��مال القد�س 
املحتل��ة، وهي جرمية لي�س��ت باجلديدة ولن تك��ون الأخرية 
طاملا بقي القاتل مفلتًا من العقاب، ولطاملا يحظى بدعم كبري 

من املجتمع الدويل من خلل عدم حما�سبته على ارتكابها.
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
 إيداع مشروع تقسيم وتغيير هدف للقسيمة )49( من القطعة رقم )138( 

منطقة التنظيم : دير البلح
  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعل���ن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للجمهور 
الكري���م انها قد قررت بجلس���تها رق���م 2019/10 المنعق���دة بتاريخ 
2019/3/6 إيداع مش���روع تقس���يم وتغيير هدف للقس���يمة )49( من 
القطعة رق���م )138( – وذلك طبقا للمخطط المودع بمقر لجنة التنظيم 
المحلية لبلدية دير البلح تطبيقا لنص المادة السادسة عشر من قانون 

تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه واس���تنادا لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فإنه يجوز 
لجميع ذوي الحقوق في األراضي واألمالك المش���مولة بهذا المشروع او 
بأي مشروع آخر اودع بمقتضى المادة السادسة عشر سواء بصفتهم من 
أصحاب األمالك او بأي صفة أخري االطالع المودع وتقديم اعتراضاتهم 
علي���ه الى مكتب اللجنة المحلية لبلدية دير البلح خالل س���اعات الدوام 

الرسمي ولمدة ستة أسابيع من تاريخ نشر هذا اإلعالن .
)) وسوف لن يلتفت الي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

��ستدر�ج عرو�ض �أ�سعار مدقق ح�سابات قانوين
تعلن جمعية عثمان بن عفان الخيرية عن رغبتها في استدراج عروض 
أسعار لتدقيق حسابات الجمعية لعام 2019م, وإصدار تقرير المدقق 
الحسابات حس���ب األصول إضافة إلى مذكرة بالمالحظات والتوصيات 
التفصيلية بخصوص تطوير وتحسين النظام المحاسبي ونظام الرقابة 

الداخلية في الجمعية وفق الشروط التالية:
-1 أن تكون الشركة ) المدقق ( مرخصة لمزاولة مهنة التدقيق في فلسطين.
-2 أن تكون الشركة مسجلة في نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية.

-3 أن يكون لدى المدقق القدرة على إصدار البيانات باللغتين العربية و اإلنجليزية.
-4 تقديم األسعار بعملة الدوالر, وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.

-5 الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار المقدمة في العروض.
-6 رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

-7  موعد تس���ليم العرض يوم األحد الموافق 2019/04/07م الس���اعة 
الثانية عشر ظهرًا في مقر الجمعية الكائن في النصيرات-الدوار العام- 

برج يافا -الطابق الثاني.
-8 للمراجعة واالستفس���ار ومزيد من المعلومات يمنكم االتصال على 

جوال  0598603117, ت 2551150

جمعية عثمان بن عفان اخلريية

وأضاف���ت أن تعليم���ات التس���ريع مرحلة م���ن مراحل عديدة 
تس���عى الوزارة لتطبيقها في الس���نوات المقبلة على صعيد 
تس���ريع التعليم، كم���ا تعد الخطوة األولى عل���ى طريق وضع 

استراتيجية وطنية لرعاية الطلبة المتفوقين.
و التعري���ف الحقيق���ي  للتس���ريع التعليم���ي )القف���ز نحو 
المستقبل(، هو السماح للطالب الموهوب بالتقدم عبر درجات 
الس���لم المدرسي بس���رعة تتناس���ب مع قدراته بحيث تمكن 
الطالب من إنهاء التعليم المدرسي في مدة أقصر من المعتاد 
ع���ن طريق: االلتحاق المبكر بري���اض األطفال، و تخطي بعض 

الصفوف الدراسية.
قرار �سائب

المواطن���ة أم عبي���دة زي���ارة، لديه���ا طفلة بالص���ف الثاني 
االبتدائي، ترى أن قرار وزارة التربية والتعليم بتسريع التعليم 
للطلب���ة الُمتفوقين، ق���رار صائب وخطوة ف���ي طريق تطوير 
وتقدم المسيرة التعليمية ُأسوًة بباقي دول العالم الُمتقدمة، 
حيث ُيمكن الطلبة األذكياء من إنهاء المراحل الدراس���ية في 
أوقات قياس���ية، وااللتحاق بالجامعة مبكرًا، اضافة لالنغماس 

بسوق العمل كنابغة. 
وتقول زيارة ل�"االستقالل":" كان المفترض أن تكون بنتي في 
الصف الثالث حاليًا بداًل من الثاني، لكن بسبب تاريخ ميالدها 
بش���هر 1 تأخرت ع���ام عن الدراس���ة، فإذا ُطبق قرار تس���ريع 
التعليم س���تتمكن من تعوي���ض العام الضائ���ع وااللتحاق 

بالطلبة من نفس سنها". 
وأضاف���ت: "عندما كن���ا طلبة في المدرس���ة كان العالم ُيطبق 
قانون تس���ريع التعليم للطلبة الُمتفوقين في س���بيل رعاية 
الموهبون وتنمية قدراتهم العلمية والعملية في ذات الوقت، 
لذا ُيعد اتخاذ هذا القرار في فلسطين وإن كان ُمتأخرًا، خطوًة 
في طريق التطوير الواقعي واالبداعي وأن المنظومة التربوية 

ليست منقطعة عما يجري في العالم". 
وأك���دت أنه���ا س���تكرس وقتها وُجهده���ا لثق���ل القدرات 
الشخصية البنتها ورفع مستواها التعليمي أكثر من أي وقت 
مضى، كي تس���تطيع تجاوز امتحان القدرات التي س���تعقده 

الوزارة للطلبة المتفوقين للسماح لهم بالتسريع العلمي.   

ٍد غري مجُ
في حين وصف���ت المواطنة أم خالد حمد، أن قرار وزارة التربية 
والتعليم بأنه س���يء وغي���ر ُمجدي، وال يتناس���ب مع طبيعة 
العملية التعليمية في فلس���طين، إضافة إلى أن أولياء الطلبة 
والُمدرسين غير مؤهلين بما يتوافق مع " النظم الحديثة" في 

التعليم. 
وقالت حمد ل�"االس���تقالل":" العلم يؤخ���ذ تدريجيًا للمتفوق 
وغي���ره من الطلبة، فال ُيمكن لطالب مهما بلغ مس���توى ذكائه 
أن يس���توعب كمًا كبيرًا من المعلومات في وقت قليل، غير أن 
الُمدرس���ين في فلسطين غير ُمؤهلين بما يتوافق مع االنظمة 
الحديثة ف���ي التعليم، فبالكاد يس���تطيع الُمعل���م أن ُيفرق 
الطالب المتميز ع���ن غيره، خاص���ة إن كان الُمتفوق خجوال ال 

ُيشارك". 
وأضافت:" قرار تس���ريع التعلي���م ال يتوقف فقط على تأهيل 
الُمنظوم���ة التعليمة، إنما يش���مل أيضًا أولي���اء األمور الذين 
يج���دون صعوب���ة كبيرة في ش���رح وتعليم بعض المس���ائل 
وال���دروس ألبنائهم، فكيف يمكن لن���ا أن ُنعلمه ونتابع معه 

كمًا هائال من المعلومات في وقت قصير". وأشارت الى أن قرار 
تسريع التعليم سيظلم الكثير من الطلبة الُمتفوقين في حال 
لم يس���تطيعوا تجاوز امتحان القدرات الذي ستعقده الوزارة 
للسماح للطالب باالنتقال لصف آخر، وهذا ما قد ينعكس سلبًا 

على نفسيتهم ويؤثر على مستواهم الدراسي.  

حقق العدالة والإن�ساف يجُ
وبدورها، أك���دت القائم بأعمال مدير عام التعليم العام بوزارة 
التربية والتعليم ربيحة عليان، أن قرار "تس���ريع التعليم" جاء 
بعد دراسة عميقة بما يناس���ب  الطلبة، وضمن شروط لتلبية 
احتياج���ات كافة فئاتهم وتحقيق العدال���ة واالنصاف لهم، 
ففي وقت س���ابق أخذت الوزارة بعي���ن االعتبار فئة الطلبة من 
ذوي االحتياج���ات الخاص���ة، لذلك توجب عليه���ا النظر لفئة 

الُمتفوقين أكاديميًا. 
وقالت عليان ل�"االس���تقالل"، إن القرار ُيعطي الطالب الُمتفوق 
الذي اس���توفى كامل شروط التس���ريع الحق في االنتقال عبر 
السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بصف واحد من الصف 
الذي يدرس فيه بش���كل استثنائي، وهو يشمل االنتقال من 

الصف الرابع للسادس ومن الصف السابع للتاسع.
وأوضح���ت أن الطالب الُمتفوق يج���ب أن تتوفر به عدة معاير 
وش���روط لقبوله في نظام "تس���ريع التعلي���م"، تتمثل في أن 
يك���ون متفوقًا ب�%3 أعلى م���ن طالب صف���ه الُمتفوقين، أن 
يحصل على ُمعدل %95 فأكثر في المباحث االساس���ية، ومن 
ثم خضوعه المتح���ان قدرات، واألخذ بمالحظ���ات المعلمين، 
وتقييم ش���خصية الطالب، وفي النهاي���ة ضرورة موافقة ولي 

األمر.
ولفتت إلى أن القرار متعلق بعدة لجان، تبدأ من المدرسة ومن 
ثم المديرية، وأخي���رًا لجنة مركزية ف���ي وزارة التربية تتولى 

فحص األسماء المرشحة.
 وبينت أن نسبة الطلبة الذين سيشملهم القرار %3 بالصفين 
الرابع والس���ابع، ما يعني انه سيكون هناك 6 آالف طالب في 
الضف���ة وغزة ، علما ان الطالب لن يس���تفيد اال مرة واحدة من 

التسريع.
وش���ددت على أن الوزارة لن تلغي الصفين الخامس والثامن، 
فالق���رار مرتبط مع نهاية الفصل الدراس���ي األول، اذ س���يتم 
تس���جيل الطلبة المرش���حين، وم���ن ثم تبني آلي���ات تضمن 
اس���تيفاء الطالب خالل الفصل الدراسي الثاني منهاج الصف 

الذي تخطاه في خطة خاصة، ستكون بالتنسيق مع األهل.
وعددت مزايا تس���ريع التعليم التي م���ن بينها تحفيز الطلبة 
المتفوقي���ن أكاديمي���ًا، وتوفير ف���رص تعليمية تتناس���ب 
وقدراتهم، وضبط وتي���رة التعلم لتوائم قدرات هؤالء الطلبة، 
وتحس���ين مس���توى تحصيل الطلبة المتفوقين، والدافعية 
والثقة بالنفس والش���عور باإلنجاز، وتحسين االتجاهات نحو 
التعليم، وزيادة دافعي���ة بقية الطلبة لتحقيق تحصيل أعلى 

من أجل الترشيح للتسريع. 
وفيم���ا يتعلق بم���دى جهوزية النظام التربوي الفلس���طيني 
لهذا القرار، أكدت اس���تعدادهم للتسريع، موضحًة ان الرهان 
أواًل س���يكون عل���ى خبرات المعل���م، الذي ج���رى تدريبه على 
التقييم الحقيقي، وهو ما يتطلبه هذا النظام، كما أن النتيجة 
األساس���ية للقرار تظهر بعد تطبيقه عل���ى أرض الواقع العام 

القادم. 

 »تسريع الطلبة المتفوقين«.. فتح طريق المستقبل أم قفز في الهواء؟
غزة/ دعاء احلطاب:

اأث��ار ق��رار وزارة الرتبية والتعليم ب�« ت�س��ريع التعليم« 
للطلب��ة املجُتفوقني جدًل وا�س��عًا يف اأو�س��اط اأولياء اأمور 
الطلب��ة واملواطن��ني، فتفاوتت ردود اأفعاله��م بني موؤيد 
ال��ذي اعتربها خطوًة يف طريق تطوير وتقدم امل�س��رية 

التعليمية اأجُ�سوًة بباقي دول العامل املجُتقدمة واأنها جاءت 
متاأخرة، وبني راف�ض لكونها تتعار�ض مع طبيعة العملية 
التعليمية يف فل�سطني.  و�سادقت وزارة الرتبية والتعليم 
العايل موؤخرًا، على املرحلة الأوىل من تعليمات ت�سريع 
املتف��ّوق  للطال��ب  تتي��ح  والت��ي  الفل�س��طيني،  التعلي��م 

النتقال اإىل �س��ف درا�سي اأعلى ب�سف واحد من ال�سف 
ال��ذي يدر�ض فيه. واأو�س��حت الوزارة، يف بيان �س��حفي 
الأربعاء املا�س��ي، اأن تعليمات الت�س��ريع ه��ي اأحد املواد 
الت��ي ن�ض عليها قان��ون الرتبية والتعليم الفل�س��طيني، 

واأحد اأهم حماور تطوير التعليم يف فل�سطني.

  بين الرفض والقبول  

غزة/ االستقالل:
اس����تنكر المجلس التش����ريعي الفلس����طيني، اختط����اف قوات 
االحتالل اإلس����رائيلي للنائب حسن يوس����ف، بعد اقتحام بيته 
الواق����ع ببلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله وس����ط الضفة الغربية 

المحتلة.
واعتبر التشريعي في بيان وصل االستقالل نسخة منه، اختطاف 
النائب يوس����ف بمثابة انتهاك جسيم ألبس����ط قواعد القانون 
الدول����ي اإلنس����اني والحصانة البرلمانية التي م����ن المفترض أن 
النواب يتمتعون بها، مناش����دًا األم����م المتحدة لحماية القوانين 
واألنظم����ة الدولي����ة الت����ي وضعه����ا المجتمع الدول����ي وتعهد 

بحمايتها.
وطالب البرلمان����ات األوروبية والعربية واالتح����ادات والمنتديات 
البرلماني����ة ومنظمات حقوق اإلنس����ان بالتدخل العاجل والفوري 
إلط����الق س����راح جميع أس����رانا وف����ي مقدمتهم نواب الش����عب 

الفلسطيني.
ومن الجدير ذكره أن النائب حس����ن يوسف البالغ من العمر )64 
عامًا(، وأمضى قرابة 20 عاًما في سجون االحتالل، ويعاني من عدة 
أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم، والس����كري، وكان قد أفرج عنه 

في "21" من أكتوبر الماضي، بعد اعتقال استمر عشرة شهور.

التشريعي يدين اختطاف 
االحتالل للنائب حسن يوسف
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة – املوقرة
في القضية رقم 488 / 2018

في الطلب رقم 2340 / 2018 )تدخل(
في الطلب رقم 806 / 2019

المس���تدعي/ عمار داوود بش���ير الحرتاني- من النصي���رات هوية رقم/ 
803243880 باألصال���ة عن نفس���ه وبوكالته عن الس���يد/ عامر فضل 
كامل الحرثاني- بموجب وكالة عامة صادرة عن س���فارة دولة فلس���طين 
في اس���توكهولم – السويد بتاريخ 2017/10/3م وبوكالته عن السيدة/ 
فدوى حس���ن حسن وفا )الجندي بعد الزواج( بموجب وكالة عامة صادرة 
عن س���فارة دولة فلس���طين في الدوحة – قطر بتاري���خ 2017/10/12م.   

وكالؤه المحامون/ محمود أبو ريالة وغسان أبو مسلم ومحمد عودة
المستدعى ضدها/ سلمه حسن الحاج حسن الحرتاني- من سكان غزة الرمال مقابل 

نادي غزة الرياضي منزل الدكتور عبد الحليم وفا )مجهولة محل اإلقامة حاليًا(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المس���تدعى ضدها بما أن المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح 
غ���زة بالطلب رقم 2340 / 2018 وموضوعه )تدخل( في القضية رقم 488 / 2018 
وموضوعه حقوق ابراء ذمة لدى محكمة صلح غزة استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة 
دعواه ونظرًا ألنك مجهولة محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح غزة في 
نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
رقم 2 لس���نة 2001 وبناًء على قرار الس���يد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 
806 / 2019 بالس���ماح لنا بتبليغك عن طريق النش���ر المستبدل. لذلك يقتضي 
علي���ك أن تحضري له���ذه المحكمة يوم االثني���ن بتاريخ 2019/5/27 الس���اعة 
التاس���عة صباحاً كما يقتضي عليكم إيداع جوابك التحريري خالل خمس���ة عشر 
يوم من تاريخ النش���ر، وليكن معلومًا لديك انك اذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في 

القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. حرر في 2019/4/2م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

اعالن لتسجيل اراضٍ  " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ ناهض ومحمد وس���هير أبناء علي موس���ى الحلبي قد 
تقدم لتس���جيل المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول 
ادناه تس���جيال مجددا وعلى كل من يدعي بح���ق التصرف او المنفعة او الملكية 
او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بس���لطة 

االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل: ناهض ومحمد وسهير أبناء علي موسى الحلبي  من سكان رفح

-2 اسم المدينة او القرية: خانيونس
بئر س���ليم  بالقرب من  والواقعة:  -3اسم موقع االرض: القرارة   

زريعي مهنا
-4 رقم القطعة : 11 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  

رقم القسيمة : 23 "مالية " )حسب ادعاء المواطن(
الحصة: كامال     نوع األرض: ميري المساحة: 5996 م2 

-5 الحدود بموجب المخطط
شمااًل: أرض السيد/ إبراهيم مسلم زرعي مهنا

جنوبًا: شارع هيكلي بعرض 10 متر   شرقًا: شارع هيكلي بعرض 16 متر
غربًا: أرض السيد إبراهيم مسلم زرعي مهنا + أرض السيدة عزيزة أحمد زرعي أبو حجاج

-6 كيفية األيلولة لطالب التسجيل: بطريق شراء حصة من خالد ومحمد وأحمد أبناء 
حس���ن أحمد مهنا والمسجلة بأس���مائهم لدى ضريبة األمالك بوزارة المالية وحصة 

مسجلة باسمه لدى ضريبة األمالك بوزارة المالية. تحريرًا في:  2/ 4 / 2019م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

 رام الله / االستقالل:
 تعرض األس���يران إس���الم يس���ر 
محمد وشاحي )37 عاما( من جنين، 
وعدي ع���ادل س���الم )30 عاما( من 
بلدة الشواورة في بيت لحم، اللذان 
يقبع���ان حالي���ا في ع���زل معتقل 
الوحش���ي  للتنكي���ل  "عس���قالن"، 
خ���الل أحداث النقب في األس���ابيع 
الماضي���ة، بدعوى محاولتهما طعن 

سجانين في "النقب".
وأوضح محامي هيئة شؤون األسرى 
والمحرري���ن كري���م عج���وة أنه قام 
بزيارتهم���ا يوم أمس، مش���يرا إلى 
أنهما تعرضا إلى كس���ور في األنف 
مختلف  ف���ي  وكدم���ات  والص���در 
أنحاء الجس���د، وال يزاالن يشتكيان 
بالضرب  االعت���داء عليهما  آثار  من 
بش���كل وحش���ي على الجزء العلوي 
من جسدهما، حيث تم نقلهما إلى 
مستشفى "سوروكا" لمدة ساعتين، 

ومن ثم إلى التحقيق في "عسقالن". 
وبين المحامي أن األس���ير وشاحي 
ال ي���زال يعان���ي من كس���ر باألنف 
وكدمات واحمرار بالعينين، ويعاني 
أيضا من كسر بالصدر وكدمات في 
ظهره ورجلي���ه، وهناك  ثماني غرز 
في جبينه، وقد ت���م إجراء محاكمة 

داخلية ل���ه في المعتق���ل، وُفرض 
بحقة عدة عقوب���ات، والتي تمثلت 
بعزله ل����14 يوما، وحرمانه من زيارة 

ذويه، و"الكانتينا" لثمانية أشهر.
أما عن األسير سالم، فهو يشتكي 
الرأس  ف���ي  من كدم���ات خفيفة 
وأس���فل عينه، وهناك ع���دة غرز 

ف���ي جبينه، وقد ُأجري���ت له أيضا 
محاكم���ة داخلي���ة وفرضت بحقه 
عقوب���ات عدي���دة تمثل���ت بعزله 
ألسبوعين وحرمانه من زيارة ذويه 
ومن الكانتينا لمدة س���تة أشهر، 
وف���رض غرامة مالي���ة بقيمة 564 

شيقال.

 القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت إذاعة "صوت األس���رى" أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة، 
يدخلون أعواًما جديدة داخل سجون االحتالل، بينهم اثنان محكومان 

بالسجن المؤبد مدى الحياة.
وأوضحت اإلذاعة، أن األسير هيثم المتفق خليل حمدان )38 عاًما( من 
مدينة رام الله، يدخل عام���ا جديدا وهو معتقل عام 2002، ومحكوم 
بالس���جن المؤبد مدى الحياة، وأمضى 17 عاًما في س���جون االحتالل، 
باإلضافة إلى األس���ير مج���د محمود أحمد زي���ادة )35 عاًما( المعتقل 
عام 2002، ومحكوم بالس���جن 30 عاًما، وأمضى 17 عاًما في س���جون 

االحتالل.
كما يدخل األسير منير عبد الله مرعي )40 عاًما( من مدينة نابلس 
عامًا جديدًا، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 
مدى الحياة، وأمضى 16 عاًما في الس����جون، باإلضافة إلى  األسير 
عز الدين محمد صالح عطار)34 عاًما( من مدينة طولكرم والمعتقل 
منذ عام 2003 ومحكوم بالس����جن 21 عاًم����ا، وأمضى 16 عاًما في 

السجون.
ومن بلدة بيت حانون ش���مال قطاع غزة، يدخل األس���ير دفاع نايف 
أحمد أب���و عاذرة )32 عاًم���ا( ، والمعتقل منذ ع���ام 2008، ومحكوم 
بالس���جن 27 عاًم���ا، وأمضى 11 عاًما في الس���جون، عامًا جديدًا في 

سجون االحتالل.

غزة/ االستقالل:
سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة 
أبنائهم في سجن "إيشل" الصحراوي ببئر السبع؛ وذلك عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأفادت المس���ئولة اإلعالمية باللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة س���هير زقوت،" 
بتوجه 17 من أهالي أسرى القطاع فجر يوم أمس، لزيارة 11 أسيًرا بسجن "إيشل".

ويعد سجن "إيشل" الواقع في مدنية بئر السبع المحتلة من السجون صاحبة الطبيعة 
األمنية المش���ددة، ويوجد به خمسة أقسام لألسرى الفلس���طينيين بينهم قسمان 
للعزل االنفرادي. وتتزامن زيارة األس���رى ألبنائهم في الس���جون م���ع اعتصام دائم 
يقيمه أهالي األسرى في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة أمام مقرات 
الصلي���ب األحمر للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة باإلفراج عنهم. ويقبع في س���جون 
االحتالل نحو س���بعة آالف أسير فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 350 أسيًرا 

من غزة، فيما استشهد 207 أسرى نتيجة سياسة اإلهمال الطبي داخل السجون.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين إن ادارة س���جن "عوفر" شددت من 
إجراءاتها تجاه المعتقلين في اآلونة األخيرة بما يتساوق مع سياسة مصلحة 
الس���جون والمستوى السياسي اإلس���رائيلي في التضييق على األسرى في 

كافة المعتقالت.
ولفتت الهيئة في بي���ان صحفي، إلى أن من بين تلك اإلجراءات رفع درجات 
التش���ويش في األجهزة المثبتة بين أقسام المعتقل، وزيادة اعداد األقفال 
على األبواب، وزيادة عمليات التفتيش، و"الدق" على ش���بابيك الغرف بوجود 
عدد مضاعف من السجانين. وأوضحت أن رفع درجات التشويش في األجهزة 
القريبة من األسرى األشبال، زاد من إصابتهم بأوجاع الرأس والصداع المستمر، 
وأن إدارة المعتقل ترفض الحوار مع االسرى بهذا الخصوص وتتجاهل اآلثار 

الخطيرة لمثل هذه األجهزة المسرطنة المنتشرة بين األقسام.
وبينت أن حالة من التوتر وعدم االس���تقرار تشهدها عدة سجون منذ أشهر 
بفعل اإلجراءات القمعية والتنكيلية التي تنتهجها سلطات االحتالل تجاه 
المعتقلين، من اقتحامات واس���تفزازات وتضييق عل���ى مختلف األصعدة، 
إضافة إلى الشروع بتركيب أجهزة تشويش في العديد من السجون، الخطرة 

على صحة األسرى على المدى القريب والبعيد.

نابلس/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى أمس الثالثاء، بأن سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي أفرجت عن األسير مراد أيمن حسين أبو هديب )24 عاًما( من مخيم عسكر 

قضاء مدينة نابلس، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 28 شهًرا.
وأوضح�ت المؤسس���ة في بيان صحفي أن ق���وات االحتالل اعتقلت أبو هديب بتاريخ 
2017/01/12م، وحكمت عليه محكمة س���الم العسكرية بالسجن الفعلي )28( شهًرا 
وغرام���ة مالية قدرها )8000( ش���يكل، بتهمة قيامه بنش���اطات ضد قوات االحتالل 

وإلقاء زجاجات حارقة، وهو ينتمي لحركة الجهاد اإلسالمي.
واألس���ير المحرر أبو هديب أعزب، وله شقيق آخر داخل سجون االحتالل يقضي حكًما 
بالس���جن )21( شهًرا، ويقبع حالًيا في س���جن "النقب". وتقدمت م�ؤس���س�ة مه��ج�ة 
ال��ق��دس بالته�ن�ئ�ة من المح�رر أبو هديب وعائلته، بمناسبة تحرره، متمنيًة اإلفراج 

العاجل عن جميع األسرى واألس��يرات من س��جون االحتالل.

هيئة األسرى: إدارة »عوفر« تشدد األسيران وشاحي وسالم تعرضا للتنكيل الوحشي خالل أحداث النقب
من إجراءاتها تجاه المعتقلين

اإلفراج عن أسير من نابلس 
بعد إنهاء محكوميته

17 من أهالي أسرى غزة 
يزورون 11 أسيرًا بـ »إيشل«

5 أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة داخل سجون االحتالل

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح غزة
الموضوع / نشر أمر بيع بالمزاد العلني

بناء للقرار الص���ادر بتاريخ 03/24 / 2019 عل���ى صفحات القضية رقم 
1233/ 2018 والمتكونة بين:-

طالب التنفيذ / صالح صالح ابراهيم الحوت
المنفذ ضده / محمد ابراهيم عبد الرحمن صقر

ايهاب فتحي ابراهيم صقر
والقاضي بنشر أمر البيع للبضاعة المحجوزة على صفحات القضية 
المرقوم اعاله وه���ي عبارة عن مالبس أطف���ال بأنواعها والتي تم 
تقدير ثمنها بأعلى سعر 20416 شيكال اسرائيليًا فقد تحدد يوم 
11 / 04 / 2019 جلس���ة للبيع في الم���كان المحجوز به البضاعة ) 
رفح - البلد - بالقرب من الدفاع المدني( لذا على من يرغب بالدخول 
بالمزاي���دة مراجعة دائرة التنفيذ خالل ال���دوام اليومي قبل موعد 
البيع على أن يدفع المش���ترك تأمينا قدره عشرة بالمائة من قيمة 

تثمين البضاعة.

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح رفح
اأ. اإبراهيم اأبو ريدة 
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أعل���ن أن���ا المواطن/ف���دوى محم���د منص���ور احمد 
مصلح..... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمل رقم )801792938  (( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطن/ محم���د عبد الحي عب���د الله ابو 
شماله..... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحم���ل رقم )401284674 (( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد فتحي سعيد دحالن
..... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 
رق���م )80235712 (( فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ تحرير ماهر موسى الزقزوق ..... /. 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801943523  (( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أسعد سليمان عوض حجازي   ..... 
/. ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )700421696   (( فعلى م���ن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زكريا مصباح محمد حبيب..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800028193 (( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد محمد غازي جبريل..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407825645 (( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة
في القضية المدنية رقم 2018/258 حقوق

في الطلب رقم 2019/356
 مذكرة حضور

المدعى / حسين احمد حسين الحساينة 
  من سكان غزة الصبرة شارع المغربي هوية رقم 922031851

المدع���ى عليه / منذر حمودة س���عيد أبو خالد  معس���كر جباليا ش���ارع 
الهوجة عمارة أبو ندى  مجهول محل اإلقامة

قيمة الدعوى /)7000 دوالر امريكي سبعة االف دوالر امريكي (
)4000 شيكل أربعة االف شيكل (

دعوى حقوق رقم 2018/258 حقوق
 التفاصيل بما ان المدعى قد اقام عليك دعوة استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه 
لذلك يقتضي عليك ان تحضر الى هذه المحكمة جلسة األربعاء 2019/4/17 للرد على 
دع���واه كما يقتضي عليك ان تودع قلم ه���ذه المحكمة ردك التحريري خالل 15 يومًا 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة وان ترس���ل الئحة جوابية الى المدعي حسب عنوانه. 

وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يسير في دعواه.

رئي�س قلم حمكمة �سمال غزة
  اأ. هاين الهندي

غزة/ االستقالل:
 اكدت د. اميرة الهندي مستش���ارة وزير الصحة لش���ؤون التحويالت الخارجية، الغاء 

قرار وقف التحويالت الطبية لمرضى القلب في النجاح.
وقالت د. الهندي في بيان لوزارة الصحة، انه وعطفا على قرار الغاء التحويالت الطبية 
لمستش���فى النجاح لقسم القسطرة وجراحة القلب لعدم توفر اخصائي جراحة قلب، 
وتأكيد المستشفى يوم أمس، انه على استعداد الستقبال جراحات القسطرة والقلب 
بعد توف���ر اخصائيين، لذا تقرر الغاء قرار وقف التحويالت. وكانت قد اصدرت دائرة 
ش���راء الخدمة في وزارة الصحة، أم���س األول، قرارا بوقف تحوي���ل الحاالت المرضية 
لمرض���ى القلب إلى مستش���فى جامعة النج���اح، لحين تعيي���ن كادر طبي مختص، 
ووقعت على القرار مستشار وزير الصحة لشؤون التحويالت الطبية، د.اميرة الهندي، 

وقررت وقف هذه التحويالت، في ظل عدم وجود طاقم طبي متخصص في القلب.

غزة/ االستقالل:
أوصى مش���اركون في ورشة عمل حول ضوابط الزواج السعيد في الشريعة اإلسالمية 
نظمته���ا كلية الدعوة االس���المية التابعة لوزارة األوقاف بض���رورة عدم المغاالة في 

المهور, و االنجرار خلف العادات والتقاليد فارغة المضمون.
جاء ذلك خالل اختتام فعاليات ورش���ة العمل بحضور ومش���اركة مدير عام التعليم 
الش���رعي د. شكري الطويل و نخبة من مخاتير ووجهاء محافظة الشمال وممثلين عن 

تعليم شمال غزة ولجان اإلصالح ومحاضري الكلية.
كما طالب المشاركون الوعاظ والخطباء الى الحديث عن محظورات الزواج والعمل على 
تطبي���ق ما نص عليه ش���رعنا الحنيف في موضوع الزواج، الى جانب ترش���يد نفقات 
الزواج م���ا أمكن واالقتصار على األساس���يات، و توعية المقبلين عل���ى الزواج بالصبر 
والتحم���ل ألعباء الحي���اة الزوجية من خالل دورات علمية في فقه األس���رة. وتحدث د. 
الطويل عن أهمية اللقاء ومكانة الزواج في اإلس���الم ومدى االنضباط وااللتزام بشروط 
الش���ريعة اإلسالمية التي تكفل سعادة األس���رة، منوًها الى إدارته تهدف من خالل 
هذه الورشة الى وضع ضوابط تضمن السعادة الزوجية والحياة الكريمة بين الزوجين.

غزة/ االستقالل:
قال وكيل وزارة التنمية االجتماعية يوس���ف إبراهي���م يوم أمس، إن الوزارة 
فتحت صفحة خاصة ورابطًا جديدًا لتسجيل الحاالت الفقيرة في قطاع غزة.

وأك���د إبراهيم في بيان نش���ره عبر حس���ابه في فيس���بوك، أن هذا اإلعالن 
للتس���جيل ليس له عالقة بأي منحة أو برامج مساعدات، موضحًا أنه يأتي من 
باب تحديث البيانات والعدالة وتكافؤ الفرص وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل 

سابقا وتنطبق عليه معايير التسجيل.
وش���دد إبراهيم على أن الرابط يأتي أيًضا حرًص���ا وتأكيدًا من وصول الوزارة 

لكافة الحاالت التي تعاني الفقر في المجتمع الفلسطيني.
وُيعان���ي قطاع غ���زة من أوضاع معيش���ية صعبة جراء الحصار اإلس���رائيلي 
المفروض منذ عام 2007 والعقوبات التي تفرضها السلطة منذ أبريل 2017.

غزة/ االستقالل:
للعلوم  الجامعية  الكلية  أكاديميو  نجح 
التطبيقي���ة بغزة وطلبته���ا في تصدر 
مجموع���ة م���ن المس���ابقات المحلي���ة 
والوطنية خالل الفصل الدراسي الثاني 
م���ن الع���ام 2018-2019م، في مجاالت 

بحثية وريادية وأكاديمية وعلمية.
وذك���رت الكلية في بيان له���ا، أنه على 
نقابة  كرم���ت  األكاديم���ي  المس���توى 
الفلسطينية  والمدققين  المحاس���بين 
جيهان أبو ناهية، المدرس���ة في برنامج 
المحاس���بة التطبيقي���ة التابع لقس���م 
إدارة الم���ال واألعم���ال ومنحتها جائزة 
المحاسب المتميز للعام 2018م عن فئة 
المحاسب األكاديمي، وذلك بعد تغلبها 
األكاديميين  المحاس���بين  كاف���ة  على 
المش���اركين م���ن مختل���ف الجامعات 

الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.
وينفرد أكاديميو الكلية الجامعية بهذه 
الجائزة للعام الثان���ي على التوالي بعد 
ف���وز عمر الجعيدي رئيس قس���م إدارة 
الم���ال واألعمال بنس���ختها ف���ي العام 

الماضي.
وزارة  الريادي، منحت  المس���توى  وعلى 
أمينة حمو  الفلس���طينية  المرأة  شئون 
المدرس���ة في برنامج تصميم وصناعة 
األزياء التابع لقس���م المهن الهندسية 
لقب ام���رأة فلس���طين للع���ام 2018م 
في المج���ال الريادي، تقدي���را لتألقها 
وإبداعها ف���ي مجال ريادة األعمال الذي 
انطلق���ت منه لعالم تصمي���م وصناعة 

األزي���اء، ضم���ن جوائ���ز تكري���م امرأة 
فلس���طين للعام 2018م ال���ذي أقامته 
الوزارة ضم���ن فعاليات يوم المرأة الذي 

يصادف الثامن من آذار في كل عام.
اإلس���المية  الجمعي���ة  كما أعلن���ت 
بمحافظ���ة رف���ح ع���ن ف���وز المهندس 
المهن  بقس���م  الم���درس  بدي���ر،  بهاء 
ف���ي  الثان���ي  الهندس���ية بالمركز 
جائزة مس���ابقة تصميم قري���ة األيتام 
النموذجية، والتي تعتبر أكبر مس���ابقة 
معمارية على مستوى قطاع غزة كونها 
تستهدف منشأة ستقام على مساحة 
22000 مت���ر مربع لصالح 500 نزياًل من 

كال الجنسين.
وعلى المس���توى الطالبي، فاز الخريجان 
أمج���د نعي���م ومحم���د حس���ين م���ن 
بكالوريوس هندسة تكنولوجيا المباني 

بجائزة مؤسسة التعاون للشباب، وجائزة 
الفلس���طيني  للش���باب  الكالوتي  منير 
الريادي "لغٍد أفضل نب���دع"، وذلك عن 
مبادرتهما الخاصة باالستفادة من رماد 
النفاي���ات الصلبة في إنت���اج حجر بناء 
خفيف. وسيكون لهذا النوع من الحجر 
آثار إيجابية على البيئة من جانب، وعلى 
االقتص���اد من جانب آخر، ألنه س���يقلل 
من تكلفة البناء خاصة في ظل األوضاع 
االقتصادي���ة الصعب���ة الت���ي يمر بها 

القطاع بفعل الحصار.
الطالب���ات  الس���ياق، فازت  ذات  وف���ي 
س���ندس طموس وخديج���ة خضر ونور 
الش���حري وأماني ع���ودة بالمركز األول 
في المس���ابقة الوطني���ة األولى للبحث 
العلمي عن اختصاصات العلوم اإلدارية 
وزارة  والتي نظمتها  والقانون،  والمالية 

التربية والتعليم العالي على مس���توى 
كاف���ة الجامعات والكلي���ات في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وذلك عن مش���روع 
تخرجه���م ال���ذي حم���ل عن���وان "آثار 
التحفظ المحاسبي على إدارة األرباح في 

ظل الحاكمية المؤسسية".
وتأت���ي هذه اإلنجازات ف���ي ظل حرص 
التطبيقية  للعل���وم  الجامعية  الكلي���ة 
عل���ى المش���اركة الفاعلة ف���ي مختلف 
المس���ابقات والمنافس���ات على النطاق 
المحل���ي والوطن���ي، إليمانه���ا الكامل 
بأهمي���ة ه���ذا الن���وع م���ن التناف���س 
ال���ذي يعزز ثق���ة األكاديميين والطلبة 
بأنفسهم ويدفعهم إلى تقديم أفضل 
م���ا لديهم لخدم���ة الوط���ن والمجتمع 
وللمس���اهمة الفاعل���ة ف���ي نهضت���ه 

وتنميته. بحسب البيان.

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تتصدر مسابقات محلية

الصحة تلغي قرار وقف 
التحويالت الطبية لمرضى القلب

التنمية االجتماعية تفتح صفحة 
لتسجيل الحاالت الفقيرة بغزة

رام الله/ االستقالل:
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير ش���ؤون القدس عدنان الحس���يني: 
إن ق���رار البرازيل افتتاح مكتب تجاري بصفة دبلوماس���ية في القدس يمثل انتهاًكا 
فًظا وصريًحا لقرارات الش���رعية الدولية واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني في 
عاصمته األبدية. وأضاف الحس���يني في تصريح صحفي أن افتتاح المكتب التجاري 
هو انجرار مع المحاوالت االس���رائيلية غير المشروعة لضم القدس، داعيًا  البرازيل إلى 

التراجع عن قراراتها وااللتزام بقرارات الشرعية الدولية.
واس���تقبل نتنياهو ضيفه البرازيلي في مطار "بن غوريون"، والذي أش���اد بالعالقات 
بينهما، وبتوجه بولس���ونارو في تعزيزه���ا بتوقيع االتفاقي���ات بينهما في مجاالت 

التجارة واالستثمارات والتكنولوجيا والزراعة والطاقة والسياحة.
وقال الرئيس البرازيلي بالعبرية خالل مراسم الترحيب به ونتنياهو إلى جواره في "تل 
أبيب": "أحب إسرائيل". وسيشارك الرجالن في فعالية إبرام سلسلة اتفاقيات ثنائية 
في مجال األمن والطيران واألمن الداخلي والعلوم والتكنولوجيا، كما سيبرمان مذكرات 

التفاهم في مجاالت "السايبر" والصحة والمياه.

الحسيني: قرار البرازيل افتتاح مكتب 
تجاري بالقدس انتهاك للشرعية الدولية

توصيات بعدم المغاالة في 
المهور في ظل الظروف الراهنة
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أعلن أنا المواطن/غسان محمد شحدة عمران
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
933782856 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ يعقوب محمود عمر االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
404181141( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن/ س���لمان عبد القادر اس���ماعيل 
البش���يتي..... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية 
التي تحمل رق���م )906547088( فعلى من يجدها 

رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أدان���ت فصائ���ل المقاومة الفلس���طينية، ما قامت به 
أجهزة أمن الس���لطة من اعتقال وقتل الشاب محمود 
رش���اد الحمالوي )32 عامًا( وهو من س���كان قطاع غزة 
ويقيم في رام الله منذ أعوام، والذي تعرض للتعذيب 
القاس���ي في س���جون جهاز األمن الوقائي وأعلن عن 

وفاته بعد اعتقاله بنحو ١٤ يومًا. 
وقال���ت الفصائل، ف���ي بيانات له���ا: إن جريمة قتل 
الش���اب الحمالوي في سجون الس���لطة ليست الحالة 
األولى من نوعها مما يدلل على س���وء تعامل األجهزة 
األمنية في الضفة مع المعتقلين في سجونها، والتي 
م���ن واجبها الدف���اع عنهم وحمايته���م من االحتالل 
وليس اعتقالهم وتعذيبه���م، مطالبة النيابة العامة 
وبمش���اركة مؤسسات حقوقية محلية ودولية بضرورة 
فت���ح تحقيق جّدي وعاجل في ه���ذه الجريمة، وصواًل 

لمحاسبة المتورطين والمشاركين بارتكابها.
وقالت حركة الجهاد اإلس���المي "تابعنا بألم ش���ديد 
ش���هادات عائل���ة الش���اب المغ���دور محمود رش���اد 
الحمالوي، الذي وصل عائلته جثة هامدة، إثر االعتداء 
البش���ع عليه من قبل عناصر يعملون في جهاز األمن 
الوقائي في رام الله، ومن ثم إيداعه في سجن بيتونيا 

التابع لجهاز األمن الوقائي حتى وفاته".
واعتب���رت الحركة هذا الحادث بأن���ه "جريمة مكتملة 
األركان"، وقدم���ت تعازيه���ا وتضامنها م���ع عائلته 

المكلومة.

جرمية نكراء
واس���تغربت حماس، م���ن "الصمت المري���ب للنائب 
العام ووزارة الداخلية في الضفة ومؤسس���ات حقوق 

اإلنسان إزاء هذه الجريمة البشعة"، وتقدمت بالتعزية 
والمواس���اة لعائلة المغدور، مطالبًة بضرورة محاس���بة 

مرتكبي هذه "الجريمة النكراء" .
ووفق���ًا لتحقيق���ات أجراها مرك���ز "حماي���ة" لحقوق 
اإلنس���ان، فقد أفاد ش���قيق الضحية عماد الحمالوي 
أن���ه في يوم 14 مارس الماض���ي أقدمت مجموعة من 
األش���خاص على اقتحام المنزل ال���ذي كان يقيم فيه 
المواطن الحمالوي، واعتدت علي���ه أثناء نومه وضربه 
ضرب���ًا مبرحًا باله���راوات الحديدية ف���ي جميع أنحاء 

جسده وتحديدًا منطقة الرأس.
وذكر أنهم س���حلوه على س���لم البي���ت وألقوه مجردا 

من مالبسه في األجواء ش���ديدة البرودة وسط الشارع 
واالس���تمرار بضربه أم���ام المارة ضرب���ًا مبرحًا وقد تم 
اقتياده بجيب أبيض الل���ون لجهة غير معروفة، وفي 
يوم 18 من نفس الشهر تم تسليمه لمعتقل بيتونيا.

وبحس���ب إفادة شقيق "المتوفي" ففي حوالي الساعة 
العاش���رة صباحًا في يوم 18 مارس، تلقى اتصااًل من 
سجن بيتونيا وقد أخبرنا المتصل بأن شقيقه محمود 
أصيب بجلطة دماغية وأثناء نقله للمستشفى توفي.

وبحس���ب تحقيقات المرك���ز؛ فقد قام مدير س���جن 
بيتوني���ا باالتصال بذوي الضحية وإعالمهم أن ابنهم 
فارق الحياة وأنه تسلمه من جهات تتبع لجهاز األمن 

الوقائي وقد ظهر عليه آثار التعذيب.

توجب العقاب
وبدوره أكد  النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس 
اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني 
أن قتل المواط���ن محمود الحمالوي من غزة على أيدي 
المنفلتة" جريمة تستوجب المحاسبة  "أجهزة عباس 

والمحاكمة.
وطالب النائ���ب الغول النيابة العام���ة بإجراء تحقيق 
عاجل حول هذه الجريمة النكراء، والكشف عن القتلة 
الحقيقيي���ن ومس���ؤوليهم ومالحقته���م وإيقافهم 
ومحاس���بتهم ومحاكمتهم أم���ام المحاكم المختصة 

في أسرع وقت ممكن.
ودع���ا لوض���ع ح���د له���ذا الفلت���ان األمن���ي ال���ذي 
تمارس���ه أجهزة الس���لطة األمنية ف���ي الضفة ضمن 
التنس���يق األمني خدمة لالحتالل اإلس���رائيلي، مبينًا 
أن هذه الجريمة المدانة ليس���ت األولى التي ترتكبها 

أجهزة عباس.
وكش���ف النائب الغول النقاب عن االنتهاك الفظيع 
للقواني���ن الفلس���طينية والدولي���ة له���ذه األجهزة، 
وعن م���دى اإلجرام الذي تمارس���ه خدم���ة لالحتالل، 
وارتكابها جرائم ضد اإلنس���انية وضد حقوق اإلنسان 

الفلسطيني.
وطالب النائب الغ���ول بإعادة بناء األجهزة األمنية في 
الضفة لتبنى على عقيدة أمنية وطنية خالصة تخدم 

الشعب الفلسطيني.
وكانت مؤسسات حقوقية طالبت النائب العام في رام 
الله بفتح تحقيق جدي ش���امل في ظروف ومالبسات 

وفاة المواطن محمود رشاد محمود الحمالوي.

انتهاك للقانون 
وأك���د النائ���ب الثان���ي لرئي���س المجلس 
التش���ريعي د. حسن خريش���ة أن االعتقال 
السياس���ي مرفوض جملة وتفصيال ويجب 
عل���ى االجهزة األمني���ة أن تتوقف عنه فورًا 
لما فيه من إساءة للفلس���طينيين، ويشكل 
انتهاكًا صارخًا لتضحيات أبناء ش���عبنا في 
مواجهة االحت���الل الذي يواص���ل هجماته 

الشرسة في الضفة الغربية والقدس.
وق���ال خريش���ة : "إن التعذيب في س���جون 
واالتفاقيات  القوانين  السلطة يتنافى وكل 
الخاص���ة بحقوق اإلنس���ان والموقعة عليها 
الس���لطة، الفتا الى أنه يعد بمثابة انتهاك 
للقانون الفلس���طيني بالدرج���ة األولى وفي 

ذات الوق���ت يزيد من الهوة بي���ن المواطن 
الفلسطيني وبين السلطة.

وأضاف :" في الوقت الذي يتعرض له شبابنا 
الفلس���طيني من المالحق���ة والمطاردة من 
قب���ل االحتالل وهم يقاومونه بأبس���ط انواع 
المقاومة كالس���كين وغيرها من الوس���ائل ، 
يتم اعتقالهم ومالحقتهم  من قبل أجهزة 
السلطة على خلفية سياسية ما يشكل حالة 

من القهر لدى أبناء شعبنا".
وأشار خريشة الى أن غياب المجلس 
حقيقية  رقابية  كجهة  التش����ريعي 
تمث����ل الش����عب الفلس����طيني بعد 
قرار رئيس الس����لطة حل����ه بقرار من 
المحكم����ة الدس����تورية فت����ح الباب 

واس����عًا أمام االنته����اكات المرتكبة 
بحق المواطنين.

وطال���ب خريش���ة بتش���كيل لجن���ة وطنية 
وش���عبية بالتحقيق بهذا الموضوع ويكون 
أح���د أعضائه���ا قاضيًا وتضم ش���خصيات 
اعتباري���ة وتنظيم���ات فلس���طينية ترف���ع 
توصياته���ا وتتخذ القرار المناس���ب لوقف 
تلك التجاوزات والممارسات الالنسانية بحق 

أبناء شعبنا.

مدان وم�ستنكر 
م���ن جانبه، قال عضو لجن���ة الحريات العامة 
خليل عساف إن قتل الشاب الحمالوي عمل 
مدان ومستنكر حتى صدور نتائج التحقيق 

والتشريح الخاصة بالقضية".

وشدد عساف ل�"االستقالل"  على إنه اذا ثبت 
بالدليل أن ما حدث للشاب الحمالوي هو قتل 
بسبب التعذيب فسيكون له عواقب  وخيمة 
يجب محاس���بة مرتكبيها ومحاكمتهم ألن 

أرواح أبناء شعبنا ليست رخيصة.
وأك���د أن���ه ال يمك���ن القبول بم���ا يجري من 
تعذيب وانتهاكات بحق المعتقلين وخاصة 
وأن القانون كف���ل لهم حقهم في المعاملة 
الحس���نة ف���ي ظ���روف اعتقالهم م���ن قبل 

االجهزة األمنية ".
واوضح عساف أن حق اإلنس���ان بالحياة هو 
أسمى الحقوق ومن غير المقبول االستهانة 
بأرواحه���م بأي ش���كل من األش���كال وعلى 
السلطة احترام القانون ومالحقة كل شخص 

ينتهك القانون س���واء س���لطة تنفيذية أو 
مواطن.

وكش���فت عائلة الش���اب محمود رش���اد 
محمود الحمالوي )30 عاًما( من قطاع غزة 
عن تفاصيل مرعبة حول أس���باب وفاته 
في أحد مراكز الشرطة بقرية بيتونيا في 
رام الله، مشيرة إلى أنه تعرض لتعذيب 
ش���ديد من طرف جهاز األم���ن الوقائي 
الذي ق���ام باختطافه قب���ل 14 يوًما من 

منزله.
وكان الحم���الوي من مخيم المغازي وس���ط 
قطاع غ���زة، متواج���دا في الضف���ة المحتلة 
لغرض العمل وتأمين قوت أهله س���يما وأنه 

المعيل ألسرته.

الفصائل تدين جريمة قتل »الحمالوي« بسجون السلطة

التعذيــب فــي سجــون السلطــة.. نهــج لــم يتوقف 
غزة / حممد اأبو هويدي: 

مل تتوق��ف الأجه��زة الأمني��ة يف ال�س��فة املحتلة 
عن موا�س��لة �سيا�س��ة تعذيب املوقوفني واملعتقلني 
لديه��ا عل��ى خلفي��ة �سيا�س��ية اأو جنائي��ة، حي��ث 

تنتهج اأ�س��اليب وح�س��ية دون اأي اعتبار للمواثيق 
الدولية. واأدانت الف�س��ائل الفل�س��طينية جرمية 
اختط��اف جه��از الأم��ن الوقائ��ي التاب��ع لل�س��لطة 
يف رام اهلل ال�س��اب حمم��ود ر�س��اد احلم��اوي م��ن 

�س��كان غ��زة، والعتداء عليه حتى ف��ارق احلياة. 
وطالبت الف�س��ائل  مبحا�س��بة املعتدين املت�س��ببني 
مبقتل ال�ساب احلماوي واأعربت عن بالغ تعازيها 

وت�سامنها مع عائلته املكلومة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/نوال  نمر زكي بربخ..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962200499 (( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطن/ عب���د الرحمن ياس���ر احمد ابو 
ظاهر..... /. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رق���م )400051298(( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطن/ معي���ن محي الدين س���ليمان 
الربايع���ة..... /. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
التي تحمل رقم )400179776  (( فعلى من يجدها 

رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

ال�ساب املغدور حممود احلماوي 
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نخطئ كثيرًا عندما ننس���ى فلس���طين التاريخية، األرض العربية الفلس���طينية، 
َرها اليبوس���يون، الديار  س���وريا الجنوبية، الب���اد التي س���كنها العمالق���ة وَعمَّ
المقدس���ة التي فتحها عمر بن الخطاب، وعبر منها س���يف الله المس���لول خالد 
بن الوليد ودخلها داهية العرب عمرو بن العاص، وس���كنها من بعدهم الصحابة 
الكرام ودفن فيها الس���لف الصالح، وطهرها سيف الدين قطز، وحررها السلطان 
صاح الدين األيوبي، وس���كنها العرُب الفلس���طينيون، وعاش فيها المس���لمون 
والمس���يحيون، يحملون معًا الهوية الفلسطينية، وينتمون إلى القومية العربية، 
وينطقون جميعًا باللغة العربية، ويدينون باإلس���ام والمسيحية، وننشغل عنها 
كلها بمدينٍة فيها أو بمحافظٍة منها، وهي التي تشمل كل المحافظات وتحتضن 
كل المدن، ففيها الق���دس والرملة، وحيفا ويافا، والخليل ونابلس، وغزة والجليل، 
وبيسان والطيرة، والعفولة والخضيرة، والناصرة وقيسارية، وأم الفحم وبئر السبع، 
وعكا وطبريا، وصفد وصفورية، وغيرهم من مدن فلسطين التاريخية، وحواضرها 

القديمة، ومرافئها العتيدة، ومدنها العامرة.
فلس���طين هي األم والوطن، وهي األرض والهوية، وهي الش���رف والكرامة، وهي 
الش���هامة واألصالة، وهي الجبين والشامة، وهي الروح والقلب معًا، إليها تنتسب 
مدنها وينتمي أهلها، ومنها يأخذون المكانة ويحظون بالقدر والقيمة، وبها عن 
غيرهم يتميزون وبسببها يتقدمون ويبجلون، إذ ال قيمة لبقعٍة من األرض تنتزع 

من فلس���طين وتنفصل عنها، وال حياَة لجزٍء يقطع منها أو ينس���لخ عنها، كما ال 
فضل لمدينٍة على أخرى إال بالنسب واالنتماء، والتضحية والعطاء، والبذل والفداء، 
فهم س���واٌء يتساوون، وأتراٌب يتش���ابهون، وتراٌب بها يتقدس، وبقاٌع باالنتماء 
إليها تتطهر، وهي جزٌء من األرض التي باركها الله عز وجل بين العريش والفرات، 

ولكنه جّل شأنه خصها وحدها كلها بكل بقاعها بالتقديس.
لهذا فإننا نخطئ كثيرًا عندما نعلي شأن بقعٍة من ديارنا المقدسة أيًا كانت فوق 
فلس���طين، أو على حساب غيرها من أرضنا المباركة، ونعتقد بأنها قلب فلسطين 
الناب���ض وعنوانه���ا الثائر، وأنه���ا إن كانت بخيٍر فإن فلس���طين كلها بخيٍر، وإن 
أصابها مكروٌه أو حلت بها مصيبة، فإن فلس���طين كلها في كرٍب ومحنٍة، وإن كان 
هذا األمر صحيٌح وإيجابي بمعناه العام األخوي والتضامني، الذي قال عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »مثل المس���لمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
ى«،  كمثل الجس���د، إذا اشتكى منه عضٌو تداعى له س���ائر الجسد بالسهر والحمَّ
إذ ُيحزن فلس���طين كلها ما يصي���ب غزة وما يلحق بها ج���راء العدوان والقصف 
اإلسرائيلي، أو بسبب الحصار والتضييق الظالم المفروض عليه، كما ُيحزن األرض 
الفلس���طينية كلها، ومعها بقاع العالم اإلس���امي كله، ما يصيب مدينة القدس 
والمس���جد األقصى من تنكيٍل وتدنيٍس، واعتداٍء وتخريٍب، واقتحاٍم واس���تياٍء، 

ولذلك فإنهم معهما يتضامنون، ولها يتداعون، وعليها يقلقون ويهتمون.

ال أقلل أبدًا من ش���أن المدينتين العظيمتين وال أحقر من نضالهما أو أس���تخف 
بمعاناتهم���ا، فالق���دس التي باركها الل���ه عز وجل وما حوله���ا، المدينة العربية 
الفلسطينية الخالصة، عاصمة فلسطين وزهرة مدائن العرب والمسلمين، مسرى 
رس���ول الله صلى الله عليه وسلم، ومعراجه إلى السماوات العلى، لكن ما قيمتها 
إن بقي العدو اإلس���رائيلي محتًا لكل ما حولها، ومس���يطرًا على كل ما س���واها، 
فحري���ة القدس تتحق���ق عندما تتحرر فلس���طين، وطهرها يك���ون عندما نطرد 
المحتلي���ن الغاصبين منه���ا، وأصوات مآذنها وأجراس كنائس���ها تصدح عندما 
تعود فلس���طين كلها من بحرها إل���ى نهرها إلى كنف األم���ة العربية، حرًة كما 

كانت، وعزيزًة كما نتمنى.
أما قط���اع غزة الذي إليه أنتمي وأنتس���ب، وبه أتش���رف وأفتخ���ر، إذ فيه ولدت 
وترعرعت، وفي مدارسه تعلمت وتخرجت، وفي دروبه نشأت ولعبت، وهو الشريط 
الممت���د على طوٍل بالبحر المتوس���ط مس���افًة تزيد قليًا عن أربعي���ن كيلو مترًا، 
ويحمل اس���م مدينت���ه العريقة الموغلة في القدم، والضارب���ة في أعماق التاريخ 
اإلنس���اني، وفيه يس���كن مئات اآلالف من أبناء فلس���طين التاريخي���ة، وإن كان 
جلهم من نصفها الجنوبي وصحراء النقب، ففيه أهل يافا واللد والرملة، وأسدود 
والفالوجا والمس���مية، وبئر الس���بع والنقب وعس���قان وغيرها م���ن مدن وبلدات 

الساحل والصحراء.

وهو الذي أعطى الكثير وقدم العزيز من أبنائه ورجاله، وضحى بش���بابه وأجياله، 
وصن���ع انتفاضة الحجارة األولى وخاض مس���يرة العودة الكبرى، وما زال يبدع كل 
يوٍم أس���لحًة جديدة، ووس���ائل قتالية كثيرة، ويضرب للعالم بأس���ره أمثولة في 
المقاومة والنضال، ورغم ذلك ال ينبغي أن يقدم على بقية فلسطين، وال أن يكون 
حص���اره هو األزمة، ومعاناته هي المحنة، إنما األزمة هي االحتال، والمصيبة هي 

العدو الجاثم على صدر الوطن كله، جنوبه وقلبه وشماله.
لكنهم���ا مع عظم مكانتهما المقدس���ة والنضالية، وكونهما أيقونة ش���عبية 
وأممي���ة، ورغم قيمتهما الرمزي���ة والدينية العالية، وما لهما م���ن مكانٍة وأثٍر 
بالغين في نفوس الفلس���طينيين والعرب والمس���لمين أجمعين، وفداحة ما 
يتعرضان له من ظلٍم واضطه���اٍد وبغٍي وعدواٍن، فإنه ال ينبغي أن تطغيا على 
فلس���طين كلها، وأن يختصرا فلس���طين في حدودهما، وال يجوز أن نجعلهما 
فقط محط اهتمامنا وموضع قلقنا، فننس���ى بقي���ة األرض ونتهاون في باقي 
الوطن، ونهمل قضايا أخرى كاألس���رى ومصادرة األراضي وبناء المس���توطنات 
وتوس���عها، وال ينبغي أن يدفعنا مصابهما الجلل ووضعهما البئيس للتنازل 
في مكاٍن آخر والتفريط في جوانب أخرى، فالقدس وغزة كلتاهما مدينة محتلة، 
ُد األولى  يطغى عليهما العدو اإلس���رائيلي ويبطش بهما سياسًة وحربًا، َفُيَهوِّ

ويدنسها ويفتك بالثانية ويدمرها.

ع���اد الوفد المصري إل���ى قطاع غزة بج���دول تنفيذ التفاهمات الت���ي تمت مؤخرا بين فصائ���ل المقاومة 
الفلس���طينية واالحتال الصهيوني بوس���اطة مصرية, حيث طالبت الفصائل بجدول زمني لتطبيق ما تم 
التواف���ق عليه بعد ان تنصل االحتال مرات عديدة من هذه االلتزامات, الوفد المصري أوضح ان هناك جزءًا 
من التفاهمات س���يطبق فورا وقد بدأ بالفعل بزيادة مس���احة الصيد إلى خمس���ة عشر ميا, وفتح المعابر 
وزيادة عدد الش���احنات التي تدخل إلى قطاع غزة, وهناك تفاهمات أخرى سيتم تطبيقها بعد االنتخابات 
الصهيونية كالمش���اريع الكبرى التي تحتاج إلى وقت لتنفيذها, كمشروع تحويل محطة الكهرباء للعمل 
بالغاز الطبيعي حيث تحتاج إلى عام كامل لتحقيق ذلك, ومشروع تشغيل خط الكهرباء 161 والذي يحتاج 
إلى س���تة أش���هر  على األقل لكي يعمل, وقد طالبت الفصائل الفلس���طينية بتنفيذ العديد من المشاريع 
اإلستراتيجية على مس���توى البنية التحتية, وإعادة االعمار, والطاقة البديلة, والتشغيل المؤقت, والصحة 
وغيرها من المطالب التي تشعر الفلسطيني بتغير حقيقي يحسن من ظروفه الحياتية والمعيشية, ويحد 

من تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة, ويمكن لخلق فرص عمل جديدة. 
وحت���ى ال نندفع بمش���اعرنا ونبني على ذلك آماال كبي���رة, فإننا نحذر ان هذا االحت���ال ال يؤمن جانبه, وهو 
اعتاد على خرق االتفاقات, والتنكر لاس���تحقاقات الفلس���طينية, ووضع العراقيل أمام الس���فن السيارة, 
فاالحتال ناقش مع الوفد المصري موضوع مسيرات العودة الكبرى, وتحدث عما اسماه »الوسائل الخشنة« 
التي يستخدمها الفلسطينيون خال المس���يرات, كالطائرات الورقية والبالونات, واإلرباك الليلي والحراك 
البحري, وطالب الجانب المصري ان يسعى إلى وقفها, وهو ما دفع حماس لنقل هذه المطالب إلى الفصائل 
الفلسطينية كي تتخذ القرار الذي تراه مناسبا, فيما أكد االحتال بقاء عناصر جيشه على المناطق الحدودية 
م���ع قطاع غزة خوفا من انفج���ار األمور في أية لحظة, وهذا يوحي بمدى قلق االحتال من المس���يرات التي 
تشتعل في وجهه على الحدود الشرقية لقطاع غزة, لذلك عرض االحتال حسب مصادر عبرية إبرام تهدئة 
طويلة مع الفصائل الفلسطينية, فيما زعمت مصادر عبرية أن االحتال عرض ابرام صفقة تبادل مع حماس, 
لك���ن حماس نفت ذلك جملة وتفصيا, ورفضت وضع قضي���ة الجنود الصهاينة المحتجزين لديها مع أي 

قضية أخرى أو المقايضة عليهم بأي حال من األحوال.
وحتى يدرك االحتال جيدا ان قضية األسرى ال يمكن فصلها في أي مرحلة من المراحل عن مطالب فصائل 
المقاومة الفلسطينية, نقل الوفد المصري إصرار الفصائل على ضرورة وقف اعتداءات االحتال على األسرى 
الفلس���طينيين في الس���جون الصهيونية, وإعادة كل األدوات التي س���حبت منهم أثناء عملية قمعهم, 
واالس���تجابة لمطالبهم بوقف تركيب أجهزة التشويش المس���رطنة فوق األقسام التي يعيشون فيها لما 
تس���ببه من أمراض صحية خطيرة عليهم, وقد طرح األش���قاء المصريون موضوع حكومة وطنية بمش���اركة 
حماس وفصائل فلسطينية, وسبق ان عرضوا ذلك على رئيس الحكومة الجديد محمد شتية, وذلك بغرض 
إنهاء االنقسام الفلس���طيني وتحقيق الوحدة في الموقف السياسي وفق توافق وطني بين كل الفصائل 
الفلسطينية بما فيها حركة فتح والسلطة الفلسطينية, بما يحقق نوع من االستقرار والتوافق الداخلي, وهو 
ما يعني ان الجه���ود المصرية منصبة على فتح كل الملفات والقضايا العالقة, وإيجاد حلول لها بما يخدم 
الصالح العام ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني بعيدا عن المواقف الخاصة التي ال تخدم الكل الفلسطيني. 
إقرار جدول زمني لتنفيذ التفاهمات التي تم التوافق عليها هو انجاز يحسب للشعب الفلسطيني وفصائل 
المقاوم���ة التي تحملت كثي���را من اجل فرض إرادته���ا, لقد حاول الكثيرون التبخيس م���ن أداء الفصائل 
الفلس���طينية, والتقليل من أهمية مس���يرات العودة الكب���رى وما يمكن ان تحققه من انجازات للش���عب 
الفلس���طيني وإرغام االحتال على رف���ع الحصار عن قطاع غزة, لكننا ال زلنا ننتظر ما يمكن ان يراه ش���عبنا 
الفلس���طيني من انجازات حقيقية وواقعية على األرض, تس���اهم في تخفيف معاناته, وترفع عن كواهله 
األعباء الملقاة على عاتقه, نحن ال نس���تعجل النتائج, ألنن���ا نملك في أيدينا أوراقًا كثيرة يمكن من خالها 
ان نضغط على االحتال لاستجابة لمطالبنا,  فلن ننخدع باتفاقات يقدمها االحتال إال إذا تجسدت واقعا 
على األرض, فالفصائل الفلسطينية المقاومة تدرك واجبها جيدا تجاه شعبها, ولن تتوانى عن تقديم هذا 

الواجب حتى ينعم بالحرية واالستقرار.    

تنفيذ التفاهمات 

د. مصطفى يوسف اللداويفلسطين أكبُر من غزة وأعظُم من القدس

رأي
شِهدت األيام الماضية حدثين ُمتزامنين في 
التوقي���ت، ولكنهما على جبهتين ُمختلفتين 
بالظاِهر، ففي الوقت الذي يوّقع فيه الرئيس 
األميرك���ي »دونال���د ترامب« عل���ى االعتراف 
بملكّي���ة إس���رائيل عل���ى هضب���ة الج���والن 
السورية، يتّم قصف شمال تل أبيب بصاروٍخ 

من قطاع غّزة.
ه���ذا المش���هد يدفعنا إل���ى ق���راءة ُمغايرة 
لمش���هد المقاوم���ة بجبهاته���ا الُمتع���ّددة، 
بحيث نبتعد عن القراءة الجزئّية المبنية على 
خرائط سايكس بيكو، لنقترب للقراءة الكلية 

للمشاريع عاِبرة الحدود.
ك س���لوك ترامب السياسي مصلحته  ما ُيحرِّ
فقط، حيث تش���كيل حل���ف عربي صهيوني 
في مواجهة الجمهورية اإلسامية في إيران، 
ل من الم���ال العربي من خ���ال التطبيع  ُمم���وَّ
الشامل مع »إس���رائيل«، هي المصلحة األهم 
لدى ترامب لحل مشاكله الخارجية والداخلية 
في آٍن واح���ٍد، فعلى الصعي���د الخارجي يتّم 
خفض النفقات العس���كرية في أهم منطقة 
مواجه���ة لألمي���ركان وتنتهي أزمة إرس���ال 
الجنود األميركان إلى الش���رق األوس���ط حيث 
سيحّل محلهم جنود من أبناء المنطقة ذاتها 
الصهي���و عربي  الحلف  المنضوي���ن داخ���ل 
تح���ت المظّلة األميركية، وداخليًا َكْس���ب وّد 
حلفائه األنجليكانيين من خال منح إسرائيل 
المزي���د من الجغرافيا التوراتية األس���طورية، 
فبع���د االعتراف بملكّية الق���دس للصهاينة، 
تأتي أحقّيتهم ف���ي هضبة الجوالن في ذات 

السياق.
مح���ور المقاوم���ة، الحدي���ث هنا ع���ن الدول 
واألح���زاب والهيئات التي ترفض المش���روع 
الصهيوأميركي ف���ي المنطقة، بقيادة إيران، 
الحصار االقتص���ادي القوي م���ن ِقَبل اإلدارة 
األميركي���ة ُيعتب���ر عام���ًا س���لبيًا لمش���روع 
المقاوم���ة ف���ي المنطق���ة، ولكن رغ���م هذا 
الحصار حّقق مش���روع المقاوم���ة العديد من 
االنتص���ارات أهّمه���ا كان ف���ي الحفاظ على 
الدولة الس���ورية، وما تبعه م���ن إضافة أبعاد 
وعربية  إس���امية  وديموغرافي���ة  جغرافي���ة 
للصراع مع »إسرائيل«، فخط المواجهة معها 
بما ُيس���ّمى بالجبهة الشرقية لدولة االحتال 
يمت���د اآلن م���ن أفغانس���تان حت���ى هضبة 
الجوالن، باإلضاف���ة إلى اليمن على بوابة البحر 

األحم���ر الجنوبية، ناهيك عن تعزيز المقاومة 
الفلسطينية وقدراتها ومقدراتها العسكرية 
والفنية في مواجهة دول���ة االحتال وخاصة 

القّوة الصاروخية.
ل اإلس���رائيلي على الدور الروسي في  قد ُيعوِّ
َمْنع المحور من االصط���دام معه على الجبهة 
الش���مالية لدول���ة االحتال، ولك���ن حتى وإن 
ت���ّم ذلك ف���إن هذا األم���ر س���يرتبط بالحال 
الهجومي���ة للمقاومة، ولفت���رٍة زمنيٍة مؤقتة، 
لكن اس���تعدادات المحور الدفاعية س���تبقى 
في حال ديمومة مستمرة، ناهيك عن تطوير 
قدراته���ا، وموضعتها على امت���داد جغرافيا 
المقاومة، ما سُيش���ّكل خطرًا استراتيجيًا على 
دولة االحت���ال، ال يمكنها إغفال���ه رغم عدم 
قدرته���ا على الدخول معه في حرٍب مفتوحة، 
ل الدور الروس���ي إل���ى كاِبٍح لدولِة  وهنا يتحوَّ

االحتال بشكٍل قوي.
أما على صعيد جبهة المقاومة الجنوبية، فإن 
رة مع االحتال أثبتت أن  التصعي���دات الُمتكرِّ
المقاوم���ة في غّزة مازالت ق���ادرة على ُمراكمِة 
انتصاراٍت ميدانيٍة على جيش االحتال، وأنها 
في تط���ّوٍر ملحوٍظ، حيث اس���تطاعت تحقيق 
تعدي���ل في موازن���ة الردع الُمتب���اَدل لصالح 

المقاومة أفضل مما سبق.
ولكن الخط���ورة تكُمن عند الحديث عن الحال 
االقتصادية بالذات، وما ينعكس منها س���لبًا 
على الحاضنة الش���عبية للمقاومة ، ومع مرور 
عام على مسيرات العودة وَكْسر الحصار، التي 
فتحت ساحة اش���تباك ش���عبية ُمغايرة عّما 
تعّودته دولة االحتال م���ن غّزة، ولكنها كأّي 
حراك شعبي تحتاج للمراكمة واالستمرار من 
أجل الوصول إلى مرحلة التثمير السياس���ي، 
ولكن ال أحد يستطيع التنّبؤ بما ستكون عليه 

خيارات غّزة إن تّم إفشال تلك المسيرات.
كواب���ح »إس���رائيل« للذه���اب إل���ى تصعيٍد 
عسكري مع غّزة أكثر َصرامة ما قبل االنتخابات 
لكن ه���ذه الكوابح س���تبدأ بالتراُج���ع ما بعد 
االنتخاب���ات، وخاصة إذا تّم تش���كيل حكومة 
وح���دة صهيونية ما بي���ن ح���زب »الليكود« 
بقيادة نتنياهو وح���زب »أبيض أزرق« بقيادة 
الجن���راالت، تتناغ���م مع المش���روع األميركي 
بقيادة ترامب، في هذه الحال ستكون الحرب 
على غ���ّزة تحت غطاء التحضير لصفقة القرن، 
حي���ث تل���ك الحكومة س���توافق م���ع بعض 

التعديات على مشروع ترامب للتسوية، وبما 
أن غّزة ومقاومته���ا هي حجر العثرة أمام هذا 
المش���روع، س���يصبح تدمير المقاومة في غّزة 
مطلبًا أميركي���ًا إقليميا قب���ل أن يكون مطلبًا 
إس���رائيليًا، والمراهنة السابقة أن »إسرائيل« 
ليس لديها حل سياسي لغّزة تنتهي، فالحل 
السياس���ي يصبح كيانية فلسطينية مركزها 
غ���ّزة وأطرافها بعض الكانتونات الس���كانية 
في الضفة الغربي���ة تحت ُحكم ورثة أبو مازن 
في أحد السيناريوهات ، أو تحت ُحكم بعض 
المرّوضي���ن م���ن بقايا مش���روع المقاومة في 

السيناريو اآلخر.
لكن تبقى الكوابح موضوعية أمام المؤّسس���ة 
العس���كرية الصهيونية للذهاب إلى الحرب، 
أهمه���ا قدرتها على إبع���اد الجبهة الداخلية 
الصهيوني���ة، التي باتت أكثر حساس���ية عن 
س���احة المعركة، خاصة مع تطّور المنظومات 

الصاروخية لدى المقاومة في غّزة.
التهوي���د واالس���تيطان في الضف���ة الغربية 
والقدس، وما يواكبهما من مشروٍع صهيوني 
إحالي لكل ما هو فلس���طيني، رغم قس���اوته 
إال أن���ه الُمح���ّرك الرئيس الس���تعادة عافية 
مش���روع المقاومة في الضفة والقدس ، حيث 
العملي���ات الفردي���ة التي ب���دأت بالطعن ثم 
الَدْه���س، باتت تتط���ّور حت���ى وصولها إلى 
ظاهرة ُمنّفذ العملية الفدائية، الذي يستطيع 
تنفيذ عمليته، والعودة ساِلمًا ليصبح ُمطاَردًا، 
بالتأكيد هذا التطّور خطوة مهمة على طريق 
انفج���ار الضفة في وجه االحتال ومش���روعه 
االس���تيطاني اإلحال���ي، األمر ال���ذي تحاول 
حكومة اليمين الحاِكم في »إسرائيل« بكل ما 
تملكه م���ن إمكانيات منع حدوثه، كونه خطرًا 
وجوديًا على مشروع استيطان اليمين الديني، 

ناهيك عن األخطار األمنية الناِتجة من ذلك.
من الواضح أن قّوة المش���روع الصهيوأميركي 
بمواجهة مشروع المقاومة تتمّثل في توحيد 
جبهات���ه بش���كل ُمتكامل، من خ���ال اعتبار 
أّي اعتداء على »إس���رائيل« ه���و اعتداء على 
المش���روع بكّليته، لذا االنتصار عليه يتطّلب 
ُمجابهته بمش���روع مقاومة موّح���د الجبهات 
على امت���داد جغرافيا المقاوم���ة، خاصة في 
المرحلة المقبلة، حي���ث أّي اعتداء على جبهٍة 
من جبهات المقاومة يج���ب أن ُيعتبر اعتداء 

على محور المقاومة بكّليته.

القدس والجوالن وضرورة توحيد الجبهات.. 
بقلم - حسن الفي
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رام الله/ االستقالل:
عقاري���ون  مط���ورون  أوص���ى 
الضرائب  بتخفيض  واقتصاديون، 
والرس���وم عل���ى قط���اع العق���ارات 
التي تعتبر االعل���ى عالميا وتقليل 
المصرفي  القط���اع  ق���روض  فوائد 
على مش���اريعه، وبناء قاعدة بيانات 
شفافة ودقيقة وشاملة له، وبإعداد 
للتعرف  العقارات  س���وق  دراس���ة 
عل���ى حجم الطلب ونوعية الش���قق 
الس���كنية الت���ي يج���ب ان تطرح 
بأس���عار معقولة تلب���ي احتياجات 
وتس���تجيب  الش���ابة  االزواج 
لقدراتهم المالي���ة، وتنظيمه وفقا 
لألنظم���ة والقواني���ن، وعقد مؤتمر 
ع���ام بمش���اركة القطاعي���ن العام 
المجتم���ع  ومؤسس���ات  والخ���اص 
المدن���ي بعن���وان ”العق���ارات في 

فلسطين – المشكالت والحلول”.
جاء ذلك خالل الندوة الحوارية التي 
نظمته���ا جمعي���ة االقتصاديي���ن 
“واق���ع  بعن���وان  الفلس���طينيين 
الفلس���طيني  العق���اري  القط���اع 
والتحدي���ات الماثل���ة أمام���ه ف���ي 
الراهن���ة”، بحضور رئيس  المرحلة 
اتح���اد القطاع التطوي���ري العقاري 
المهندس ن���زار الريماوي، ورئيس 
الجمعية د. رس���الن محم���د، وعدد 
والخبراء  العقاريين  المطوري���ن  من 

االقتصاديين
بتخفي���ض  المش���اركون  وطال���ب 
الضرائ���ب والرس���وم التي يدفعها 

لوزارة  األبنية  وأصح���اب  المقاولون 
المالية وجهات االختصاص األخرى 
بما يس���اهم في تخفيض تكاليف 
ش���راء الش���قق على المواطن الذي 
والرس���وم  النفقات  كاف���ة  يتحمل 

والضرائب المختلفة.
جه���ات  المتداخل���ون،  وح���ث 
الوطنية  الس���لطة  في  االختصاص 
عل���ى إصدار قانون خ���اص للتأكيد 
على جودة إنش���اء العق���ارات وفق 
مح���ددة  ومقايي���س  مواصف���ات 
لمقاولي���ن مرخصي���ن بش���هادات 
وتراخي���ص تس���مح لهم مباش���رة 
أعمال المق���اوالت بهدف وضع حد 
للعديد من قضايا الخلل في االبنية 

ومخالفات البناء.
وأكد المشاركون، على ضرورة التزام 
المقاولين واصحاب االبنية بإنش���اء 
آب���ار المياه تح���ت المباني وطوابق 
خاصة للخدمات كمواقف للسيارات 
ومخ���ازن وقاع���ات عام���ة لفائ���دة 
جانب  الى  والمستأجرين،  المالكين 
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص لتش���جيع اقامة جمعيات 
إس���كان خارج المدن دعما للشباب 
وذوي الدخل المحدود يتم عرضها 
باس���عار ودفعات مناسبة للظروف 

االقتصادية الراهنة.
والمطورون  المش���اركون  واستنكر 
العقاريون قيام بعض رجال االعمال 

بشراء  بالجشعين  وصفوهم  الذين 
عق���ارات في حي س���لوان بالقدس 
المحتلة لصال���ح إماراتيين، وبهذه 
الحجة تم تسريب 18 شقة لصالح 
كوهني���م”  “عطي���رت  جمعي���ة 
التي  الصهيوني���ة  االس���تيطانية 
تس���تولي عل���ى بي���وت الق���دس 

المحتلة في سلوان.
وش���دد المتداخل���ون عل���ى أهمية 
القطاع العق���اري وعالقاته األمامية 
األخرى،  القطاع���ات  م���ع  والخلفية 
المقاولين غير  مؤكدين أن صغ���ار 
المسجلين في القطاع يحدثون خلال 
في القاعدة اإلنشائية للمباني دون 

مساءلة.

أوصوا الحكومة بتقليل فوائد القروض

عقاريون واقتصاديون: ضرائب العقارات األعلى عالميًا 

االستقالل/ وكاالت:
انخفضت الليرة التركية في التعامالت البنكية الثالثاء، ألكثر من %1 عقب 
توقف الواليات المتحدة تس���ليم معدات مرتبط���ة بطائرات إف35- ونتائج 

االنتخابات البلدية في إسطنبول.
وتصدر الخالف بش���أن الطائرة إف35- سلس���لة النزاعات الدبلوماسية بين 
الواليات المتحدة وتركيا والخالفات حول الش���رق األوس���ط والحرب السورية 

والعقوبات المفروضة على إيران.
وكان المس���ؤولون األميركيون قد أبلغوا نظراءه���م األتراك اإلثنين الماضي 
أنهم لن يتس���لموا المزيد من شحنات معدات إف35- الضرورية لالستعداد 
لوصول المقاتلة الشبح وسط مخاوف لدى الواليات المتحدة، وحلفاء آخرين، 
في حلف شمال األطلسي بأن رادار منظومة صواريخ إس400- الروسية التي 
تصر تركيا على ش���رائها سيكتسب القدرة على رصد وتتبع الطائرة إف35-، 
مما سينال من قدرتها على مراوغة األسلحة الروسية، بحسب »سكاي نيوز«.

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت أسعار الذهب الثالثاء، ألدنى مستوياتها في أكثر من ثالثة أسابيع 
في الوقت الذي ارتفعت فيه األسهم لذروتها في عدة أشهر بفعل انحسار 
المخاوف في تباطؤ االقتصاد العالمي، مما يؤثر س���لبًا على جاذبية المعدن 
كمالذ آمن. هذا وتراجع الذهب في المعامالت الفورية %0.1 إلى 
1286.41 دوالرًا لألونصة، بعد أن المس أدنى مس���توياته منذ 
الس���ابع من مارس آذار عند 1284.76 دوالرًا في وقت سابق من 
الجلس���ة. وهبط الذهب في العقود األمريكية اآلجلة %0.2 إلى 

1291.40 دوالرًا لألونصة.
وأطلق���ت بيانات قوي���ة للتصنيع في الواليات المتح���دة والصين موجة بيع 
ضخمة في سوق السندات األمريكية، مما رفع بدوره األسهم اآلسيوية ألعلى 

مستوياتها في سبعة أشهر.

الذهب يسجل أقل
 سعر في 3 أسابيع 

الليرة التركية تتأثر بـ«إف35-« 
واالنتخابات المحلية

االستقالل/وكاالت:
توقعت منظم���ة التج���ارة العالمية، الثالث���اء، أن يتراجع 
مستوى النمو التجاري في العالم سنة 2019 مقارنة بالعام 
الماضي، مرجع���ة ذلك إلى “التوت���رات” وضبابية الوضع 

االقتصادي.
وكان���ت المنظمة توقعت ف���ي تقديراتها األولّي���ة أن تزداد 
التجارة هذا العام بنسبة 3,7 بالمئة لكنها راجعت هذا الرقم 
إلى 2,6 بالمئة، وهو تراجع عن النمو بنسبة ثالثة بالمئة الذي 

تم تسجيله في 2018.
وقال المدير العام لمنظمة التج���ارة العالمية روبرتو أزيديفو 
للصحافيي���ن في جنيف إنه “يجب أال يتفاجأ أحد من حقيقة 
أن ال أخبار رائعة لدينا إذا كان يقرأ الصحف على مدى األشهر 

ال�12 الماضية”.
وفي توقعاتها السنوية الرئيسية، جددت المنظمة المكونة 
من 164 عضوًا التعبير عن قلقها بشأن التهديدات الممنهجة 
التي قد تواصل تعطيل االقتصاد العالمي، وتحديدًا الرسوم 
االنتقامية التي فرضتها كل م���ن الواليات المتحدة والصين 

على األخرى.
وبينما وردت مؤش���رات على إمكانية نجاح المحادثات الجارية 
بين واش���نطن وبكين في وقف معركة الرس���وم، إال أن اإلطار 

الزمني بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق ال يزال غير واضح.
ولدى س���ؤاله بش���أن إن كان يعتقد أنه س���يكون بإمكان أي 
الطرفين الخروج منتصرًا م���ن النزاع التجاري بين أكبر قوتين 
اقتصاديتين في العالم، رد أزيديفو بالقول “س���يكون هناك 

الكثير من الخاسرين”.
وأضاف في بيان أن ذلك يعني أن حل الخالفات بات مس���ألة 

“ملحة بشكل متزايد”.

تباطؤ التجارة الدولية في 
2019 جراء “التوترات”

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت وزارة المالية المصرية، الثالثاء، إلزام المواطنين 
بسداد رسوم جميع الخدمات الحكومية ومستحقاتها، 
بم���ا فيها الضرائب والرس���وم الجمركية، عبر وس���ائل 

الدفع اإللكترونية، اعتبارا من مايو/أيار المقبل.
وقال���ت الوزارة، في بيان لها أم���س، إن قرارها يأتي في 
إطار البرنامج الوطني لإلص���الح االقتصادي، وتوجهات 
الدولة للتح���ول إلى مجتمع أقل اعتم���ادا على األوراق، 

والتوجه نحو المدفوعات اإللكترونية.

وذك���رت أنه���ا اس���تكملت تطبيق منظوم���ة الدفع 
اإللكتروني الحكومي، وتش���مل جمي���ع المصروفات 
الحكومية على الموازنة العامة، س���واء كانت مرتبات 
العاملي���ن بالدول���ة أو مقاب���ل خدم���ات مقدمة من 
الموردين أو المقاولي���ن أو أي متعاملين مع الجهات 

الحكومية.
وفي فبراير/شباط 2017، نشرت الجريدة الرسمية قرارا 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المجلس 
القوم���ي للمدفوع���ات، في خطوة ته���دف إلى خفض 

استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع اإللكتروني.
وتتج���ه دول العال���م إلى أنظم���ة الدف���ع اإللكتروني، 
وخفض االعتماد على النقد، في محاولة لخفض التهرب 
الضريب���ي، ودمج المواطني���ن في النظ���ام المصرفي، 

وخفض كلفة نقل األموال.
وفي فبراير/شباط الماضي، قالت وزارة المالية المصرية 
إنها س���تلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية، بسداد 
المس���تحقات التي تزي���د عن 500 جني���ه )30 دوالرا( 

إلكترونيا بداية من مايو/أيار المقبل.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أس���عار النفط إلى أعلى مس���توياتها في 2019، الثالث���اء، مدعومة ببيانات 
اقتصادي���ة صينية قوي���ة، وإمكانية فرض عقوب���ات جديدة على إي���ران، وانقطاع 
اإلمدادات الفنزويلية. وبحلول الس���اعة 02:12 بتوقي���ت غرينتش، زاد خام القياس 
العالمي برنت 32 س���نتا أو 0.5 في المئة، ليصل إلى 69.33 دوالر للبرميل، وذلك بعد 

أن المس مستوى 69.50 دوالر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر.
 وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكس���اس الوسيط األميركي 30 سنتًا أو 0.5 في 
المئة لتص���ل إلى 61.89 دوالر للبرميل، بعد أن تجاوزت حاجز 62 دوالرا ألول مرة منذ 
أوائ���ل نوفمبر.  وعاد قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى النمو على غير المتوقع 
في مارس للمرة األولى في 4 أشهر. وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الواليات 
المتح���دة أيضًا أفضل من المتوقع في مارس، مما س���اعد المس���تثمرين على تجاوز 
بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير. وأبلغ مسؤول كبير باإلدارة األميركية 
الصحفيي���ن، االثنين، بأن واش���نطن تدرس ف���رض عقوبات إضافي���ة على قطاعات 
جديدة من االقتصاد اإليراني. كما أشار المسؤول إلى أن الواليات المتحدة قد ال تمدد 

اإلعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط اإليرانية.

مصر: سداد الرسوم الحكومية إلكترونيًا اعتبارًا من مايو

النفط يبلغ »أعلى 
مستوى« في 2019

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت تقديرات أولية نشرها مكتب إحصاء االتحاد األوروبي )يوروستات( أمس، أن 
معدل التضخم الس���نوي في منطقة العملة األوروبية الموحدة تراجع إلى %1.4 في 

آذار/مارس، مقابل %1.5 في شباط/فبراير.
وبه���ذا يظل التضخم أقل من النس���بة التي يس���تهدف البنك المرك���زي األوروبي 

الوصول إليها عند أقل قليال من %2 في دول التكتل ال�19 .
وإذا م���ا تم تعدي���ل التضخم في آذار/م���ارس الس���تبعاد عناصر الطاقة 
واألغذي���ة والتبغ والكح���ول، األكثر تقلبا، فإن تكلفة المعيش���ة تكون قد 
ارتفعت فقط ب� %0.8 على أس���اس سنوي في آذار/مارس، مقابل %1 في 

شباط/فبراير.
وقادت أس���عار الطاق���ة االرتفاعات في آذار/م���ارس ب� %5.3، تبعته���ا زيادات أكثر 
تواضعا في أس���عار األغذية والكحوليات والتبغ ب����8ر%1. وارتفعت تكلفة الخدمات 
ب����%1.1 . وفي نهاية 2018، أنه���ى المركزي األوروبي خطة تحفي���ز طارئة كان قد 
تبناها قبل أربع س���نوات لتحفيز النمو االقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب األزمة 

المالية التي شهدتها أوروبا.

التضخم في منطقة اليورو 
يتراجع إلى 1.4 % في مارس

الخميس 28 رجب 1440 هــ 4 ابريل 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطن/رمض���ان عبدالل���ه عبدالق���ادر 
القلقيلي..... /. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
التي تحمل رق���م )973916240(( فعلى من يجدها 

رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/امل عبد الرازق محمد العوضي..... 
/.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)400286852 (( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ باسل مصطفى حسن الفرا..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700420250(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ األناضول:
أعلنت أحزاب وش���خصيات جزائرية 
معارض���ة، الثالث���اء، رفضه���ا لكل 
ما يص���در عن رئاس���ة الجمهورية، 

باعتبارها منزوعة الثقة الشعبية.
ج���اء ذلك خ���الل اجتماع تش���اوري 
ألحزاب وش���خصيات من المعارضة، 
بمق���ر ح���زب "العدال���ة والتنمي���ة 

)إسالمي(، تابعته األناضول.
وحضر االجتماع محمد السعيد، وزير 
اإلعالم األسبق، والطاهر بن بعيبش، 
رئيس حزب الفجر الجديد )وس���ط(، 
وفات���ح ربيعي، القي���ادي في حركة 
النهضة )إسالمية(، وخبيرة القانون 

الدستوري فتيحة بن عبو.
وغ���اب ع���ن اللق���اء، رئي���س حزب 
طالئ���ع الحري���ات علي ب���ن فليس، 
ورئيس حركة مجتمع الس���لم )أكبر 
حزب إس���المي( عبد ال���رزاق مقري، 
والدبلوماس���ي األس���بق عبد العزيز 
رحابي، والناشط الحقوقي مصطفى 

بوشاشي.
العدال���ة  جبه���ة  رئي���س  وق���ال 
والتنمية عب���د الله ج���اب الله، في 
كلمة افتتاحية باس���م االجتماع، إن 
"الش���عب الجزائري سحب الثقة من 

الس���لطة الحالي���ة من���ذ 22 فبراير/
ش���باط الماضي، بمسيرات مليونية 
سلمية، وبالتالي فهي سلطة فاقدة 

للشرعية".
وأض���اف أن "كل م���ا يص���در عنها 
)الرئاس���ة( غير شرعي، مثل تعيين 
الحكوم���ة األخيرة، والبي���ان الصادر 
باسم الرئيس )عبد العزيز بوتفليقة( 
الذي يتحدث عن استقالة وشيكة، 

كلها إجراءات غير شرعية".
وش���كك جاب الله، في الجهة التي 

البي���ان األخي���ر، الصادر عن  كتبت 
الرئاس���ة، والذي أك���د أن بوتفليقة 
سيستقيل قبل نهاية عهدته في 

28 أبريل/نيسان الجاري.
وقال "جه���ات غير دس���تورية، قد 
تكون وراءه )بيان الرئاسة( وبالتالي 

فهو غير شرعي وال قيمة له".
أح���زاب  دع���ت  أس���بوع،  وقب���ل 
لتش���كيل  معارضة،  وش���خصيات 
هيئة رئاسية من شخصيات نزيهة 
ومقبولة شعبيا تشرف على المرحلة 

االنتقالية بعد تنحي بوتفليقة.
واإلثنين، أعل���ن الرئيس بوتفليقة، 
الذي يواجه انتفاضة ش���عبية منذ 
أسابيع، نيته االستقالة قبل نهاية 
واليته في 28 أبريل القادم، متعهدًا 

بقرارات هامة قبل هذا التاريخ.
وتعيش الجزائر، على وقع مظاهرات 
ش���عبية وصف���ت بالمليوني���ة منذ 
22 فبرير/ ش���باط الماض���ي، رفضًا 
الستمرار بوتفليقة ورموز نظامه في 

الحكم.

الجزائر: أحزاب معارضة تعتبر كل ما يصدر عن الرئاسة »غير شرعي«

االستقالل/ وكاالت:
انطلقت من مقاطعة نورثن كيب في جمهورية جنوب أفريقيا، 

فعاليات أسبوع مناهضة العنصرية اإلسرائيلية.
وستس���تمر الفعاليات التي بدأت أمس، بالتنس���يق مع سفارة 
دولة فلسطين، وبمشاركة عدد من القيادات الدينية والسياسية 
والنقابية، لمدة أسبوع، بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع 
المدن���ي متمثل���ة بحرك���ة المقاطعة BDS ومؤسس���ات ولجان 

التضامن.
ويتضمن األس���بوع التضامني العش���رات م���ن الفعاليات التي 
ستحتضنها مقاطعات ومدن جنوب إفريقيا، وتشمل محاضرات 
وندوات سياس���ية وعروض افالم وثائقية، باإلضافة الى عروض 
فنية. وقد حلت لم���ى نزيه من كادر وزارة الخارجية والمغتربين 

الفلسطينية ضيفا مشاركا في معظم الفعاليات الرئيسية.
وبهذه المناس���بة، أكد سفير دولة فلس���طين هاشم الدجاني، 
عل���ى اهمية هذه الفعاليات التي تفضح االحتالل وممارس���اته 
القمعية، مبينًا ان حجم الممارس���ات اإلس���رائيلية مهما كبرت 
لن تنال من عزيمة ش���عبنا واص���راره على تحقيق طموحاته في 
الحرية والكرامة واالستقالل واقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني ومن خالل 
الدع���م والتضامن الدولي من كافة محبي الس���الم والعدالة في 
العالم س���يحظى بالحرية التي ناضل من أجلها، كما وجه الشكر 
والتقدي���ر لجنوب أفريقيا حكومة وش���عبا عل���ى الدعم الثابت 

والمستمر.

انطالق فعاليات أسبوع مناهضة 
»إسرائيل« في جنوب أفريقيا

االستقالل/ وكاالت:
حصلت ش���ركة »لوكهيد مارتن« الثالثاء، على عقد من وزارة 
الدف���اع األمريكية )البنتاجون( بقيم���ة 2.4 مليار دوالر لبيع 

صواريخ ثاد الدفاعية المقرر تسليم بعضها للسعودية.
وكانت »رويترز« ذكرت في وقت س���ابق أن لوكيهد تقترب 

من إبرام االتفاق.
وكان مسؤولون سعوديون وأمريكيون قد وقعوا في نوفمبر 
تش���رين الثاني خطابات تضف���ي الصبغة الرس���مية على 
شروط شراء المملكة 44 منصة إطالق ثاد وصواريخ ومعدات 

مرتبطة بها.
وقال البنتاجون إن الحكومة الس���عودية ستدفع 1.5 مليار 

دوالر من قيمة الصفقة البالغة 2.4 مليار دوالر.
وأبرمت صفقة نوفمبر تش���رين الثاني وسط مخاوف بشأن 

دور قي���ادة المملك���ة في مقتل الصحفي جمال خاش���قجي 
الذي دأب على انتقاد السعودية وكان يعيش في الواليات 

المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.
وامتنع ممثلون للوكهيد مارتن عن التعليق.

ولوكهيد مارتن أكبر ش���ركة لصنع الس���الح ف���ي الواليات 
المتح���دة وتق���وم بتصني���ع نظام ث���اد المصمم إلس���قاط 
الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى. 
وتصنع ش���ركة رايثيون األمريكية أجهزة ال���رادار الخاصة 

بهذا النظام.
وفي إطار األعم���ال التي أعلنها البنتاجون س���يتم تحديث 
األنظمة القديمة الموجودة حاليا لتجهيز البنية األساس���ية 
الس���عودية الس���تيعاب تكنولوجيا  الصاروخية  للدفاعات 

صواريخ ثاد الجديدة.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة، الثالثاء، 
إن اإلس���الم يتعرض لهجمة شرس���ة وأكث���ر ضحايا اإلرهاب 
عرب ومس���لمون. جاء ذلك خالل لقاء أحمد الطيب، شيخ األزهر، 
غوتيريش ال���ذي بدأ االثنين زيارة غير مح���ددة للقاهرة، وفق 
بيان لألزهر.  وأضاف البيان: »عّبر غوتيريش عن خالص تعازيه 
ومواساته لش���يخ األزهر وللعالم اإلسالمي في ضحايا الحادث 

اإلرهابي األليم الذي استهدف مسلمين في نيوزيلندا«. 
وأوضح أن���ه »اختار توجيه العزاء للمس���لمين من داخل األزهر 
الش���ريف بصفته أكبر مرجعي���ة تمثل المس���لمين وتحظى 
بمكان���ة وثقل عالميين«، وفق المص���در ذاته.  وأضاف األمين 
العام لألم���م المتحدة أن »اإلس���الم يتعرض لهجمة شرس���ة 
تس���تهدف تش���ويهه واتهامه باإلرهاب، في حي���ن أن أكثر 

ضحايا اإلرهاب هم من العرب والمسلمين«. 
وتابع: »عالمنا يش���هد حروًبا سياس���ية تس���تخدم الشعارات 
الديني���ة والمذهبية من أج���ل تحقيق مصال���ح خارجية على 

حساب دماء األبرياء، وهو ما يجب التنبه له«. 
من جانبه أعرب ش���يخ األزهر عن تقديره لمش���اعر المواس���اة 
الصادقة التي أبداه���ا تجاه ضحايا الهج���وم اإلرهابي الغادر 
الذي اس���تهدف المس���لمين في نيوزيلندا. وأبدى استعداد 
األزهر للتعاون مع األمم المتحدة لترسيخ أهدافهما المشتركة 
في ترسيخ السلم العالمي وتحقيق المساواة بين جميع البشر.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي، اس���تهدف هجوم إرهابي دموي 
مسجدين في »كرايست تشيرتش« النيوزيلندية، راح ضحيته 
أكثر من 50 شخصا، أثناء تأديتهم صالة الجمعة، وأصيب 50 

آخرون.

»أكثر ضحايا اإلرهاب مسلمون«

غوتيريش: اإلسالم يتعرض
 لهجمة شرسة وتشويه 

بأكثر من ملياري دوالر

»لوكهيد« تبرم اتفاقًا لبيع
 صواريخ »ثاد« بعضها للسعودية

االستقالل/ وكاالت:
كشف تقرير أممي حول األزمات الغذائية، أن 
113 مليون ش���خص في 53 دولة حول العالم، 
عان���وا من انعدام األم���ن الغذائي الحاد خالل 

2018، مقارنة ب� 124 مليون في 2017.
جاء ذلك في تقرير مشترك، الثالثاء، صادر عن 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( 

وبرنامج األغذية العالمي، واالتحاد األوروبي.
وأورد التقرير أن تراجع عدد األش���خاص الذين 

يواجهون أزمات غذاء، لم يشفع باستمرار بقاء 
أكثر من 100 مليون ش���خص يعانون الجوع، 

خالل السنوات الثالث الماضية.
وذك���ر: عالوة عل���ى ذلك، هن���اك 143 مليون 
ش���خص إضافي في 42 دولة أخرى، على بعد 
خطوة واحدة فقط من الوقوع في دائرة الجوع 

الحاد.
ويتواجد ما يقرب من ثلثي األش���خاص الذين 
يعانون من الجوع الحاد في 8 بلدان فقط، هي 

أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وإثيوبي���ا ونيجيري���ا ودولة جنوب الس���ودان 

والسودان وسوريا واليمن.
وبقيت مس���تويات الجوع في 17 دولة أخرى، 

عند المستوى دون تغيير أو شهدت ارتفاعا.
وزاد التقرير أن الظ���روف المناخية والكوارث 
الطبيعية تسببت في وقوع 29 مليون شخص 
آخر ف���ي دائرة األم���ن الغذائي الح���اد، خالل 

.2018

الجوع الحاد يطال 113 مليون شخص حول العالم 

االستقالل/ وكاالت:
طلبت المحكمة العليا الفنزويلية من الجمعية التأسيسية المكّونة حصرًا من أنصار الرئيس 
نيكوالس مادورو، رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به 

نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا للبالد.
وأعطت أعلى س���لطة قضائية في البالد أمس »أمرا بتسليم قرارها هذا إلى رئيس الجمعية 

الوطنية التأسيسية من أجل رفع الحصانة البرلمانية« عن غوايدو.

فنزويال: المحكمة العليا تطلب رفع 
الحصانة البرلمانية عن خوان غوايدو
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أعل���ن أن���ا المواطن/رمض���ان عبدالل���ه عبدالق���ادر 
القلقيلي..... /. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
التي تحمل رق���م )973916240(( فعلى من يجدها 

رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/امل عبد الرازق محمد العوضي..... 
/.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)400286852 (( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ باسل مصطفى حسن الفرا..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700420250(( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ األناضول:
أعلنت أحزاب وش���خصيات جزائرية 
معارض���ة، الثالث���اء، رفضه���ا لكل 
ما يص���در عن رئاس���ة الجمهورية، 

باعتبارها منزوعة الثقة الشعبية.
ج���اء ذلك خ���الل اجتماع تش���اوري 
ألحزاب وش���خصيات من المعارضة، 
بمق���ر ح���زب "العدال���ة والتنمي���ة 

)إسالمي(، تابعته األناضول.
وحضر االجتماع محمد السعيد، وزير 
اإلعالم األسبق، والطاهر بن بعيبش، 
رئيس حزب الفجر الجديد )وس���ط(، 
وفات���ح ربيعي، القي���ادي في حركة 
النهضة )إسالمية(، وخبيرة القانون 

الدستوري فتيحة بن عبو.
وغ���اب ع���ن اللق���اء، رئي���س حزب 
طالئ���ع الحري���ات علي ب���ن فليس، 
ورئيس حركة مجتمع الس���لم )أكبر 
حزب إس���المي( عبد ال���رزاق مقري، 
والدبلوماس���ي األس���بق عبد العزيز 
رحابي، والناشط الحقوقي مصطفى 

بوشاشي.
العدال���ة  جبه���ة  رئي���س  وق���ال 
والتنمية عب���د الله ج���اب الله، في 
كلمة افتتاحية باس���م االجتماع، إن 
"الش���عب الجزائري سحب الثقة من 

الس���لطة الحالي���ة من���ذ 22 فبراير/
ش���باط الماضي، بمسيرات مليونية 
سلمية، وبالتالي فهي سلطة فاقدة 

للشرعية".
وأض���اف أن "كل م���ا يص���در عنها 
)الرئاس���ة( غير شرعي، مثل تعيين 
الحكوم���ة األخيرة، والبي���ان الصادر 
باسم الرئيس )عبد العزيز بوتفليقة( 
الذي يتحدث عن استقالة وشيكة، 

كلها إجراءات غير شرعية".
وش���كك جاب الله، في الجهة التي 

البي���ان األخي���ر، الصادر عن  كتبت 
الرئاس���ة، والذي أك���د أن بوتفليقة 
سيستقيل قبل نهاية عهدته في 

28 أبريل/نيسان الجاري.
وقال "جه���ات غير دس���تورية، قد 
تكون وراءه )بيان الرئاسة( وبالتالي 

فهو غير شرعي وال قيمة له".
أح���زاب  دع���ت  أس���بوع،  وقب���ل 
لتش���كيل  معارضة،  وش���خصيات 
هيئة رئاسية من شخصيات نزيهة 
ومقبولة شعبيا تشرف على المرحلة 

االنتقالية بعد تنحي بوتفليقة.
واإلثنين، أعل���ن الرئيس بوتفليقة، 
الذي يواجه انتفاضة ش���عبية منذ 
أسابيع، نيته االستقالة قبل نهاية 
واليته في 28 أبريل القادم، متعهدًا 

بقرارات هامة قبل هذا التاريخ.
وتعيش الجزائر، على وقع مظاهرات 
ش���عبية وصف���ت بالمليوني���ة منذ 
22 فبرير/ ش���باط الماض���ي، رفضًا 
الستمرار بوتفليقة ورموز نظامه في 

الحكم.

الجزائر: أحزاب معارضة تعتبر كل ما يصدر عن الرئاسة »غير شرعي«

االستقالل/ وكاالت:
انطلقت من مقاطعة نورثن كيب في جمهورية جنوب أفريقيا، 

فعاليات أسبوع مناهضة العنصرية اإلسرائيلية.
وستس���تمر الفعاليات التي بدأت أمس، بالتنس���يق مع سفارة 
دولة فلسطين، وبمشاركة عدد من القيادات الدينية والسياسية 
والنقابية، لمدة أسبوع، بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع 
المدن���ي متمثل���ة بحرك���ة المقاطعة BDS ومؤسس���ات ولجان 

التضامن.
ويتضمن األس���بوع التضامني العش���رات م���ن الفعاليات التي 
ستحتضنها مقاطعات ومدن جنوب إفريقيا، وتشمل محاضرات 
وندوات سياس���ية وعروض افالم وثائقية، باإلضافة الى عروض 
فنية. وقد حلت لم���ى نزيه من كادر وزارة الخارجية والمغتربين 

الفلسطينية ضيفا مشاركا في معظم الفعاليات الرئيسية.
وبهذه المناس���بة، أكد سفير دولة فلس���طين هاشم الدجاني، 
عل���ى اهمية هذه الفعاليات التي تفضح االحتالل وممارس���اته 
القمعية، مبينًا ان حجم الممارس���ات اإلس���رائيلية مهما كبرت 
لن تنال من عزيمة ش���عبنا واص���راره على تحقيق طموحاته في 
الحرية والكرامة واالستقالل واقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني ومن خالل 
الدع���م والتضامن الدولي من كافة محبي الس���الم والعدالة في 
العالم س���يحظى بالحرية التي ناضل من أجلها، كما وجه الشكر 
والتقدي���ر لجنوب أفريقيا حكومة وش���عبا عل���ى الدعم الثابت 

والمستمر.

انطالق فعاليات أسبوع مناهضة 
»إسرائيل« في جنوب أفريقيا

االستقالل/ وكاالت:
حصلت ش���ركة »لوكهيد مارتن« الثالثاء، على عقد من وزارة 
الدف���اع األمريكية )البنتاجون( بقيم���ة 2.4 مليار دوالر لبيع 

صواريخ ثاد الدفاعية المقرر تسليم بعضها للسعودية.
وكانت »رويترز« ذكرت في وقت س���ابق أن لوكيهد تقترب 

من إبرام االتفاق.
وكان مسؤولون سعوديون وأمريكيون قد وقعوا في نوفمبر 
تش���رين الثاني خطابات تضف���ي الصبغة الرس���مية على 
شروط شراء المملكة 44 منصة إطالق ثاد وصواريخ ومعدات 

مرتبطة بها.
وقال البنتاجون إن الحكومة الس���عودية ستدفع 1.5 مليار 

دوالر من قيمة الصفقة البالغة 2.4 مليار دوالر.
وأبرمت صفقة نوفمبر تش���رين الثاني وسط مخاوف بشأن 

دور قي���ادة المملك���ة في مقتل الصحفي جمال خاش���قجي 
الذي دأب على انتقاد السعودية وكان يعيش في الواليات 

المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.
وامتنع ممثلون للوكهيد مارتن عن التعليق.

ولوكهيد مارتن أكبر ش���ركة لصنع الس���الح ف���ي الواليات 
المتح���دة وتق���وم بتصني���ع نظام ث���اد المصمم إلس���قاط 
الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى. 
وتصنع ش���ركة رايثيون األمريكية أجهزة ال���رادار الخاصة 

بهذا النظام.
وفي إطار األعم���ال التي أعلنها البنتاجون س���يتم تحديث 
األنظمة القديمة الموجودة حاليا لتجهيز البنية األساس���ية 
الس���عودية الس���تيعاب تكنولوجيا  الصاروخية  للدفاعات 

صواريخ ثاد الجديدة.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة، الثالثاء، 
إن اإلس���الم يتعرض لهجمة شرس���ة وأكث���ر ضحايا اإلرهاب 
عرب ومس���لمون. جاء ذلك خالل لقاء أحمد الطيب، شيخ األزهر، 
غوتيريش ال���ذي بدأ االثنين زيارة غير مح���ددة للقاهرة، وفق 
بيان لألزهر.  وأضاف البيان: »عّبر غوتيريش عن خالص تعازيه 
ومواساته لش���يخ األزهر وللعالم اإلسالمي في ضحايا الحادث 

اإلرهابي األليم الذي استهدف مسلمين في نيوزيلندا«. 
وأوضح أن���ه »اختار توجيه العزاء للمس���لمين من داخل األزهر 
الش���ريف بصفته أكبر مرجعي���ة تمثل المس���لمين وتحظى 
بمكان���ة وثقل عالميين«، وفق المص���در ذاته.  وأضاف األمين 
العام لألم���م المتحدة أن »اإلس���الم يتعرض لهجمة شرس���ة 
تس���تهدف تش���ويهه واتهامه باإلرهاب، في حي���ن أن أكثر 

ضحايا اإلرهاب هم من العرب والمسلمين«. 
وتابع: »عالمنا يش���هد حروًبا سياس���ية تس���تخدم الشعارات 
الديني���ة والمذهبية من أج���ل تحقيق مصال���ح خارجية على 

حساب دماء األبرياء، وهو ما يجب التنبه له«. 
من جانبه أعرب ش���يخ األزهر عن تقديره لمش���اعر المواس���اة 
الصادقة التي أبداه���ا تجاه ضحايا الهج���وم اإلرهابي الغادر 
الذي اس���تهدف المس���لمين في نيوزيلندا. وأبدى استعداد 
األزهر للتعاون مع األمم المتحدة لترسيخ أهدافهما المشتركة 
في ترسيخ السلم العالمي وتحقيق المساواة بين جميع البشر.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي، اس���تهدف هجوم إرهابي دموي 
مسجدين في »كرايست تشيرتش« النيوزيلندية، راح ضحيته 
أكثر من 50 شخصا، أثناء تأديتهم صالة الجمعة، وأصيب 50 

آخرون.

»أكثر ضحايا اإلرهاب مسلمون«

غوتيريش: اإلسالم يتعرض
 لهجمة شرسة وتشويه 

بأكثر من ملياري دوالر

»لوكهيد« تبرم اتفاقًا لبيع
 صواريخ »ثاد« بعضها للسعودية

االستقالل/ وكاالت:
كشف تقرير أممي حول األزمات الغذائية، أن 
113 مليون ش���خص في 53 دولة حول العالم، 
عان���وا من انعدام األم���ن الغذائي الحاد خالل 

2018، مقارنة ب� 124 مليون في 2017.
جاء ذلك في تقرير مشترك، الثالثاء، صادر عن 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( 

وبرنامج األغذية العالمي، واالتحاد األوروبي.
وأورد التقرير أن تراجع عدد األش���خاص الذين 

يواجهون أزمات غذاء، لم يشفع باستمرار بقاء 
أكثر من 100 مليون ش���خص يعانون الجوع، 

خالل السنوات الثالث الماضية.
وذك���ر: عالوة عل���ى ذلك، هن���اك 143 مليون 
ش���خص إضافي في 42 دولة أخرى، على بعد 
خطوة واحدة فقط من الوقوع في دائرة الجوع 

الحاد.
ويتواجد ما يقرب من ثلثي األش���خاص الذين 
يعانون من الجوع الحاد في 8 بلدان فقط، هي 

أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وإثيوبي���ا ونيجيري���ا ودولة جنوب الس���ودان 

والسودان وسوريا واليمن.
وبقيت مس���تويات الجوع في 17 دولة أخرى، 

عند المستوى دون تغيير أو شهدت ارتفاعا.
وزاد التقرير أن الظ���روف المناخية والكوارث 
الطبيعية تسببت في وقوع 29 مليون شخص 
آخر ف���ي دائرة األم���ن الغذائي الح���اد، خالل 

.2018

الجوع الحاد يطال 113 مليون شخص حول العالم 

االستقالل/ وكاالت:
طلبت المحكمة العليا الفنزويلية من الجمعية التأسيسية المكّونة حصرًا من أنصار الرئيس 
نيكوالس مادورو، رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به 

نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا للبالد.
وأعطت أعلى س���لطة قضائية في البالد أمس »أمرا بتسليم قرارها هذا إلى رئيس الجمعية 

الوطنية التأسيسية من أجل رفع الحصانة البرلمانية« عن غوايدو.

فنزويال: المحكمة العليا تطلب رفع 
الحصانة البرلمانية عن خوان غوايدو
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت دراس���ة إس���رائيلية عل���ى عدم أهمي���ة اعتراف 
الرئي���س األميركي، دونالد ترامب، ب�«س���يادة« االحتالل 
اإلسرائيلي على هضبة الجوالن السورية، إلى جانب عدم 

شرعيته وقانونيته. 
ووفق���ا للدراس���ة، الصادرة ع���ن »معهد أبح���اث األمن 
القومي« في جامعة تل أبيب، اإلثنين الماضي، فإن هذه 
الخطوة األميركية لن تمنع حكومة إسرائيلية مقبلة من 
إجراء مفاوضات مع س���ورية حول هضب���ة الجوالن، كما 
أن إدارة أميركي���ة أخ���رى قد تغير هذا الق���رار. ورجحت 
الدراسة أنه »من غير المعقول أن تقود هذه الخطوة إلى 
التصعيد مقابل س���ورية أكثر من التوتر القائم، كما أنه 
لي���س لها تبعات أمنية خاص���ة. وهي تضيف مصاعب 
لقدرة اإلدارة األميركية على دفع صفقة القرن والتعاون 

مع دول المنطقة«.
وحذرت الدراس���ة من أنه »من أج���ل تعزيز صورة اإلدارة 
األميركي���ة كم���ن تقف إل���ى جانب إس���رائيل من دون 
ش���رط، ويمكن أن تكون لسياس���تها تبع���ات داخلية 
حيال المفهوم داخل إسرائيل بالنسبة للقدرة على ضم 

مناطق أخرى« في الضفة الغربية.
ولفتت الدراس���ة إلى أنه لم تعترف أي دولة بقرار »ضم 
الجوالن«، الذي اتخذته حكومة مناحيم بيغن، في كانون 
األول/ديس���مبر العام 1981، كما أن »المنظومة الدولية 
حافظت بحرص ش���ديد على المبدأ الذي اس���تهّل قرار 
مجل���س األمن الدولي 242، بأن���ه ’ال موافقة على اقتناء 
منطقة بواس���طة الح���رب’«. كذلك اتخ���ذ مجلس األمن 
القرار 497، الذي أكد أن���ه ال توجد لقرار »الضم« أهمية 

من الناحية الدولية.
ووق���ع ترامب ق���راره باالعت���راف ب�«س���يادة« االحتالل 
اإلسرائيلي في الجوالن، خالل استقباله رئيس الحكومة 
اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، في البي���ت األبيض، 
األسبوع الماضي. وشددت الدراسة، التي أعدها الباحث 
في المعهد، شلومو بروم، على أن خطوة ترامب ونتنياهو 
نابعة من احتياجات سياس���ية داخلية. »كالهما بحاجة 
إلى هذه الخطوة من أجل إرضاء قواعدهما السياس���ية. 
نتنياهو موجود في أوج حملة انتخابية، وقبل أسبوعين 
من موع���د االنتخابات، وهدفه منع ذه���اب ناخبين إلى 
خصمه األساس���ي، حزب كاحول الفان، ومنافس���يه في 
معس���كر اليمي���ن. وترامب موج���ود، عملي���ا، في حملة 
انتخابية منذ انتخابه، وبدأ نشاطا مكثفا من أجل ضمان 

انتخابه لوالية ثانية في العام 2020«.

وأض���اف بروم أن���ه »رغ���م أن خطوة الرئي���س تعكس 
رغبت���ه في المس���اعدة في إعادة انتخ���اب نتنياهو في 
االنتخابات القريبة، لكن هذه ليس���ت حالة أولى لتدخل 
إدارة أميركية في االنتخابات في إس���رائيل، في محاولة 

لمساعدة المرشح المفضل على الرئيس األميركي«.

تبعات �أمنية و�سيا�سية
بحس���ب بروم، لم يكن لقرار إسرائيل »ضم« الجوالن، في 
العام 1981، »تبعات أمنية فورية، وعندما كانت سورية 
في وضع عس���كري مختلف تماما مقابل إسرائيل، وعلى 
األرجح أن سورية ستمتنع هذه المرة أيضا عن مواجهة 

عسكرية مباشرة مع إسرائيل«.
وأضاف أنه »من الجائز أن حافزية سورية لمحاولة المس 
بإس���رائيل، التي أصبح���ت موجودة بس���بب العمليات 
العس���كرية اإلس���رائيلية ف���ي األراضي الس���ورية في 
السنوات األخيرة، س���تزداد وستؤيد بشكل أكبر جهود 
حزب الله لبناء قواعد لتنفيذ عمليات في هضبة الجوالن، 
يت���م تنفيذها لدى الحاجة. وتنفيذها، في حال حدوثه، 
س���يكون محاذرا ويتطلع إلى االمتناع عن تصعيد جدي 

مقابل إسرائيل«.
وتابع ب���روم أنه »إيران والميليش���يات الموالية لها 
تخوض مواجهة عس���كرية محدودة مع إس���رائيل 
في األراضي الس���ورية، وال يبدو أنه سيكون لخطوة 
الرئي���س ترام���ب تأثير عل���ى مي���زان حافزياتها 
واعتباراته���ا إزاء العمل ضد إس���رائيل. وهكذا هو 

الحال بالنسبة للحلبة الفلسطينية أيضا«.      
وفيما يتعلق بالتبعات السياس���ية، أش���ار بروم إلى أن 
المنظوم���ة الدولية عبرت عن رفضها للخطوة األميركية، 
والتأكي���د على أن ه���ذه الخطوة تتناقض م���ع قرارات 
األمم المتحدة ومواقف الدول الكبرى، روس���يا وفرنس���ا 
وألمانيا وغيرها. وتابع أن دول الشرق األوسط، الصديقة 
إلس���رائيل والمعادية لها، عبرت عن مواقف مش���ابهة، 
ونددت بالقرار األميركي، وطالبت بانسحاب إسرائيل من 

الجوالن المحتل.
وقّدر بروم أن المجتمع الدولي برمته سيستمر بالتعامل 
مع الخط���وة األميركية »مثلما تعامل مع القرار األميركي 
بش���أن نقل الس���فارة إلى الق���دس. وس���يواصل عدم 
االعتراف بس���يادة إسرائيل في هضبة الجوالن«. وتوقع 
بروم أن تتم ترجمة معارض���ة القرار األميركي بخطوات 
فعلي���ة، مثل أن يح���اول العالم العرب���ي وتركيا تمرير 
قرارات ف���ي هيئات األمم المتح���دة، تعبر عن معارضة 
لهذه الخط���وة وتعيد إقرار الق���رار 497. لكن بروم رّجح 
أن تقاب���ل مبادرات كهذه ب�«فيت���و« أميركي في مجلس 
األمن، رغم أن���ه يتوقع أن يتم قبول تصريح بهذه الروح 
في الجمعية العامة. »عدا ذلك، ال يتوقع خطوات فعلية 

ملموسة في الحلبة الدولية«.

»�إ�سر�ئيل« و�لعامل �لعربي
رأى ب���روم أن الق���رار األميركي حول الج���والن المحتل، 
»س���يضع صعوبات أكث���ر أمام التع���اون العلني للعالم 

العربي مع إس���رائيل، سواء تلك الموقعة على اتفاقيات 
س���الم أو الدول الت���ي تقيم عالقات غير رس���مية، مثل 
دول الخلي���ج. واالعتبار أن المعارض���ة والعداء من جانب 
قسم كبير من الدول العربية لنظام األسد سيترجم إلى 
موافقة على الخطوة األميركية، ال يأخذ بالحسبان الفصل 
الذي تمارس���ه هذه الدول بين النظام والدولة السورية 

السيادية«.
وأض����اف أن »التكهن����ات التي س����ادت ف����ي بداية 
الهزات في العالم العرب����ي، والتي بموجبها انتهى 
ما كان يس����مى ’حدود س����ايكس – بيك����و’، ولذلك 
يتوقع ح����دوث تغييرات في حدود ال����دول العربية، 
جرى تفنيدها ف����ي هذه األثناء. والدول تحافظ على 
نطاقها السياسي وحدودها، حتى لو سادت فوضى 
فيه����ا، وجرى الحفاظ على مبدأ ع����دم تغيير الحدود 
بالقوة منذ الع����ام 1991، بعد أن أدى احتالل صدام 
حس����ين للكويت إلى اتحاد العالم العربي كله ضده، 
ومثلما حدث، ع����ام 2018، عندما قمع����ت الحكومة 
العراقي����ة بتأييد العالم العربي محاولة تحويل حكم 
ذاتي لألكراد في العراق إلى دولة مس����تقلة. والعالم 
العرب����ي لن يكون مس����تعدا للموافقة على أن تمس 

إسرائيل بسيادة دولة عربية«.
م���ن الجهة األخرى، رأى بروم أن���ه »ال يبدو أن الخطوة 
األميركية ستمس بإمكانية اس���تئناف المفاوضات 
م���ع س���ورية على اتفاق س���الم، إذا نش���أت الظروف 
وتش���كلت حكومة في إس���رائيل في المستقبل، غير 
القري���ب، تكون معنية باس���تئناف المفاوضات. وإذا 
كانت س���ورية أبدت اس���تعدادها عدة مرات للدخول 
إلى مفاوضات كهذه مع إس���رائيل بعد فرض القانون 
اإلس���رائيلية على هضبة الجوالن )في العام 1981(، 
فلماذا س���تغير الخطوة األميركية الس���لوك السوري. 
وباإلمكان االدعاء طبعا أنه س���يكون من الصعب على 
أي حكومة إسرائيلية أن تتخذ قرارا بهذا الخصوص، 
ألن المعارضين س���يدعون أنه ال يوجد أي سبب يدفع 
إس���رائيل إلى الدخول في مفاوض���ات كهذه، تكون 
مقرونة بالضرورة بمناقشة إمكانية التنازل عن مناطق 
في هضب���ة الجوالن، فيما ال���دول العظمى والحليفة 
األساس���ية إلس���رائيل تؤيد الس���يادة عل���ى هضبة 
الجوالن. لكن ينبغي األخذ بالحسبان أن إدارة أميركية 
أخ���رى يمكن أن تغير موقف الوالي���ات المتحدة في 
المس���تقبل حيال ه���ذا الموضوع، بس���بب اعتبارات 

سياسية داخلية أو تغير الظروف«.

االستقالل/ وكاالت:
اس���تمرارًا للتوغل اإلس���رائيلي في القارة 
الس���مراء، افتت���ح المدي���ر العام ل���وزارة 
الخارجي���ة اإلس���رائيلية، يوف���ال روت���م، 
اإلثنين، السفارة اإلسرائيلية في كيغالي، 
عاصمة رواندا، لتكون السفارة اإلسرائيلية 

الحادية عشرة في أفريقيا.
ويأتي افتتاح الس���فارة في إطار المساعي 
اإلس���رائيلية لتوس���يع العالقات مع دول 
أفريقيا، والتي أعل���ن عنها رئيس حكومة 
قبل ثالث  نتنياه���و،  بنيامين  االحت���الل، 
س���نوات، وقام في أعقابها بأرب���ع زيارات 
ل���دول أفريقي���ة، وأقام عالقات مع تش���اد 

وغينيا.
أحرونوت«  »يديع���وت  وقال���ت صحيف���ة 
الثالث���اء إنه ت���م تعيين رون آدم س���فيرا 
إلسرائيل في كيغالي، والذي يعتبر خبيرا 

في شؤون األمم المتحدة والطاقة.

كما افتتح روتم مرك���زا للزراعة في رواندا، 
وهو مش���روع ل�«المركز الدول���ي للتعاون« 

اإلسرائيلي.
واعتبرت الصحيفة افتتاح الس���فارة داللة 
على تعزز العالقات بين رواندا وإس���رائيل، 
بما يتيح توس���يع التعاون بينهما في عدة 
مجاالت بينه���ا التعليم وتمكين النس���اء 
والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتحديث.

وجاء أنه في الشهور القريبة ستبدأ شركة 
الطيران الرواندية برحالت جوية إلسرائيل، 
بم���ا يفس���ح المجال لتوس���يع الس���ياحة 

والتجارة بين الطرفين.
يش���ار إلى أن فتح الس���فارة ه���و بمثابة 
إعادة فتح للسفارة التي كانت في السابق 
وأغلقت خالل حرب تش���رين األول/ أكتوبر 

1973، كما فعلت دول أفريقية أخرى.
وفي ه���ذا اإلطار كت���ب نائ���ب مدير عام 
الش���ؤون األفريقي���ة ف���ي وزارة الخارجية 

اإلس���رائيلية، يورام أل���رون، أن والده كان 
س���فيرا إلس���رائيل في زامبيا عندما تقرر 
إغالقها بفع���ل الضغوط���ات العربية في 

حينه.
وأولى ألرون أهمية خاصة لفتح السفارة في 
رواندا بداعي ما أس���ماه »الصداقة المتينة 
التي تسود بين إسرائيل ورواندا، والتعاون 

الواسع والمكثف في مجاالت كثيرة«.
وأش���ار إلى أن العالقات بين »إس���رائيل« 
وأفريقي���ا تش���هد اليوم فت���رة انتعاش 
وازده���ار، وت���م تحقيق تق���ارب حقيقي 
م���ع  دول القارة، وأن م���ا يدل على ذلك هو 
تجديد العالقات بين إسرائيل وبين تشاد 
وغيني���ا، وفتح س���فارات أفريقي���ة كثيرة 
ف���ي »إس���رائيل«، وما اعتبره تحس���نا في 
تصويت ال���دول األفريقية ف���ي الهيئات 
الدولية، وخاصة في األمم المتحدة، بشأن 

»إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
علقت وزيرة القضاء اإلس���رائيلية إيليت شاكيد على تقارير بشأن صفقة تبادل أسرى سيتم 
إبرامها مع »حماس«. وقالت شاكيد وهي عضو في »الكابينت« خالل مقابلة مع إذاعة الجيش 
الثالثاء: »لم نبلغ عن أي ش���يء في الوقت الحالي ونعارض أي حل إنس���اني دون عودة الجنود 

المحتجزين لدى حماس«.

االستقالل/ وكاالت:
ذك���ر مكتب رئيس حكومة االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو ي���وم الثالثاء، أن االخير 

سيسافر إلى موسكو يوم الخميس للقاء الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
ول���م يذكر البيان ما س���تجري مناقش���ته في المحادث���ات التي تأتي قبل خمس���ة أيام من 
االنتخابات اإلس���رائيلية في التاسع من أبريل نيسان. وقال نتنياهو للصحفيين يوم االثنين 
إنه تحدث مع بوتين هاتفيا بش���أن س���وريا التي يحقق رئيس���ها بش���ار األسد المدعوم من 

موسكو مكاسب في الحرب األهلية المستعرة منذ ثمانية أعوام.

»إسرائيل« تتوغل في أفريقيا.. 
افتتاح سفارة للكيان في رواندا

شاكيد: نعارض أي حل مع غزة 
دون عودة الجنود المحتجزين

نتنياهو يلتقي بوتين في 
موسكو الخميس المقبل

دراسة إسرائيلية تؤكد:

اعتراف ترامب بـ »إسرائيلية الجوالن« عديم األهمية وفاقد للشرعية 
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االستقالل/ وكاالت:
تب���دأ فيس���بوك في اس���تخدام  قد 
محررين الختيار أخبار عالية الجودة 
في  المس���تخدمين،  على  لعرضها 
االجتماعية  الش���بكة  م���ن  محاولة 
كمص���در  س���معتها  لتغيي���ر 

للتضليل.
زوكربي���رج،  م���ارك  وأوض���ح 

الرئيس التنفيذي للش���ركة، أنه يفكر في 
إدخال قس���م مخصص لألخبار على الشبكة 
االجتماعية، والذي يمكنه اس���تخدام البشر 
أو الخوارزميات الختيار القصص من المنافذ 
الموث���وق بها عل���ى نطاق واس���ع من قبل 

المجتمع.
وقال م���ارك، ال���ذي أوض���ح أن الهدف من 
الميزة الجدي���دة هو التروي���ج للمواد التي 
تنتجه���ا أط���راف ثالثة: “لن يك���ون لدينا 
صحفيون يصنع���ون األخبار. ما نريد القيام 
ب���ه هو التأكد من أن ه���ذا المنتج يمكن أن 

يوفر أخبارًا عالية الجودة للناس”.
وأضاف أيضا أنه يفكر فيما إذا كان يتعين 
على فيسبوك البدء في دفع األموال لناشري 
األخب���ار إلدراج مقاالتهم في قس���م األخبار 
هذا م���ن أجل توفير محت���وى عالي الجودة 

وجدير بالثقة.
وتش���ير مصادر فيس���بوك إل���ى أن المنتج 

اإلخب���اري قيد التطوير من���ذ بعض الوقت، 
وينبغي أن يك���ون جاهزًا لإلط���الق بحلول 

نهاية هذا العام.
وتش���كل مس���ألة وجود نظام يشارك فيه 
محررون بش���ريون في اختي���ار األخبار التي 
ينبغي عرضها على المس���تخدمين خروجًا 
عن نهج فيس���بوك التقليدي المتمثل في 
استخدام الخوارزميات لتسليط الضوء على 

المواد.
وس���تكون مي���زة األخبار ج���زءًا منفصال من 
فيس���بوك يت���م تش���غيلها بالت���وازي مع 
خالص���ة األخب���ار القديمة، حي���ث تعرض 
الشاشة األولى بعد تسجيل الدخول مزيجا 
من منش���ورات األصدقاء مع منش���ورات من 
منافذ األخبار والصفحات األخرى التي اختار 

مستخدمو فيسبوك متابعتها.
وق���در زوكربي���رغ أن م���ا بي���ن 10 إلى 20 
في المئ���ة من جمهور فيس���بوك س���وف 

يهتمون بالقسم المقترح، مع تجنب غالبية 
يريدون  الموقع ذلك ألنه���م  مس���تخدمي 
رؤي���ة ما يجري مع أصدقائهم بداًل من قراءة 

الصحافة.
وس���يكون للمنت���ج المقترح أوجه تش���ابه 
م���ع منتج Watch الموجود على فيس���بوك 
 ،Apple News للفيديو أو خدم���ة آبل نيوز
والتي تس���تخدم محررين بشريين الختيار 
القصص التي يتم إرس���الها بعد ذلك إلى 

عشرات الماليين من مستخدمي آبل.
وم���ن المرجح أن تعود ه���ذه الخطوة بالنفع 
على الناش���رين التقليديين الذين يحتلون 
تصنيفًا عاليًا فيما يتعل���ق بالثقة، والذين 
انتق���دوا فيس���بوك لفترة طويلة بس���بب 

نموذجها الحالي.
وتجنبت فيس���بوك إل���ى حد كبي���ر الدفع 
للناشرين مقابل المواد اإلخبارية، واقترحت 

عليهم بدال من ذلك أن يقدروا القراء. 

كيــف تربــح مــن خــالل النشــر فــي »فيسبــوك«؟

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراس���ة حديثة أن األشخاص الذين تزيد 
لديهم عوامل اإلصابة بأم���راض مرتبطة بالقلب، 
مثل الس���كري وارتفاع ضغط الدم والس���منة، قد 
يكون���ون أكثر عرضة لإلصاب���ة بتغيرات في المخ 

يمكن أن تؤدي إلى الخرف.
وفحص الباحث���ون بيان���ات 9772 بالغًا خضعوا 
جميعا لفح���ص المخ بالرنين المغناطيس���ي مرة 
واحدة عل���ى األقل، وقدموا معلومات عن صحتهم 

العامة وسجالتهم الطبية.
وركزت الدراس���ة على وجود صل���ة بين بنية المخ 
وما يسمى عوامل اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية.
ووجد الباحثون أنه باستثناء ارتفاع الكولسترول، 
ف���إن جميع عوامل الخطر األخ���رى وهي التدخين 
وارتفاع ضغط الدم ومرض الس���كري والس���منة، 
كان���ت مرتبطة بتغي���رات دماغية غي���ر طبيعية 

يعانيها المصابون بالخرف.
وكلم���ا زادت عوام���ل اإلصاب���ة بأم���راض األوعية 

الدموي���ة تده���ورت صحة المخ، كم���ا يتضح من 
انكم���اش حجم���ه وتراجع حجم الم���ادة الرمادية 
)وهي أنس���جة توجد باألس���اس على سطح المخ 
ومس���ؤولة عن إصدار األوامر لكافة أعضاء الجسم 
أو ما يسمى اإلش���ارات العصبية(، واعتالل المادة 
البيض���اء )وهي أنس���جة موج���ودة ف���ي األجزاء 
العميق���ة م���ن الم���خ ووظيفتها نقل اإلش���ارات 

العصبية إلى باقي أعضاء الجسم(.

وقال س���يمون كوكس الذي رأس فريق الدراسة، 
وهو م���ن جامعة إدنب���ره في المملك���ة المتحدة: 
“هناك بعض األشياء التي تسهم في شيخوخة 
المخ والوظائ���ف اإلدراكية التي ال نس���تطيع أن 
نغيره���ا )مثل جيناتن���ا(، لذا يمكنن���ا النظر إلى 
هذا األمر على أنه قائمة من األش���ياء التي نملك 
بعض السيطرة عليها أو ما يسمى بعوامل الخطر 

المرنة”.

دراســة: أمــراض القلــب قــد تسبــب الخــرف

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت دراس���ة حديثة أن تناول مواد غذائية غنية بمضادات األكسدة، 
يساعد على تأجيل اإلصابة بإعتام عدسة العين لعدة سنوات، ويمنع تطور 

اإلصابة بالمرض.
وأظه���رت نتائج دراس���ة علمية أجراها علم���اء جامعة ش���يان جياوتونغ 
الصينية وعلماء جامعة جنوب أس���تراليا، وجود عالقة مباش���رة بين تناول 
مواد غذائية غنية بمضادات األكس���دة، وخطر تطور مرض إعتام عدس���ة 

العين المرتبط بالعمر.
وتوص���ل الباحثون إلى أن الت���زام الذين يعانون من إعتام عدس���ة العين 
بحمي���ة الفواكه والخضروات التي تتميز باحتوائها على نس���بة عالية من 

مضادات األكسدة، يخفض تكاليف عالجهم إلى النصف.
ويق���ول الباحثون إن »النتائج التي حصلنا عليها تؤكد على أن الحمضيات 
والفلفل الحار والجزر والطماطم والخضروات الخضراء الداكنة، تؤخر بداية 
إعتام عدس���ة العين لعدة س���نوات وتحمي منه. وتحتوي هذه المواد على 
فيتامين���ات А وС وЕ وبيتا كاروتين، وكذلك مضادات األكس���دة لوتين 

وزياكسانثين، تعمل كمواد فعالة في حماية البصر«.

مواد غذائية تحمي من 
إعتام عدسة العين

االستقالل/ وكاالت:
االس����تمتاع بمذاق األطعمة والمأكوالت الش����هية من 
وس����ائل البهجة والترفي����ه إلى جان����ب الحصول على 
المغذي����ات المطلوب����ة. لكن ترك العنان للش����هية من 

أسباب زيادة الوزن وتراكم الدهون حول البطن.
ويعتبر سد الشهية من أهم العوائق أمام التخسيس. 

إليك كيف يمكنك ضبط الشهية بطرق سهلة:
* اش����رب بعض الماء قبل تناول الطعام، واحرص على 

شرب 8 أكواب من الماء على مدار اليوم.
* امنح نفس����ك المزيد من النوم، وابدأ بالنوم المبكر ولو 

20 دقيقة قبل الموعد المعتاد.
* أضف بعض البهجة على التمارين الرياضية لتواظب 

على النشاط البدني بشكل مستمر.
* احرص على االلتزام بمواعيد الطعام، بداية من اإلفطار 

المبكر، وعدم تأخير الغداء والعشاء.
* ُكل جيدًا، فالطعام الصح����ي الغني بالحبوب الكاملة 

يعّزز اإلحساس بالشبع.
* اتخ����ذ إجراءات لتخفيف المش����اعر الس����لبية 
ونوبات االكتئاب لتفادي اإلش����باع العاطفي عن 

طريق الطعام.
* تن����اول الش����وكوال الداكن����ة بداًل م����ن الحلويات 

المصنوعة من دقيق وسكر مكّرر.
* اشرب شاي األعشاب مثل: الزنجبيل 

والقرفة والحلبة.
* تن����اول المزيد م����ن األلياف 
الخضروات  ف����ي:  توج����د  التي 
الفواكه والمكس����رات والحبوب 

الكاملة.

االستقالل/ وكاالت:
أص���درت الهيئ���ة المختصة 
بتقيي���م ج���ودة المنتجات 
قائمة  الثالثاء،  روس���يا  في 
بأفض���ل الهوات���ف الت���ي 
عامي  األس���واق  طرحت في 

. 2019-2018
قائمتها  الهيئ���ة  ووضعت 
بع���د أن اختب���رت عش���رات 
الهواتف من أشهر الشركات 
العالمي���ة، وقارنتها من نواح 

ع���دة، كس���رعة األداء وج���ودة 
الصنع وس���هولة االس���تخدام وإمكاني���ات التصوير، 

وغيرها من العوامل التي تهم المستخدمين.
 "Galaxy S10" وعل���ى رأس القائم���ة، ج���اء هاتف���ا
و"+Galaxy S10"، اللذان طرحتهما سامسونغ مؤخرا، 
وصنفا من بين أفضل الهواتف من حيث جودة الصنع 
وسرعة األداء، فضال عن امتالكهما ألفضل شاشة من 
بين شاشات الهواتف في األس���واق، وأفضل كاميرا 

أمامية.
 Samsung Galaxy" وجاء في المرتبة الثالثة هاتف

وت���اله   ،"Note 9
"iPhone XS Max" وبع���ده "iPhone XS"، حي���ث 
عرفت هذه الهواتف بقدرات كاميراتها العالية على 

التصوير حتى في ظروف اإلضاءة الخافتة.
 "Galaxy S9" هوات���ف  أيض���ا  القائم���ة  وش���ملت 
 Huawei Mate"و  "Galaxy S8"و  "Galaxy S9+"و
Pro 20"، التي عرفت عنها متانة الهيكل، ومقاومتها 
للم���اء والغبار، فض���ال عن قدرات التصوي���ر الممتازة، 
وإمكاني���ة التحكم ببرمجيات الجه���از لترضي جميع 

المستخدمين.

هــل شهيتــك منفلتــة؟..
 إليــك طــرق سهلــة لضبطــها

أفضل الهواتف خالل عامي 2019-2018
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غزة/ محمد العقاد:
اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من كأس 
قطاع غزة الذي يحمل اسم المرحوم محمد المزين 
بتأهل أربعة فرق أخرى وهم خدمات رفح وخدمات 
الش���اطئ وش���باب خانيون���س وغ���زة الرياضي، 
في المباري���ات التي أقيمت قبل أم���س الثالثاء، 
وسبقهم فرق الصداقة واتحاد الشجاعية وأهلي 

غزة وشباب رفح.
واكتس���ح فري���ق خدم���ات رف���ح فري���ق خدمات 
خانيونس بثالثة أهداف دون رد، في المباراة التي 
أقيمت على ملعب اليرموك في مدينة قطاع غزة.

وسجل ثالثية األخضر هالل غواش بالدقيقة)5(، 
وبدر موسى هدفين في الدقيقتين)64،62(

وفي المباراة الثانية حقق فريق خدمات الش���اطئ 

ف���وزًا غاليًا على فري���ق العط���اء الرياضي بثالثة 
أه���داف دون رد، ف���ي المباراة الت���ي أقيمت على 

ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.
إس���ماعيل  ع���الء  الش���اطئ  أه���داف  وس���جل 
بالدقيقة)52(، وس���ليمان العبي���د بالدقيقة)58(، 

ومهند أبو زيد بالدقيقة)80(.
 قد حافظ فريق شباب خانيونس على لقبه الذي 
حققه في الموس���م الماضي وخطف فوزًا قاتاًل 
على فري���ق األقصى الرياض���ي بهدفين مقابل 
ه���دف، في المب���اراة التي أقيم���ت على ملعب 

فلسطين.
وس���جل أه���داف »النش���امى« عم���ر أب���و عبيدة 
بالدقيق���ة)55(، وس���جل حازم شكش���ك هدف 

ب���ة الف���وز للفري���ق ع���ن طري���ق  ضر

جزاء بالدقيقة)89(، بينما س���جل هدف األقصى 
الرياضي إسماعيل أبو نادي بالدقيقة)33(.

واس���تطاع فريق غزة الرياضي م���ن تحقيق الفوز 
على فري���ق بيت حانون األهلي به���دف دون رد، 
في المب���اراة التي أقيمت على ملعب اليرموك في 

مدينة غزة.
ويدين العميد لالعب أحمد أبو عبيدة الذي سجل 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة)48(.
يذكر إنه بعد اكتمال عقد المتأهلين سيش���هد 
دور الثمانية مباريات قوية ومثيرة حيث سيقابل 
خدمات رفح فريق ش���باب رفح ف���ي ديربي قوي 
بين قطبي المدينة، بينما سيقابل فريق خدمات 
الش���اطئ وش���باب خانيونس، وغزة الرياضي مع 

الصداقة، واتحاد الشجاعية مع فريق أهلي غزة.

اكتمال عقد المتأهلين لدور الثمانية في  كأس غزة 

غزة/ االستقالل:
كش���ف عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة عبد السالم هنية، عن موعد 

افتتاح ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.
وأعلن هنية أن حفل افتتاح ملعب رفح البلدي، س���يكون يوم األربعاء العاشر 
من أبريل الجاري الس���اعة الثانية ظهرا، بحضور الس���فير الياباني تاكاشي 

أوكوبو.
وبين أن الحفل من الممكن أن يشهد تواجد بطل بطولة »طوكيو« من الضفة 

المحتلة، حال حصول العبيه على تصاريح دخول قطاع غزة.
وكان رئي���س بلدية رفح صبحي رضوان، قد افتت���ح الملعب بمؤتمر صحفي 

االسبوع الماضي، على أن يفتتح بشكل رسمي بحضور السفير الياباني.
يش���ار إلى أن ملعب رفح البلدي ش���هد إصالحات كبيرة تمّثلت بفرش أرضه 

بالعشب الصناعي، باإلضافة إلعادة بناء المدرج المهدوم.

اإلعالن عن موعد افتتاح ملعب 
رفح البلدي بحلته الجديدة

لندن/ االستقالل: 
بي����ب جوارديوال مدرب مانشس����تر س����يتي عن  اعلن 
اس����تبعاد المهاج����م س����يرجيو أجويرو م����ن المباراة 
في ال����دوري اإلنجليزي الممتاز ضد كارديف س����يتي 

األربعاء.
واضط���ر المهاج���م الدول���ي األرجنتين���ي للخروج من 

الملعب في الش���وط الثان���ي من المباراة الت���ي فاز بها 
مانشس���تر س���يتي يوم الس���بت الماضي على فولهام )2-0( بسبب 

إصابة غير محددة.
وغاب س���يرجيو أجوي���رو عن تدريب���ات فريقه خالل األي���ام الثالثة 
الماضية بس���بب عدم التعافي من اإلصابة ، فيما جاء اس���تبعاده عن 

مباراة يوم األربعاء بعد فشله بالتعافي في الوقت المناسب.
وقال بيب جواردي���وال في مؤتمره الصحفي: “أجويرو لم يتدرب خالل 

اليومين األخيرين ، ولهذا لن يشارك خالل مباراة مانشستر سيتي ضد 
كارديف سيتي على ملعب االتحاد”.

وأعرب المدرب اإلسباني عن أمله بأن يتمكن سيرجيو أجويرو من العودة 
في الوقت المناس���ب خالل مباراة الدور نصف من نهائي كأس االتحاد 

اإلنجليزي يوم السبت أمام برايتون في ملعب ويمبلي.

وكاالت/ االستقالل:
بدأت أندية أوروبا الكبرى في نصب شباكها حول 
البرازيلي فيليب كوتينيو العب وسط برشلونة 
اإلس���باني، من أجل إغرائ���ه باالنتقال إليها 

خالل االنتقاالت الصيفية المقبلة. 
وكان كوتيني���و قد فش���ل ف���ي التأقلم 
على األجواء ف���ي النادي »الكتالوني« منذ 
انتقال���ه إليه، ما أدى إلى تراجع مس���تواه 

داخل »المستطيل األخضر.«
وبحس���ب ما نش���رته صحيفة »س���بورت« اإلس���بانية الثالثاء، فإن 
تشيلس���ي اإلنجليزي تواصل م���ع المقربين من الالع���ب البرازيلي 
لمعرفة موقفه في الموس���م المقبل، خاصة أنه يس���عى لتعويض 

الرحيل المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد عن تشيلسي.
ويملك كوتينيو الخبرة الالزمة في »البريميرليغ«، وهي البطولة التي 
احت���رف فيها 5 مواس���م مع »الريدز«، لذا فإنه س���يكون خير بديل 

لهازارد المطلوب في ريال مدريد اإلسباني.
كما أوضحت »سبورت«، أن مانشستر يونايتد اإلنجليزي أيضا مهتم 
بتقدي���م عرض لكوتينيو، إذا م���ا تأكدت رغبته في الرحيل عن 

»البرشا«.

مدريد/ االستقالل:
كش���فت تقاري���ر صحافي���ة عن وج���ود 13 العبا ف���ي ريال 
مدريد اإلس���باني، اقتربوا من الرحيل عن صفوفه خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وعانى ريال مدريد من سلسلة من النتائج السلبية منذ بداية 
الموس���م الحالي، كلفته وداع كأس إسبانيا من الدور نصف 
النهائ���ي، ودوري أبط���ال أوروبا من ثم���ن النهائي، كما فقد 

الفرصة في المنافسة على الفوز بالدوري اإلسباني.
وقالت صحيفة »ماركا« اإلس���بانية، إن النتائج السلبية التي 

ق���ادت فلورنتينو بيريز رئيس النادي، إلى إعادة الفرنس���ي 
زي���ن الدين زيدان إلى منصبه كم���درب للفريق، وضعت 13 
العبا عل���ى حافة الرحيل. ويأتي الجن���اح الويلزي غاريث بيل 
عل���ى رأس القائمة، في ظ���ل المس���تويات المتذبذبة التي 
يقدمها في الفترة األخيرة، باإلضافة إلى اإلصابات المتكررة 

التي ضربته في المواسم الثالثة األخيرة.
وم���ن بي���ن الالعبي���ن المعنيين أيض���ا المدافع الفرنس���ي 
رافائي���ل فاران، لكن���ه هو من يطلب الرحي���ل للحصول على 
تحٍد جديد ف���ي الفترة المقبلة، بعد 8 س���نوات قضاها في 

ملعب »س���انتياغو برنابيو«. ويعّد الحارس الكوس���تاريكي 
كيلور نافاس من الالعبين المهددين أيضا بالرحيل، في ظل 
االعتماد على الحارس البلجيكي تيبو كوتوا بش���كل أساسي، 
ووجود الفرنس���ي ل���وكا زي���دان كبديل، م���ع إمكانية عودة 

األوكراني أندريه لونين المعار إلى ليغانيس.
ولم يحل تألق المهاجم الفرنس���ي كريم بنزيما دون وضعه 
ضمن قائمة المشكوك في رحيلهم، خاصة في حالة التعاقد 

مع مهاجم جديد.
وتشمل القائمة صانع األلعاب اإلسباني فرانشيسكو إيسكو 

الذي ابتعد عن التش���كيلة األساسية قبل التعاقد مع زيدان، 
باإلضافة إلى الظهير البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، الذي تشير 

التقارير إلى رغبة يوفنتوس اإليطالي في التعاقد معه.
وباإلضافة إلى ذلك تضم القائمة عددا من الالعبين الذين ال 
يش���اركون مع الفريق بشكل أساسي، مثل المدافع اإلسباني 
خيسوس فاييخو، ومواطنيه داني سيبايوس وإبراهيم دياز 
وماركوس يورنت���ي، واألوروغواياني فيديريك���و فالفيردي، 
والمهاج���م الدومينيكيان���ي ماريانو دي���از، وكذلك الحارس 

الفرنسي لوكا زيدان.

13 العبــًا علــى المحــك فــي ريــال مدريــد

كبار أوروبا يحاصرون 

كوتينيو!
جوارديوال يؤكد إصابة 

سيرجيو أجويرو
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غزة/ االستقالل: 
اس���تنكرت األطر النقابي���ة الطبية والصحي���ة باالتحاد 
اإلس���المي للنقاب���ات )اإلط���ار النقابي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين( أم���س، االعت���داء اآلثم الذي 
تع���رض له الطبيب محم���د كلوب أثن���اء تقديمه واجبه 
اإلنساني والوطني بمستشفى »غزة األوروبي«، في مدينة 

خانيونس، جنوب قطاع غزة. 
وفي بيان وصل »االس���تقالل« نس���خة عنه، أّكدت اأُلطر 
النقابي���ة باالتحاد عل���ى أن هذا الس���لوك ال يمثل قيم 
وأخالق شعبنا الفلس���طيني، واصفًة تكرار االعتداء على 
الطواق���م الطبي���ة والصحية ب���� »المؤش���ر الخطير وغير 

المقبول«.
كما أدان���ت اعت���داًء مماثاًل تع���رض له ال���كادر الطبي 
والصح���ي في عيادة وكال���ة الغوث )أون���روا( ببلدة بيت 

حانون ش���مال قطاع غزة، واالعت���داء بالضرب علي مدير 
العيادة وطبيبة فيها. 

وأّكدت أن الطواقم الطبية والصحية هي »حامية للشعب 
والمقاومة«، »إذ يعملون في أسوأ الظروف كقطع الرواتب 
ونقص اإلمكانيات، ول���م يمنعهم ذلك من الحرص على 

توفير الخدمات الصحية ألبناء شعبنا«.
وطالب���ت الجه���ات المس���ؤولة، وعل���ى رأس���ها وزارتّي 
الصح���ة والداخلي���ة، والنياب���ة العام���ة باتخ���اذ جميع 
اإلجراءات القانونية لردع كل من ُتسول له نفسه االعتداء 

على الطواقم الصحية والطبية. 
وأضاف���ت: »ال بد م���ن إيجاد قان���ون رادع يحفظ وُيهيئ 
المن���اخ واألم���ن للطواق���م الطبية من العم���ل لمصلحة 
المرضى دون خش���ية من التعامل م���ع الحاالت الحرجة، 
ونطالب بتزويد المراكز الصحية والمستش���فيات طواقم 

تابعة للش���رطة تحافظ على األمن وتحمي العاملين من 
االعتداءات«.

وأهابت بجميع األطر النقابية الوقوف أمام مس���ؤولياتها 
والوق���وف جنًبا إلى جنب لوضع ح���د لمثل هذه الظواهر 
التي ال تمثل أخالق ش���عبنا المقاوم، داعية إلى تشكيل 
لجن���ة متخصصة م���ن األط���ر المختلف���ة لمتابعة تلك 

الظواهر ووضع الحلول لمنع تكرارها.
في السياق، وصفت وزارة الصحة في قطاع غزة، ما تعرض 
له استش���اري األوعية الدموية الطبيب محمد كلوب من 
»اعتداء مدبر وخارج عن أخالقيات ش���عبنا الفلسطيني«، 

على حد تعبيرها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل »االس���تقالل« أن 
الطبيب »كلوب« تعرض العتداء من »أفراد آثمين«، تسبب 

له بإصابات مباشرة في الوجه، وجميع أنحاء الجسد.

ودع���ت الجه���ات المعنية إل���ى مالحقة الجن���اة واتخاذ 
المقتض���ى القانون���ي بح���ق المعتدين عل���ى الطبيب، 
»ال���ذي جند طاقاته واوقاته إلنق���اذ حياة مئات المرضى 

والمصابين«، كما قالت.
من جانبها، رفض جهاز الش���رطة اعت���داء أحد عناصرها 
على طبيب أثناء عمله في عيادة وكالة الغوث ببلدة بيت 

حانون شمال القطاع، اإلثنين الماضي.
وقال المتحدث باس���م الش���رطة أيم���ن البطنيجي: »إن 
الش���رطة ترفض هذا االعتداء جملة وتفصياًل«، موضًحا 
أنه »جرى احتجاز الش���رطي الُمعتدي، وإحالته للجهات 

الرسمية؛ التخاذ المقتضى القانوني بحقه«.
وذك���ر البطنيج���ي أن »وفًدا رفيع المس���توى م���ن وزارة 
الداخلية ومدير عام العالقات العامة بالشرطة، بادر بزيارة 

منزل عائلة الطبيب الُمعتدى عليه، وقدم االعتذار له«.

والعودة" الس����بت الماضي، شرقي محافظة 
خان يون����س جنوب����ي قطاع غ����زة. وأعلنت 
وزارة الصح����ة الفلس����طينية ف����ي غزة، عن 
استش����هاد الش����اب فارس أبو هجرس )26 
عاًما( متأثًرا بجراح التي أصيب بها برصاص 
قوات االحتالل اإلسرائيلي في البطن شرق 
خان يونس. والس����بت الماضي استش����هد 
أربعة مواطني����ن وأصيب العش����رات بقمع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي "مليونية األرض 
والع����ودة" ش����رقي قطاع غزة، ف����ي الذكرى 
األولى لمس����يرات العودة وكس����ر الحصار، 
وال����� 43 ل� "يوم األرض". ومنذ 30 مارس من 
الفلسطينيين  آالف  الماضي يشارك  العام 
في فعاليات مس����يرة العودة وكسر الحصار 
على طول الس����ياج الحدودي شرق القطاع، 
للمطالبة بالعودة لديارهم المسلوبة وكسر 

الحصار المفروض على القطاع.
ويقم���ع جيش االحت���الل اإلس���رائيلي تلك 

أدى الستش���هاد  بعن���ف، مما  المس���يرات 
العشرات وإصابة اآلالف.

�إطالق بالونات مفخخة
وفي سياق آخر، أفادت مصادر إعالمية عبرية 
مس���اء أمس، بسماع دوي انفجارات مصدرها 

شمال قطاع غزة .
وقال موقع صحيف���ة "يديعوت احرنوت" إنه 
"يتم الفح���ص والتأكد ما إذا كانت بس���بب 
عودة ف���رق اإلرباك الليلي التي تلقي القنابل 

واأللعاب النارية من قطاع غزة".
ب���دوره، ذكر موق���ع "مفزاك الي���ف" إن بالونا 
مفخخ���ا أطلق من قط���اع غ���زة وانفجر قرب 
الس���ياج الحدودي، حيث سمع دوي االنفجار 

في المستوطنات المحيطة.
يش���ار إلى أن طائرة اس���تطالع إس���رائيلية 
أطلق���ت عص���ر أم���س صاروخي���ن ص���وب 
مجموعتين منفصلتين من الش���بان ش���رق 
مدينة غ���زة؛ بزعم إطالقه���م بالونات حارقة 

ومفخخة صوب مس���توطنات الغالف دون أن 
يبلغ عن وقوع إصابات.

ت�صييع �صهيد و�إ�صابات بقلنديا
إلى ذلك، ش���ّيعت جماهير غفي���رة من أبناء 
ش���عبنا ف���ي مخي���م قلنديا ش���مال مدينة 
القدس المحتلة، أمس، ف���ي موكب جنائزي 
مهيب جثمان الشهيد محمد علي دار عدوان 

)23 عاما(، ليوارى الثرى في مقبرة المخيم.
وانطل���ق موكب التش���ييع، من أم���ام مجمع 
فلسطين الطبي في رام الله، وصوال إلى منزل 
الش���هيد ف���ي المخيم، حيث ألق���ت عائلته 
ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع األخيرة عليه، 
وس���ط حالة من الح���زن والغض���ب، ثم نقل 
محموال على األكتاف وقد لف جثمانه بالعلم 
الفلس���طيني، إلى المسجد الكبير حيث أدى 
المش���يعون الصالة عليه، قبل مواراته الثرى 

في المقبرة.
وهتف المش���يعون للش���هيد ولفلس���طين 

والقدس، رافعين العلم الفلسطيني، وطافوا 
بالشهيد في أزقة المخيم، منددين بالجرائم 
الت���ي ترتكبها قوات االحتالل اإلس���رائيلي 

بحق أبناء شعبنا.
وع���م الحداد مخيم قلندي���ا، وأغلقت المحال 
التجارية أبوابها، وعلقت صور الش���هيد على 

الجدران ومركبات المواطنين.
واته����م والد الش����هيد ق����وات االحتالل 
اإلسرائيلي بإعدام ابنه، قائال "إنه لم يكن 
يشكل خطرا على قوات االحتالل"، مشيرا 
إل����ى أن ع����دة رصاصات اخترقت جس����د 

محمد.
وكان���ت ق���وة كبيرة م���ن جي���ش االحتالل 
اقتحمت فجر الثالثاء مخيم قلنديا، واندلعت 
مواجه���ات بينها وبين الش���بان، حيث أطلق 
خاللها االحت���الل وابال كثيف���ا من الرصاص 
الحي، ما أدى الى استش���هاد الشاب عدوان، 
وإصابة ثالثة آخري���ن وصفت إصابة أحدهم 

بالمتوس���طة. وفي تطورات المشهد بمخيم 
قلنديا، أصيب س���بعة مواطنين مساء أمس 

خالل مواجهات مع قوات االحتالل هناك.
وش���هد المخي���م مواجه���ات بين عش���رات 
الشبان وقوات االحتالل عقب تشييع جثمان 
الشهيد محمد علي دار عدوان 23 عاما، حيث 
توجه العش���رات باتجاه حاجز قلنديا ورشقوا 

قوات االحتالل بالحجارة.
وع���زز االحتالل من تواجده في محيط الحاجز 
ودفع بعش���رات الجنود، وشرع باقتحام شارع 
رام الل���ه الق���دس وأطل���ق القناب���ل الغازية 
والرصاص المعدني المطاطي بكثافة، ما أدى 
إلصابة طف���ل بالرصاص المطاط���ي بالرأس، 
فيما أصيب ش���اب بالوجه وخمس���ة آخرين 

بالغاز السام، بحسب جمعية الهالل األحمر.
وش���هد ش���ارع رام الله القدس أزمة مرورية 
بعد أن قام الجنود بعرقلة حركة الس���ير في 

المكان.

االتحاد اإلسالمي للنقابات يستنكر االعتداء على الكوادر الطبية بغزة

االستقالل/ وكاالت:
دعا االتح���اد العالمي لعلماء المس���لمين، الثالثاء 

لنصرة المسجد األقصى، وقطاع غزة المحاصر.
وقال االتحاد في بيان له أمس، »إن تهديد المساجد 
األقصى يعن���ي »تهديدا للمس���جد الحرام وأهله، 

والنيل منه توطئة للنيل من المسجد الحرام«.
وأضاف االتحاد، أن »المس���جد األقصى والمس���جد 

الحرام أَخوان، ومن فّرط بأحدهما فرط باآلخر«.
ودعا إلى اإلنفاق في س���بيل ذل���ك، واعتبره »واجبا، 
وجهادا بالمال في سبيل الله«، مشيرا إلى ما سماه 

»جه���اد الكلمة« في وس���ائل التواصل االجتماعي 
والوقفات  والمظاه���رات  والميادي���ن  والس���احات 
االحتجاجية، وصوال إلى نش���ر الوع���ي والتعريف 

بضرورة العمل لفلسطين والقدس واألقصى.
وأوضح االتحاد أن زوال المس���جد األقصى من أيدي 
المس���لمين ووقوعه في  أيدي اليه���ود، »يعني أن 
المسجد الحرام والحجاز قد تهدد األمن فيهما، ولم 

ُيخِف اليهود يوما أطماعهم في المسجد  الحرام«.
وقال »المسجد األقصى اليوم ومعه غزة المحاصرة 
الت���ي تتعرض لع���دوان مس���تمر وحص���ار مرير، 

يستصرخ ضمائركم الحية لبذل كل ما يمكن فعله 
ف���ي المجاالت كافة لمس���اندة أهلن���ا في القدس 

وغزة«.
وطالب بيان االتحاد، األئمة والخطباء بتوحيد خطبة 
الجمعة المقبلة، نصرة للقدس والمسجد األقصى، 

وتضامنا مع قطاع غزة المحاصر.
وش���دد على ضرورة تحمل المسلمين مسؤوليتهم 
تجاه المس���جد  األقص���ى، في »تحري���ره من أيدي 
 الغاصبي���ن، ودعم ذلك بالوس���ائل الممكنة كافة، 

وإحياء قضيته«.  

»علماء المسلمين« يدعو لنصرة المسجد األقصى وغزة

االستقالل/ وكاالت:
بلغ مجم���وع تبرعات االردنيين ضمن حملة »فلنش���عل قنادي���ل صمودها« التي 
أطلقتها لجنة مهندس���ون من أجل القدس وفلس���طين في نقابة المهندس���ين 
األردنيين، وبالتعاون مع اذاعة »حياة اف ام« أمس الثالثاء، 361 ألف دينار أردني 

وذلك خالل ساعات من إطالق الحملة. وفق ما أفاد به القائمون على الحملة.
وتأتي هذه الحملة لصالح إعمار البيوت المهددة باالنهيار في البلدة القديمة 
من القدس وتلك المهددة من قبل االحتالل، ولدعم صمود المقدس���يين، في 
الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة اإلسرائيلية على المدينة المقدسة وأهلها.

حملة أردنية تجمع 361 ألف 
دينارًا لصالح القدس 

رام الله/ االستقالل:
وقعت مجموعة االتصاالت الفلس���طينية ومستش���فى 
س���انت جون للعيون في مقر ش���ركة جوال في محافظة 
رام الله والبيرة أمس اتفاقية لدعم المستش���فى لتطوير 
الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى وتعزيز صمودها 

في مدينة القدس المحتلة.
ووّق���ع االتفاقي���ة ع���ن مجموعة االتص���االت الرئيس 
التنفي���ذي للمجموع���ة عمار العكر، وعن مستش���فى 
"س���انت جون" أحمد معالي، وبيتر خ���وري بصفتهما 
المدير العام المش���ترك لمجموعة مستش���فى سانت 

جون للعيون.
وذكر العك���ر أن المجموعة وللمرة الرابع���ة على التوالي 
تقوم بدعم مستشفى س���انت جون للعيون حيث قامت 
في السنوات الثالث الماضية بدعم إجراء عمليات للعيون 
لس���كان قطاع غزة الذين لم يتمكنوا من مغادرة القطاع 

إلجراء عمليات في الخارج.
وأض���ح أن هذه العمليات قد تكللت بالنجاح وبلغ مجموع 

العمليات التي تم دعمها من المجموعة )300( عملية.
وأضاف العكر سنسعى دائمًا لتنفيذ المشاريع التنموية 

التي تخ���دم جمي���ع القطاع���ات الهامة ف���ي المجتمع 
الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

كما وش���كر العكر طاقم مستش���فى "سانت جون" 
عل���ى جهودهم م���ن أجل توفير أفض���ل الخدمات 

الطبية للمرضى.
وقال معالي إن المستش���فى تعتبر المؤسس���ة الخيرية 
الوحي���دة ف���ي مدينة الق���دس وفلس���طين التي تقدم 
الخدم���ات الطبية وتحديًدا في مجال طب العيون، منوًها 
إلى أن مستش���فى "سانت جون" تأسس���ت عام 1882، 
مضيفًا أنه���ا ُتعتبر من أقدم المؤسس���ات الخيرية في 

العالم.
كما ش���كر "خوري" مجموعة االتصاالت الفلسطينية على 
دعمها للمستش���فى، مش���يًدا بدور المجموعة التنموي 
في فلس���طين والمس���اهمة في رفع العن���اء عن الفئات 

المحرومة.
وأوضح أن هذا الدعم سيساهم في تعزيز وجود وصمود 
المستش���فى في الق���دس المحتل���ة، وتطوي���ر أدائها 
لتقديم المزيد من الخدم���ات الطبية المتطورة لمختلف 

فئات المرضى.

مجموعة االتصاالت تدعم مستشفى »سانت جون« للعيون بالقدس

�صهيد�ن بغزة     ..



الخميس 28 رجب 1440 هــ 4 ابريل 2019 م

غزة/ االستقالل:
ف���ي خطوة أثنى عليها عدد كبير من رواد مواقع التواصل االجتماعي، 

قرر عروسان في قطاع غزة استبدال مراسم الزفاف بأداء العمرة.
وق����ال والد العروس في منش����ور له عبر موقع »فيس����بوك«، 
»ابنتي الدكتورة فايزة نبيل س����اق الله وعريسها المحاسب 
محمود عطية أبو الخير قررا اس����تبدال مراس����م العرس إلى 

عمرة«.
وأض���اف أنهما س���يغادران غزة ال���ى الديار الحجازي���ة، متمنيا لهما 

التوفيق والحياة الزوجية السعيدة.
وفي ظل الظروف االقتصادية الس���يئة في قطاع غزة، دش���ن نشطاء 
قبل أشهر في قطاع غزة حملة للمطالبة بخفض المهور، حيث يتراوح 
»مه���ر العروس« في قطاع غ���زة ما بي���ن )3000 – 5000( دينار وفق 

العائالت والمناطق.
ويش���هد قطاع غزة تراجعا في نس���بة الزواج عام 2018، وفق رئيس 
المجلس األعلى للقضاء الشرعي حس���ن الجوجو، والذي وصف الحال 
في قطاع غزة بالقول: »إنه يمر بحالة تس���مى العنوس���ة المركبة«، أي 
عزوف صنف من الشباب في سن ال� 30 عاما وما فوق عن الزواج بسبب 

إفرازات الواقع االقتصادي الصعب.

في غزة.. عروسان يستبدالن 
مراسم الزفاف بأداء العمرة

لشبونة/ االستقالل: 
أقيم���ت في البرتغ���ال جن���ازة س���يدة في السادس���ة 
والعشرين من عمرها أنجبت مولودا ذكرا يوم الخميس 

الماضي رغم موتها دماغيا منذ ديسمبر الماضي.
وأعلنت وفاة الرياضية الدولية كاتارينا سيكيرا دماغيا 

بعد تعرضها ألزمة ربو حادة في منزلها.
وول���د الرضيع، الذي أطلق عليه اس���م س���الفادور، بعد 
فترة حمل لنحو 32 أس���بوعا، ويتلقى حاليا الرعاية في 

مستشفى لرعاية حديثي الوالدة.
وتعتبر هذه هي الحالة الثانية من نوعها في البرتغال 
لمول���ود يولد ألم متوفاة دماغيا. وكانت س���يكيرا، التي 
مثلت بالدها كمحترفة لرياض���ة التجديف، تعاني من 

الربو منذ كانت صغيرة بحسب بي بي سي.
وتعرضت س���يكيرا ألزمة ربو حادة وهي في األس���بوع 
التاسع عشر من حملها، وأدخلت في غيبوبة اصطناعية. 

إال أن حالتها تدهورت وخالل أيام أعلنت وفاتها دماغيا 
في الس���ادس والعشرين من ديسمبر، بحسب التقارير. 
ول� 56 يوما، قام األطباء بتوصيل أداة تهوية بجس���دها 

تمنح جنينها الفرصة للبقاء حيا داخل رحمها.
ويقول األطباء إن الهدف في حالة سيكيرا كان االنتظار 
حتى ي���وم الجمعة إل���ى أن تبلغ األم األس���بوع الثاني 
والثالثي���ن من حمله���ا، إال أن حالة جهازها التنفس���ي 
تده���ورت ما اضطر األطباء لتقديم موعد عملية التوليد 
القيصري���ة لها يوم الخميس. ويقول المس���ؤولون في 
المستشفى إن 32 أس���بوعا تعتبر هي الفترة الكافية 

للجنين لتكون لديه فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة.
وأوض���ح فيليب���ي ألمي���دا رئي���س لجن���ة األخالقيات 
بالمستش���فى أن ق���رار اإلبقاء على الجني���ن حيا داخل 
رحم األم ج���رى التوصل إليه نتيجة نقاش مع عائلتها، 
لكونه���ا لم ترفض م���ن قبل التقيد بقان���ون الموافقة 

المسبقة للتبرع باألعضاء المعمول به في البرتغال.
وقال ألميدا لموقع "أوبزيرفادور": "كونك متبرعا ال يعني 
فق���ط أن تكون في وضع تتبرع في���ه بكبدك أو قلبك أو 
رئتك، ب���ل يتعلق أيضا بتبرع���ك بحياتك كلها مقابل 
منحه���ا لطفلك." وكان���ت لدى األب رغبة ف���ي أن يولد 

الطفل، كما هو حال بقية العائلة أيضا.
وقالت ماريا دي فاتيما برانكو، والدة سيكيرا، للتلفزيون 
البرتغالي إنها ودعت ابنتها في الس���ادس والعشرين 
من ديس���مبر، وإن قرار اإلبقاء على الطفل كان قرار األب 

برونو الذي كانت لديه دائما رغبة في أن يكون أبا.
وول���د الرضيع وهو ي���زن 1.7 كيلوغرام���ات، ويتوقع له أن 
يبقى في المستشفى لفترة ال تقل عن 3 أسابيع، بحسب 
التقارير. وشهد عام 2016 والدة طفل آخر اسمه لورينسو 
ف���ي العاصمة البرتغالية لش���بونة، بع���د أن ظل على قيد 

الحياة لخمسة عشر أسبوعا داخل رحم أمه المتوفاة.

كاتماندو/ االستقالل: 
لقي 27 ش���خصا على األقل حتفهم وأصيب أكثر من 
400 آخرين في عاصفة رعدية ضربت السهول شمالي 

نيبال، حسبما أعلنت الشرطة المحلية اليوم اإلثنين.
وقال ضابط الش���رطة س���اتيا نارايان ثابا إن العاصفة 
الرعدي���ة ضربت مقاطعتي بارا وبارس���ا ف���ي المناطق 
الجنوبية من وسط نيبال في وقت متأخر من يوم األحد، 
وتبعد تل���ك المنطقة الزراعية حوال���ي 120 كيلومترا 

جنوبي العاصمة كاتماندو.
وأوضح ثابا في تصريح خ���اص لوكالة األنباء األلمانية 
)د ب أ( قائال: »قتل 27 ش���خصا في المنطقتين، ولكن 

العدد قابل للزيادة. أكثر من 400 ش���خص تم نقلهم 
إلى العدي���د من المستش���فيات ف���ي المقاطعتين«. 
وأض���اف »اقتلعت العاصفة الرعدية األش���جار وأعمدة 
الكهرب���اء والهواتف. معظم الضحايا س���قطوا بعد أن 

تعرضوا لإلصابة منها«.
وعادة م���ا تضرب العواصف الرعدي���ة البالد في فصل 
الربيع بين ش���هري أبري���ل ومايو، لكن خب���راء قالوا إن 

كارثة األحد كانت شديدة بشكل غير عادي.
وف���ي كل عام، يم���وت المئات في نيب���ال أثناء هطول 
األمطار الموسمية، التي تسبب الفيضانات واالنهيارات 

األرضية وتستمر من يونيو إلى سبتمبر.

بيكن/ االستقالل: 
أظهر "شو" الطفل الصيني، المعنى الحقيقي للصداقة، بعدما 
حمل زميله من أصحاب الهمم إلى المدرس���ة يوميًا لمدة ستة 
أعوام متواصلة، من دون أن يهتم بأي شيء سوى راحة صديقه.

وحمل شو بينجيانج البالغ من العمر 12 عامًا، صديقه "تشانغ" 
إلى المدرس���ة لمدة س���تة أع���وام متواصلة عل���ى ظهره، ألن 

"تشانغ" من أصحاب الهمم وال يستطيع الحركة بمفرده.
 "the rag doll" وأصيب "تش���انغ" بمرض حركي نادر يدع���ى
عندم���ا كان في الرابعة من عمره، وه���و مرض مناعي يؤثر على 
األعصاب والعضالت ويس���بب ضعف عام في الجسم، وبسبب 
ذل���ك المرض لم يتمكن "تش���انغ" من الس���ير بمف���ردة نظرا 

لفقدانه القدرة على التحكم بساقيه.
ويس���اعد "ش���و" صديقه من الذهاب في المنزل إلى المدرسة، 
وحض���ور الفص���ول الدراس���ية، وإحضار وجب���ات الطعام دون 
أن يكون لديه أي مش���كله في ذل���ك، والصديقان في الصف 
السادس في "مدرس���ة هيبا االبتدائية" بمقاطعة "تشينجين" 
بالصين. وقال "ش���و" في حديثه مع قناة "تشنغدو" الرسمية، 
إنه من دواعي س���روره أن يكون "عصى المشي" لصديقه، فهو 
يزن 40 كيلوجرامًا بينما يزن "تش���انغ" 25 كيلوجرامًا فقط، وال 
توجد لديه أي مش���كله في حمله ومساعدته حيث ال أحد فعل 
ذلك معه من قبل، وإذا لم يس���اعده فلن يس���تطيع "تش���انغ" 

الذهاب إلى المدرسة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تلميذ يحمل صديقه المريض على 
ظهره إلى المدرسة لـ 6 أعوام

عاصفــة رعديــة تقتل وتصيب
 427 شخصــًا فــي نيبــال

تايبيه/ االستقالل: 
هناك تاريخ فاصل لقري����ة هوتونغ قبل عام 2010 وما بعدها حيث حولت 
القطط هذه القري����ة من قرية مهجورة إلى قرية يقصدها الس����ياح ومحبو 
القطط فانتعش����ت اقتصاديًا، فإذا كنت من محب����ي القطط، فمن الممكن 
لهذه القرية الصغيرة، ش����مال تايوان، أن تكون الوجهة المثالية لرحلتك 
التالية، فستكتش����ف منذ لحظة دخولك إليها م����ن هم نجوم هذه القرية 

الحقيقيون.
تتضمن القرية جس���رًا على شكل قطة وعددًا من األوعية المليئة بمأكوالتهم 
وإشارات طرق مزينة بزخارف على شكل تلك الحيوانات األليفة أيضًا، ولكن لم 
كل هذا االهتمام بالقطط؟ اشتهرت القرية في أوائل القرن العشرين، بكونها 
واحدة من أكبر وأكثر مواقع اس���تخراج الفح���م تطورًا في تايوان، إذ احتضنت 

6000 مقيم وعامل قبل أن ُيهجر موقع استخراج الفحم في عام 1990.
وبعدما انتقل المقيمون الش���باب من القرية بحثًا ع���ن فرص أفضل، تحولت 
هوتون���غ، في مدينة تايبيه الجديدة، من منطق���ة مفعمة بالحيوية إلى قرية 
نائمة يس���كنها 100 مقيم تقريبًا. ولكن أج���واء المدينة الهادئة انقلبت في 
ع���ام 2010، بعد أن ب���دأ أحد المصورين ومحبي القطط بتس���ليط الضوء على 
القطط المشردة في شوارع القرية، إذ تحولت المدينة إلى مركز لمحبي القطط 
مما عمل أيضًا على مصدر دخل ألهل القرية في اآلن ذاته  بحس���ب س���ي ان 

ان عربية.
ويهتم القرويون بالعديد من القطط التي تجوب القرية، ويقومون بتسميتهم 
وفت���ح العديد من المحال والمقاهي المس���توحاة من القطط، كما اس���تغلت 

حكومة المنطقة الفرصة لتسليط الضوء على تاريخ هوتونغ الطويل.
وافتتحت البلدة في عام 2010 أيضًا حديقة متحف مخصصة لتسليط الضوء 
على زمن التعدين الس���ابق في المدينة، كما اس���تضافت في 2012 مهرجان 
"فان���وس القط". ومن الواض���ح أن تلك الجهود تلعب دورًا فع���ااًل في ازدهار 

السياحة، إذ تجذب البلدة ما يقارب المليون زائر سنويًا.

رضيع يخرج للحياة من رحم أمه المتوفاة منذ 3 أشهرقطط تنقذ قرية بأكملها

بغداد/ االستقالل:
يواصل العراقي هوشيار علي عمله بتفان منذ 33 عاما، 
من أجل إزال���ة األلغام المزروعة عل���ى الحدود العراقية 
اإليراني���ة، إبان حرب البلدين، خ���الل الفترة بين 1980 
و1988. وأزال هوش���يار عل���ي )56 عام���ا(، الذي يعمل 

متطوعا، مئات اآلالف من األلغام التي كانت مزروعة في 
مدينة حلبجة العراقية )شمال غرب(.

وفي حديثه لألناضول، قال علي إنه أزال نحو 2700 لغم 
زرعها تنظيم الدولة اإلسالمية في العديد من المناطق 

العراقية عام 2014.

وأشار إلى تدربه على إزالة األلغام في إيران عام 1980، 
قبل أن يقرر العودة إلى العراق، والمساهمة في الحفاظ 
على حي���اة الناس. عل���ي -الذي فقد قدمي���ه )يتحرك 
بأق���دام صناعية( ج���راء انفجار لغمين ف���ي حادثتين 

منفصلتين- وصف ما يقوم به بالعمل اإلنساني.

عراقي يكرس حياته إلزالة األلغام الحدودية

) APA images (    سياد فل�سطيني يعر�ض �أ�سماك للبيع يف ميناء غزة�


