
االحتالل يصادق على بناء مئات 
الوحدات االستيطانية ببيت لحم

بيت لحم/ االستقالل: 
صادق ما يسمى المجلس األعلى للمستوطنات 
وبلدية بيتار عيليت، مس���اء أمس الس���بت، على 
بن���اء المئات من الوح���دات االس���تيطانية في 
على  الجاثم���ة  عيلي���ت ج«  مس���توطنة “بيتار 
أراض���ي مواطني ق���رى حوس���ان ونحالين وواد 

فوكين غرب بيت لحم.

وأش���ار مدي���ر مكت���ب هيئ���ة مقاوم���ة الجدار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية ل�وكالة 
االنباء الرس���مية »وفا«، إل���ى أن المصادقة تمت 
على بن���اء )770( وحدة اس���تيطانية، الفتا إلى 
أنه تم قبل ثالثة أي���ام المصادقة على بناء )70 
( وحدة في مس���توطنة » مكس���اد« جنوب شرق 

بيت لحم.
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وقف التحويالت لمستشفيات

 االحتالل.. جرعة ألم جديدة للمرضى
غزة/ دعاء الحطاب:

داخل إحدى غرف مستشفى تل هش���ومير االسرائيلي، تجلس الخمسينية 
أم علي المبحوح بالقرب من سرير حفيدتها »اسراء«، تارًة تسمح 
على رأس���ها ُمحاولًة تخفيف أالمها، وت���ارًة أخرى تراقب عيونها 

غزة/ خالد اشتيوي:
نظم "حراك األسرى المحررين" بغزة يوم أمس، وقفة احتجاجية لرفض سياسة قطع 

رواتبهم من قبل الس����لطة في رام الله، ولإلعالن عن سلس����لة فعاليات 
احتجاجية بسبب قطع رواتبهم. وأكد األسير المحرر عماد الصفطاوي 

وقفة احتجاجية بغزة
 لألسرى المقطوعة رواتبهم

قوى رام الله تدعو ألوسع برنامج  
نضالي مع خطوات االسرى بالسجون  

رام الله/ االستقالل: 
دعت القوى الوطنية واإلس���المية ف���ي محافظة رام الله والبيرة ، لالس���تنفار 

والتأه���ب ألوس���ع برنامج نضالي، اس���نادا للخط���وات النضالية 
التي سيشرع بها االس���رى رفضا لسياسة الموت البطيء والقمع 

»إضراب الفدائي«.. معركة 
حقوق تشعل السجون 

غزة / سماح المبحوح: 
االضراب المفتوح عن الطعام الس���الح الذي ش���رعه مج���ددا اليوم قرابة ألف 

أس���ير في مختلف سجون االحتالل اإلس���رائيلي، ضمن معركة 
الكرامة الثانية التي أطلقوا عليها اسم "اضراب الفدائي"؛ النتزاع 

د. الحّية لـ »االستقالل«: رغم تقدم تفاهمات كسر 
الحصار خيار المواجهة مع االحتالل ما زال مطروحًا

غزة/ قاسم األغا: 
أكد عضو المكتب السياسي نائب رئيس حركة »حماس« 
في قطاع غزة د. خليل الحّية أن تفاهمات »كس���ر حصار 

غزة« برعاي���ة مصرية، وجه���ود أممّية وقطري���ة، تتركّز 
على الش���ق اإلنس���اني فقط، وليس لها أّية 
اس���تحقاقات سياسّية. وقال الحّية لصحيفة 

رام الله / االستقالل:
تخ���وض أول دفعة من األس���رى متمثل���ة بقيادة 
الحرك���ة األس���يرة االضراب المفت���وح عن الطعام 
الي���وم االحد الس���ابع م���ن ابري���ل، احتجاجا على 

سياسات مصلحة السجون القمعية بحق األسرى 
مؤخ���را. وكان���ت الحرك���ة األس���يرة في س���جون 
االحتالل اإلسرائيلي كش���فت في وقت سابق أن 
إضرابها س���يتصاعد بالتدريج؛ إذ يشمل بالبداية 

األطر القيادية ، وبعدها س���ينضم رموز األس���رى 
الفلسطينيين في س���جون االحتالل اإلسرائيلي ، 

حيث سيشارك أكثر من 3000 أسير 
باإلضراب المفتوح عن الطعام ، وهو 

األســرى يبــدؤون اليــوم إضرابــًا مفتوحــًا 
عن الطعـام ويهــددون بتصعيــد خطواتهــم 

القدس المحتلة / االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، المقدس���ي نبيه الباسطي على 
هدم منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بيده، بحجة البناء دون ترخيص. 

وقال المواطن الباس���طي إنه ش���رع يوم أمس، بهدم جدران منزله 
والسقف وما تبقى من األعمدة، باستخدام أدوات الهدم اليدوية، 

االحتالل ُيجبر مقدسًيا على
 هدم منزله بالبلدة القديمة

»هيئة العودة« تطلع الفصائل على 
إنجــازات المسيــرات خــالل عــام

غزة/ االستقالل:
أطلعت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار يوم أمس، 

فصائ���ل العمل الوطني واإلس���المي على إنجازات المس���يرات 
بعد عام على انطالقتها. جاء ذلك في لقاء تش���اوري نّظمته 

منتدى باألمم المتحدة يناقش مخاطر الضم واالستيطان بفلسطين 2068 مستوطنـًا اقتحموا المسجد األقصى بمارس

»المكتب الوطني«: مستوطنات الضفة 
والجوالن أوراق رابحة بانتخابات الكنيست

�ل�ضنو�ر: �أ�ضابعنا �ضاغطة 
على �لزناد و�إذ� فر�ضت 

علينا �حلرب فاالحتالل 
�ضيخلي »تل �بيب«

15

15

غزة / االستقالل:
أعل���ن وكيل وزارة التربي���ة والتعليم العالي في غزة زي���اد ثابت عن توظيف 

1060 معلًما ومعلمة في مدارس محافظات قطاع غزة الحكومية، 
ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة 6 أشهر. وأوضح ثابت في بيان 

ثابت: 1060 معلمًا جديدًا على 
بند التشغيل المؤقت بقطاع غزة

) APA images (   جانب من �للقاء �لت�شاوري �لوطني بغزة �أم�س
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الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، 
عدة ش���بان من مناطق متفرقة من الضفة الغربية 

والقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل اعتقلت 
األس���ير المحرر أوس ماجد ثوابتة على حاجز قرب 
مدخل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، كما نصبت 
حاجزا في خربة الدير ببلدة تقوع جنوب شرق بيت 

لحم.
واختطف مستعربون الش���اب رائد اسليم رضوان 
من بلدة عزون أثناء تواجده قرب مدخل قرية عزبة 
الطبيب ش���رق قلقيلية. وفي جنين اعتقلت قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، الشابين سيد إبراهيم السيد، 
ومحم���د جمال الس���يد، أثناء مرورهم���ا عبر حاجز 

عسكري طيار نصبته شرق جنين .

واندلع���ت مواجهات عنيفة بين الش���بان وقوات 
االحتالل على دوار الش���هداء ق���رب قباطية قضاء 
جنين، استمرت لعدة ساعات، إصيب خاللها فتى 
بجروح بالرأس، إلى جان���ب العديد من المواطنين 

بحاالت اختناق.
وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل استهدفت 
الفتى رامز سمير أبو عبيد )17 عاما( بعيار معدني 
بالرأس، فيما أصيب العديد من المواطنين بحاالت 
اختن���اق جراء قنابل الغاز المس���يل للدموع، خالل 

المواجهات التي اندلعت مع االحتالل بجنين.
وفي نابلس اعتقلت قوات االحتالل االس���رائيلي، 
ش���ابا من داخل س���يارة عمومي كانت على طريق 
بورين جنوب نابل���س، متجهة الى مدينة نابلس، 

ونقلته الى جهة مجهولة.
وفي القدس، اعتقل االحتالل الشيخ رأفت نجيب 

من منزله ف���ي البلدة القديمة، كم���ا جرى اعتقال 
توفيق أب���و دهيم وأحمد أبو عرفة عقب خروجهما 
من المس���جد األقصى، قبل أن تقرر االفراج عنهما 

وابعادهما عن المسجد األقصى لمدة أسبوعين.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت الش���ابين أبو عرفة 
وأب���و دهيم، ف���ور خروجهما من باح���ات األقصى 
بع���د مش���اركتهما بوقفة نظمها ح���زب التحرير 
في المس���جد بمناس���بة الذكري ال� 98 لهدم دولة 

الخالفة.
كما اعتقلت تلك القوات الشيخ رأفت نجيب عقب 
اقتحام منزله بالبل���دة القديمة، وحولته للتحقيق 

في مركز شرطة "القشلة" بالقدس.
ويتعمد االحتالل يوميًا اعتقال المقدسيين بحجج 
واهي���ة، من أجل إبعادهم عن المس���جد األقصى، 

وتنفيذ مخططاتهم التهويدية بكل أريحية.

القدس المحتلة / االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، المقدس���ي نبيه الباسطي بهدم منزله في البلدة القديمة 
بالقدس المحتلة بيده، بحجة البناء دون ترخيص. وقال المواطن الباسطي إنه شرع يوم أمس، بهدم جدران 
منزله والسقف وما تبقى من األعمدة، باستخدام أدوات الهدم اليدوية، بعدما أجبرته بلدية االحتالل على 
تنفيذ قرار الهدم، وذلك تفادًيا لدفع "أجرة الهدم وغرامات مالية" للبلدية. وأش���ار إلى أنه هدم منزله من 
الداخل عام 2016، وأصبح غير صالح للس���كن، الفًتا إلى أن بلدية االحتالل استدعته مؤخًرا وطالبته بإزالة 

وهدم ما تبقى من المنزل من الخارج بحجة "تخريب التراث داخل البلدة القديمة".
وأضاف أن البلدية أمهلته حتى الس���ابع من الش���هر الجاري لتنفيذ الهدم، وإال ستقوم طواقمها بذلك، 

وعليه دفع تكاليف وأجرة الهدم، وهذا ما اضطره إلى تنفيذ قرار الهدم يوم أمس.
وذكر الباس���طي أن مساحة المنزل تبلغ 65 متًرا مربًعا، بني عام 1999، وقبل حوالي ثالث سنوات أصدرت 

بلدية االحتالل قرار الهدم النهائي بعد سنوات من التأجيل والتجميد في محاولة لترخيصه.
وكان مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان رصد هدم 7 منشآت بأيدي أصحابها في مدينة القدس 

خالل آذار/ مارس الماضي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
صعدت خالل آذار/ مارس الماضي من انتهاكاتها بحق المسجد 
األقص���ى المبارك، ومن ق���رارات اإلبعاد عن المس���جد والقدس 
القديم���ة، إضافة إلى تصعيد سياس���ة "اله���دم الذاتي" التي 

تفرضها بلدية االحتالل على المقدسيين.
وأوضح المركز في تقريره الش���هري أن شرطة االحتالل أغلقت 
خالل الشهر المنصرم المسجد األقصى منذ ظهيرة الثاني عشر 
م���ن آذار حتى فجر اليوم التالي، وفرضت حصاًرا مش���دًدا عليه 
ومنعت صلوات "العصر والمغرب والعش���اء" فيه، بحجة إضرام 
النار في مركز الشرطة داخل المسجد بزجاجة حارقة ومفرقعات.

وأضاف أن تل���ك القوات اعتدت بالضرب والدفع على المصلين 
المتواجدي���ن، وش���نت حمل���ة اعتق���االت واس���عة للمصلين 

المتواجدين فيه، كما فتشت المكاتب والمساجد بالكامل.
وأش���ار إلى أن "محكمة الصلح اإلسرائيلية" أصدرت في السابع 
عش���ر من آذار الماضي قراًرا يقضي بتمديد أمر اإلغالق المؤقت 
لمصلى باب الرحمة في المس���جد األقص���ى، وأمهلت المحكمة 
مجلس األوقاف والش���ؤون والمقدسات اإلسالمية 60 يوًما للرد 

على القرار.
وميدانًي���ا، تحاول س���لطات االحتالل التدخل بش���ؤون مصلى 
باب الرحمة واس���تفزاز الحراس والمصلين، حيث منعت إدخال 
الس���جاد إليه، والحقت كل ش���خص "حارس أو مصل" فتح باب 

المصل���ى صباًحا باالعتقال واإلبعاد ع���ن األقصى، أو اإلبعاد عن 
منطقة باب الرحمة، إضافة إلى محاوالت أفراد الش���رطة اقتحام 

المسجد بأحذيتهم والتقاط الصور للمصلى.
وذكر مرك���ز المعلومات أن 2068 مس���توطًنا وطالًب���ا يهودًيا، 

اقتحموا واستباحوا المسجد األقصى خالل آذار/مارس الماضي.
وأشار إلى أن سلطات االحتالل نفذت الشهر الماضي 177 حالة 
اعتقال في مدينة القدس المحتلة، من بينها: 13 س���يدة، و30 

قاصًرا، و3 أطفال "أقل من جيل المسؤولية/ أقل من 12 عاًما".
وأوضح المركز أن النسبة األكبر من االعتقاالت نفذت عن أبواب 
المس���جد األقصى، أو من س���احاته، كما تركزت االعتقاالت في 

بلدتي سلوان والعيسوية والقدس القديمة.

وأصدرت س���لطات االحتالل بآذار الماضي 71 "قرار إبعاد ومنع 
س���فر"، وكانت كالتالي: 58 قرار إبعاد عن المس���جد األقصى، 7 
عن القدس القديمة، وإبعاد ش���اب مقدسي عن مدينة القدس 
لمدة 6 أشهر للمرة الثالثة على التوالي، وقرار إبعاد عن الضفة 

الغربية "منع دخول لمدن الضفة"، و4 قرارات "منع سفر".
وبحس���ب التقرير، ف���إن أن اإلبعاد عن األقصى ف���ي آذار، طالت 
رئيس مجلس األوقاف اإلس���المي الشيخ عبد العظيم سلهب 
وهو أعل���ى هيئة دينية لم���دة 40 يوًما، ونائ���ب مدير أوقاف 
القدس الشيخ ناجح بكيرات لمدة 4 أشهر، ووزير القدس عدنان 
الحس���يني، وعضوي مجلس االوقاف حاتم عبد القادر ومهدي 

عبد الهادي لمدة أسبوع.

ورصد اعتقال 16 موظًفا من دائرة األوقاف اإلس���المية وحراس 
في األقصى، ومعظمهم ُأبعدوا عن المس���جد لفترات متفاوتة، 
كما ُأبعد أحد الحراس عن المس���جد لمدة 6 أشهر، ومدير مركز 

المخطوطات في األوقاف" بعد استدعائهم للتحقيق".
ولفت إلى أن قرارات اإلبعاد عن األقصى والقدس القديمة تراوحت 
بين 3 أيام و6 أش���هر، وأصدرت عن عدة جهات: مخابرات وشرطة 
االحتالل، محاكم االحتالل، ومما يس���مى "قائد ش���رطة القدس". 
وأفاد مركز المعلومات بأن بلدية االحتالل واصلت "سياسة هدم 
المنشآت" في القدس، بحجة البناء دون ترخيص، في وقت تفرض 
فيه الشروط التعجيزية على أهالي المدينة، والتي تمتد لسنوات 
لترخيص البناء. ورصد المركز هدم 8 منشآت في المدينة الشهر 
الماضي، وهي 4 منازل سكنية، غرفة سكنية، بناية سكنية عبارة 
عن مدرسة قيد اإلنشاء، ومخزنين اثنين، وكانت في بلدة سلوان، 

جبل المكبر، مخيم شعفاط، وفي حزما.
وذكر أن 7 من المنش���آت هدمت بأيدي أصحابها، مشيًرا إلى أن 
س���لطات االحتالل أغلقت في مارس المنصرم مطعم "أبو علي" 
في ش���ارع صالح الدين بالق���دس لعدة أيام، بحجة تش���غيله 
لعام���ل يحمل هوية الضف���ة الغربية. وخالل م���ارس الماضي، 
أصدرت س���لطات االحتالل بالغات قضائية ض���د عائلة مراغة، 
تطالبها بإخالء األرض المقامة عليها بنايتها السكنية، في حي 
بطن الهوى ببلدة س���لوان، لصالح المستوطنين علًما أن العائلة 

المؤلفة من 15 شخًصا يقطنون في بناية عبارة عن 5 شقق.

نيويورك / االستقالل:
عق���دت لجنة األم���م المتحدة المعنية بممارس���ة 
الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 
منتدى في مق���ّر األمم المتحدة بعن���وان "مخاطر 
واقع سياسة الضّم، ماذا بعد لفلسطين" لمناقشة 
أبعاد سياس���ة الضم والتوسع اإلسرائيلية وخطر 
االستيطان والمصادرة والتهجير المتواصل بحق 

الفلسطينيين.
وقال مندوب فلس���طين الدائم في األمم المتحدة 
الس���فير رياض منصور في كلمته: إن" فلسطين 
أصبحت االستثناء في القاعدة التي يستند إليها 
المجتمع الدولي، و"إننا بحاجة ألن يتحرك المجتمع 
الدول���ي للضغط على إس���رائيل وتنفيذ القرارات 
المنبثقة عن األمم المتحدة، بما فيها مجلس األمن، 

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وأضاف "ينبغي محاسبة إسرائيل على ممارستها 
األف���راد  ومالحق���ة  الفلس���طينية،  األرض  ف���ي 
المتورطين بجرائم ضد أبناء ش���عبنا في المحافل 

الدولية والمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع إننا نس���عى جاهدين لطّي صفحة االنقسام 
الذي فّرق بين الضفة المحتلة وقطاع غزة، ش���اكًرا 
الجهود المصرية في هذا الش���أن، مستدرًكا "لكن 
المس���ؤولية الكبرى لحماية الشعب الفلسطيني 
ضد وحش���ية االحتالل تقع عل���ى عاتق المجتمع 
الدولي وتنفي���ذ القرارات الدولية وتطبيق القانون 

الدولي وقوانين حقوق اإلنسان".
وأش���ار منصور إلى أهمية دور منظمات المجتمع 
الدول���ي، وبرلمانات العالم وقي���ادات الدول إلنهاء 

االحتالل اإلس���رائيلي والظلم الواقع على الشعب 
الفلس���طيني الذي ل���ن يرفع الراي���ة البيضاء ولن 

يستسلم، لكن نضاله يتطلب تكاتف الجهود.
بدوره���ا، قالت وزي���رة خارجية اندونيس���يا ريتنو 
مارس���ودي "جئت ألظهر دعم بالدي لفلس���طين، 
كم���ا أن موضوع النقاش وهو سياس���ة الضّم ملح 
ويتطلب م���ن المجتمع الدولي التح���ّرك من أجل 
مساعدة الش���عب الفلس���طيني القابع تحت نير 

االحتالل".
وطالبت بوضع فلس���طين على سّلم أولويات األمم 
المتحدة، قائلة إن تدهور األوضاع اإلنسانية وقطع 
جزء كبير من المس���اعدات عن أونروا" يتطلب من 

الجميع تحّرًكا فورًيا واتخاذ إجراءات ملموسة.
وأك���دت أنه ال يمك���ن التغاضي ع���ن انتهاكات 

"إس���رائيل" وفي الوقت نفس���ه ينبغ���ي احترام 
القرارات الصادرة عن مجلس األمن، ال س���ّيما قرار 
2334 المتعلق بوقف األنش���طة االستيطانية في 

الضفة الغربية والقدس.
من جهته، دق مقرر األمم المتحدة الخاص المعني 
بحقوق اإلنس���ان في األرض الفلسطينية المحتلة 
عام 1967 ماي���كل لينك، ناقوس الخطر بس���بب 
زيادة األنشطة االستيطانية بشكل مضطرد، قائاًل 
إن "إسرائيل" أقامت نحو 230 مستوطنة بعد عام 
1967 كما ارتفع عدد المس���توطنين إلى أكثر من 

نصف مليون.
وأضاف أن "إس���رائيل" تتحكم في شبكات المياه 
والطرق والصرف الصح���ي والموارد الطبيعية في 
الضفة الغربي���ة، وتواصل ابت���الع األراضي، وطرد 

الفلس���طينيين وس���ّن القوانين العنصرية مثل 
قانون القومية، كما يواصل قادتها تصريحاتهم 

التحريضية ضد الفلسطينيين.
فيما تحدث���ت الس���ناتور اإليرلندية فرانس���س 
بالك عن مش���روع القرار الذي تم تقديمه للبرلمان 
اإليرلندي والقاضي بمنع بيع منتجات المستوطنات 

في األسواق اإليرلندية.
وقال���ت "إننا نأمل أن تتم المصادقة على مش���روع 
القرار ونتوق���ع ذلك في تموز/يوليو من هذا العام، 
لما تحمله تلك الخطوة من أهمية ولفت االنتباه إلى 
مخاطر االستيطان اإلسرائيلي". وأشارت بالك إلى 
أن هناك جوالت تجرى أيًضا في عدد من العواصم 
والمدن األوروبية إلقناعه���ا بأن تحذو حذو إيرلندا 

لمقاطعة منتجات المستوطنات غير الشرعية.

منتدى باألمم المتحدة يناقش مخاطر الضم واالستيطان بفلسطين

االحتالل ُيجبر مقدسًيا على 
هدم منزله بالبلدة القديمة

حملة اعتقاالت ومواجهات في الضفة والقدس

71 قرار إبعاد ومنع سفر
2068  مستوطنـًا اقتحمــوا المسجــد األقصــى بمــارس
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غزة/ االستقالل:
أطلعت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكسر 
الحصار ي���وم أمس، فصائل العمل الوطني واإلس���المي 

على إنجازات المسيرات بعد عام على انطالقتها.
جاء ذلك في لقاء تش���اوري نّظمت���ه حركة المقاومة 
اإلس���المية )حماس(، وش���ارك فيه رئي���س الحركة 
بغ���زة يحيى الس���نوار، وحضره قي���ادات فصائلية 
ومجتمعية، ووجهاء ومخاتير ومحللون سياس���يون 

وأكاديميون.
واس���تعرض رئيس الهيئة الوطنية العليا خالد البطش 
في كلمته أبرز اإلنجازات التي حققتها مسيرات العودة 

بعد مرور عام على انطالقها في 30 مارس 2018.
وأوضح البطش أن المس���يرات انطلقت لتحقق هدفين، 
األول اس���تراتيجي ومتمثل بالتص���دي ل�"صفقة القرن" 
والحفاظ على حق العودة، واآلخر تكتيكي متمّثل بكسر 

الحصار عن قطاع غزة.
ا في الكفاح  وبّين أن مسيرات العودة مّثلت تحّواًل حقيقّيً
والنضال الفلس���طيني، وأضاف���ت أداة كفاحية جديدة، 
وش���كلت عنصر قوة لش���عبنا وأضافت خياًرا جديًدا غير 
التصعي���د والعدوان م���ن جهة والتهدئ���ة من الطرف 

المقابل.
وأكد رئيس الهيئة أن مس���يرات العودة أعادت االعتبار 
للقضي���ة الفلس���طينية؛ بعد تهميش���ها ووضعها من 

جديد على األجندة الدولية، كما أفشلت تصفية األونروا 
في غزة، وكسرت حالة الخوف للشباب الثائر، وأعادته مع 

الصراع المباشر مع العدو؛ لحماية حق العودة".
وذكر أن ش���عبنا أثب���ت قدرته بالضغط عل���ى االحتالل، 
وإرب���اك حس���اباته، وإحراجه أمام العال���م بطريقة قمعه 
العنيفة للحراك الش���عبي، مؤكدًا أن مس���يرات العودة 
أحبط���ت "المؤام���رة الرامي���ة إلث���ارة أهل غزة وإس���قاط 
المقاومة، من خالل الحصار المش���دد؛ حيث توجه غضب 
الجماهير للمسؤول عن معاناة شعبنا )االحتالل( وتراجع 

عن خطوات عديدة من الحصار".
ولف���ت إلى أن مس���يرات العودة باتت م���ادة للمزايدات 
الداخلية لألحزاب اإلسرائيلية وأدت في نهاية المطاف 
إلسقاط وزير الجيش أفيغدور ليبرمان من منصبه، وفشل 
االحتالل بحماية مس���توطني "غالف غزة"، وتجاهله الرد 
على الكثير من أنش���طة مقاومتنا وفش���له العس���كري 

بمواجهة الحراك الشعبي.
وأش���ار البطش إلى أن مس���يرات العودة جّس���دت قدرة 
ش���عبنا وفصائل���ه وش���رائحه المجتمعية عل���ى العمل 
المش���ترك بين المكونات الفلس���طينية كافة، وإشراك 
قطاع���ات ش���عبية وش���بابية جديدة بالعم���ل النضالي 

المقاوم.
ا كأس���اس  ا تجميعّيً وأوضح أن الهيئة مّثلت كياًنا وطنّيً
يمك���ن البناء علي���ه وتطوي���ره، وهي من أب���رز إنجازات 

مس���يرات الع���ودة، حيث س���اهمت بتش���كيل الغرفة 
المشتركة لفصائل المقاومة.

وأكد البطش أن الحراك الشعبي جّدد المطالبة والتأكيد 
عل���ى الثوابت الوطنية خاصة فيم���ا يتعلق بحق العودة 
ومش���اريع التطبيع، وكب���ح "صفقة الق���رن"، حيث صّدر 
الحراك المواقف الوطنية في مختلف المحطات لشعبنا.

وأض���اف "أظهر الحراك الش���عبي رغبة وق���درة مختلف 
مكون���ات ش���عبنا ف���ي القط���اع عل���ى العم���ل الوطني 
والتضحي���ة، والت���زام الجمهور بالمش���اركة في الحراك 

بشكل مستمر في كل فعالياته منذ عام كامل".
وذك���ر أن من إنج���ازات مس���يرات العودة مس���اهمتها 
في صدور ق���رار أممي يدي���ن االحت���الل وجرائمه بحق 
ا، ما أضفى على المس���يرات إسنادا  المتظاهرين س���لمّيً

ا لها. ا دولّيً قانونّيً
وأش���ار إلى أن الفعاليات الش���عبية ابتكرت شكلين من 
الحراك، األول الفعاليات الشعبية السلمية والتي تهدف 
لتثب���ت حق العودة عب���ر االعتصام المفت���وح والتخييم 
المس���تمر وتنظيم الفعاليات المتنوعة، الثاني الحراك 
الشعبي الهادف لكس���ر الحصار ممثاًل باإلرباك الليلي، 

وقص السياج، والبالونات الحارقة.
وأضاف "إن أبلغ رس���الة لمس���يرات العودة أنه ال يمكن 
أن يستسلم ش���عبنا للعدو مهما بلغت المؤامرات التي 

تعصف بالقضية الفلسطينية".

ولفت البطش إلى أن مس���يرات العودة خلقت عالقة بين 
شعبنا ومصر، انعكست إيجاًبا على سكان قطاع غزة بعد 
فترة من التوتر، كما أّنها أعادت األمل لجموع ش���عبنا في 

الشتات بإمكانية العودة للديار.
أما على الصعيد اإلنس���اني، فقال البطش إن المسيرات 
س���اهمت في تحس���ين عدد من الخدم���ات بقطاع غزة، 
أولها تخفيف أزمة الكهرباء بغزة، وتوفير برامج تشغيل 
للعم���ال والخريجين، وتوفير إعانات ومس���اعدات مالية 
لعش���رات آالف األس���ر الفقيرة، وزيادة كميات التصدير 

للخارج، وزيادة مساحة الصيد.
كما لفت إلى أن المس���يرات أحدثت انعكاًسا غير مباشر 
على معبر رفح في ضوء تحّسن العالقة مع مصر، ما أسفر 
عنه فتح المعبر بشكل شبه دائم، وتطوير حركة التجارة 
مع مصر؛ ما انعكس إيجاًبا على الوضع االقتصادي بغزة.

وقال البطش: "إن كل ما س���بق ال يغني أبًدا عن استعادة 
الوحدة ولم الشمل وإنهاء االنقسام، وأي انجازات حصلنا 
علينا فإنها بدماء الش���هداء والجرحى؛ لذا لن تغني عن 

استعادة الوحدة".
وطال���ب البطش الرئي���س محمود عباس بدع���وة األمناء 
العامي���ن للفصائل للقاء وطني عاج���ل بالقاهرة "إلنهاء 
االنقسام وتحقيق الش���راكة الوطنية، وتشكيل حكومة 
وح���دة وطنية، وإع���ادة بناء منظمة التحري���ر على قاعدة 

الشراكة، انطالقا من اتفاقي القاهرة 2005 و2011".

وقال: »إن هذه عناوي���ن قدمتها الفصائل 
الفلسطينية لالحتالل عبر الوسيط األساس 
)مص���ر(، إل���ى جانب ال���دور المه���م لألمم 
المتحدة ودولة قطر«، مش���يًرا إلى أن بعًضا 
من تلك العناوي���ن والمطالب بدأت تتحّقق 

على أرض الوقع. 
وأضاف: "لم يعد خافًيا على أحد التحّس���ن 
الملحوظ في جدول وصل الكهرباء، وتوسيع 
مس���احة الصي���د ف���ي بحر القط���اع ليصل 
إلى )15( مي���اًل بحرًيا، ونح���ن نصّر على أن 
تتوّسع المساحة أكثر، حتى ننعم بحقوقنا 
الطبيعي���ة بالمي���اه الوطني���ة واإلقليمي���ة 

الفلسطينية".

م�شاريع عدة 
وعلى صعيد إيجاد ُفرص العمل، أش���ار إلى 
أن هناك مشاريع عّدة لتحقيقها، عبر توفير 
آالف الف���رص على بند التش���غيل المؤقت، 
سُتش���رف عليها األمم المتح���دة، بتمويل 

قطرّي.
نيك���والي  للس���يد  "اس���تمعنا  وتاب���ع: 
ميالدينوف )المنس���ق األممّي في الش���رق 
األوسط( أن األمم المتحدة وبتمويل متعدد، 
س���توفر فُرص عم���ل ألكثر م���ن )20( ألف 
خريج وعامل، في غضون عام ونصف العام، 

بمعدل 40 – 50 مليون دوالر )أمريكي(". 
ولفت الحّية إل���ى أن وزارة المالية في قطاع 
غزة )ُتديرها حماس( لديها مشروع لتوفير 
)7000( فرصة تش���غيل مؤق���ت لمدة )6( 

شهور.

أما على صعيد حركة المعابر )مع االحتالل(، 
فذك���ر أنها تش���هد "تس���هيالت"، "وهذه 
حقوق س���لبها االحتالل، ونحن نس���تردها 
بفعل مس���يرات الع���ودة وصمود ش���عبنا 

بالقطاع". 
وقال: "نتحّدث اليوم عن تس���هيالت كبيرة 
تش���هدها حركة المعابر، إذ سمح االحتالل 
للتّجار باس���تيراد 100 مادة كانت ممنوعة 
ظلًما وعدواًنا، تحت اّدعاء ثنائية االستخدام 

)الصناعي(.  
وشدد على أن "قبول االحتالل مرغًما بتقديم 
المختلفة ج���اء تحت  التس���هيالت  ه���ذه 
ضغط المسيرات والصمود، وما زالت هناك 
تس���هيالت أخرى إضافية سنتحدث عنها 

عندما تتحّقق".
واس���تدرك: "لكنن���ا ال نثق بالت���زام العدو 
اإلس���رائيلي، ال���ذي م���ن طبيعت���ه التلكؤ 
والتنّصل من دفع االس���تحقاقات، وسنبقى 
متمّس���كين بالضغط النتزاع حقوقنا، بكل 

قّوة وعنفوان عبر استمرار المسيرات". 

�أزمة وجود  
ولف���ت إلى أن إره���اب الع���دو الصهيوني 
المتصاع���د ضد ش���عبنا س���واء بتش���ديد 
الحص���ار، أو قتله للمتظاهرين الس���لمّيين 
بمس���يرات الع���ودة، أو ضد األس���رى داخل 
السجون وغيرها، كل ذلك يدّلل على أن هذا 

العدو يشعر بأزمة ُوجود.
وأردف: "بالرغم م���ن تمّدد االحتالل والدعم 
األمريك���ي الالمحدود له، إاّل أنه يتصّرف من 

منطلق أنه طارئ وخائ���ف، ويريد أن ُيثّبت 
حّقه بالعنف والقتل والدماء".     

وشّدد على أن شعبنا الفلسطيني سيواجه 
كل ذل���ك بصمود وثبات، ومن خلفه مقاومة 
ضاغط���ة على الزناد، وقادرة على الدفاع عنه 
والتقدير  التوقيت  وحماية مس���يراته، في 

المناسَبين".
وأّكد أنه وبالرغم من تقّدم تفاهمات كس���ر 
الحصار، م���ا زال خيار المواجهة مع االحتالل 
مطروًحا على طاولة قيادة "حماس" وفصائل 

المقاومة في قطاع غزة.
وأضاف: "نحُن لم ُنس���قط أو نستبعد خيار 
المواجهة، فنحن حركة مقاومة فلسطينية، 
هدفها تحرير فلسطين من االحتالل، وعودة 

الالجئين الفلسطينيين إليها".     
وش���ّدد الحّية عل���ى أن الغرفة المش���تركة 
لفصائ���ل المقاومة وكتائب القّس���ام على 
أعلى درجات الجهوزية؛ تحس���ًبا من عدوان 

مباغت لالحتالل على قطاع غزة.
وتاب���ع: "هذا ال يحتاج إل���ى دليل، إذ أثبتت 
المقاومة في كل لحظة جهوزيتها في الرد 
على كل عدوان، عل���ى طريق انتزاع حقوقنا 

وانهاء االحتالل".

تبادل �لأ�شرى
وعن حقيق���ة ش���مول "التفاهمات" صفقة 
تبادل أس���رى بين المقاومة واالحتالل، قال 
عض���و المكتب السياس���ي ل�"حم���اس": "ال 
حدي���ث إطالًقا عن هذا الموضوع )الصفقة(؛ 
ألن االحت���الل غير جاهز لدف���ع ثمن صفقة 

تبادل جديدة".
وأوضح أن مزاعم االحتالل في الوقت الحالي 
بوجود مداوالت بشأن "صفقة جديدة" تأتي 
ضمن اس���تخدامها مادة إعالمية بين يدّي 
المزمع  )الكنيس���ت(،  الداخلية  انتخابات���ه 

إجراءها يوم 9 إبريل )نيسان( الجاري.
وذك���ر أن "حماس" على اس���تعداد للدخول 
في مفاوضات )غير مباشرة( لتبادل األسرى، 
ش���ريطة أن يلت���زم االحتالل باإلف���راج عن 
جميع من أعاد اعتقالهم من محرري صفقة 

شاليط".     
وبموجب الصفقة الُمبرمة بوس���اطة مصرية 
عام 2011، أفرجت "إس���رائيل" عن )1027( 
أسيًرا فلسطينًيا، مقابل إفراج "حماس" عن 

الجندي "جلعاد ش���اليط"، الذي بقي أسيًرا 
لدى الحركة في قطاع غزة مدة )5( أعوام.

حكومة "فتح"
في س���ياق منفصل، وص���ف الحّية حكومة 
عضو اللجنة المركزية لحرك���ة "فتح"، التي 
من المق���رر اإلعالن عن تش���كيلتها نهاية 
األس���بوع الج���اري بأنها "حكوم���ة انفصال 

وتشّكل عقبة في وجه المصالحة".
وأش���ار إلى أن حكوم���ة "اش���تّية" ال تلقى 
قبواًل من كل الفصائل ذات الحضور والوزن 
الوطني والش���عبي، وهي ال تمّثل إاّل حركة 

"فتح" فقط.
وأّكد على أن المخرج الحقيقي لوحدة شعبنا 
تكمن بتش���كيل حكومة من الكل الوطني، 
والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، 
واالتف���اق عل���ى رؤية وطنية اس���تراتيجية 

للخروج من المأزق الداخلي.
واس���تدرك: "لكن لألس���ف حركة فتح وفي 
الس���لطة( محمود عّباس  مقدمتها )رئيس 
يرفضون الش���راكة ويعطل���ون كل محاولة 

لتوحيد الشعب الفلسطيني".
التحري���ر  منظّم���ة  فصائ���ل  ورفض���ت 
الفلس���طينية )ع���دا حزب���ا فدا والش���عب( 
المشاركة بحكومة محمد اشتّية، بالرغم من 
موافقة رئيس السلطة محمود عّباس مطلع 
األسبوع الماضي، على طلب "اشتية" تمديد 
مهلة تش���كيل الحكومة "لضمان أن ُتشّكل 
بأكبر قدر م���ن الرضى والدع���م الفصائلي 

والشعبي"، إاّل أن ذلك لم يتحقق.

تسهيالت غزة جاءت تحت ضغط مسيرات العودة

د. الحّية لـ »االستقالل«: رغم تقدم تفاهمات كسر الحصار خيار المواجهة مع االحتالل ما زال مطروحًا
غزة/ قا�شم �لأغا: 

�أّكد ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي نائب رئي�س حركة »حما�س« يف قطاع 
غ��زة د. خليل �حلّية �أن تفاهم��ات »ك�شر ح�شار غزة« برعاية 
م�شري��ة، وجهود �أممّية وقطرية، ترتك��ّز على �ل�شق �لإن�شاين 
فقط، ولي�س لها �أّية ��شتحقاقات �شيا�شّية. وقال �حلّية ل�شحيفة 

»�ل�شتق��ال«: "�إن حما�س و�لف�شائل متيّقظون ومنتبهون �أّننا 
ل نق��دم لاحتال �أّية �أثم��ان �شيا�شية"، م�ش��دًد� على �أن غزة 
ل ميك��ن �أن تك��ون خطًر� يه��ّدد �لق�شية �لفل�شطيني��ة، بل هي 
�شخ��رة فل�شط��ن و�ملقاومة �لت��ي تتحّطم عليه��ا كل �ملوؤ�مر�ت 
ب��دًء� م��ن �خلم�شين��ات )�لق��رن �ملا�شي(، م��روًر� ب��كل مر�حل 

�لث��ورة و�لنتفا�ش��ات �ملتتالية«. و�أو�ش��ح �أن عناوين تفاهمات 
ك�شر �حل�ش��ار تتمّثل يف خلق ُفر�س عم��ل للخريجن و�لعّمال، 
وتو�شيع م�شاحة �ل�شيد، و�إنهاء �أزمة �لكهرباء، وحت�شن حركة 
�لب�شائ��ع و�لُتج��ار على �ملعابر )مع �لحت��ال(، وتهيئة ُفر�س 

�ل�شناعة �ملحلّية، ودعم �لقطاع �ل�شحّي.

»هيئة العودة« تطلع الفصائل على إنجازات المسيرات خالل عام
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إعالن صادر عن جمعية أخصائيي 
المكتبات الفلسطينية 

يعلن مجلس إدارة جمعية أخصائيي المكتبات الفلسطينية عن عزمه 
إجراء انتخابات مجل���س اإلدارة لدورة 2018 /2019م وذلك في اجتماع 
الجمعية العمومية الذي س���ينعقد يوم االثنين الموافق 2019/4/29م 
الس���اعة 11:00ص في  مق���ر الجمعية الكائن ف���ي خانيونس وذلك 

لمناقشة ) جدول االعمال (
- انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية

- قراءة التقرير المالي واإلداري لعام 
- اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني

بعد اس���تكمال االت���ي في مقر الجمعي���ة الرئيس في أوق���ات الدوام 
الرسمي من الساعة 8 الى الساعة 2

-1 اس���تمرار فت���ح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية 
العمومية لعام )2019( وذلك حتى تاريخ 2019/4/15م 

-2 فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة ثالثة أيام من 
تاريخ 2019/4/16م الى تاريخ 2019/4/18م

-3 فتح باب الطعن واالنسحاب واالعتراض على المرشحين وذلك لمدة 
ثالثة أيام من تاريخ : 2019/4/20م حتي تاريخ :22 /2019/4م

-4 الر د على االعتراضات : 2019/4/24م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح �سمال غزة

إعالن بيع بالمزاد العلني 
نعل���ن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائ���رة تنفيذ محكمة صلح 
ش���مال غزة ) جيب هونداي ( مودي���ل 2015 لون فيراني وتحمل لوحة 
ارق���ام 05-5600-3 والمحج���وزة على ذم���ة القضي���ة التنفيذية رقم 
2018/9811 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / شركة رشاد الصافي 
ويمثلها / يحيى رش���اد أبو صافي والمنف���ذ ضدهما / بكر وليد حمدي 

عابدين, عثمان وليد حمدي عابدين 
وذلك يوم الثالثاء 2019/4/30 الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا في 

دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة 
فعلى من يرغب بالدخول في المزايدة الحضور لدائرة التنفيذ وتسجيل 
اس���مه بعد دفع تأمين دخول المزاد %10 م���ن قيمة تثمين الجيب ) 
قيمة التأمين 2500  دوالر اريكي ( مستردة مع العلم بأن رسوم الداللة 

واالنتقال على من ترسو عليه المزايدة .
 على ذمة القضية التنفيذية رقم 2018/9811 

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة 
اأ. ح�سن �سر�سور

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )164 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: أنور 
عبد العزيز محمد مصبح من سكان عبسان هوية رقم 940126956 بصفته 
وكيال عن: جه���اد وجواهر وعبور وفتيحة / أبناء عب���د العزيز محمد مصبح 

وعبد العزيز محمد أحمد مصبح وخليل إبراهيم مصطفي أبو اسماعيل
بموجب وكالة رقم: 2345 / 2019 الصادرة عن خانيونس

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 247  قسيمة  21 المدينة عبسان

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 4/4/ 2019م

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

وفي وقت س���ابق من الشهر الجاري هددت 
الحرك���ة االس���يرة داخل الس���جون بخوض 
اضراب مفتوح ع���ن الطعام يبدأ اليوم األحد 
، بعد خطوة تدريجية أقدمت عليها ، تتمثل 

بحل التنظيمات الداخلية بالسجون. 
وقال الحركة األسيرة فإن إضرابها سيتصاعد 
بالتدريج ، إذ يشمل بالبداية األطر القيادية ، 
وبعدها سينضم رموز األسرى الفلسطينيين 
في س���جون االحت���الل اإلس���رائيلي ، حيث 
سيش���ارك أكثر من 3000 أس���ير باإلضراب 
المفتوح عن الطعام ، وهو ما س���يهدد حياة 

العشرات منهم.
وأكدت الحركة االس���يرة امس  السبت أنها 
تجهزت لمعركة الكرامة الثانية وأتمت كافة 
المفتوح عن  االستعدادات لخوض اإلضراب 
الطعام ابتداء من اليوم، مش���ددة على أنها 
ستخوض بكل ثبات معركة الكرامة الثانية.

وأش���ارت إلى أن الجلسات الحوارية الساخنة 
بين قي���ادات األس���رى وإدارة الس���جون لم 
تثمر ف���ي الوصول إلى ش���روط تضمن لها 
حي���اة كريمة، وتحفظ م���ن خاللها حقوقها 

ومكتسباتها.
ولف���ت ال���ى أن االحت���اللُ ي���روج بخصوص 
التوص���ل التفاق، ولكن االس���رى انفس���هم 
ال يعلم���ون بالجزئيات الت���ي يتحدث عنها 
االع���الم "اإلس���رائيلي" ، معتب���رًا ان الحركة 
االسيرة على قدر كاف  لمعرفة مكر وطبيعة 

المحتل .
تس���ود  حالة من التوتر وعدم االستقرار عدة 
سجون منذ أشهر بفعل اإلجراءات القمعية 
والتنكيلية التي تنتهجها سلطات االحتالل 
تجاه المعتقلين ، من اقتحامات واستفزازات 
وتضييق على مختلف األصعدة ، إضافة إلى 
الشروع بتركيب أجهزة تشويش في العديد 
من السجون ، الخطرة على صحة األسرى على 

المدى القريب والبعيد.

رف�س املطالب 
مدي���ر مركز أحرار لدراس���ات األس���رى فؤاد 
الخفش أكد وص���ول المفاوضات التي جرت 
بين قي���ادة الحركة االس���يرة وإدارة مصلحة 
الس���جون اإلس���رائيلية الى طريق مسدود ؛ 
لرفض األخيرة االستجابة لمطالبهم العادلة 

والمش���روعة، اال أن االحت���الل يحاول تجديد 
المفاوضات مع االس���رى قبل خوض االسرى 

االضراب اليوم االحد .
وش���دد الخفش ل�"االس���تقالل" على أن إدارة 
الس���جون رفضت مطالب األس���رى  مصلحة 
المتمثل���ة بإزال���ة أجه���زة التش���ويش من 
الغ���رف واألقس���ام، والس���ماح للمحامي���ن 
بزيارته���م والس���ماح ل���ذوي أس���رى قطاع 
غزة بزيارتهم بش���كل منتظ���م، وزيادة عدد 
القنوات الفضائية وتركيب هواتف بأقسام 
السجون للتواصل مع عائالتهم ، وإزالة كافة 
المفروضة عليهم خاصة  والقيود  العقوبات 
أس���رى حركتى حماس والجهاد اإلس���المي، 
أبرزها الغرامات المفروضة خاصة على أسرى 

سجني ريمون والنقب الصحراوي. 
وأشار إلى أن إدارة مصلحة السجون ساومت 
األسرى على تأجيل خوضهم االضراب حتى 
نهاية االنتخابات اإلسرائيلية المزمع عقدها 
بعد غدا الثالثاء ، إال أن األس���رى رفضوا ذلك 
وأصروا على خوضهم االضراب، في ظل حالة 
المماطلة والتس���ويف التي تمارس���ها إدارة 

مصلحة السجون عليهم. 
وأوض���ح أن أكثر من ألف أس���ير في مختلف 
س���جون االحتالل اإلس���رائيلي سيخوضون 
االضراب عن الطعام باالستعانة فقط بالماء 
والمل���ح ، ضمن معركة " اض���راب الفدائي " 
، رفضا لإلج���راءات والق���رارات الجائرة التي 

تمارسها إدارة مصلحة السجون ضدهم . 
وبي���ن أن االض���راب الذي يخوض���ه أكثر من 
ألف أسير اليوم ، س���يجري بشكل تدريجي 
إذ س���يبدأ بعدد قليل ، ثم سيشهد انضمام 
قي���ادات ورموز الحركة االس���يرة من حركتي 
والجبهتين  وحم���اس  اإلس���المي  الجه���اد 
الديمقراطية والش���عبية في ال�11 من ذات 
الشهر، ثم سيلتحق بهم قرابة 3 آالف أسير 

ليصبح اضرابًا جماعيًا شامال . 

انتزاع احلقوق
حس���ن عبد ربه المستشار اإلعالمي لرئيس 
هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أكد أن 
االض���راب الذي قرر االس���رى في س���جون 
يأت���ي   ، اإلس���رائيلي خوض���ه  االحت���الل 
كوس���يلة النتزاع حقوقهم ونيل مطالبهم 

من االحتالل اإلسرائيلي . 
وأوضح عبد ربه ل�"االس���تقالل " أنه على مدار 
سنوات سابقة خاضت فيها الحركة األسيرة 
ف���ي س���جون االحت���الل إضراب���ات عديدة ، 
استطاعت من خاللها تحقيق إنجازات ، منها 
الزام إدارة مصلحة السجون بجلب سرير لكل 
أس���ير، ووضع جهاز تلفاز وراديو بكل غرفة 
، والس���ماح لذوي األس���رى بزي���ارة أبنائهم  

وغيرها من اإلنجازات . 
وبين أن���ه خ���الل اإلضرابات الت���ي خاضها 
األس���رى في السجون في س���نوات ماضية ، 
دفع بعضهم روح���ه رخيصة من أجل انتزاع 
حقوقه ، مش���ددا أن األس���رى خالل اضراب 
الي���وم والمس���تمر حتى تنفي���ذ مطالبهم ، 
مستعدون ليكونوا ش���هداء في معركتهم 

ضد إدارة مصلحة السجون . 
وأش���ار عب���د رب���ة إل���ى أن اضراب األس���رى 
التدريجي والمس���تمر حتى ن���زع مطالبهم 
، س���يرافقه حال���ة م���ن الح���راك الش���عبي 
الجماهيري ضمن فعاليات وأنشطة ، اسنادا 

لتضحياتهم وخطواتهم النضالية. 

يبدأ صباح اليوم األحد 

»إضراب الفدائي«.. معركة حقوق تشعل السجون 
غزة / �سماح املبحوح: 

اال�سراب املفتوح عن الطعام ال�سالح الذي �سرعه جمددا 
اليوم قرابة األف اأ�سري يف خمتلف �سجون االحتالل 

االإ�سرائيلي, �سمن معركة الكرامة الثانية اأطلقوا عليها 
ا�سم "ا�سراب الفدائي"؛ النتزاع مطالبهم وحاجياتهم من 
اأمعائهم اخلاوية من اإدارة م�سلحة ال�سجون, يف ظل حوار 
مل ينقطع بني قيادة االأ�سرى وم�سلحة �سجون االحتالل 

االإ�سرائيلي على, اأمل الو�سول التفاق قبل �سباح اليوم. وجلاأ 
االأ�سرى الفل�سطينيني داخل �سجون االحتالل االإ�سرائيلية 

لالإ�سراب عن الطعام, للمطالبة باإزالة اأجهزة الت�سوي�س من 
االأق�سام والغرف التي مت تركبيها موؤخرا, باالإ�سافة اإىل 
وقف االعتداءات واالقتحام امل�ستمرة لل�سجون, وتوفري 

اأدنى مقومات احلياة داخل ال�سجون, رغم اأو�ساعهم ال�سحية 
وظروف حياتهم ال�سعبة داخل ال�سجون يف ظل الت�سييق من 

قبل ال�سجان. 
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية دير البلح
في القضية الحقوقية  رقم 26/ 2015
في الطلب الحقوقي رقم 88/ 2019

المدعي / باسم عطية إبراهيم فرج الله من سكان النصيرات – المخيم الجديد 
وكيله المحامي / علي العرمي

المدع���ى عليه : عوني هش���ام عوني البورنو باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لتركة وورثة والده 
المرحوم / هشام عوني موسى البورنو – غزة – الرمال – مجهول محل اإلقامة 

نوع الدعوى / تنفيذ عيني   قيمة الدعوى / 60000 دينار اردني
                            مذكرة حضور بالنشر المستبدل
                         في الطلب الحقوقي رقم 2019/88

                              في القضية رقم  2015/26
ال���ى المدعى عليه المذكور بعاليه بما ان المدع���ي تقدم بالقضية الحقوقية ) 
تنفي���ذ عيني ( لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم المحكمة 
ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه 

قد تحدد لها جلسة 2019/4/25 للنظر في الدعوى .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يس���ير 

في الدعوى حسب األصول  تحريرا في 2019/4/1

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
اأ. اكرم اأبو طعيمة

املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة

في الطلب رقم : 770 / 2019م
متعلق بالقضية رقم : 2018/2378م

المستدعي : معين جميعان خليل البشيتي – خانيونس البلد هوية رقم ) 932084353( 
  وكيلهم المحامي / رامي فيصل اشتيوي

المس���تدعى ضده : سرحان باسم س���رحان أبو كلوب – غزة الشاطئ – 
شارع حميد – ميني ماركت عايش 

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل
مذكرة  حضور الى المس���تدعى  ضده حاليا بما ان المستدعي قد تقدم 
بالقضي���ة رق���م ) 2018/2378م ( لدى محكمة صلح غ���زة وموضوعها 
حق���وق كما هو وارد في الئحة الدعوى المحفوظ لك نس���خة عنها ضد 

المستدعى ضده واخرين .
لكل ما س���بق فان المس���تدعي يطالبك بالحضور الى المحكمة وايداع 
جوابكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا النشر كما 
يقتض���ى عليكم الحضور ل���دى ه���ذه المحكمة يوم االح���د الموافق 

2019/5/19م الساعة الثامنة والنصف صباحا . 
وليكن معلوما لديك انكم اذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمستدعي ان 
يسير في طلبه وللمحكمة ان تحكم في الطلب واعتبار الحكم حضوريا .

حرر في 2019/4/2م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
الأ�ستاذ / عمار قنديل

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

 شرق خانيونس الشرعية 
تقدم لمحكمة شرق خانيونس مضبطة موقعة من مختار عائلة القدرة مؤرخة 
ف���ي : 4/2 /2019م تتضم���ن ان : عل���ي احمد عطية عويط���ي من خانيونس 
وس���كان الش���يخ ناصر قد توفي الى رحمت���ه تعالى بتاري���خ 1982/7/29م 
وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته غصينية محمود محمد برغوت 
المش���هورة عويطي وفي أوالده منها وهم إبراهيم وبرهم ومحمد وربيع وفي 
فوزي���ه وزكية وحليمة ونجاح ثم س���نة 1986م توفي���ت غصينية المذكورة 
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها علي 
المذكور المتوفى قبلها وهم إبراهيم وبرهم ومحمد وربيع وفي فوزية وزكية 
وحليم���ة ونجاح ثم بتاريخ 2007/5/3م توفيت نجاح المذكورة وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في زوجها صبحي خليل احمد العويطي وفي أوالدها منه 
وه���م خليل وخالد وناصر وفاطمة وماجدة وخلدي���ة فقط وال وارث للمتوفين 
المذكورين س���وى من ذكر وليس لهم وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار 
توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق 
خانيونس الش���رعية خالل خمسة عشر يوما من تار يخ نشر هذا اإلعالن وحرر 

في يوم 28 رجب لسنة 1440 وفق 2019/4/4م

 قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

إسطنبول / االستقالل:
أطلق���ت جمعي���ة تركي���ة حملة "أس���بوع 
األقصى" والتي من المقرر أن تقام س���نوًيا 
عقب اإلس���راء والمعراج، بهدف التعريف 
بالمس���جد األقصى المب���ارك، وزيادة وعي 

المسلمين به.
وأصدرت جمعية "الوعي للقدس" التركية 
بياًنا حول إطالق الحملة وقعت عليه عشرات 
منظمات المجتمع المدني في عموم تركيا، 
ويجرى العمل حالًيا على توسعة االهتمام 
لفعالية  وتحويله���ا  بالفعالية،  العالم���ي 

رسمية معترف بها.
ودع���ت الجمعي���ة في بيانها المس���لمين 

إلى تحمل مس���ؤولياتهم تجاه المس���جد 
األقصى، لينعم مجدًدا بالسالم واالستقرار، 

واتخاذ كافة الوسائل لتحقيق ذلك.
وأعلنت تحديد أس���بوع بعد ليلة اإلس���راء 
والمع���راج، به���دف زيادة وع���ي المجتمع 

بالمسجد األقصى.
وق���ال رئيس جمعي���ة "الوع���ي للقدس" 
غولتكي���ن ش���اهين ف���ي تصري���ح ل���ه: 
"أطلقن���ا مبادرة س���نوية لالحتفال في كل 
عام باألس���بوع الذي يعقب ليلة اإلس���راء 

والمعراج".
ولفت ش���اهين إل���ى أنه ج���رى الترحيب 
بالمبادرة بش���كل فوري من قبل عش���رات 

منظم���ات المجتم���ع المدني ف���ي تركيا، 
مضيًف���ا أنه ف���ي كل عام س���يتم تنظيم 
فعاليات عديدة تعمل عل���ى زيادة الوعي 
بالق���دس، والحدي���ث أكثر ع���ن تاريخها، 

وتقديم المعلومات حولها.
وعن األس���باب التي دفعته���م لذلك، قال 
"إحياء ليلة اإلسراء والمعراج كل عام يكون 
في س���اعتين على األكثر، ال تكفي لتناول 
القدس والحرم القدس���ي، بل يتطلب ذلك 
أياًما بالحديث عن أهمية الحرم والمس���جد 

األقصى ومكانته في العالم اإلسالمي".
وأشار شاهين إلى أن س���رعة اتخاذ القرار 
بإط���الق الحمل���ة، جعله���ا تقتص���ر هذا 

العام على تنظيم فعاليات بس���يطة، على 
أن يت���م التحضير بش���كل أكب���ر لتنظيم 
فعاليات حافلة العام المقبل، بالتعاون مع 

المنظمات األخرى.
وأوض���ح أن فعاليات الع���ام اقتصرت على 
ن���دوات ونش���اط تعريف���ي عبر وس���ائل 
تب���دأ  أن  عل���ى  االجتماع���ي،  التواص���ل 

التحضيرات للعام المقبل.
وش���دد ش���اهين على أن المبادرة تحتاج 
لدعم إعالم���ي، والنش���اطات حالًيا مكثفة 
عبر وس���ائل التواصل االجتماعي، بنش���ر 
الرس���ائل عبر لغات متع���ددة لتصل إلى 
كل العال���م، الفًتا إلى أنه حاليا جرى نش���ر 

تغري���دات ب� 20 لغ���ة، وهذا ما يس���اهم 
باالنتشار بقوة أكثر.

وكشف ش���اهين أنه س���يتم العمل على 
التواصل م���ع الجهات الرس���مية التركية 
والدولي���ة، ليك���ون العمل رس���مًيا، وصواًل 
إلى فعالي���ات العام المقب���ل، والتي توقع 
أن تش���هد مش���اركة كبيرة من المنظمات 

المدنية.
ولف���ت إلى عرف تاريخي كان س���ائًدا لدى 
األج���داد، تمث���ل في الم���رور بالقدس في 
طري���ق الذهاب إلى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة، وكذلك في طريق العودة، مضيًفا 

"نحن نحاول إحياء هذا مجدًدا".

جمعيــة تركيــة تطلــق حملــة »أسبــوع األقصــى«

غزة / االستقالل:
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة زياد ثابت عن 
توظيف 1060 معلًما ومعلمة في مدارس محافظات قطاع غزة 

الحكومية، ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة 6 أشهر.
وأوض���ح ثابت في بيان صحفي، أنه جرى ترش���يح ه���ؤالء المعلمين 
 ،"UNDP" للعم���ل بتمويل قطري وبالتع���اون مع "أونروا" ومؤسس���ة
بع���د خضوعهم لمقابالت من ضمن 2500 خري���ج تربية من مختلف 

التخصصات.
وبي���ن أن الوزارة حرصت عند إج���راء المقابالت على اتباع األس���اليب 
الفني���ة والعلمية والمنهجي���ة من أجل اختيار األفضل لالس���تفادة 
منهم بالش���كل المهني األمثل في المدارس، بعد إخضاعهم لدورات 

تدريبية تؤهلهم للعمل.
ونوه وكيل الوزارة إلى أنه سيجري توقيع العقود واستالم العمل خالل 

أيام األحد واالثنين والثالثاء بمقر الوزارة في غزة.
وأش���ار إلى أن عملهم س���يكون خالل الفصل الدراس���ي الحالي، ثم 
يتوقف فترة اإلجازة الصيفية، والعودة للعمل مجدًدا مع بداية العام 

الدراسي الجديد.
ولفت ثابت إلى أن توظيف هؤالء المعلمين لهذه الفترة سيكسبهم 
مه���ارات تدريس وخبرات عملي���ة مما سيس���هم بتطوير كفاءتهم 

المهنية.
وأعرب عن أمله في أن ُيتاح للوزارة اإلمكانيات الالزمة لتوظيف المزيد 

من خريجي التربية خالل الفترات المقبلة.

ثابت: 1060 معلمًا جديدًا على 
بند التشغيل المؤقت بقطاع غزة

غزة/ االستقالل:
قال���ت األطر النقابي���ة الطبية في قط���اع غزة، إن 
ظاه���رة االعتداء عل���ى الطواقم الطبية »ليس���ت 
بجديدة على مجتمعنا الغزي، فهي ظاهرة قديمة 
طفت على الس���طح ُمؤخ���ًرا، وهي مؤش���ر خطير 
س���يقود حتًما إلى تده���ور المنظوم���ة الصحية 
بأكملها خصوًصا أن هذه االعتداءات تس���تهدف 
مقدم���ي الخدمات الصحية والتي من ش���أنها أن 

تضر بالسلم المجتمعي«.
وتابع���ت األطر ف���ي بيان لها: »تظه���ر فئة ضالة 

خارجة عن القانون تقوم باالعتداء الجس���دي على 
الطواقم الطبية كما حصل قبل أيام من اعتداء على 
أطب���اء في عيادة الوكالة في بيت حانون واالعتداء 
على طبيب جراح في المستشفى االوروبي وآخرها 

االعتداء على أطباء في مستشفى الشفاء«.
واس���تنكرت األط���ر، ه���ذه »االعت���داءات جمل���ة 
وتفصي���اًل«، داعي���ًة جمي���ع الجهات المس���ؤولة 
والمختصة وعلى رأس���ها األجهزة األمنية »التخاذ 
كآفة اإلج���راءات الالزمة لحماي���ة الطواقم الطبية 
والعمل الجاد والفوري على اس���تدعاء ومحاس���بة 

المعتدين تحقيًقا لألمن والعدالة«.
وأش���ارت األطر إلى أنه »ولضمان عدم تكرار ذلك 
إنن���ا إذ نتابع عن كثب ه���ذه اإلجراءات عن طريق 
لجن���ة مكلفة من جمي���ع األطر النقابي���ة الطبية، 
آملين أن تتم االستجابة والمعالجة بأسرع وقت«، 
ُمؤك���دًة على أنه »في حال لم يت���م ذلك فإننا لن 
نكتفي باإلدانة والشجب وسيكون هناك خطوات 
احتجاجية تصاعدية س���تصل إل���ى حد اإلضراب 
الش���امل حتى يتم تطبيق القان���ون على كل من 

تسول له نفسه االعتداء على الطواقم الطبية«.

غزة/ االستقالل:
أك���دت حرك���ة المقاومة االس���المية حماس، يوم 
ام���س، أن حكوم���ة محمد اش���تية المرتقبة تزيد 
المش���هد تعقيدًا وال تلبي احتياج���ات المواطن 
الفلسطيني وال تمثل مجموع شعبنا وهي أضعف 
من أن تواجه التحديات الراهنة التي تتعرض لها 

قضيتنا الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع 
ف���ي بيان صحفي ح���ول الحكوم���ة الجديدة: »إن 

المش���اورات التي جرت حول تش���كيل الحكومة، 
غير وطنية وال مس���ؤولة وأحدثت في داخل بعض 
الفصائل شكاًل من التجاذبات وتسببت باستقاالت 

ورسخت مزيدًا من االختالفات بين قياداتها«.
واعتبر القانوع أن المقاطعة الواسعة من الفصائل 
للحكومة أس���بغ عليها حكوم���ة فتحاوية بامتياز 
وعكس عزلتها الوطنية وترس���يخها لالنقس���ام 

وتعزيز االنفصال عن قطاع غزة.
وجددت حماس عب���ر ناطقها اإلعالم���ي موقفها 

الراف���ض ألي حكومة تتش���كل بعيدًا عن اإلجماع 
الوطني الفلسطيني وجاهزون لالنخراط والمشاركة 
في حكومة وحدة وطنية وفق االتفاقيات الموقعة 
مع الفصائل عام 2005 و 2011 بالرعاية المصرية.

وأعرب القانوع عن تقدير حركته الخالص للجهود 
المصرية الت���ي ُبذلت من أجل اتم���ام المصالحة 
الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتي 
تنصل منها رئيس السلطة وضرب عرض الحائط 

بها.

حماس: حكومة اشتية تزيد المشهد تعقيدًا وال تلبي احتياجات شعبنا

األطر النقابية تدعو لمحاسبة المعتدين على الطواقم الطبية



األحد 1 شعبان 1440 هــ 7 ابريل 2019 م

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية دير البلح
في القضية الحقوقية  رقم 26/ 2015
في الطلب الحقوقي رقم 88/ 2019

المدعي / باسم عطية إبراهيم فرج الله من سكان النصيرات – المخيم الجديد 
وكيله المحامي / علي العرمي

المدع���ى عليه : عوني هش���ام عوني البورنو باألصالة عن نفس���ه وباإلضافة لتركة وورثة والده 
المرحوم / هشام عوني موسى البورنو – غزة – الرمال – مجهول محل اإلقامة 

نوع الدعوى / تنفيذ عيني   قيمة الدعوى / 60000 دينار اردني
                            مذكرة حضور بالنشر المستبدل
                         في الطلب الحقوقي رقم 2019/88

                              في القضية رقم  2015/26
ال���ى المدعى عليه المذكور بعاليه بما ان المدع���ي تقدم بالقضية الحقوقية ) 
تنفي���ذ عيني ( لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم المحكمة 
ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه 

قد تحدد لها جلسة 2019/4/25 للنظر في الدعوى .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يس���ير 

في الدعوى حسب األصول  تحريرا في 2019/4/1

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
اأ. اكرم اأبو طعيمة

املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة

في الطلب رقم : 770 / 2019م
متعلق بالقضية رقم : 2018/2378م

المستدعي : معين جميعان خليل البشيتي – خانيونس البلد هوية رقم ) 932084353( 
  وكيلهم المحامي / رامي فيصل اشتيوي

المس���تدعى ضده : سرحان باسم س���رحان أبو كلوب – غزة الشاطئ – 
شارع حميد – ميني ماركت عايش 

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل
مذكرة  حضور الى المس���تدعى  ضده حاليا بما ان المستدعي قد تقدم 
بالقضي���ة رق���م ) 2018/2378م ( لدى محكمة صلح غ���زة وموضوعها 
حق���وق كما هو وارد في الئحة الدعوى المحفوظ لك نس���خة عنها ضد 

المستدعى ضده واخرين .
لكل ما س���بق فان المس���تدعي يطالبك بالحضور الى المحكمة وايداع 
جوابكم التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا النشر كما 
يقتض���ى عليكم الحضور ل���دى ه���ذه المحكمة يوم االح���د الموافق 

2019/5/19م الساعة الثامنة والنصف صباحا . 
وليكن معلوما لديك انكم اذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمستدعي ان 
يسير في طلبه وللمحكمة ان تحكم في الطلب واعتبار الحكم حضوريا .

حرر في 2019/4/2م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
الأ�ستاذ / عمار قنديل

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

 شرق خانيونس الشرعية 
تقدم لمحكمة شرق خانيونس مضبطة موقعة من مختار عائلة القدرة مؤرخة 
ف���ي : 4/2 /2019م تتضم���ن ان : عل���ي احمد عطية عويط���ي من خانيونس 
وس���كان الش���يخ ناصر قد توفي الى رحمت���ه تعالى بتاري���خ 1982/7/29م 
وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته غصينية محمود محمد برغوت 
المش���هورة عويطي وفي أوالده منها وهم إبراهيم وبرهم ومحمد وربيع وفي 
فوزي���ه وزكية وحليمة ونجاح ثم س���نة 1986م توفي���ت غصينية المذكورة 
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها علي 
المذكور المتوفى قبلها وهم إبراهيم وبرهم ومحمد وربيع وفي فوزية وزكية 
وحليم���ة ونجاح ثم بتاريخ 2007/5/3م توفيت نجاح المذكورة وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في زوجها صبحي خليل احمد العويطي وفي أوالدها منه 
وه���م خليل وخالد وناصر وفاطمة وماجدة وخلدي���ة فقط وال وارث للمتوفين 
المذكورين س���وى من ذكر وليس لهم وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار 
توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق 
خانيونس الش���رعية خالل خمسة عشر يوما من تار يخ نشر هذا اإلعالن وحرر 

في يوم 28 رجب لسنة 1440 وفق 2019/4/4م

 قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

إسطنبول / االستقالل:
أطلق���ت جمعي���ة تركي���ة حملة "أس���بوع 
األقصى" والتي من المقرر أن تقام س���نوًيا 
عقب اإلس���راء والمعراج، بهدف التعريف 
بالمس���جد األقصى المب���ارك، وزيادة وعي 

المسلمين به.
وأصدرت جمعية "الوعي للقدس" التركية 
بياًنا حول إطالق الحملة وقعت عليه عشرات 
منظمات المجتمع المدني في عموم تركيا، 
ويجرى العمل حالًيا على توسعة االهتمام 
لفعالية  وتحويله���ا  بالفعالية،  العالم���ي 

رسمية معترف بها.
ودع���ت الجمعي���ة في بيانها المس���لمين 

إلى تحمل مس���ؤولياتهم تجاه المس���جد 
األقصى، لينعم مجدًدا بالسالم واالستقرار، 

واتخاذ كافة الوسائل لتحقيق ذلك.
وأعلنت تحديد أس���بوع بعد ليلة اإلس���راء 
والمع���راج، به���دف زيادة وع���ي المجتمع 

بالمسجد األقصى.
وق���ال رئيس جمعي���ة "الوع���ي للقدس" 
غولتكي���ن ش���اهين ف���ي تصري���ح ل���ه: 
"أطلقن���ا مبادرة س���نوية لالحتفال في كل 
عام باألس���بوع الذي يعقب ليلة اإلس���راء 

والمعراج".
ولفت ش���اهين إل���ى أنه ج���رى الترحيب 
بالمبادرة بش���كل فوري من قبل عش���رات 

منظم���ات المجتم���ع المدني ف���ي تركيا، 
مضيًف���ا أنه ف���ي كل عام س���يتم تنظيم 
فعاليات عديدة تعمل عل���ى زيادة الوعي 
بالق���دس، والحدي���ث أكثر ع���ن تاريخها، 

وتقديم المعلومات حولها.
وعن األس���باب التي دفعته���م لذلك، قال 
"إحياء ليلة اإلسراء والمعراج كل عام يكون 
في س���اعتين على األكثر، ال تكفي لتناول 
القدس والحرم القدس���ي، بل يتطلب ذلك 
أياًما بالحديث عن أهمية الحرم والمس���جد 

األقصى ومكانته في العالم اإلسالمي".
وأشار شاهين إلى أن س���رعة اتخاذ القرار 
بإط���الق الحمل���ة، جعله���ا تقتص���ر هذا 

العام على تنظيم فعاليات بس���يطة، على 
أن يت���م التحضير بش���كل أكب���ر لتنظيم 
فعاليات حافلة العام المقبل، بالتعاون مع 

المنظمات األخرى.
وأوض���ح أن فعاليات الع���ام اقتصرت على 
ن���دوات ونش���اط تعريف���ي عبر وس���ائل 
تب���دأ  أن  عل���ى  االجتماع���ي،  التواص���ل 

التحضيرات للعام المقبل.
وش���دد ش���اهين على أن المبادرة تحتاج 
لدعم إعالم���ي، والنش���اطات حالًيا مكثفة 
عبر وس���ائل التواصل االجتماعي، بنش���ر 
الرس���ائل عبر لغات متع���ددة لتصل إلى 
كل العال���م، الفًتا إلى أنه حاليا جرى نش���ر 

تغري���دات ب� 20 لغ���ة، وهذا ما يس���اهم 
باالنتشار بقوة أكثر.

وكشف ش���اهين أنه س���يتم العمل على 
التواصل م���ع الجهات الرس���مية التركية 
والدولي���ة، ليك���ون العمل رس���مًيا، وصواًل 
إلى فعالي���ات العام المقب���ل، والتي توقع 
أن تش���هد مش���اركة كبيرة من المنظمات 

المدنية.
ولف���ت إلى عرف تاريخي كان س���ائًدا لدى 
األج���داد، تمث���ل في الم���رور بالقدس في 
طري���ق الذهاب إلى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة، وكذلك في طريق العودة، مضيًفا 

"نحن نحاول إحياء هذا مجدًدا".

جمعيــة تركيــة تطلــق حملــة »أسبــوع األقصــى«

غزة / االستقالل:
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة زياد ثابت عن 
توظيف 1060 معلًما ومعلمة في مدارس محافظات قطاع غزة 

الحكومية، ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة 6 أشهر.
وأوض���ح ثابت في بيان صحفي، أنه جرى ترش���يح ه���ؤالء المعلمين 
 ،"UNDP" للعم���ل بتمويل قطري وبالتع���اون مع "أونروا" ومؤسس���ة
بع���د خضوعهم لمقابالت من ضمن 2500 خري���ج تربية من مختلف 

التخصصات.
وبي���ن أن الوزارة حرصت عند إج���راء المقابالت على اتباع األس���اليب 
الفني���ة والعلمية والمنهجي���ة من أجل اختيار األفضل لالس���تفادة 
منهم بالش���كل المهني األمثل في المدارس، بعد إخضاعهم لدورات 

تدريبية تؤهلهم للعمل.
ونوه وكيل الوزارة إلى أنه سيجري توقيع العقود واستالم العمل خالل 

أيام األحد واالثنين والثالثاء بمقر الوزارة في غزة.
وأش���ار إلى أن عملهم س���يكون خالل الفصل الدراس���ي الحالي، ثم 
يتوقف فترة اإلجازة الصيفية، والعودة للعمل مجدًدا مع بداية العام 

الدراسي الجديد.
ولفت ثابت إلى أن توظيف هؤالء المعلمين لهذه الفترة سيكسبهم 
مه���ارات تدريس وخبرات عملي���ة مما سيس���هم بتطوير كفاءتهم 

المهنية.
وأعرب عن أمله في أن ُيتاح للوزارة اإلمكانيات الالزمة لتوظيف المزيد 

من خريجي التربية خالل الفترات المقبلة.

ثابت: 1060 معلمًا جديدًا على 
بند التشغيل المؤقت بقطاع غزة

غزة/ االستقالل:
قال���ت األطر النقابي���ة الطبية في قط���اع غزة، إن 
ظاه���رة االعتداء عل���ى الطواقم الطبية »ليس���ت 
بجديدة على مجتمعنا الغزي، فهي ظاهرة قديمة 
طفت على الس���طح ُمؤخ���ًرا، وهي مؤش���ر خطير 
س���يقود حتًما إلى تده���ور المنظوم���ة الصحية 
بأكملها خصوًصا أن هذه االعتداءات تس���تهدف 
مقدم���ي الخدمات الصحية والتي من ش���أنها أن 

تضر بالسلم المجتمعي«.
وتابع���ت األطر ف���ي بيان لها: »تظه���ر فئة ضالة 

خارجة عن القانون تقوم باالعتداء الجس���دي على 
الطواقم الطبية كما حصل قبل أيام من اعتداء على 
أطب���اء في عيادة الوكالة في بيت حانون واالعتداء 
على طبيب جراح في المستشفى االوروبي وآخرها 

االعتداء على أطباء في مستشفى الشفاء«.
واس���تنكرت األط���ر، ه���ذه »االعت���داءات جمل���ة 
وتفصي���اًل«، داعي���ًة جمي���ع الجهات المس���ؤولة 
والمختصة وعلى رأس���ها األجهزة األمنية »التخاذ 
كآفة اإلج���راءات الالزمة لحماي���ة الطواقم الطبية 
والعمل الجاد والفوري على اس���تدعاء ومحاس���بة 

المعتدين تحقيًقا لألمن والعدالة«.
وأش���ارت األطر إلى أنه »ولضمان عدم تكرار ذلك 
إنن���ا إذ نتابع عن كثب ه���ذه اإلجراءات عن طريق 
لجن���ة مكلفة من جمي���ع األطر النقابي���ة الطبية، 
آملين أن تتم االستجابة والمعالجة بأسرع وقت«، 
ُمؤك���دًة على أنه »في حال لم يت���م ذلك فإننا لن 
نكتفي باإلدانة والشجب وسيكون هناك خطوات 
احتجاجية تصاعدية س���تصل إل���ى حد اإلضراب 
الش���امل حتى يتم تطبيق القان���ون على كل من 

تسول له نفسه االعتداء على الطواقم الطبية«.

غزة/ االستقالل:
أك���دت حرك���ة المقاومة االس���المية حماس، يوم 
ام���س، أن حكوم���ة محمد اش���تية المرتقبة تزيد 
المش���هد تعقيدًا وال تلبي احتياج���ات المواطن 
الفلسطيني وال تمثل مجموع شعبنا وهي أضعف 
من أن تواجه التحديات الراهنة التي تتعرض لها 

قضيتنا الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع 
ف���ي بيان صحفي ح���ول الحكوم���ة الجديدة: »إن 

المش���اورات التي جرت حول تش���كيل الحكومة، 
غير وطنية وال مس���ؤولة وأحدثت في داخل بعض 
الفصائل شكاًل من التجاذبات وتسببت باستقاالت 

ورسخت مزيدًا من االختالفات بين قياداتها«.
واعتبر القانوع أن المقاطعة الواسعة من الفصائل 
للحكومة أس���بغ عليها حكوم���ة فتحاوية بامتياز 
وعكس عزلتها الوطنية وترس���يخها لالنقس���ام 

وتعزيز االنفصال عن قطاع غزة.
وجددت حماس عب���ر ناطقها اإلعالم���ي موقفها 

الراف���ض ألي حكومة تتش���كل بعيدًا عن اإلجماع 
الوطني الفلسطيني وجاهزون لالنخراط والمشاركة 
في حكومة وحدة وطنية وفق االتفاقيات الموقعة 
مع الفصائل عام 2005 و 2011 بالرعاية المصرية.

وأعرب القانوع عن تقدير حركته الخالص للجهود 
المصرية الت���ي ُبذلت من أجل اتم���ام المصالحة 
الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتي 
تنصل منها رئيس السلطة وضرب عرض الحائط 

بها.

حماس: حكومة اشتية تزيد المشهد تعقيدًا وال تلبي احتياجات شعبنا

األطر النقابية تدعو لمحاسبة المعتدين على الطواقم الطبية
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دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
في القضية رقم 2018/1935
في الطلب رقم 2019/808

المستدعي / حسن شعبان حسن النواتي من سكان غزة الشجاعية هوية رقم 909098576
 وكيله المحاميان / ناجي بكر أبو عصر وحازم عياد أبو جبل
المستدعى ضده / محمد صالح دياب العرعير من سكان غزة الشجاعية ) مجهول محل اإلقامة حاليا (

نوع الدعوى / حقوق      قيمة الدعوى / 14800 شيكل
  ) مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل (

  في القضية رقم 2018/1935
   في الطلب رقم 2019/808

الى المستدعى ضده / المذكور بما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح 
غ���زة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها ) حقوق مالية ( اس���تنادا الى ما يدعيه في 
الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في 
نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
20 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح في الطلب رقم 808 / 2019 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم األربعاء بتاريخ 2019/6/12 
الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك إيداع جواب���ك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا  صدر في 2019/3/31م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
الأ�ستاذ / عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
في القضية رقم 2019/45
في الطلب رقم 2019/347

المستدعي : حسن خليل احمد الزعانين – المقيم في المانيا – وكيله السيد / سائد خليل 
احمد الزعانين – من سكان بيت حانون – شارع القرمان – هوية رقم / 926651779 بموجب 

وكالة خاصة صادرة من بعثة فلسطين الدبلوماسية في المانيا االتحادية ) برلين ( .
 وكيله المحامي / محمد عبد الله سحويل

المس���تدعى ضدها / راوية إبراهيم حس���ن أبو عمش���ة ) الزعانين بعد 
الزواج ( من بيت حانون – شارع القرمان – باألصالة عن نفسها 

وباإلضاف���ة  لباقي ورثة وتركة المرح���وم / محمود خليل احمد الزعانين 
)مجهولة محل اإلقامة ( 

 )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
الى المس���تدعى ضدها المذكورة أعاله بما ان المستدعي المذكور أعاله قد تقدم لدى 
محكمة صلح ش���مال غزة بالقضية المرقومة أعاله استنادا لما يدعيه في الئحة دعواه 
, ونظرا ألنك مجهولة محل اإلقامة , وحس���ب اختص���اص محكمة أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح شمال 

غزة في الطلب رقم 2019/347 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
لذل����ك يقتضى عليك ان تحضرى لهذه المحكمة ي����وم االحد بتاريخ 2019/4/21 
الساعة التاس����عة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عش����ر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر 
في القضية والطلب باعتبارك حاضرة .  )) مع االحترام (( حرر في 2019/4/4

  رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة 
الأ�ستاذ / هاين الهندي 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

الموضوع / مذكرة تبليغ حجة رجعة 
صادرة عن محكمة جباليا الشرعية

الى / سامية نايف حسن الزبيدي من بيت دراس ومقيمة في كندا االن لقد 
قام زوجك / عمر عبد عبد الله تايه من بيت دراس وس���كان جباليا بإرجاعك 
ال���ى عصمته وعق���د نكاحه بموجب حج���ة رجعة عدد 8 س���جل 4 بتاريخ 

2019/4/2م لذلك جرى تبليغك حسب األصول . وحرر في 2019/4/2م

  قا�سي جباليا ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم ناجح عبد الهادي صافي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)976067496 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ يوسف طالل علي عبد الرازق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802606541 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل: 
أفادت إذاعة صوت األس���رى أن خمسة أسرى من الداخل 
والضف���ة المحتلين يدخل���ون اليوم الس���ابع من أبريل/ 
نيسان أعواًما جديدة في سجون االحتالل، بينهم اثنان 
محكومان بالمؤبد مدى الحياة، وهم: األس���ير باهر محمد 
محمود ب���در )41 عاًما( م���ن رام الله المحكوم بالس���جن 
المؤب���د 11 مرة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عاًما 

في السجون.
ويدخل األس���ير أحمد نايف عطية تركمان )46 عاًما( من 
جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة واألسير عامر 

محم���د مصطفى عب���د النبي )40 عاًما( م���ن بلدة الطيبة 
المحكوم بالسجن 26 عاما وهما معتقالن منذ عام 2003، 

وأمضيا 16 عاًما في سجون االحتالل.
واألس���ير عرابي صابر شريف س���والمة ذوقان )41 
عاًما( من مدينة نابلس المحكوم بالس���جن 18 عاًما 
المعتق���ل منذ ع���ام 2003، وأمض���ى 16 عاًما في 

سجون االحتالل.
واألس���ير صهيب خليل أحمد كبها من الداخل المحتل 
المحك���وم بالس���جن 11 عاًما المعتقل من���ذ عام 2009، 

وأمضى عشرة أعوام في سجون االحتالل.

غزة/ خالد اشتيوي:
نظ����م "حراك األس����رى المحررين" بغزة 
يوم أم����س، وقف����ة احتجاجية لرفض 
سياسة قطع رواتبهم من قبل السلطة 
ف����ي رام الل����ه، ولإلعالن عن سلس����لة 
فعالي����ات احتجاجي����ة بس����بب قط����ع 

رواتبهم.
وأكد األس����ير المحرر عماد الصفطاوي 
في كلمة الحراك، على الرفض المطلق 
لكاف����ة اإلجراءات الت����ي اتخذت مؤخرًا 
بح����ق األس����رى والمحررين م����ن قطع 

الرواتب ومنع قوات أبنائهم.
وش����ارك ف����ي الوقف����ة العش����رات من 
قطع����ت  مم����ن  المحرري����ن  األس����رى 
رواتبه����م، رافعين الفتات كتب عليها 
"ال لقط����ع روات����ب األس����رى المحررين" 
و"األس����رى المحررون ش����ريحة وطنية 
ال يج����وز التالع����ب بمص����ادر رزقه����ا" 
و"قطع رواتب األس����رى مخالفة للقانون 

الفلسطيني".
وطال����ب المح����رر الصفط����اوي الجميع 
بتحمل مس����ؤولياتهم تج����اه الهجمة 
الشرس����ة التي يتعرض لها األس����رى 
داخ����ل الس����جون م����ن قب����ل مصلحة 
السجون وكذلك قطع رواتبهم من قبل 

السلطة  داعيًا  الفلس����طينية،  السلطة 
والمحررين  األس����رى  روات����ب  إلع����ادة 
المقطوع����ة بدون اس����تثناء وبش����كل 
ف����وري وعاجل، كما يكفل ذلك القانون 
لألس����رى  ضمن  ال����ذي  الفلس����طيني 

والمحررين حياة كريمة.
وش����دد على إصرار األسرى على الدفاع 
عن حقهم ف����ي رواتبه����م المقطوعة 
وأنه لن يس����قط بالتق����ادم، معتبرين 
الخط����وات الت����ي قامت بها الس����لطة 
بحقهم فاقدة للشرعية وتعارض كافة 

القوانين.
وناش����د الصفطاوي  كافة المؤسسات 
والنقاب����ات  والقانوني����ة  الحقوقي����ة 
المجتم����ع  ومؤسس����ات  واالتح����ادات 
والمخلصين،  الش����رفاء  وكافة  المدني 
إل����ى بذل ما بوس����عهم م����ن جهد من 
أجل إع����ادة رواتب األس����رى المحررين 

المقطوعة.
لدع����م  الفلس����طيني  ال����كل  ودع����ا 
حراك األس����رى في س����جون االحتالل 
اإلس����رائيلي، برف����ع الص����وت رفض����ًا 

ضده����م،  التعس����فية  لإلج����راءات 
ودعمه����م وه����م يخوض����ون معرك����ة 
الحقوق،  والدفاع عن  والبطولة  الشرف 
مطالب����ًا كافة قي����ادات العمل الوطني 
بتحم����ل مس����ؤولياتهم تج����اه ه����ذه 
القضية واإلجراءات التي اتخذت بحق 

األسرى والمحررين.
وأعل����ن الح����راك عن ج����دول فعاليات 
احتجاجية بس����بب قطع رواتب األسرى 
المحررين، تتضمن وقفات واعتصامات 

وندوات على مدار عدة أيام قادمة.

رام الله/ االستقالل: 
أعلن رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر تمديد فترة الحوار 
بين األس���رى وادارة سجون االحتالل إلى ظهيرة اليوم األحد، للرد على مطالب 

األسرى واتخاذ قرار باإلضراب أو عدمه.
وبّي���ن أبو بكر ف���ي تصريحات صحفية، إن مطالب األس���رى تتمثل في إزالة 
أجهزة التش���ويش التي وضعتها إدارة السجون ورفع العقوبات عن األسرى 

المعزولين والمنقولين من السجون واألقسام.
وكان األس���رى أعلنوا سابًقا نيتهم اإلضراب عن الطعام اليوم األحد ضد تلك 
اإلجراءات على تنضم مجموعات أخرى في ذكرى يوم األس���رى الذي يصادف 

السابع عشر من الشهر الجاري.
يذكر أن كل المس���تجدات األخيرة في معتق���الت االحتالل، جاءت بعد قيام 
لجنة وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل جلعاد أردان، بدراس���ة األوضاع 
الحياتية لألس���رى، وأخذت توصياتها بعد زيارة كافة الس���جون بالتضييق 

عليهم وفرض أمر واقع جديد.
وكان���ت ب���وادر انفراج���ه قد الحت ف���ي األفق لع���ودة الهدوء في س���جون 
ومعتقالت االحتالل الجمعة، وذلك بعدة شهور من التوتر واإلرباك عاشتهما 
الحركة األسيرة، بفعل الهجمة الشرسة التي تعرضوا لها، حيث االقتحامات 
واالعت���داءات والتنكي���ل والتخريب والعب���ث بالمحتوي���ات والعزل وفرض 
الغرامات. وتأزمت األمور بش���كل كبير بعد قيام إدارة المعتقالت والسجون 
بنصب أجهزة تش���ويش ف���ي "عوفر" والنقب، وهي أجهزة تس���تخدم ألول 
م���رة وتأثيراتها عالية جًدا وتترتب عليها أض���رار صحية، إضافة إلى حرمان 

المعتقلين من مشاهدة التلفاز واالستماع إلى اإلذاعة.

رام الله/ االستقالل: 
دع���ت الق���وى الوطنية واإلس���المية في 
محافظ���ة رام الل���ه والبي���رة  لالس���تنفار 
والتأهب ألوس���ع برنامج نضالي اس���نادا 
بها  التي سيش���رع  النضالية  للخط���وات 
االس���رى رفضا لسياس���ة الم���وت البطيء 

والقمع المتواصل بحقهم.
وأك���دت الق���وى  ف���ي بيان ص���در عنها، 
السبت ضرورة مشاركة شعبنا في المؤتمر 
الش���عبي تحضيرا لفعاليات يوم األسير 

المق���رر عقده ف���ي الهالل األحم���ر البيرة 
بتاريخ 4/11 نصرة لألسرى ضمن البرنامج 
الوطني إلحياء يوم االس���ير الذي يصادف 

.2019/4/17
كم���ا دع���ت للمش���اركة الواس���عة ف���ي 
الفعاليات األسبوعية على نقاط االحتكاك 
ومواقع التماس مع االحتالل في الريس���ان 
والمغي���ر وبلعي���ن ونعلي���ن، تأكيدا على 
تصعيد المقاومة الش���عبية في مواجهة 

االحتالل.

تمديد فترة الحوار بين 
األسرى ومصلحة السجون

وقفة احتجاجية بغزة لألسرى المقطوعة رواتبهم

قوى رام الله  تدعو للتأهب ألوسع برنامج 
نضالي مع خطوات األسرى بالسجون  

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة في سجون االحتالل
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى لق�ساء
حمكمة �سلح �سمال غزة 

إعالن بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية 
نعل���ن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائ���رة تنفيذ محكمة صلح 
ش���مال غزة ) عقار عبارة عن شقة ورووف ( والمحجوزة على ذمة القضية 
التنفيذية رقم 2018/1886 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / عكرمة 

محمد عبد الله نبهان والمنفذ ضده / عبد الناصر سعيد أبو زعيتر 
وذلك يوم الثالثاء 2019/4/23م الس���اعة الثانية عشر والنصف ظهرا 

من دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة 
فعلى من يرغب بالدخول في المزايدة الحضور لدائرة التنفيذ وتس���جيل اسمه بعد دفع 
تأمين دخول المزاد %5 من قيمة تثمين العقار " الشقة ورووف ) قيمة التأمين للرووف 
2500 دوالر وللشقة 2600 دوالر ( مستردة مع العلم بأن رسوم الداللة واالنتقال على من 

ترسو عليه المزايدة .  على ذمة القضية التنفيذية رقم 2018/1886

 ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة 
اأ. ح�سن �سر�سور

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

الموضوع :- تبليغات شرعية
إلى المدعى عليه :- غس���ان زياد عبد حرز الله من غزة وس���كانها سابقا 
وحاليا ف���ي اإلمارات ومجهول محل اإلقامة فيه���ا - نعلمك أن الدعوى 
اساس 2018/1159 وموضوعها " تفريق للضرر من الغياب" والمتكونة 
بينك وبين مدخولتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية: رش���ا حس���ن 
رمضان حرز الله من خانيونس وس���كانها قد ع���ادت من مقام محكمة 
االستئناف الشرعية بخانيونس مصدقة بموجب أساس استئنافي رقم 
3236 س���جل رقم ۱۰ عدد 144 بتاريخ ۲۰۱۹ / 3 / ۲6 بتطليقها منك 
طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى حكما قابال للطعن بحقك . لذلك صار 
تبليغك حس���ب األصول. وحرر في ۲5 من رجب لس���نة 1440 ه� وفق 

. 2019/4/1

قا�سي خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ/ احمد حممود عا�سور

خان يونس / االستقالل:
أعلنت ش����بكة تحويالت خان يونس 
ع����ن تش����كيل لجن����ة لمتابعة ملف 
توظيف وتش����غيل األش����خاص من 
ذوي االعاق����ة ودمجه����م في س����وق 
العم����ل المجتمع����ي بمحافظة خان 

يونس جنوب قطاع غزة .
وذك����رت منس����قة الش����بكة لين����دا 
البه����داري  ان تش����كيل اللجنة جاء 
خالل اجتماع الش����بكة الذى عقد في 
قاعة بلدية خانيونس بحضور اعضاء 
الش����بكة الت����ى تضم 25 مؤسس����ة 
مجتمعية وحكومية  تعنى بش����ؤن 

وقضايا ذوى االعاقة.
واكدت البهداري أن الشبكة ستقوم 
بإعداد قائمة لألشخاص ذوى االعاقة 
بمحافظة خان يون����س  للعمل على 
الجه����ات  ومخاطب����ة  توظيفه����م  
الحكومي����ة  لتبن����ى ه����ذا المل����ف 

اإلنساني.
وتأتي هذه الخط����وة في إطار آليات 
واضح����ة تبنتها الش����بكة  لتوظيف 
المعاقي����ن ودمجه����م بي����ن أف����راد 
المجتم����ع وتمكينه����م من ش����غل 
الوظائ����ف المؤهلي����ن له����ا والقيام 

باألعم����ال التي تناس����بهم من أجل 
قدراتهم،  م����ن  الكاملة  االس����تفادة 
والمشاركة في النهضة الشاملة في 

المجتمع
م����ن جانبه اك����د خالد قنن مس����ؤل 
اتحاد المعاقين الفلسطينيين بخان 
يونس  أن  االتحاد وقع مؤخرا مذكرة 

تعاون مع جمعية التأهيل والتدريب 
ضم����ن  بالنصي����رات  االجتماع����ي 
إطار دع����م األش����خاص ذوي اإلعاقة 

ودمجهم في المجتمع المحلي
مبين����ا ان نس����بة االعاقة ف����ي قطاع 
غزة في ارتفاع متزاي����د بعد تنظيم 
مسيرة العودة في ظل ارتفاع البطالة 

االوضاع  العمل وسوء  وضعف سوق 
االقتصادي����ة داعي����ا وزارة التنمي����ة 
االجتماعي����ة ومكت����ب العمل بتبني 
مل����ف توظيف االش����خاص من ذوى 
االعاقة خاصة في برامج التش����غيل 
المؤق����ت، باعتبارهم  ق����وى عاملة ال 

يستهان بها.

شبكة تحويالت خانيونس تشكل لجنة لمتابعة  تشغيل ذوي اإلعاقة بالمؤسسات

خان يونس/ االستقالل:
انته���ت الطواقم الفنية المتخصصة التابعة لدائرة الصيانة والتش���غيل في بلدية 
خان يونس جنوب محافظات غزة من أعمال موائمة ش���ارع فرعي يقع محيط مس���جد 
الس���قا ف���ي المنطقة المتاخمة لمخي���م العقاد، وذلك لخدم���ة مجموعة من الجرحى 
وذوي اإلعاقة للتخفيف من معاناتهم الس���ابقة ومساعدتهم في االنخراط أكثر في 

المجتمع، وتقديرًا لهم على تضحياتهم في سبيل وطننا فلسطين.
وبي���ن رئيس بلدية خان يونس م. عالء الدين البط���ة أهمية مواءمة الطريق الفرعية 
المذكورة والمعروف بش���ارع )أبو عزام شعت( بالشراكة والتعاون مع مؤسسة »مسلم 
كير-ماليزيا« والتي تدخلت بش���كل إنس���اني من أجل مواءمة تل���ك الطريق الترابية 
لخدمة أحد الجرحى بش���كل مباش���ر، وكذلك بعض ذوي االحتياجات الخاصة بشكل 
ثانوي. وأوضح م. البطة أن المجلس البلدي قد اتخذ قرارًا بوقت سابق يقضي بالتدخل 
اإلنس���اني ومواءمة الطرق التي يسلكها جرحى مسيرة العودة الكبرى وكذلك لخدمة 
ذوي االحتياجات الخاصة وكبار الس���ن للتخفيف من معاناتهم والتس���هيل عليهم 
في قضاء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة من أجل  دعم ومساندة أبناء شعبنا بكافة 

مكونات النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وأش���ار م. البطة إلى أن البلدية تبذل جهودًا مس���تمرة بهدف تطوير كافة شوارعها 
للنهوض بواقع المدينة وكذلك تطوير طبيعة الخدمات للمعاقين والجرحى على حد 
س���واء.  وبين أن البلدية قامت في وقت س���ابق بتهيئة مجموعة من الشوارع الترابية 
الفرعية لخدمة هذه الش���ريحة العزيزة علينا جميعا، ش���اكرًا مؤسس���ة »مسلم كير-

ماليزيا« على تدخلها ومس���اعدة جهود البلدية في موائمة الش���ارع وبعض الشوارع 
األخرى، معربًا عن أمله أن تتمكن البلدية من تأمين الدعم المطلوب للوصول إلى أكبر 

شريحة من الجرحى وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

بلدية خان يونس توائم شارعًا لخدمة 
الجرحى وذوي اإلعاقة وسط المدينة

خان يونس/ االستقالل:
أجرى َمركز َبسمة للس���معيات والتخاطب التابع لجمعية إعمار 
للتنمي���ة )IHH( َمس���ًحا طبًيا َس���معًيا لمجموع���ٍة ِمن األطفال 
الُمنتسبين لحلقات تحفيظ القرآن التابعة لهم في َمدينة غزة.

وذك���ر رئيس الجمعية د.رامي الغمري  انه  تمَّ إجراء الفحص ل� 
77 طفاًل ِمن ُمختلف الفئات العمرية، وذلك باستخدام أجهزة 
طبية ُمتخصصة، بهدف الَكشِف الُمبكر عن أيِّ َمشاكل لديهم 
في الَس���مع، ِمن خالل التأكد ِمن َسالمة األذن الوسطى وخلوها 
ِمن أي التهابات قد تس���بب ُحدوث َمشاكل في السمع، وكذلك 

فحص نسبة السمع لجميع األطفال.
من جهة اخرى َعقَد َمركز األمل للرعاية واالستشارات النفسية 
التابع لجمعية إعمار للتنمية والتأهيل »جلسة إرشاد َجماعي« 
استهدَف ِمن خاللها طلبة الصف الثامن األساسي في َمدرسة 

َبسمة الخاصة.
واك���د الغمري أن الهدَف ِمن  الجلس���ة  ج���اَء لتعليم األطفال 
كيفية اكتس���اب الَمه���ارات الحياتية الُمختلف���ة مثل »إدارة 
ال«، مؤكد ان الجلس���ة  الذات، التفكير اإليجابي والتواصل الفعَّ

ج���اءت لُمس���اعدة الطلب���ة على َفهم أنفس���هم واكتش���اف 
قدراتهم، وتكوين عالقات إيجابية َمع اآلخرين.

 وتخللت الجلس���ة اس���تخدام عّدة أساليب ووس���ائل ُمختلفة 
نت ُمش���اركًة وتفاعاًل إيجابًيا  ِلتحقيق الَهدف ِمنها، كما تضمَّ

ِمن األطفال َمع األخصائية النفسية.
واشار إلى أَن ُهنال ِسلسلة ِمن هذه الجلسات َسيتم تنفيذها 
خالل الفترة القادم���ة لُمختلف الفئات العمرية؛ بهدف تعزيز 
الَمه���ارات الحياتي���ة واالجتماعية لديهم. عل���ى صعيد اخر 
اوضح الغم���ري ان جمعيت���ه تنفذ العديد من االي���ام الطبية 
المجانية وانها تس���تعد لتنظيم يومين طبيين بشكل مجانى 
خالل  الش���هر الجاري، حرصا على الصحة العامة البناء الشعب 
الفلسطيني. وذكر ان اليوم الطبي المجاني االول بالتنسيق مع 
المستشفى االهلي العربي لفحص سرطان الثدي للنساء التى 
تج���اوزت عمر 40 عاما، كما س���تقوم بتنظيم يوم طبي مجاني 
بالتع���اون مع مركز كارتياس غزة الطب���ي لمعالجة االطفال من 
س���ن 6  ش���هور حتى 3 سنوات وس���يوفر اليوم الطبي العالج 

والتحاليل المجانية وتوزيع مواد تنظيف على المستفيدين.

إعمار تجري مسحًا سمعيًا وأيام 
طبية لألطفال بخان يونس

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة
 في االستئناف الحقوقي رقم : 358 / 2018

في الطلب رقم: 120 / 2019
المس���تأنف : أس���عد أحمد عبد القادر المصري ويحمل جواز س���فر أردني رقم 
)1859528( ومقي���م حاليًا بدولة االمارات العربي���ة المتحدة وينوب عنه وكيله 

العدلي السيد/ بالل محمد كامل المصري     من سكان بيت الهيا
عنوانه / بيت الهيا شارع المنشية بالقرب من مسجد هوية رقم )906497383(

وكياله المحاميان/  فوزن سليمان المصري و أيمن صبحي أبو جراد
عنوانهما / بيت الهيا الشارع العام بالقرب من بنك القدس

المستأنف ضده الثاني/  احمد أسعد احمد المصري  )مقيم خارج البالد 
- بدولة اإلمارات العربية المتحدة( عنوانه/ بيت الهيا . ش���ارع الحطبية 

منزل/ محمد كامل – أحمد عبد القادر المصري
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

إلى المستأنف ضده الثاني / أحمد أسعد أحمد المصري ، حيث أن  المستأنف 
قد أقام عليك االس���تئناف الحقوق���ی رقم 2018/358 يطالبك فيه اس���تنادا 
إلى ما يدعيه في الئحة اس���تئنافه المرفقة نس���خة منها وم���ن مرفقاتها لك 
لدى المحكمة وبالتالي يقتض���ى عليك أن تقدم الئحة جوابية للرد على الئحة 
اس���تئنافه خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ النش���ر وكذلك يقتضى عليك 
الحضور لدى محكمة االس���تئناف بغزة  يوم االحد الموافق 2019/4/14 الساعة 
التاس���عة صباح���ًا وليك���ن معلومًا لديك أن���ك إذا تخلفت ع���ن الحضور يجوز 
للمس���تأنف أن يس���ير في االس���تئناف وللمحكمة أن تحكم في االس���تئناف 

واعتبار الحكم حضوريًا. مع فائق االحترام والتقدير . حرر في 2019/4/2

رئي�س قلم حمكمة ا�ستئناف غزة
اأ.هناء ما�سي

الزوايدة/ االستقالل:
زار رئيس البلدية د. أيمن أبو س���ويرح 
ضم���ن فريق عم���ل مهن���ى ومختص، 
المحلي���ة  المؤسس���ات  م���ن  العدي���د 
المانح���ة، إليصال  والعربية  والدولي���ة 
رس���الة البلدية وم���دى حاجتها للدعم 
من تلك المؤسس���ات، لتعبيد وتسوية 
الطرق���ات وتأهيل البني���ة التحتية في 

كافة األحياء والتجمعات السكانية في 
بلدة الزوايدة.

وأوضح���ت البلدية في بيان لها، أنه في 
إطار س���عيها الدائ���م، بحثًا عن تمويل 
للمش���اريع التي تنوى تنفيذها، ضمن 
البنية  التنموية لتحسين واقع  خطتها 
التحتية، من تعبيد للطرقات وش���بكات 
صرف صحى مياة، طرق���ت كل األبواب 

في اآلونة األخي���رة، وجندت فريق عمل 
مهن���ى على أعلى مس���توى من طواقم 
البلدي���ة المختصة، ض���م م. عائد زهد 
مدير الدائرة الفنية و م. محمد مس���لم 

رئيس قسم المشاريع في البلدية.
وأش���ارت إلى أن ه���ذا الجهد الكبير 
المب���ذول على أكثر م���ن صعيد رغم 
الجائر  والحص���ار  اإلغالق���ات  ظروف 
وم���دى تأثيره عل���ى كاف���ة مناحى 
الحياة، آثمر ع���ن وعودات وتأكيدات 
من أكثر من جهة مانحة لدعم بعض 
المشاريع الحيوية في بلدة الزوايدة، 
القليلة  مايدل���ل عل���ى أن األش���هر 
المقبلة ستحمل معها بشريات خير 
هامة للسكان، نحو تنفيذ العديد من 
المشاريع ذات األولوية القصوى لدى 

البلدية.

بلدية الزوايدة تطرق كل األبواب 
بحثًا عن تمويل للمشاريع التنموية
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أعلن أنا المواطنة/ميساء عطا حميد قدادة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)905459277( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطنة/كامله  محم���ود  أحمد  العوضي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400932299 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/موسى محمد عبد العاطي الجبالي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٩١٢٦٣٠١٣٤( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عمار اسماعيل رمضان السوافيري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802425793( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اميرة يوسف حسن زقوت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410532782( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/فتحي عبد الرحمن فتحي ابو خضر 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400084075( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/فادي محمد احمد عمار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400992426( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سميح ابراهيم اشتيوي ضهير
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)913610564( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحيم يوسف محمد ابو نادي  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800218448 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وأعلن���ت وزارة الصّحة ف���ي رام الله مؤخرًا، 
وقف التحويالت الطبّية إلى المستشفيات 
اإلس���رائيلّية. كم���ا أعلن���ت ال���وزارة أّنه���ا 
س���تتكّفل بإيج���اد بدائ���ل للمرض���ى في 

المستشفيات الحكومّية والخاّصة.
قرار وزارة الصحة نابع من منطلقات سياسية 
كجزء من قرارات اتخذتها السلطة من بينها 
رفض اس���تالم أموال المقاص���ة في 27 من 
ش���هر ش���باط/ فبراير، على خلفّية مصادقة 
المجلس ال���وزارّي المصّغر في 17 ش���باط/ 
فبراي���ر الماضي، عل���ى اقتط���اع مبلغ 502 
مليون شيكل )138 مليون دوالر(، من أموال 
الفلسطينّية س���نوّيًا، وهي قيمة  المقاّصة 
األموال التي دفعتها الس���لطة إلى األسرى 
وعائالت الشهداء والجرحى خالل عام 2018.

وكانت "إسرائيل" اقتطعت الشهر الماضي 
أكث���ر م���ن 100 ملي���ون دوالر م���ن األموال 
الضريبي���ة الت���ي تجبيها لصال���ح الخزينة 
الفلسطينية، من ضمنها 11.5 مليون دوالر 
قيمة ما تدفعه الحكومة لعوائل الش���هداء 
والجرحى والمعتقلين في سجون االحتالل، 
األمر ال���ذي قابلته الحكومة الفلس���طينية 

برفض استالم كامل عائدات المقاصة.

املوت يقرتب
عل���ى صدى أنين األلم الذي ينهش جس���د 
"اس���راء"، تق���ول الخمس���ينية المبح���وح:" 
ُأصيبت اس���راء بالس���رطان ف���ي القدم منذ 
ع���ام، وبع���د معان���اة طويلة حصلن���ا على 
تحويلة للعالج في مستشفى تل هشومير 
اإلس���رائيلي، واالن حفيدتي تتلقى العالج 
الكيماوي للشهر السادس بشكل ُمتواصل، 
وتبقى فقط خمس���ة شهور لش���فائها من 

المرض بشكل تام، كما أخبرنا األطباء". 
بحسرٍة وألم أضافت المبحوح ل�"االستقالل":" 
بعد تلقي اس���راء العالج في الُمستش���فى 
أصبح لدينا أمل كبير بش���فائها من المرض 
الذي يأكل جسدها كل يوم، لكن هذا األمل 

تحول للخوف وقلق ش���ديدين بسبب قرار 
للمستش���فيات  التحويالت  بإيقاف  الوزارة 

اإلسرائيلية". 
وتتاب���ع:" من س���ته ش���هور أرافق اس���راء 
بالمستش���فى وفي كل لحظة أراها ُتصارع 
الموت أم���ام عين���ي، وعندم���ا اقتربت من 
الشفاء التام أصبح القلق و الخوف ينهشان 
قلبي، فبأي لحظة ُيمكن أن يأتي أمر بإيقاف 
عالجها، األمر الذي سيعود بحالتها الصحية 

الى نقطة الصفر وقد ينتهي بالموت". 
وناشدت المبحوح وزارة الصحة بالتراجع عن 
قرارها بوقف التحويالت الى الُمستشفيات 
اإلس���رائيلية أو على األقل استثناء الحاالت 
الت���ي تتلق���ي الع���الج داخلها من���ذ فترٍة 
طويلة وأوش���كت على الشفاء، كون تنفيذه 

س���ينعكس س���لبًا على حياة أالف المرضي 
الذين ُيصارعون الموت في كل لحظة، وتأخر 
عالجهم أو توقفه لفتره قد يؤدي لموتهم. 
والخطر الذي يهدد حي���اة الطفلة المبحوح 
يه���دد المئات من المرض���ى وخاصة الذين 
يعان���ون من أم���راض صعبة تحت���اج عالجًا 
متوفرًا ف���ي مستش���فيات الداخل المحتل 

كمرضى السرطان والجراحة المعقدة.   

داللة �سيا�سية
وبدورة، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في 
رام الله أس����امة النجار، أن ق����رار الوزارة بوقف 
التحويالت الطبية للمستشفيات اإلسرائيلية 
يأت����ي ف����ي اطار توطي����ن الخدم����ة الصحية 
واالنف����كاك عن االحتالل وكافة مؤسس����اته، 
الفلسطينّية  المستش����فيات  على  باالعتماد 

والوطني����ة في تقديم خدم����ة العالج، إضافًة 
إلى أنه يحمل داللة سياس����ّية للرّد على قرار 

"إسرائيل" باحتجاز أموال المقاّصة.
ل�"االس���تقالل":" أن إس���رائيل  النجار  وقال 
اقتطعت من أم���وال المقاصة بدون أي وجه 
ح���ق ، بالتال���ي كان قرار وق���ف التحويالت 
لالحت���الل ردًا عل���ى القرصنة اإلس���رائيلية 
ألم���وال المقاص���ة"، مش���يرًا إل���ى أن أحد 
دواف���ع ال���وزارة للق���رار حرمان "إس���رائيل" 
لش���ريحة واس���عة من مرضى غ���زة العالج 
في مستش���فيات الضّف���ة أو القدس بحجة 
انتمائه���م السياس���ّي وسياس���ة الحصار 

المفروضة عليهم.  
وأض���اف:" إس���رائيل تتالع���ب ف���ي ملف 
التحويالت الطبية، فهي تضيف ما تش���اء 

إل���ى فواتير الع���الج مبالغ ضخم���ة ُتخالف 
وزارة  ال���ى  الحقيقي���ة وتحملها  قيمته���ا 
الصحة، كم���ا تقوم بإضاف���ة فاتورة العالج 
عل���ى الوزارة عند تقدي���م خدمة العالج إلى 
الفلسطينّيين، سواء بسبب  المصابين  أحد 
حادث الس���ير أو بس���بب تع���ّرض المواطن 

إلصابة أثناء العمل داخل حدودها". 
ولف���ت الى أن ف���رق الحس���ابات بين قيمة 
الفاتورة التي ُترس���لها "إس���رائيل" للوزارة 
و بي���ن التكلفة الفعلي���ة لتحويالت العالج 

بمستشفياتها، مليار شيكل سنويًا. 
وأوضح أن العائد الس���نوي ل�" إسرائيل" من 
التحويالت الطبية للع���الج يبلع 100مليون 
دوالر سنويًا، وهي ُتشكل ما نسبته 22 في 
المائ���ة من موازنة الوزارة الس���نوّية، اذ يتم 
خصمه���ا من أم���وال المقاص���ة التي تقوم 

بتحويلها شهريًا إلى السلطة. 
وأكد أن الوزارة أعدت خطة بديلة للتعامل مع 
قرار وقف ارسال المرضي إلى المستشفيات 
اإلسرائيلّية، من خالل عقد اتفاق مع األردن 
للعالج  الذي���ن يحتاجون  المرضى  لتحويل 
بالخارج الى مستش���فى األردن ومستشفى 
الحس���ين للس���رطان، إضافًة الى أنها بدأت 
بتطوير بعض األقس���ام في المستشفيات 
الحكومي���ة وزي���ادة قدرتها االس���تيعابية 

ألعداد المرضى الكبيرة. 
وفيما يتعل���ق بانعكاس ق���رار الوزارة على 
المرضي الذين يتلقون العالج بمستشفيات 
إسرائيل، قال:" إن القرار سيكون صعبًا في 
البداي���ة على المرضى الذي���ن وجدوا الراحة 
اإلسرائيلية  المستش���فيات  داخل  بالعالج 
وربم���ا تك���ون انعكاس���اته س���لبية عل���ى 
أوضاعه���م الصحي���ة، لك���ن بالنهاية هذا 
قرار وطن���ي يجب أن يتحمل���وا قلياًل حتي 
تبدأ الوزارة بتفعي���ل الخطة البديلة للعالج 
بالخ���ارج"، الفت���ًا الى أن الق���رار صدر تحت 

شعار "لن نترك مرضانا" .

قرار اتخذته وزارة الصحة في رام الله 

وقف التحويالت لمستشفيات االحتالل.. جرعة ألم جديدة للمرضى
غزة/ دعاء احلطاب:

داخ��ل اإحدى غرف م�ست�سفى ت��ل ه�سومري اال�سرائيلي، جتل�س 
اخلم�سيني��ة اأم عل��ي املبح��وح بالق��رب م��ن �سري��ر حفيدته��ا 
اول��ًة تخفي��ف اأالمها،  »ا�س��راء«، ت��ارًة ت�سم��ح عل��ى راأ�سه��ا محُ
وت��ارًة اأخ��رى تراقب عيونها قط��رات املحل��ول الكيماوي التي 

تت�سلل ع��ر اأنبوب بال�ستيكي امل�سبوك بج�سدها النحيل الذي 
�سيطر الهم واحلزن  اغتال��ه ال�سرطان منذ ما يقارب الع��ام.  ويحُ
عل��ى« اأم عل��ي« وه��ي تنظ��ر اىل حفيدته��ا »ا�س��راء« املم��ددة 
كجث��ة هامدة على �سري��ر امل�ست�سفى، منذ �سماعها ق��رار وزارة 
ال�سحة الفل�سطينية باإيقاف التحويالت الطبية للم�ست�سفيات 

االإ�سرائيلي��ة، فه��ي ال تعلم ما ال��ذي �سيواجه »ا�س��راء« االأيام 
القلي��ة القادمة اإثر الق��رار، خا�سة بعدما خ�سعت للعالج مدة 
توا�سلة، وتبقي اأربعة �سهور الإمتام رحلة عالجها  �ست��ة �سهور محُ
و�سفائه��ا من املر�س، واأن توقف العالج يف اأي حلظة يعني موتًا 

مققًا لفذة كبدها. 
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تس���اءل كثيرون عن مستقبل »مس���يرات العودة وكس���ر الحصار« بعد »مليونية العودة« 
من زاوية حجم المش���اركة الش���عبية،وعما إذا كانت اإلج���راءات والخطوات التي تأتي في 
س���ياق التهدئة س���تخلق مناخا أقل حماس���ة لتفعيلها وتطويرها كما كان مطروحا في 

بدايات انطالقتها. 
وهن���اك م���ن رأى أن تخفي���ف إج���راءات الحص���ار، في ح���ال نجحت المس���اعي 
المصري���ة واألممية والتزم االحتالل بما وافق عليه، س���تنعكس حكما على وظيفة 
المس���يرات،وبالتالي على زخم المش���اركة، لتتحول تدريجيا إلى فعل دوري رتيب 

يضمحل تدريجيا وربما يتالشى.
ويستند هؤالء في رأيهم إلى أن حضور»المسيرات« كملف تفاوضي على طاولة المباحثات 
غير المباشرة مع االحتالل يعني خضوعها بالمجمل لحسابات المقايضة، على اعتبار أن تل 
أبيب ترى أية تسهيالت إدارية وخدمية ألهل قطاع غزة بمثابة »هبة« تستوجب التزامات 

فلسطينية صارمة تحت مجهر رقابة األجهزة األمنية اإلسرائيلية.
ش���كل انطالق مس���يرات العودة وكسر الحصار نقلة هامة في مس���ار العمل الوطني في 
القط���اع ،وكان أول انجازاتها الكبرى توجيه االحتقان الش���عبي والسياس���ي الغزي نحو 
مس���ببه األساسي،االحتالل. وأفشلت بذلك الرهانات اإلس���رائيلية على وقوع االنفجار في 

البيت الفلسطيني المنهك أساسا بفعل أزماته المركبة والمتراكمة.
وتمث���ل انجازها الثاني في تصدر المقاومة الش���عبية المش���هد الميداني والسياس���ي 
ف���ي غزة ،والت���ي ربطت في أهدافها مابي���ن تداعيات النكبة الفلس���طينية الكبرى وبين 
استمرار سياس���ات االحتالل العدوانية والتوسعية، تحت شعارات مستمدة من البرنامج 
الوطني العام الذي يوحد نضاالت الش���عب الفلس���طيني في كافة أماكن تواجده.ولهذا 

الس���بب وجدت هذه المسيرات صداها القوي والمباش���ر في كافة المخيمات والتجمعات 
الفلس���طينية داخل األراضي الفلس���طينية المحتل���ة عامي 48 و67 وف���ي مواقع اللجوء 

والشتات.
ويمكن القول إن إنجازها الثالث هو أنها نقلت العالقات البينية في الحالة الفلس���طينية 
بغزة إلى مرحلة تبدى فيها التنس���يق الجماعي بين معظم مكوناتها عبر تشكيل الهيئة 
الوطنية العليا للمس���يرات، وقد انعكس���ت الوحدة في ميدان المواجهة الش���عبية على 
تفعيل المواجهة العسكرية الجماعية للعدوان، كما حصل قبل نحو شهرين عندما اضطر 
االحت���الل إلى وقف عدوانه تحت وطأة الرد القوي والموحد لألجنحة العس���كرية لفصائل 

المقاومة الفلسطينية في غزة.
وش���دت المسيرات وما يقع بحق المش���اركين فيها من جرائم القتل العمد على يد جنود 
االحت���الل اهتم���ام الرأي العام بمس���توياته المختلف���ة، ودفع ذلك الكثي���ر من الجهات 
الرس���مية والمؤسس���ات الحقوقية واألممية إلى اس���تنكار الجرائم اإلسرائيلية وصدرت 

تقارير عديدة تكشف هذه الجرائم وتدعو إلى محاسبة مرتكبيها.
وانتقل بالتالي قطاع غزة بفعل هذه المس���يرات من مجرد خزان للمآسي واألزمات تراهن 
تل أبيب على انفجاره بوجه الفلس���طينيين أنفس���هم، إلى مخ���زون نضالي من الطاقات 
المتحركة على األرض في مواجهة االحتالل، وش���كلت المس���يرات باس���تمرارها وزخمها 
أبرز عوامل القلق السياس���ي واألمني ل���دى حكومة نتنياهو، وانش���غل المجلس الوزاري 
اإلس���رائيلي المصغر طيلة الفترة الماضية في بحث كيفية احتواء هذه المس���يرات بعد 

فشل الحل األمني في قمعها وإخمادها.
ومن هذه الزاوية باألساس تحدثت تل أبيب عبر الوسطاء عن استعدادها لتسهيل القيام 

بإجراءات إدارية وخدمية تساهم في تخفيف األزمات االقتصادية والمعيشية واإلنسانية 
الت���ي يعانيها أهل القطاع،مقابل خطوات فلس���طينية تتعل���ق بطبيعة الفعاليات التي 
تشهدها المس���يرات من نمط البالونات الحارقة وعمليات اإلرباك الليلي لجنود االحتالل.

وبالطبع هناك مطالب إس���رائيلية أبعد من ذلك لها عالقة بموازين المواجهة العس���كرية 
على األرض وما تسميه تل أبيب بحفظ األمن في القطاع بما ال يهدد أمنها.

ثم���ة إرادتان تتصارعان على مس���تقبل قطاع غزة،وفي الس���ياق عل���ى طبيعة األهداف 
المرجوة من تقديم التس���هيالت الحياتية لسكانه، إرادة االحتالل الذي يسعى إلى إعادة 
ترتيب أوضاع القطاع والحالة السياس���ية فيه بما ينس���جم مع أهداف المشروع األميركي 
� اإلس���رائيلي، والذي يعتمد على تعميق االنقس���ام وتأبيده بما يمكن من رسم مستقبل 
خاص للقطاع عبر القطع مع وحدة األراضي الفلس���طينية المحتلة التي حتى اتفاق أوسلو 

يعترف بها.
بالمقابل هناك رؤية فلس���طينية سياسية وش���عبية عامة في القطاع تعتبر أن 
أية تس���هيالت قادمة هي جزء من حقوق القطاع وأهله تمت مصادرتها على يد 
الحصار اإلس���رائيلي. وأن االحتالل اضطر للموافقة على هذه التس���هيالت تحت 
ضغط المقاومة الشعبية ممثلة بمس���يرات العودة وكسر الحصار، وبالتالي فإن 
المطروح من الجانب الفلسطيني على طاولة البحث غير المباشر هو تحصيل هذه 
الحقوق وليس المقايضة على وجود هذه المس���يرات واستمرارها، والدخول في 
اإلطار السياس���ي الذي تريده عناوين صفقة ترامب، ومسعاها لفصل قطاع غزة 

عن باقي األراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 67.
ومن الطبيعي ب���ل المطلوب أن يتواصل الضغط على االحتالل بكافة الوس���ائل المتاحة 

إلرغام���ه على تنفيذ ما أعلنه أمام الوسطاء،وتش���ديد هذا الضغ���ط لتحصيل الكثير من 
حقوق أهالي القطاع المهدورة على يد الحصار، بما يخفف عنهم وطأة األزمات والمآس���ي 
التي يعيش���ونها منذ س���نوات طويلة، مع اإلدراك العميق أن ح���ل أزمات القطاع وكذلك 
الضف���ة الفلس���طينية حال حاس���ما يكون في الجوهر عبر إنهاء س���ببها األساس���ي وهو 
االحت���الل، فالحصار والعدوان واالس���تيطان والتهويد والقت���ل واالعتقال ونهب األموال 
وقائع احتاللية دمرت حياة الفلس���طينيين وتعمل على إغالق باب مس���تقبلهم الوطني 

وتجسيد حقهم في تقرير مصيرهم.
وتزداد المخاطر التي تتهدد قضية الش���عب الفلس���طيني وحقوق���ه الوطنية مع توغل 
المشروع األميركي � اإلسرائيلي في خطواته وإجراءاته المتدحرجة لتصفية هذه القضية 
ف���ي ظل إنكار إدارة ترامب لوجود أراض فلس���طينية وعربية تحت االحتالل اإلس���رائيلي، 
وتعمل على إخضاع المنطقة تحت س���قف المصالح التوس���عية اإلس���رائيلية والضغط 
لترس���يم حلول »إنسانية« لألزمات القائمة بما فيها أزمات القطاع بعيدا عما قالته قرارات 
الش���رعية الدولية التي أقرت بحقوق الشعب الفلس���طيني في عودة الجئيه إلى ديارهم 
وممتلكاتهم الت���ي طردوا منها منذ النكبة في العام 1948، وتقرير مصيره وإقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران /يونيو 1967.
وف���ي الطريق إلى إنه���اء االحتالل ثمة حلول لكثير من األزمات السياس���ية واالقتصادية 
الفلسطينية في الضفة والقطاع عبر إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة تحت راية البرنامج 
الوطني التحرري الموحد،ومن خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بإجراءات ملموسة 
تعيد بناء النظام السياس���ي الفلس���طيني عبر انتخاب المؤسس���ات الوطنية وفق قانون 

التمثيل النسبي الكامل.

من حق الفلسطيني ان يتش����كك في المواقف السياسية للحكومة الصهيونية, خاصة إذا كانت هذه المواقف 
محكومة باالنتخابات اإلس����رائيلية, فشعبنا الفلس����طيني تعلم من خالل تجارب طويلة مع هذا االحتالل أال يأمن 
جانبه, وانه ينتهج أس����لوب التس����ويف والمماطلة حتى تحين الفرصة المناس����بة لينقض على فريسته ويوجه 
ضرباته إليها, لذلك خرج ش����عبنا في جمعة »انتصار الكرامة« ليوصل رسائله لالحتالل أننا لن نركن لوعوداتكم 
بتخفيف الحصار عن قطاع غزة, وأن المسيرات والمواجهات ستبقى مستمرة حتى تحقيق األهداف التي خرجنا 
م����ن اجلها, ما أعلنته وزارة الصحة عن إصابة أكثر من ثمانين مواطنًا فلس����طينيًا في مس����يرات جمعة »انتصار 

الكرامة« لها داللة واضحة, وتحمل رسائل عدة واضحة وصريحة منها:
أوال: هذه المسيرات مستمرة وستتواصل إلى ان تحقق أهدافها وأولها رفع الحصار كامال عن قطاع غزة . 

ثانيا: التهدئة ال تعني الركون والهدوء وعدم الخروج للمناطق الحدودية للمواجهة والتصدي لجنود االحتالل. 
ثالثا: الفصائل الفلسطينية لديها القدرة على مواجهة االحتالل باللغة التي يفهمها وتعرف سبل انتزاع الحقوق. 
رابعا: الشعب الفلسطيني قادر على تقديم التضحيات بإمكانياته السلمية البسيطة, ومهما مارس االحتالل من 

قتل وإصابات واستخدام للغاز السام فلن يستطيع إيقاف مسيرة العودة الكبري إال بدفع الثمن. 
خامس����ا: شعبنا الفلسطيني يؤمن إيمانا مطلقا ان المقاومة بكافة أشكالها هي اقصر السبل للوصول لألهداف, 

وانه يستجيب لنداءات فصائل المقاومة الفلسطينية ليدلل على حالة التالحم بين الشعب ومقاومته. 
لذلك على االحتالل ان يدرك ان مواقفه المؤقتة والتي يحاول تمريرها بحكم الظرف الزماني »انتخابات الكنيست« 
أصبحت معلومة وواضحة لدى الفلسطينيين, والحديث عن اتفاقات التهدئة بأن جزءًا منها سيطبق فورا, وجزءًا 
آخر س����يطبق بعد االنتخابات الصهيونية, ال يعني أننا نركن لوعوداته, وأننا ننخدع بسياساته, فالفصائل دعت 
الستمرار مسيرات العودة الكبرى بنفس الزخم, وان كانت قد أوقفت بعض الوسائل »الخشنة« كما يطلق عليها 
االحتالل, فهو ال يعني ان هذه الوس����ائل انتهت إلى غير رجعة, بل هي حاضرة ويمكن تفعيلها في أي وقت إذا 
حاول االحتالل التنصل م����ن التزاماته, فوحدة اإلرباك الليلي والبالونات والطائ����رات الورقية والفعاليات البحرية 

حاضرة وجاهزة الستئناف عملها ونشاطاتها في أية لحظة, فنحن ال نفرط بأوراق قوة بيدنا.   
لقد ظن االحتالل واهما انه وفور الش����روع بتطبيق أول ش����روط التهدئة, س����ينفض الفلسطينيون تدريجيا عن 
المشاركة في مسيرات العودة الكبرى, وستخفت الفعاليات شيئا فشيئا, لكن المفاجأة كانت في حجم المشاركة 
الكبير في الجمعة الثالثة والخمسين والتي حملت اسم »جمعة انتصار الكرامة« وقد كانت المواجهات السلمية 
بين المدنيين الفلسطينيين وجنود االحتالل الصهيوني المدججين بشتى أنواع السالح »جريئة« من المواطنين 
الفلسطينيين بينما استخدم االحتالل القوة المفرطة لذلك كانت اإلصابات كثيرة وبالعشرات بينها إصابة حرجة,  
ويبدو ان االحتالل بات يدرك انه من المستحيل إيقاف مسيرات العودة, أو إلزام الفصائل الفلسطينية بوقفها, 
ألن موق����ف الفصائل كان واضحا منذ البداية, بأنه ال مجال للحديث عن وقف مس����يرات العودة حتى وان تم رفع 
الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة, وان من حق شعبنا ان يستمر بالمطالبة بالعودة ألراضيه التي هجر منها عنوة, 

خاصة ان هناك محاوالت صهيو أمريكية لاللتفاف على حق العودة . 
رئيس الوزراء الصهيوني زعم انه عرض على دول عربية اإلشراف على قطاع غزة وإدارة شؤونه, متعهدا ان يخلص 
القطاع من أيدي حركة حماس بعملية عس����كرية كبيرة, لكن أيًا من الرؤساء العرب لم يقبل ذلك ألن فيه مغامرة 
كبيرة حس����ب نتنياهو, ربم����ا تكون هذه التصريحات حقيقية, وربما تك����ون تصريحات تصب في صالح حملته 
االنتخابية لكس����ب أصوات الناخبين الصهاينة, لكن ما يجدر اإلشارة إليه ان نتنياهو قال بوضوح ان »إسرائيل« 
غير مستعدة للعودة إلى قطاع غزة وإدارته, وهو ما يعني ان »إسرائيل« استوعبت الدرس جيدا, وأدركت ان قطاع 
غزة ال يمكن أو الس����يطرة عليه, وهذا يكش����ف مدى عجز االحتالل وضعفه, ألنه يخالف تصريحات رئيس الوزراء 
الصهيوني المقبور ارئيل شارون, الذي قال ان نتساريم – في قطاع غزة- يساوي تل أبيب, وهى هي »إسرائيل« 
تخرج مدحورة من »نتساريم« ويرفض نتنياهو مجرد التفكير في الرجوع إليها, فهال تدركون ذلك يا من تجرمون 

المقاومة؟!

سياسة بميزان االنتخابات 

محمد السهليالمسيــرات بعــد عامهــا األول

رأي
في ظ���ل المنعطفات الحادة والعدي���دة التي يفرضها 
الواقع السياس���ي في الساحة الفلس���طينية، وفي ظل 
التدخالت الخارجية من بعض المحاور اإلقليمية، يحتاج 
الواقع الفلس���طيني إلى إع���ادة تقييم ومراجعة وطنية 
بش���كل دائم ومس���تمر، ناهيك عن األزم���ات الداخلية 
الكثيرة التي تعصف به، وتجعله ال يقوى على الصمود 
والنهوض بواق���ع أفضل يجعل البوصلة الوطنية تحدد 
هدفه���ا بوضوح ودقة نحو طريق الحرية واالس���تقالل، 
والذي هو الهدف األسمى واألنبل وطنيًا وانسانيًا الذي 

قام من أجله المشروع الوطني المستقل.
األزم���ات الداخلي���ة الفلس���طينية متعددة األش���كال 
ومتش���عبة المح���اور واألقط���اب ، تبدأ من االنقس���ام 
السياس���ي البغيض مرورًا بكل ما ترتب عليه من عوامل 
واختالف في الرؤى وتضارب  في المواقف والسياسات 
ومحاوره���ا وأبعاده���ا وتأثيرها عل���ى المجتمع المحلي 
الفلس���طيني في كافة النواحي والمش���تقات من جهة 
، ومن جهة أخرى المحتل الغاش���م وقراراته العنصرية 
التعس���فية بحق المكان واإلنس���ان الفلس���طيني على 
ح���د س���واء ، وهذا كل���ه في ظ���ل التناغ���م االمبريالي 
العالم���ي المتمثل ف���ي الواليات المتح���دة األمريكية 
وإدارته���ا الجدي���دة التي لم تتوان لحظ���ة منذ توليها 
س���دة الحكم بزعامة األرعن ترامب ع���ن المجاهرة قواًل 
وفعاًل بمس���اندة حكومة االحتالل الجائ���رة ،وقراراتها 
التي بدأت ف���ي إعالن القدس عاصم���ة موحدة للكيان 
المزع���وم ، ومحاول���ة تذويب وطمس الهوي���ة الوطنية 

لالجئين واستهدافها من خالل االمتناع والتحريض في 
وق���ت واحد على تقديم المس���اعدات لهم ، والذي يعد 
جزءًا من التعويض المعنوي اإلنس���اني بسبب طردهم 
وتهجيرهم من بلداتهم األصلية ومس���قط رأس���هم ، 
م���رورًا عربيًا باعتراف الواليات المتحدة مؤخرًا بس���يادة 
دولة االحتالل على هضبة الجوالن الس���ورية المحتلة ، 
والذي يهدف االحت���الل و اإلدارة األمريكية معًا من كل 

هذا تمرير وتطبيق ما يسمي » صفقة القرن«.
من األزم���ات الداخلية الفلس���طينية كذل���ك تأثيرات 
االنقسام السياسي على الحالة المجتمعية االقتصادية 
واإلنس���انية للمواطن في قطاع غزة ، وما ترتب عليه في 
محافظات قطاع غزة مما يسمى في الحراك العفوي بدنا 
_ نعيش ، والذي يعد مطلبًا إنس���انيا يحمل في طيات 
عناوينه دق جرس اإلنذار لطرفي االنقسام معًا وعلى حد 
س���واء ، بأن يعملوا على إنهاء االنقسام وتبعاته الذي ال 
ذنب للمواطن البسيط به، وليس له فيه ال ناقة وال جمل، 
والكف أيضًا عن ممارس���ة اإلج���راءات العقابية من قبل 
السلطة الفلسطينية بحق أهلنا في غزة هذا من جانب ، 
ومن جانب آخر حالة الال س���لم والال  حرب التي تعيشها 
غ���زة في ظل الحديث عن »هدنة« م���ع االحتالل ، وحالة 
التصعيد التي يس���عى لها الكي���ان قبل وبعد انتخاب 
حكومته القادمة ، وج���ر من وقت إلى اخر قطاع غزة إلى 
س���احة مواجهة وحرب مفتوحة ، وبالتأكيد ال ولن يحمد 
عقباه���ا ، نظرًا لوحش���ية وهمجية المحت���ل في وتيرة 
التصعيد من جهة ، ومن جهة أخرى مواجهة العدو في 

ظل انقسام واختالف في الرؤى والمواقف.
من الطبيعي في ظ���ل األزمات الداخلية أن تكون هناك 
مساحات واس���عة للمراجعات الوطنية ووقفة مع الذات 
من ال���كل الفلس���طيني، في إط���ار تقيي���م موضوعي 
شامل يحمل في طياته الش���فافية والمصداقية لحالة 
الواقع الفلس���طيني بكافة تفاصيله، والبحث عن السبل 
واآلليات والمخرجات الوطنية الجمعية التي تعمل على 
رأب الصدع، وتوحيد الموقف الوطني واستعادة الوحدة 
م���ن أجل إنقاذ م���ا يمكن إنقاذه فلس���طينيًا، ومن أجل 
حماية وترميم واستنهاض المشروع الوطني المستقل 

المتطلع للحرية واالستقالل.
من ضمن األولويات الضرورية للمراجعات الوطنية قضية 
األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل مع اقتراب اليوم 
الوطني لألسير الفلسطيني في السابع عشر من ابريل من 
جهة، ومن جهة أخرى دعم ومساندة األسرى والمعتقلين 
ف����ي قضاياهم ومطالبه����م العادلة وهم عل����ى مقربة من 
خوض معركة »الكرام����ة« الثانية، في ظل ما يتعرضون له 

يوميُا من قمع وبطش على يد السجان المحتل.
األزم���ات الداخلية ال بد أن يكون له���ا معالجات وطنية 
عاجل���ة ومس���تمرة ، حت���ى ال تصبح مرض���ًا عصيًا على 
الشفاء، والمراجعات الوطنية لألزمات الداخلية والعمل 
على حلها هي الدواء ، ومن أجل أن يحيا الوطن واإلنسان 
فال بد دوم���ًا أن نكون على اقتناع تام ب���أن المحتل هو 
الداء ووحدة الهدف والمصير الوطني والمشترك العالج 

والدواء.

أزمات داخلية ومراجعات وطنية !
  ثائر نوفل أبو عطيوي

أكثر من س���بعة أالف أس���ير يقبعون في س���جون الظلم والطغيان، في نفحة وفي جلبوع وفي ريمون 
وهاش���ارون وسجن الدامون وعوفر وس���جن كفار يونا وعسقالن وش���طة وهداريم ومجدو وغيرها من 
المعتق���الت التي هي بمثابة قب���ور جماعية ، يعاني فيها أس���رانا األبطال الحرم���ان والظلم والقهر 
والتعذيب الوحش���ي الذي يتعرضون له والموت البطيء ،أمراض تنتشر وتتغلغل في أجساد األطهار 
هذا بالس���رطان وذاك بالفشل الكلوي وذاك أصبح ال يري ش���يئًا وأمراض تتوالى عليهم دون اهتمام 

ودون  متابعة وعالج. 
 كذلك الهجمة الشرس���ة التي ينتهجها العدو الصهيوني تجاه أسرانا من خالل حرمانهم من أبسط 
الحقوق والمتمثلة في زيارة ذويهم ووضع أجهزة التش���ويش في غرف األس���رى حيث أنها تس���بب 
في مرض الس���رطان ومنعهم من مش���اهدة بعض القنوات والتي من خاللها  يعرف األسير ما يدور 
من أحداث خارج الس���جن ، وكذلك األحكام اإلدارية بحق أبنائن���ا دون توجيه أي تهمة لهم ، والعزل 
اإلنفرادي ومنعهم من القراءة وغيرها من األس���اليب التي يراد من خاللها إذالل األس���ري، ولألس���ف 

الشديد األمة في سبات عميق وكأن األمر ال يعنيها كثيرا أليس هؤالء األسرى إخوانكم، أليس واجب 
النصرة لهم حقًا بل وواجبًا ،أال تعلمون بأنكم ستس���ألون عنهم أمام الله )وقفوهم إنهم مس���ؤولون 
( ام���رأة واحدة تؤس���ر فيخرج من أجلها جيش عظيم ورجال مباركون، فه���ل فقدنا الرجولة في زماننا 
واألمة ترى العشرات من النساء يعتقلن في قبضة أنجس عصابة في تاريخ البشرية كلها ، وألن األمة 
تخاذلت وتناست أن هؤالء األسرى ما تم اعتقالهم إال ألنهم أرادوا أن يعيدوا المجد والكرامة لألمة.  

لذل���ك أس���رانا اليوم يحاربون ه���ذا التطرف وه���ذا الظلم بأمعائه���م الخاوية حيث أعل���ن أكثر من 
١٤٠٠أس���ير أنهم سيخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام من أجل استعادة حقوقهم المسلوبة وهي 
معركة الكرامة والتي أس���س لها الش���يخ المجاهد )خضر عدنان(عندما انتص���ر على الجالد . فالنصر  
حليفكم بإذن الله فصبرا رجالنا ونس���اءنا وش���يوخنا وأطفالنا فإن مع العسر يسرا وما بعد حلكة الليل 
إال الفجر  وندائي لإلخوة المقاومين و المجاهدين كما كان هناك جولة عنوانها )كس���ر الصمت( فمن 

الواجب تجاه أسرانا أن تكون الجولة المقبلة )كسر القيد(. 

درويش الغرابليحاملو األمانة في معركة الكرامة
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االستقالل/ وكاالت:
انطلقت في منطقة البحر الميت باألردن 
الس����بت، أعم����ال المنت����دى االقتصادي 
العالمي حول الش����رق األوس����ط وشمال 
وال����ذي  داف����وس«،  »منت����دى  إفريقي����ا 

تستضيفه األردن للمرة العاشرة.
وش����ارك في المنتدى الذي افتتح اعماله 
العاه����ل االردني عبد الل����ه الثاني، بإلقاء 
كلمة االفتتاح في الجلس����ة الرئيس����ية 
للمنتدى، عدد من رؤس����اء ال����دول ونحو 
ق����ادة األعم����ال  م����ن  1000 ش����خصية 
مؤسس����ات  وممثل����ي  والسياس����يين 
المجتم����ع المدني والمنظم����ات الدولية 
من  وأكاديميون  وإعالميون  والش����بابية، 

حوالي 50 دولة.
ويعق����د المنت����دى عل����ى م����دى يومين 
تحت ش����عار )نحو نظم تعاون جديدة(، 
ويستضيف األردن اجتماعاته بالشراكة 
والتع����اون بي����ن المنت����دى االقتصادي 
العالمي وصندوق الملك عبد الله الثاني 

للتنمية.
وتركز جلسات المنتدى على أربعة محاور 
رئيس����ية هي: الث����ورة الصناعية الرابعة 
في العالم العربي، وبناء نموذج اقتصادي 
جدي����د، ومس����تقبل اإلدارة البيئي����ة في 
العال����م العرب����ي، والوصول إل����ى أرضية 

مشتركة في عالم متعدد االتجاهات.
وت����م خ����الل المنت����دى، إط����الق مبادرة 

لتس����ليط الضوء على أفضل 100 شركة 
ناش����ئة في الوطن العرب����ي، من ضمنها 
بين  بالتعاون  4 ش����ركات فلس����طينية، 
للتنمية  البحري����ن  ومجل����س  المنت����دى 
االقتصادي����ة. وقد تم اختيار الش����ركات 
من بين نحو 400 شركة، وتمثل 17 دولة 
في قطاعات حيوي����ة كالتعليم والطاقة 
واإلعالم  والصح����ة  والتموي����ل  والبيئ����ة 

والنقل.

وكان الرئي����س محم����ود عباس، قد وصل 
عصر الجمعة، الى منطق����ة البحر الميت 

باألردن، للمشاركة في أعمال المنتدى.
ويراف����ق الرئي����س: أمي����ن س����ر اللجنة 
التحري����ر صائب  لمنظم����ة  التنفيذي����ة 
عريق����ات، ووزير الخارجي����ة والمغتربين 
ري����اض المالكي، ورئي����س مجلس إدارة 
محمد  الفلسطيني  االس����تثمار  صندوق 
مصطف����ى، ومجدي الخالدي المستش����ار 

دولة  وس����فير  للرئي����س،  الدبلوماس����ي 
فلسطين لدى االردن عطا الله خيري.

وأك����د العاهل االردني عب����د الله الثاني، 
المنتدى،  فعالي����ات  بافتتاح  في كلمته 
أن المصدر األكثر أهمية لقوة األردن هو 
الموارد البش����رية، التي تتمتع بمهارات 
عالية، وأن الش����باب األردني عاقدو العزم 

على النجاح وهم مكسب ألي مؤسسة.
وش����دد على أن االقتص����اد األردني فيه 

العديد من الفرص الواع����دة، وأن األردن 
حدد أولوياته في القطاعات االقتصادية 
التي توفر آفاقًا واعدة للنمو واالستثمار، 
حيث تبني ه����ذه القطاعات على مصادر 
الق����وة االقتصادية المتمي����زة، بما فيها 
العدي����دة  الح����رة  التج����ارة  اتفاقي����ات 
والعالق����ات التجارية القوي����ة التي تربط 
األردن بأس����واق تض����م أكثر م����ن مليار 

مستهلك حول العالم.
م����ن جهته أك����د األمي����ن الع����ام لألمم 
المتح����دة، أنطوني����و غوتيري����ش، ف����ي 
كلمته ف����ي المنتدى، أن ح����ل الدولتين 
هو األساس إلنهاء الصراع الفلسطيني-

اإلسرائيلي.
المتحدة  وقال غوتيري����ش، »إن »األم����م 
تري����د ح����ل عقدة ع����دم االس����تقرار في 
المنطق����ة«، مؤكدا أن »ح����ل النزاعات أمر 
أساس����ي، بما ف����ي ذلك ح����ل الدولتين، 
بحيث تعيش فلس����طين وإسرائيل جنبا 
إلى جنب بحدود معت����رف بها، والقدس 

عاصمة للبلدين«.
كما دعا األمين العام إلى ضرورة مواجهة 
التطرف وجميع أش����كال العنف وخطاب 

الكراهية.
وتط����رق غوتيريش إلى أهمية دور المرأة 
واالقتصادية،  االجتماعي����ة  الحي����اة  في 
داعي����ا إل����ى دم����ج الم����رأة العربي����ة في 

المجتمعات ومساواتها مع الرجل.

رام الله/ االستقالل:
أكدت وزي���رة االقتصاد الوطن���ي في حكومة 
تسيير األعمال، عبير عودة، أن تشجيع الريادة 
وترويجها من أولويات الحكومة الفلسطينية، 
ودور الوزارة في دعم وتحس���ين بيئة األعمال 
الت���ي تمّك���ن القط���اع الخاص م���ن تحقيق 

قصص نجاح نوعية للمرأة والشباب.
جاء ذلك خالل مش���اركتها السبت، في حفل 
إطالق مشروع تمكين الشابات الرياديات في 
القطاع الزراعي »نجاحها« الممول من حكومة 
كندا بقيمة 8 ماليي���ن دوالر كندي، والمنفذ 
بالش���راكة مع مؤسس���ة انقاذ الطفل ومركز 
الفلس���طينية  واللجنة  التنموي )معا(  العمل 

لإلغاثة الزراعية.
وأش���ارت إل���ى الجه���ود المبذولة ف���ي دمج 
تمكينه���ا  به���دف  الفلس���طينية  الم���رأة 
وتحفيز المش���اريع النس���وية نح���و مزيد من 
اإلب���داع والتط���ور، من خ���الل تطبيق أهداف 
االس���تراتيجية االقتصادي���ة المتمثل���ة في 
تعزيز بيئة داعمة لألعم���ال الريادية، والذي 
تجس���د بإقرار قانون ضمان الح���ق في المال 
المنقول، الذي س���اهم في تسهيل الحصول 
عل���ى التموي���ل وخاصة للمنش���آت الصغيرة 

والمتوسطة.
ولفت���ت إلى اس���تمرار العمل على مناقش���ة 
مس���ودة قان���ون الش���ركات الذي من ش���أنه 

المس���اهمة في تش���جيع الريادة والشركات 
الناشئة لدخول السوق، إضافة إلى العمل على 
تطوير البنية التحتية من خالل دعم حاضنات 
األعمال، عالوة على تقديم الحوافز في العديد 

من القطاعات الواعدة.
وقال���ت إن هذا المش���روع يهدف إلى تحديد 
األس���باب الجذري���ة للمعيق���ات االجتماعية 
واالقتصادي���ة والمؤسس���اتية الت���ي تواجه 
المرأة وتحد من الوص���ول للفرص في القطاع 
الزراع���ي، والعمل معا م���ن أجل مواجهة هذه 
التحدي���ات، والتحول اإليجاب���ي في العادات 
المجتمعي���ة واألنظمة بهدف تحفيز وتنويع 

األنشطة الريادية.

االستقالل/ وكاالت:
دعا الرئيس اإليراني حسن روحاني الس����بت إلى توسيع تجارة الغاز والكهرباء بين 
إيران والعراق والتعاون من أجل تنفيذ خطة ربط خطوط السكك الحديدية بالبلدين.

وق����ال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرس����مي بع����د اجتماعه مع رئيس 
ال����وزراء العراق����ي الزائر عادل عبد المه����دي ”خطط تصدير الكهرب����اء والغاز وربما 
النفط أيضا مستمرة ونحن مستعدون لتوسيع هذه االتصاالت ليس فقط بالنسبة 

للبلدين وإنما لبلدان أخرى أيضا“.
كما عبر روحاني عن أمله في أن يبدأ العمل في غضون الش���هور القليلة المقبلة 
في بناء خط س���كك حديدية يربط بين البلدين بموج���ب اتفاق جرى إبرامه في 

مارس آذار.

روحاني: إيران مستعدة لتوسيع عودة: تشجيع الريادة وترويجها من أولويات الحكومة
تجارة الطاقة والغاز مع العراق

االستقالل/ وكاالت:
قالت صحف محلي���ة مصرية إن القاهرة 
سترفع أسعار الوقود قريًبا، بعد مراجعة 
برنام���ج اإلصالح االقتص���ادي الذي أعلن 

عنه صندوق النقد الدولي.
وأك���دت وثائ���ق المراجع���ة أن هناك 5 
المصرية  الحكومة  س���تتخذها  إجراءات 

في يونيو/ حزيران المقبل.
وأش���ارت صحيف���ة الم���ال االقتصادية 
إل���ى هذه اإلجراءات منها: نش���ر وإصدار 
الجريدة الرسمية مرس���وم رئيس الوزراء 
الخاص بتنفيذ آلية مؤشر أسعار الوقود 
ل���كل منتجات الوقود، ما ع���دا بنزين 95 
الذي صدر قرار خاص به بديسمبر 2018، 
وزيادة أسعار الوقود في 15 يونيو المقبل 
لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة 100٪.
ويتضم���ن إزال���ة ودائع البن���ك المركزي 

المص���ري من النقد األجنب���ي في الفروع 
األجنبي���ة للبنوك المصرية في 15 يونيو 
وهو نفس التوقيت الذي سيش���هد طرح 

شركات حكومية في البورصة.
كما يش���تمل على موافقة رئيس الوزراء 
على خطة إصالح لضمان أن تكون قواعد 
المشتريات الخاصة بالشركات المملوكة 
للدول���ة متوافقة مع قانون المش���تريات 

الحكومية.
وأعلن���ت وزارة البت���رول المصرية، اإلبقاء 
على سعر لتر وقود »أوكتين 95« الحالي 
وه���و 7.75 وع���دم تحريكه، خ���الل الربع 
الثان���ي من ع���ام 2019 الممت���د من أول 
أبريل/ نيسان 2019 وحتى نهاية يونيو 

.2019
وتوقع مصدر في وزارة البترول — فضل 
عدم ذكر اس���مه — أن »تطرأ زيادة على 

س���عر بنزين 95 خ���الل النص���ف األول 
م���ن العام المالي المقب���ل إلى أقل من 9 
جنيهات«، ويبدأ الع���ام المالي في مصر 

مطلع يوليو/ تموز من كل عام.
واتخذت الحكوم���ة المصرية مطلع العام 
الج���اري، ق���راًرا بتطبيق آلية التس���عير 
التلقائي على بنزي���ن أوكتين 95 اعتبارا 
من األول من أبريل، بعد سلسلة إجراءات 
لرفع الدعم ع���ن الوق���ود والطاقة كانت 
اتخذته���ا عل���ى م���دار األع���وام الثالثة 

الماضية.
وكان���ت مصر رفعت س���عر لت���ر بنزين 
أوكتين 95 من 6.60 قرشا/ للتر منتصف 
الع���ام الماضي، ليصل س���عر المتداول 
حاليا إلى 7.75 قرش���ا/ للتر أي ما يعادل 
أقل من نص���ف دوالر، بينما ال تزال تقدم 

دعما جزئيا على بنزين 92 والسوالر.

االستقالل/ وكاالت:
شهدت الصين ودول وسط وشرق أوروبا، نموا مطردا في حجم التجارة العام 

الماضي، مع تعزيز التعاون بين الجانبين.
ونقل���ت وكالة أنباء الصين الجديدة »ش���ينخوا« الس���بت، ع���ن وزارة التجارة 
قوله���ا إن قيمة التجارة الثنائية وصلت إلى 82.23 مليار دوالر أمريكي العام 

الماضي، بزيادة 21 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي صادرات الصين إلى دول وس���ط وشرق أوروبا، 59.19 مليار دوالر 
الع���ام الماضي، بينما بلغ���ت الواردات 23.04 ملي���ار دوالر، بزيادة 19.6 في 
المائة 24.6 في المائة على التوالي، بحس���ب ما قاله قاو فنج المتحدث باسم 

الوزارة.
وزادت االس���تثمارات بين الجانبين أيضا، فقد اس���تثمرت الشركات 
الصينية أكثر من 10 مليارات دوالر في دول وسط وشرق أوروبا، بينما 
تلقت أكثر من 1.5 مليار دوالر منها. ويغطي االس���تثمار الثنائي عدة 
قطاعات من بينها قطع غيار الس���يارات والم���واد الكيماوية والمالية 

والطب.

مصر ترفع أسعار الوقود في يونيو المقبل »التجارة الصينية« ترصد نموًا مطردًا في 
حجم التجارة مع دول وسط وشرق أوروبا

انطالق أعمال منتدى دافوس االقتصادي في البحر الميت
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن عالء علي محمد سالم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802830190( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ وليد حلمي سالمه الدهشان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)907960348( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ معاذ محمد عبدالباري زمزم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405187311( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ياسر حسن محمد اعليان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905330270( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ دعاء حسن خليل الشوبكي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401091780( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت قوات الش���رق الليبي بقيادة 
بس���ط  الس���بت،  حفت���ر،  خليف���ة 
س���يطرتها »الكامل���ة« عل���ى مطار 
طرابلس الدولي، وذلك للمرة الثانية 

خالل 24 ساعة.
وقالت ش���عبة اإلع���الم الحربي في 
بيان، »القوات المس���لحة وفي هذه 
اللحظة )ظهًرا(، تبس���ط سيطرتها 

على كامل مطار طرابلس الدولي«.
وأضافت ش���عبة اإلعالم، أن القوات 
»تق���وم بعملي���ة تأمين���ه كنقطة 
انطالق للسيطرة على مواقع حيوية 
العاصمة في الساعات  أخرى داخل 
القليلة القادمة«، فيما لم يصدر عن 
التوافق تعليق فوري بهذا  حكومة 

الخصوص.
وس���بق أن أعلن الناطق باسم قوات 
مس���اء  المس���ماري،  أحمد  حفت���ر، 
الجمعة، أن قواته بسطت سيطرتها 
على مناطق جنوب العاصمة، بينها 
)القديم(  الدول���ي«  طرابلس  »مطار 

جنوب طرابلس.
وعقب ذلك أعلن فتحي باشاغا، وزير 
داخلية حكومة الوف���اق )المعترف 
بها دولي���ًا(، أن الق���وات الحكومية 
»مطار  على  الس���يطرة  اس���تعادت 

طرابلس الدولي«، بعد سيطرة قوات 
حفتر عليه لساعات.

الس���ياق ذاته، اجتمع رئيس  وفي 
الس���راج،  فائز  الرئاس���ي  المجلس 
السبت، مع الفريق الركن محمد علي 
محم���د المهدي الش���ريف، رئيس 
أركان حكوم���ة الوف���اق، وتم خالل 
االجتماع مناقشة الوضع العسكري 
بش���كل عام، وس���ير العمليات في 
وطرابلس  الغربية  المنطق���ة  نطاق 

الكبرى.
وتطرق االجتماع وفق بيان للمكتب 

اإلعالمي للسراج، السبت، إلى برامج 
العسكرية  الوحدات  بين  التنسيق 
ومركز العملي���ات لطرابلس الكبرى، 
والترتيب���ات التي اتخ���ذت لتأمين 

سالمة المدنيين.
أطل���ق حفت���ر عملية  والخمي���س، 
العاصمة  على  للس���يطرة  عسكرية 
طرابلس، وس���ط تحف���ز من حكومة 

الوفاق لصد أي تهديد.
ويأت���ي التصعي���د العس���كري من 
جان���ب حفتر، م���ع تحضيرات األمم 
المتح���دة، لعقد مؤتم���ر للحوار في 

مدين���ة غدام���س الليبي���ة )جنوب 
غرب(، بي���ن 14 و16 أبريل الجاري، 
ضمن خريط���ة طري���ق أممية لحل 
الن���زاع ف���ي البل���د العرب���ي الغني 

بالنفط.
ومنذ 2011، تش���هد ليبي���ا صراعا 
يتمركز  والس���لطة  الش���رعية  على 
الوفاق المعترف  حاليا بين حكومة 
به���ا دوليا، ف���ي طرابل���س )غرب(، 
الش���رق خليفة حفتر،  وقائد قوات 
المدعوم���ة م���ن مجل���س الن���واب 

المنعقد بمدينة طبرق )شرق(.

ليبيا: قوات حفتر تعلن سيطرتها على مطار طرابلس بالكامل

االستقالل/ وكاالت:
تعت���زم اإلدارة األميركي���ة إدراج الح���رس الث���وري 
اإليران���ي على قائم���ة »المنظم���ات اإلرهابية«، في 
إجراء من ش���أنه أن يزيد الضغ���وط على هذه القوة 
العس���كرية، حس���بما أفادت صحيفة وول ستريت 

جورنال.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر الجمعة نقال عن 
مسؤولين في اإلدارة األميركية لم تنشر أسماءهم، 
إن الواليات المتحدة ستعلن عن هذا القرار االثنين 

القادم.
والحرس الثوري )باسدران( هو جيش عقائدي أنشئ 

ف���ي 1979 لحماية الثورة اإلس���المية في إيران من 
التهدي���دات الداخلية والخارجي���ة، ويتمتع بنفوذ 

سياسي واقتصادي كبيرين.
ويعتب���ر »فيلق القدس«، ق���وات النخبة في الحرس 
الثوري، الذراع الخارجية لهذه القوة شبه العسكرية.

وكانت الواليات المتحدة فرضت في 2018 عقوبات 
اقتصادية مشددة على الحرس الثوري.

ومن شأن إدراج الحرس الثوري على قائمة »المنظمات 
اإلرهابية« أن يمنع المواطنين األميركيين والكيانات 
األميركية م���ن القيام بأي تعامالت م���ع هذه القوة 

العسكرية، وذلك تحت طائلة المالحقة القانونية.

وبحسب الصحيفة األميركية فإّن الجيش األميركي 
ووكاالت االس���تخبارات المركزية األميركية )سي آي 
أي( يش���ّككان في جدوى ه���ذا اإلجراء الذي ينطوي 
على دالالت رمزية كبيرة بالنس���بة إلى إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب. ويخش���ى البنتاغون و«سي 
آي أي« كذلك التداعيات المحتملة لهذا اإلجراء على 

القوات األميركية المنتشرة في المنطقة.
وكّثفت واشنطن ضغوطها االقتصادية على إيران 
من���ذ قّرر ترامب في العام الماضي االنس���حاب من 
االتف���اق النووي المبرم بين إي���ران والقوى الكبرى 

في 2015.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���لطات الباكس���تانية، السبت، أنها ستطلق س���راح 360 سجينا 

هنديا خالل الشهر الجاري، في »بادرة حسن نية« تجاه نيودلهي.
وقال المتحدث باس���م الخارجية الباكستانية محمد فيصل، لصحفيين في 
إس���الم آباد: »قررت باكستان إطالق سراح 360 سجينا هنديا بعد إتمام مدد 

حبسهم«.
وأضاف: »نأمل أن ترد الهند بالمثل«، بحسب ما نقلت قناة »جيو نيوز«.

وتابع أنه سيتم إطالق سراح هذا العدد من السجناء على أربع دفعات اعتبارا 
من 8 أبريل/ نيسان الحالي.

يشار أنه بسبب توتر العالقات بين الجارتين، غالبا ما يمكث سجناء الطرفين 
فترات تصل أشهرا أو س���نوات بعد انقضاء مدد سجنهم، بحسب المصدر 

نفسه.
وبحسب قوائم بالسجناء تبادلها الجانبان في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
تحتجز نيودلهي 347 باكستانيا في سجونها، فيما تحتجز إسالم آباد 537 

سجينا هنديا.
وفي 14 فبراير/ ش���باط الماضي، تصاع���د التوتر بين الجارتين، عقب هجوم 
مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم 

كشمير المتنازع عليه.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 جنديا هنديا، وإصابة 20 آخرين.

وش���نت الهند إثر ذلك غارة جوية، قالت إنها استهدفت »معسكرا إرهابيا« 
في الشطر الذي تسيطر عليه باكس���تان من اإلقليم، للمرة األولى منذ حرب 

.1971
وفي 27 فبراير، أعلن الجيش الباكس���تاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين 
تابعتين لس���الح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني، وأعادته 

إلى بالده بعد يومين من احتجازه.

باكستان تطلق سراح 360 سجينًا 
هنديًا في »بادرة حسن نية«

تشكيك أمريكي في جدوى هذا اإلجراء

واشنطن تعتزم إدراج الحرس الثوري على قائمة »المنظمات اإلرهابية«
االستقالل/ وكاالت:

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنه ال يرغب في الترشح مجّددا للرئاسة، 
وإن تونس تستحق التغيير. وأضاف رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الشرفي 
لحزب "نداء" الباجي قائد السبس���ي أّنه ال يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، "ألن 
تونس تزخر بالرجال األكفاء، لكن ولس���وء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البالد"، 
وفًقا إلذاعة "موزاييك". ودعا خالل كلمة في افتتاح أش���غال مؤتمر "نداء تونس" في 
المنس���تير السبت، هذه الشخصيات للعودة إلى تونس. وأضاف السبسي أن تونس 

تستحق التغيير وأنه يجب إعطاء الفرصة للشباب وفسح المجال لهم.

االستقالل/ وكاالت:
لقي 19 ش���خصا حتفهم عندما انحرفت شاحنة 
عن الطريق في والية كاتس���ينا في نيجيريا، وفق 

ما أفاد مسؤول عن سالمة الطرق السبت.
وأفاد إبراهيم عبدالله م���ن »المفوضية االتحادية 
للس���المة على الط���رق« لوكالة فران���س برس أن 

»الحادثة وقعت حوالى الساعة 07,00 )06,00 ت 
غ( عندما فقد سائق السيطرة على مركبته بسبب 

التعب والحمولة الزائدة«.
وقال »انتش���لنا 19 جثة وأجلين���ا 38 راكبا مصابا 

بجروح«.
ووقعت الحادثة في قرية دوداوا الواقعة على بعد 

130 كلم عن عاصمة الوالية.
وكثي���را م���ا تش���هد نيجيريا حوادث س���ير على 
طرقاته���ا الرديئة ج���راء الس���رعة والتهور وعدم 

االكتراث لقواعد السير.
ولقي 13 ش���خصا حتفهم األسبوع الماضي على 

طريق في والية باوتشي الشمالية.

مصرع 19 شخصًا بحادث سير في شمال نيجيريا

الرئيس التونسي: ال أرغب 
بالترشح لوالية ثانية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ يحيى عودة محسن الدباري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401876388( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ احمد حامد مصطفى العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400919684( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ فاطمة محمد حمدان عامر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)937376051( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن عالء علي محمد سالم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802830190( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ وليد حلمي سالمه الدهشان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)907960348( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ معاذ محمد عبدالباري زمزم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405187311( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ياسر حسن محمد اعليان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905330270( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ دعاء حسن خليل الشوبكي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401091780( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت قوات الش���رق الليبي بقيادة 
بس���ط  الس���بت،  حفت���ر،  خليف���ة 
س���يطرتها »الكامل���ة« عل���ى مطار 
طرابلس الدولي، وذلك للمرة الثانية 

خالل 24 ساعة.
وقالت ش���عبة اإلع���الم الحربي في 
بيان، »القوات المس���لحة وفي هذه 
اللحظة )ظهًرا(، تبس���ط سيطرتها 

على كامل مطار طرابلس الدولي«.
وأضافت ش���عبة اإلعالم، أن القوات 
»تق���وم بعملي���ة تأمين���ه كنقطة 
انطالق للسيطرة على مواقع حيوية 
العاصمة في الساعات  أخرى داخل 
القليلة القادمة«، فيما لم يصدر عن 
التوافق تعليق فوري بهذا  حكومة 

الخصوص.
وس���بق أن أعلن الناطق باسم قوات 
مس���اء  المس���ماري،  أحمد  حفت���ر، 
الجمعة، أن قواته بسطت سيطرتها 
على مناطق جنوب العاصمة، بينها 
)القديم(  الدول���ي«  طرابلس  »مطار 

جنوب طرابلس.
وعقب ذلك أعلن فتحي باشاغا، وزير 
داخلية حكومة الوف���اق )المعترف 
بها دولي���ًا(، أن الق���وات الحكومية 
»مطار  على  الس���يطرة  اس���تعادت 

طرابلس الدولي«، بعد سيطرة قوات 
حفتر عليه لساعات.

الس���ياق ذاته، اجتمع رئيس  وفي 
الس���راج،  فائز  الرئاس���ي  المجلس 
السبت، مع الفريق الركن محمد علي 
محم���د المهدي الش���ريف، رئيس 
أركان حكوم���ة الوف���اق، وتم خالل 
االجتماع مناقشة الوضع العسكري 
بش���كل عام، وس���ير العمليات في 
وطرابلس  الغربية  المنطق���ة  نطاق 

الكبرى.
وتطرق االجتماع وفق بيان للمكتب 

اإلعالمي للسراج، السبت، إلى برامج 
العسكرية  الوحدات  بين  التنسيق 
ومركز العملي���ات لطرابلس الكبرى، 
والترتيب���ات التي اتخ���ذت لتأمين 

سالمة المدنيين.
أطل���ق حفت���ر عملية  والخمي���س، 
العاصمة  على  للس���يطرة  عسكرية 
طرابلس، وس���ط تحف���ز من حكومة 

الوفاق لصد أي تهديد.
ويأت���ي التصعي���د العس���كري من 
جان���ب حفتر، م���ع تحضيرات األمم 
المتح���دة، لعقد مؤتم���ر للحوار في 

مدين���ة غدام���س الليبي���ة )جنوب 
غرب(، بي���ن 14 و16 أبريل الجاري، 
ضمن خريط���ة طري���ق أممية لحل 
الن���زاع ف���ي البل���د العرب���ي الغني 

بالنفط.
ومنذ 2011، تش���هد ليبي���ا صراعا 
يتمركز  والس���لطة  الش���رعية  على 
الوفاق المعترف  حاليا بين حكومة 
به���ا دوليا، ف���ي طرابل���س )غرب(، 
الش���رق خليفة حفتر،  وقائد قوات 
المدعوم���ة م���ن مجل���س الن���واب 

المنعقد بمدينة طبرق )شرق(.

ليبيا: قوات حفتر تعلن سيطرتها على مطار طرابلس بالكامل

االستقالل/ وكاالت:
تعت���زم اإلدارة األميركي���ة إدراج الح���رس الث���وري 
اإليران���ي على قائم���ة »المنظم���ات اإلرهابية«، في 
إجراء من ش���أنه أن يزيد الضغ���وط على هذه القوة 
العس���كرية، حس���بما أفادت صحيفة وول ستريت 

جورنال.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر الجمعة نقال عن 
مسؤولين في اإلدارة األميركية لم تنشر أسماءهم، 
إن الواليات المتحدة ستعلن عن هذا القرار االثنين 

القادم.
والحرس الثوري )باسدران( هو جيش عقائدي أنشئ 

ف���ي 1979 لحماية الثورة اإلس���المية في إيران من 
التهدي���دات الداخلية والخارجي���ة، ويتمتع بنفوذ 

سياسي واقتصادي كبيرين.
ويعتب���ر »فيلق القدس«، ق���وات النخبة في الحرس 
الثوري، الذراع الخارجية لهذه القوة شبه العسكرية.

وكانت الواليات المتحدة فرضت في 2018 عقوبات 
اقتصادية مشددة على الحرس الثوري.

ومن شأن إدراج الحرس الثوري على قائمة »المنظمات 
اإلرهابية« أن يمنع المواطنين األميركيين والكيانات 
األميركية م���ن القيام بأي تعامالت م���ع هذه القوة 

العسكرية، وذلك تحت طائلة المالحقة القانونية.

وبحسب الصحيفة األميركية فإّن الجيش األميركي 
ووكاالت االس���تخبارات المركزية األميركية )سي آي 
أي( يش���ّككان في جدوى ه���ذا اإلجراء الذي ينطوي 
على دالالت رمزية كبيرة بالنس���بة إلى إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب. ويخش���ى البنتاغون و«سي 
آي أي« كذلك التداعيات المحتملة لهذا اإلجراء على 

القوات األميركية المنتشرة في المنطقة.
وكّثفت واشنطن ضغوطها االقتصادية على إيران 
من���ذ قّرر ترامب في العام الماضي االنس���حاب من 
االتف���اق النووي المبرم بين إي���ران والقوى الكبرى 

في 2015.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���لطات الباكس���تانية، السبت، أنها ستطلق س���راح 360 سجينا 

هنديا خالل الشهر الجاري، في »بادرة حسن نية« تجاه نيودلهي.
وقال المتحدث باس���م الخارجية الباكستانية محمد فيصل، لصحفيين في 
إس���الم آباد: »قررت باكستان إطالق سراح 360 سجينا هنديا بعد إتمام مدد 

حبسهم«.
وأضاف: »نأمل أن ترد الهند بالمثل«، بحسب ما نقلت قناة »جيو نيوز«.

وتابع أنه سيتم إطالق سراح هذا العدد من السجناء على أربع دفعات اعتبارا 
من 8 أبريل/ نيسان الحالي.

يشار أنه بسبب توتر العالقات بين الجارتين، غالبا ما يمكث سجناء الطرفين 
فترات تصل أشهرا أو س���نوات بعد انقضاء مدد سجنهم، بحسب المصدر 

نفسه.
وبحسب قوائم بالسجناء تبادلها الجانبان في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
تحتجز نيودلهي 347 باكستانيا في سجونها، فيما تحتجز إسالم آباد 537 

سجينا هنديا.
وفي 14 فبراير/ ش���باط الماضي، تصاع���د التوتر بين الجارتين، عقب هجوم 
مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم 

كشمير المتنازع عليه.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 جنديا هنديا، وإصابة 20 آخرين.

وش���نت الهند إثر ذلك غارة جوية، قالت إنها استهدفت »معسكرا إرهابيا« 
في الشطر الذي تسيطر عليه باكس���تان من اإلقليم، للمرة األولى منذ حرب 

.1971
وفي 27 فبراير، أعلن الجيش الباكس���تاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين 
تابعتين لس���الح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني، وأعادته 

إلى بالده بعد يومين من احتجازه.

باكستان تطلق سراح 360 سجينًا 
هنديًا في »بادرة حسن نية«

تشكيك أمريكي في جدوى هذا اإلجراء

واشنطن تعتزم إدراج الحرس الثوري على قائمة »المنظمات اإلرهابية«
االستقالل/ وكاالت:

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنه ال يرغب في الترشح مجّددا للرئاسة، 
وإن تونس تستحق التغيير. وأضاف رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الشرفي 
لحزب "نداء" الباجي قائد السبس���ي أّنه ال يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، "ألن 
تونس تزخر بالرجال األكفاء، لكن ولس���وء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البالد"، 
وفًقا إلذاعة "موزاييك". ودعا خالل كلمة في افتتاح أش���غال مؤتمر "نداء تونس" في 
المنس���تير السبت، هذه الشخصيات للعودة إلى تونس. وأضاف السبسي أن تونس 

تستحق التغيير وأنه يجب إعطاء الفرصة للشباب وفسح المجال لهم.

االستقالل/ وكاالت:
لقي 19 ش���خصا حتفهم عندما انحرفت شاحنة 
عن الطريق في والية كاتس���ينا في نيجيريا، وفق 

ما أفاد مسؤول عن سالمة الطرق السبت.
وأفاد إبراهيم عبدالله م���ن »المفوضية االتحادية 
للس���المة على الط���رق« لوكالة فران���س برس أن 

»الحادثة وقعت حوالى الساعة 07,00 )06,00 ت 
غ( عندما فقد سائق السيطرة على مركبته بسبب 

التعب والحمولة الزائدة«.
وقال »انتش���لنا 19 جثة وأجلين���ا 38 راكبا مصابا 

بجروح«.
ووقعت الحادثة في قرية دوداوا الواقعة على بعد 

130 كلم عن عاصمة الوالية.
وكثي���را م���ا تش���هد نيجيريا حوادث س���ير على 
طرقاته���ا الرديئة ج���راء الس���رعة والتهور وعدم 

االكتراث لقواعد السير.
ولقي 13 ش���خصا حتفهم األسبوع الماضي على 

طريق في والية باوتشي الشمالية.

مصرع 19 شخصًا بحادث سير في شمال نيجيريا

الرئيس التونسي: ال أرغب 
بالترشح لوالية ثانية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ يحيى عودة محسن الدباري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401876388( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ احمد حامد مصطفى العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400919684( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ فاطمة محمد حمدان عامر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)937376051( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواطن/طاهر  حس���ين  فرحان  العواوده 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)911599538( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد حجازي محمود درويش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800333254( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سناء حسن هاشم سرحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900752668( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مصطفى يحي علي االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800879181( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبير محمد عثمان العثماني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803745363( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صفاء عبد الخالق علي البحيصي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413317918(فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ أطلس للدراسات / ترجمة خاصة:
بقي����ت ثالثة أيام فق����ط لالنتخابات، وهذه هي 
الس����يناريوهات المحتمل����ة للي����وم التالي: يوم 
الثالثاء في تمام الس����اعة 22:00 مس����اًء، عندما 
يتم الكشف عن الصورة األولية لتوزيع المقاعد 
حس����ب نموذج األخبار؛ وبالطبع بعد الكشف عن 
النتائ����ج الحقيقية في اليوم التالي لالنتخابات، 
س����تبدأ »دولة إس����رائيل« بواقع سياسي جديد، 
وس����تبدأ في مسيرة تشكيل حكومة جديدة، إما 
برئاسة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو 
أو برئاس����ة رئيس حزب »أزرق - أبيض«، رئيس 

األركان السابق بيني غانتس.
من صورة اس����تطالعات الرأي التي ُنشرت خالل 
الحملة االنتخابية، يبدو الوضع مس����تقًرا إلى حد 
كبير: حزب »أزرق - أبيض« هو الحزب األكبر على 

اإلطالق، لكن كتل����ة اليمين تتق����دم بثقة. في 
حال تمتع الح����زب األكبر أيًض����ا بتفوق 61 من 

الموصين؛ عندها تكون القصة منتهية.
إن حصل ح����زب »أزرق - أبي����ض« على أكبر عدد 
م����ن المقاعد )ولربما أكثر أهمية(، وكذلك حصل 
المعس����كر الثاني على عدد أكبر من المقاعد في 
الكتل؛ عندها س����يصبح األمر مشوًقا، وقد نواجه 
ذات الس����يناريو ف����ي انتخابات ع����ام 2009؛ لن 
يش����ّكل الحزب األكبر الحكومة، إنما الحزب الذي 
يملك أغلبية الموصين. »اتّضح هذا األسبوع أنه 
يوجد مجموع����ة مؤلفة من 65 عضو كنيس����ت، 
جميعهم من اليمين ق����د أوصوا على نتنياهو« 
ه����ذا ما قالته رئيس����ة حزب »كاديما« تس����يبي 
ليفن����ي، الت����ي فازت بف����ارق مقع����د واحد على 

نتنياهو في االنتخابات.

اًذا، حت����ى اآلن، تمّيزت هذه االنتخابات بمحاولة 
األح����زاب الكبي����رة »ش����رب« مقاع����د األح����زاب 
الصغيرة، س����يكون ذلك بعد االنتخابات ابتزاًزا، 
لكن ف����ي االتج����اه المعاكس. س����تبتز األحزاب 
الصغيرة األحزاب الكبيرة، وس����تكون قادرة على 
طلب حقائب األم����ن، المالية والخارجية، حتى لو 

كان بحوزتها أربعة مقاعد فقط.
أغلبية قوية لكتلة اليمين؟ هناك نقاط ضعف

لكن ما ليس مؤك����ًدا إن كانت كتلة اليمين هي 
التي ستتقدم، حيث أّن هذا سيضمن لنتنياهو 
تش����كيل الحكومة. حتى من خالل ما ُيعتقد به 
في كتلة اليمين، هناك نقاط ضعف؛ على سبيل 
المث����ال: العالقة اللطيفة إلى حد ما بين ليبرمان 
ولبيد التي تم توثيقها فقط هذا األسبوع خالل 
لقائهم����ا في المطع����م، أو على س����بيل المثال 

عالقات فيغلين مع نتنياهو، فيغلين هو خصم 
لدود له وهناك عداوة كبي����رة فيما بينهما، وقد 
قال فيغلين في السابق بأنه ليس في جيب أي 

شخص وأنه سيذهب لمن يضاعف الثمن.
إذا كان لنتنياهو أكثر من 67 مقعًدا، فلن يتمكن 
أحد من ابتزازه، الس����ؤال هو إن كان س����يكون له 
»ائتالف الئحة اتهام«، الذي من ش����أنه حمايته 
من االتهام، حيث سيضمن أفراد هذا االئتالف 
بأاّل ينسحب نتنياهو من الحكومة في حال تقّرر 

تقديم لوائح اتهام ضده بعد جلسة االستماع.
غانت����س، بخ����الف نتنياهو، في مش����كلة أكثر 
صعوبة، فهو يعتمد على كتلة »يوجد مستقبل« 
وعل����ى لبيد ال����ذي لدي����ه صداقات م����ع هليل 
كوبرينسكي وشالوم شلما، اللذْين لديهما خبرة 
في دهاليز الكنيست. ائتالف محتمل لغانتس، 

حسب اس����تطالع الرأي األخير لألخبار الذي نشر 
باألمس، من الممكن أن يكون مؤلًفا من 62 عضوًا 
مع حزب »هعفودا«، »شاس«، »زهوت«، »إسرائيل 
بيتن����ا« و«يه����ودوت هت����وراه«؛ إذا وافقوا على 

الجلوس بنفس الحكومة مع لبيد.
ولك����ن لغانتس امتيازين اس����تراتيجيين؛ فهو 
يعلم كيف ُيج����ري المفاوض����ات وكيف يكون 
سخًيا، لذا هو يستطيع أن يأتي ويقول للشركاء 
المحتملين »سأمنحكم أربع سنوات وسيمنحكم 
نتنياهو س����نة ونصف«، ولك����ن يحتاج غانتس 
عل����ى أي حال إل����ى الحريديم وس����تكون مهمة 

تشكيل ائتالفه أكثر صعوبة.
وبعد كل هذا: يجب أال نستبعد إمكانية أن نرى 

حكومة تناوب بين نتنياهو وغانتس.
نقال عن القناة العبرية الثانية.

سيناريوهات محتملة

مــا الــذي سيحــدث فــي اليــوم التالــي النتخابــات 2019؟

القدس المحتلة/ االستقالل:
بّين اس���تطالع للرأي عرضته القناة 13 اإلسرائيلّية، 
مس���اء الجمعة، تس���اوي عدد المقاعد بي���ن الليكود 
و«كاحول الفان« لو أجريت االنتخابات اليوم، بحصول 
كّل منهما على 28 مقعًدا، مع استمرار تفّوق معسكر 

اليمين.
واستطالع الرأي هذا هو األخير الذي يسمح لوسائل 
اإلع���الم ببّثه قبل انتهاء االقتراع، عند العاش���رة من 

مساء يوم الثالثاء المقبل.
ووفًقا لالس���تطالع، يحّل حزب العمل ثالًثا بحصوله 
عل���ى 10 مقاعد، يلي���ه »اتحاد أح���زاب اليمين« ب�7 
مقاع���د، ثم الجبهة والعربي���ة للتغيير و »زيهوت« و 

»اليمي���ن الجديد« و«يهدوت هتوراه« ب�6 مقاعد لكل 
منهم.

فيم���ا يحصل كل من »ش���اس« و«ميرت���س« على 5 
مقاع���د، و«كوالن���و« و«يس���رائيل بيتين���و« وتحالف 

الموّحدة والتجّمع على 4 مقاعد.
وتش���ير النتائج، كذلك، إلى انخف���اض عدد مقاعد 
الليك���ود من 29 مقعدًا في االس���تطالع األخير لذات 
القناة، إل���ى 28 مقعدًا أمس، بينم���ا حافظت قائمة 

»كاحول الفان« على قّوتها.
أّم���ا ع���ن س���ؤال م���ن األفض���ل لرئاس���ة الحكومة 
اإلس���رائيلّية، فج���اءت النتائ���ج على النح���و اآلتي: 
%46يرون بنيامين نتنياهو هو األفضل، في مقابل 

%37ي���رون أن رئيس قائمة »كاح���ول الفان«، بيني 
غانتس، هو األفضل.

وإن صدقت اس���تطالعات الرأي، وج���اءت على النحو 
ذات���ه في نتائ���ج االنتخابات المقبل���ة، فإن تكليف 
نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة سيكون مضموًنا، 
بحصول معسكر اليمين والحريديين على 66 مقعًدا.

ورغ���م هذه النتائج، التي من المفروض أن تؤدي إلى 
ارتياح في صفوف اليمين والليكود، إال أّن المنافسة 
داخل معس���كر اليمين ذاته على ع���دد مقاعد أكبر، 
س���واًء بين الليكود وباقي األح���زاب، أو بين األحزاب 
الصغيرة نفس���ها، م���ن الممكن أن يه���وي بإحدى 

القوائم إلى ما دون نسبة الحسم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
زع���م وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي جلع���اد أردان، أن 
اإلفراج عن األس���رى الفلس���طينيين في صفقة »جلعاد 

شاليط« عام 2011 كان خطًأ.
وبحسب ما أوردته القناة 13 العبرية السبت، أضاف أردان 
»رغم أنني صوت لصفقة شاليط، لكنني لن أؤيد صفقة 
مماثلة، نحن نعلم أن أكثر من %50 منهم يعودون إلى 

اإلرهاب؛ يجب أن نتعلم الدروس«. وفق تعبيره.
وتمت صفقة »شاليط«  )وفاء األحرار( بين حركة »حماس« 
وكيان االحتالل في 2011، حيث أطلقت سلطات االحتالل 
حينها عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج »حماس« 
عن الجندي اإلس���رائيلي األسير جلعاد شاليط، الذي تم 
أس���ره من داخل دبابته إثر عملية للمقاومة الفلسطينية 

في معبر كرم أبو سالم شرقي رفح عام 2006.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت وزي���رة خارجية جن���وب أفريقيا، ليندا سيس���ولو، خف���ض التمثيل 
الدبلوماس���ي مع »إسرائيل« وس���حب سفير بالدها بش���كل نهائي من »تل 
أبي���ب«، احتجاجًا عل���ى المواجهات بين الجيش اإلس���رائيلي والمتظاهرين 

الفلسطينيين، على الحدود مع قطاع غزة.
وحس���ب صحيفة »يديعوت أحرون���وت« العبرية، ف���إن الخارجية األفريقية 

أقدمت على سحب سفيرها لدى تل أبيب قبل عام من اآلن. 
يشار إلى أن جنوب أفريقيا، بعثت برسائل في العام الماضي، حول الرغبة في 

»خفض« العالقات مع »إسرائيل«.
وكان الحزب الحاكم في جن����وب إفريقيا، أوصى الحكومة في مؤتمر 
عقده عام 2017، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، بينهم 
حركة حماس وحركة فتح، بتخفيض مستوى العالقات الدبلوماسية 

مع »إسرائيل«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أك���د رئي���س حكوم���ة االحت���الل اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياه���و، أنه يتوقع الحص���ول على قرار م���ن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، يعترف بالسيادة »اإلسرائيلية« 

على الضفة الغربية.
وخالل مقابلة مع القناة 13 العبرية أمس، أجاب نتنياهو 
عل���ى س���ؤال م���ا إذا كان ترامب س���يعترف بالس���يادة 

اإلسرائيلية على الضفة الغربية مثل ما فعل مع الجوالن، 
بالقول: »انتظروا حتى الوالية القادمة«.

وق���ال نتنياهو إنه أوض���ح للرئيس األمريك���ي أنه غير 
مس���تعد إلخالء أي مس���توطن من مس���توطنات الضفة 
الغربية، مش���ددًا على أن »جميع المستوطنات في الكتل 
االس���تيطانية وخارجها يجب أن تبقى تحت الس���يادة 

اإلسرائيلية«. وفق تعبيره.

أردان يزعم: صفقة »شاليط«
 كانت خطأ ويجب أال تتكرر

نتنياهو: انتظروا اعتراف ترامب 
بالسيادة اإلسرائيلية على الضفة

آخر استطالع للرأي قبل االنتخابات: تساوي مقاعد الليكود و«كاحول الفان«

االستقالل/ وكاالت:
اعتقلت الش���رطة المغربية أمس الجمعة، إس���رائيليين اثنين في العاصمة 

مراكش.
وذكر موقع »i24 news« اإلس���رائيلي أنه جرى اعتقال اإلسرائيليْين بشبهة 

العثور على مستندات مزيفة وجوازات سفر مغربية مزورة بحوزتهما.
ونقل الموقع عن مواقع مغربية قولها إن الش���بهات تشير إلى أن المعتقلين 
اس���تعان بعصابة عملت على تزييف مس���تندات بهدف تقديم المساعدة 
ألجانب في الحصول على الجنس���ية المغربية. وأش���ار إلى أن هذه العصابة 

اكٌتشف أمرها في المغرب منذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي.

اعتقال إسرائيليْين بمراكش 
بحوزتهما مستندات مزورة

جنوب أفريقيا تقرر خفض مستوى 
التمثيل الدبلوماسي مع »إسرائيل«

األحد 1 شعبان 1440 هــ 7 ابريل 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراسة حديثة أن األطعمة التي نتناولها تتسبب 
في الوفاة المبكرة، لنحو 11 مليون ش���خص سنويا حول 

العالم.
وتوصلت الدراس���ة، التي نش���رت نتائجه���ا في دورية 
النس���يت الطبية، إل���ى أن النظام الغذائ���ي اليومي هو 
القاتل األكبر مقارنة بالتدخين، ويتسبب اآلن في واحدة 

من بين كل خمس حاالت وفاة حول العالم.
الملح - س���واء في الخبز أو صلصة فول الصويا أو األغذية 
المصنعة - هو الذي يحصد العدد األكبر من تلك األرواح.

ويقول الباحثون إن هذه الدراس���ة ال تتعلق بالس���منة، 
وإنم���ا باألغذي���ة »رديئة الج���ودة«، التي تض���ر بالقلب 

وتسبب السرطان.
وتعد الدراسة، التي حملت عنوان »تبعات األمراض على 
العالم«، التقييم األكثر موثوقية ألسباب الوفاة، في كل 

دولة من دول العالم.
واس���تخدم التحليل األخير تقديرات للعادات الغذائية 
لل���دول، لتحديد كي���ف ترتبط الع���ادات الغذائية غالبا 

بالوفاة المبكرة.

وكانت األنظمة الغذائية الخطرة هي التي تشمل اآلتي:
كميات كبيرة من الملح - 3 ماليين حالة وفاة.

كميات قليلة للغاية من الحبوب الكاملة - 3 ماليين حالة وفاة.
كميات قليلة للغاية من الفاكهة - 2 مليون حالة وفاة.

كما شملت المستويات القليلة - من المكسرات، والبذور 
والخض���راوات، والمأكوالت البحرية الغني���ة باألوميغا 3 

واأللياف - األسباب الرئيسية األخرى للوفاة.
وقال البروفيس���ور كريس���توفر م���وراي، مدي���ر معهد 

المقاييس الصحية والتقييم بجامعة واش���نطن، لبي بي 
س���ي: »توصلنا إلى أن النظ���ام الغذائي هو أحد العوامل 
الرئيس���ية، المؤثرة على الصحة ح���ول العالم. إنه خطير 

حقا«.
كيف يقتل الناس؟

نح���و 10 ماليين، من بين 11 مليون حال���ة وفاة مرتبطة 
بالنظام الغذائي، كانت بس���بب أم���راض القلب واألوعية 
الدموية، وهذا ما يفسر لماذا يمثل الملح مشكلة كبيرة.

تن���اول كميات كبيرة من الملح يرف���ع ضغط الدم، وهذا 
بدوره يزيد من مخاطر اإلصابة بنوبات قلبية، وس���كتات 

دماغية.
ويمكن أن يكون للملح أثر مباش���ر عل���ى القلب واألوعية 
الدموية، ما قد يؤدي إلى فشل في وظائف القلب، عندما 

ال يكون يعمل بفعالية.
بينم���ا الحبوب الكاملة والفواك���ه والخضروات لها تأثير 
معاكس، فهي »وقائية للقلب واألوعية الدموية«، وتقلل 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ويتسبب مرض السرطان والسكري من الفئة الثانية في 

بقية حاالت الوفاة، المرتبطة باألنظمة الغذائية.

األنظمة الغذائية التي »تتسبب في خمس عدد الوفيات« في العالم

االستقالل/ وكاالت:
يعان���ي البعض من مش���اكل النوم أثناء 
س���اعات الليل؛ ولذلك تنصح خبيرة النوم 
بالبحث عن  بوزيي���ه  البريطاني���ة جي���ن 
أس���باب ذلك وإيجاد الحل���ول والعالجات 

المناسبة للحصول على نوم هادئ.
وقال���ت بوزييه: إن %60 م���ن المصابين 
باالكتئاب يعانون من صعوبة النوم لياًل، 
إذ ي���ؤدي االكتئاب إلى تص���ارع مع النوم 
لالس���تيقاظ في وقت مح���دد صباحًا، ما 

يشعرك بتشويش طوال اليوم.
أم���ا إذا كان الش���خص يس���تيقظ لي���اًل 
للذه���اب إل���ى دورة المياه، فهذا مؤش���ر 
لتضخ���م البروس���تاتا، إذ يس���بب قلق���ًا، 
م���ا يه���دد باحتم���ال اإلصابة بس���رطان 

البروس���تاتا الذي يصي���ب واحدًا م���ن كل 6 رجال، وفقًا 
ل�”ميرور” البريطانية.

وتؤك���د جي���ن أن اإلحصاءات تش���ير إل���ى أن %80 من 
المصابين بالتهاب المفاصل يكابدون للحصول على ليلة 

هادئ���ة، فيما يعد انقطاع الطمث أكبر مش���كلة في نوم 
النس���اء؛ ما ينصح معه بالخل���ود إلى النوم قبل منتصف 
الليل، إلعادة توازن الجس���م والحد م���ن التوتر، مع تناول 
المكم���الت الطبيعية، والحصول عل���ى غفوة نهارية 20 

دقيقة لتجديد طاقة جسمك، وبالتالي نوم أعمق لياًل.

االستقالل/ وكاالت:
قالت نتائج دراس���ة جدي���دة إن تمضية 20 
دقيقة ف���ي المتنزهات أو الش���واطئ تقلل 
الكورتيزول في الجس���م بش���كل  هرم���ون 
ملحوظ، ويمكن االعتماد على هذه الوس���يلة 
بداًل م���ن عالج اإلجه���اد والتوتر بواس���طة 
األدوي���ة، وتعتب���ر هذه الدراس���ة أول بحث 
يحدد الفترة الزمنية الكافية لخفض هرمون 
التوت���ر في الجس���م بعد تمضيتها وس���ط 

أماكن طبيعية.
وكانت دراس���ات س���ابقة قد أش���ارت إلى أن 
تمضية وق���ت في الحدائق وعلى الش���واطئ 
يس���اعد على خفض مستوى اإلجهاد والتوتر، 
لكنه���ا لم تحدد الوقت المطل���وب لنجاح هذه 

الوس���يلة، وهل يتطّلب األمر المشي أو بإمكان الشخص 
الجلوس.

وأجرى فريق البحث تجارب استمرت 8 أسابيع بمشاركة 
36 ش���خصًا ُطلب منهم تمضية 10 دقائق في الحدائق 
لمدة 3 مرات أس���بوعيًا، ثم ُطلب منه���م زيادة الوقت ل� 

20 ثم 30 دقيق���ة، وخضعوا لفحص مس���توى هرمون 
الكورتيزول بعد كل تجربة.

وأظه���رت النتائ���ج أن الح���د األدن���ى م���ن الوقت في 
المتنزه���ات لخفض التوتر ه���و 20 دقيقة لمدة مرتين 
أو 3 مرات في األسبوع، سواء كان الشخص جالسًا أو قام 

بالمشي وسط الطبيعة.

20 دقيقــة وســط الطبيعــة 
تعالــج اإلجهــاد والتوتــر

تعــرف علــى 4 أمــراض قــد
 تسبــب »األرق« طــوال الليــل

االستقالل/ وكاالت:
لألعمال  واتس���اب  تطبيق  أصبح 
متوفرًا لجميع مس���تخدمي نظام 
التش���غيل آي أو إس ف���ي جميع 

أنحاء العالم.
المجاني على  التطبي���ق  وُأطل���ق 
متج���ر آب س���تور خالل الش���هر 
الماض���ي، لكن في ع���دٍد محدود 
من البل���دان، وذلك بع���د أن كان 
التطبيق متاحًا على نظام أندرويد 

منذ العام الماضي.
لألعمال  آب  واتس  ويس���تهدف 

الش���ركات الصغيرة التي تبحث عن وسيلة 
سريعة وفعالة للتواصل مع عمالئها.

وعلى عكس تطبيق المراسلة العادي واتس 
آب، ف���إن التطبيق لألعم���ال يتيح ألصحاب 

األعم���ال والش���ركات إعداد مل���ف تعريف 
تج���اري لمش���اركة تفاصي���ل مث���ل البريد 

اإللكتروني وعنوان المتجر وموقع الويب.
ويتضم���ن أيض���ًا أدوات مراس���لة متنوعة 
باالتص���ال  الش���ركات  قي���ام  لتس���هيل 

بعمالئها، بما في ذلك إمكانية 
الوصول إلى رس���ائل الترحيب 
والردود  البعي���دة  والرس���ائل 
الس���ريعة إلدارة التفاعالت مع 
العمالء الذي���ن يتصلون بهم 
باس���تخدام تطبيق واتس آب 

العادي.
ويت���م دع���م واجه���ة الويب 
الخاص���ة بتطبي���ق واتس آب 
تطبي���ق  بواس���طة  الع���ادي 

.WhatsApp Business
ف���ي  اآلن  التطبي���ق  ويتوف���ر 
البرازي���ل وألماني���ا وإندونيس���يا والهن���د 
والمكس���يك والمملكة المتح���دة والواليات 
المتحدة، عل���ى أن يظهر ف���ي جميع أنحاء 

العالم في األسابيع المقبلة.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت نتائج دراس���ة أجراها أطباء معهد "ريزا" للطب النفسي الجسدي، أن الضحك 

لمدة 30 دقيقة يوميا يمكن أن يحسن مؤشرات عمل أعضاء الجسم.
ووفقا لنتائج الدراسة التي أجراها األطباء، فإن الضحك ل� 30 دقيقة في اليوم، له تأثير 
إيجابي وصحي في الجس���م. فمثال، يساعد الضحك المنتظم على تحسين نوعية النوم 

ويحمي من تأثير اإلجهاد وينظم عمل القلب والكبد والرئتين.
ويشير األطباء إلى أن "االهتزازات التي يسببها الضحك تحفز الدورة الدموية وحركة األعضاء 
الداخلية، ما يحميها من الركود. ويعد الضحك مهما جدا خاصة ألولئك الذين بلغوا األربعين 

من العمر، ففي هذا العمر تتعزز مناعة الجسم وهذا مهم جدا للوقاية من السرطان".
ويضي���ف الباحثون أنه عن���د الضحك، تنخفض نبضات القلب وتتوس���ع الش���رايين 
وينش���ط مركب "إنترفيرون-غاما"، ويزيد إفراز األجسام المضادة )الغلوبولين المناعي(. 
كما ترافق هذا زيادة في النواقل العصبية التي تس���مى )هرمونات السعادة(. كل هذا 

يسمح لإلنسان بالتخلص من التوتر النفسي ويخفض مستوى هرمونات التوتر.
وكنتيجة لما تقدم، فإن تراكم تأثير الضحك يوميا في الجس���م يس���اعد في النهاية 

على إطالة العمر.

دراسة: الضحك نصف 
ساعة يومًيا يطيل العمر

»واتساب بيزنس« متاح ألجهزة
 آيفون في جميع أنحاء العالم
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االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراسة حديثة أن األطعمة التي نتناولها تتسبب 
في الوفاة المبكرة، لنحو 11 مليون ش���خص سنويا حول 

العالم.
وتوصلت الدراس���ة، التي نش���رت نتائجه���ا في دورية 
النس���يت الطبية، إل���ى أن النظام الغذائ���ي اليومي هو 
القاتل األكبر مقارنة بالتدخين، ويتسبب اآلن في واحدة 

من بين كل خمس حاالت وفاة حول العالم.
الملح - س���واء في الخبز أو صلصة فول الصويا أو األغذية 
المصنعة - هو الذي يحصد العدد األكبر من تلك األرواح.

ويقول الباحثون إن هذه الدراس���ة ال تتعلق بالس���منة، 
وإنم���ا باألغذي���ة »رديئة الج���ودة«، التي تض���ر بالقلب 

وتسبب السرطان.
وتعد الدراسة، التي حملت عنوان »تبعات األمراض على 
العالم«، التقييم األكثر موثوقية ألسباب الوفاة، في كل 

دولة من دول العالم.
واس���تخدم التحليل األخير تقديرات للعادات الغذائية 
لل���دول، لتحديد كي���ف ترتبط الع���ادات الغذائية غالبا 

بالوفاة المبكرة.

وكانت األنظمة الغذائية الخطرة هي التي تشمل اآلتي:
كميات كبيرة من الملح - 3 ماليين حالة وفاة.

كميات قليلة للغاية من الحبوب الكاملة - 3 ماليين حالة وفاة.
كميات قليلة للغاية من الفاكهة - 2 مليون حالة وفاة.

كما شملت المستويات القليلة - من المكسرات، والبذور 
والخض���راوات، والمأكوالت البحرية الغني���ة باألوميغا 3 

واأللياف - األسباب الرئيسية األخرى للوفاة.
وقال البروفيس���ور كريس���توفر م���وراي، مدي���ر معهد 

المقاييس الصحية والتقييم بجامعة واش���نطن، لبي بي 
س���ي: »توصلنا إلى أن النظ���ام الغذائي هو أحد العوامل 
الرئيس���ية، المؤثرة على الصحة ح���ول العالم. إنه خطير 

حقا«.
كيف يقتل الناس؟

نح���و 10 ماليين، من بين 11 مليون حال���ة وفاة مرتبطة 
بالنظام الغذائي، كانت بس���بب أم���راض القلب واألوعية 
الدموية، وهذا ما يفسر لماذا يمثل الملح مشكلة كبيرة.

تن���اول كميات كبيرة من الملح يرف���ع ضغط الدم، وهذا 
بدوره يزيد من مخاطر اإلصابة بنوبات قلبية، وس���كتات 

دماغية.
ويمكن أن يكون للملح أثر مباش���ر عل���ى القلب واألوعية 
الدموية، ما قد يؤدي إلى فشل في وظائف القلب، عندما 

ال يكون يعمل بفعالية.
بينم���ا الحبوب الكاملة والفواك���ه والخضروات لها تأثير 
معاكس، فهي »وقائية للقلب واألوعية الدموية«، وتقلل 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ويتسبب مرض السرطان والسكري من الفئة الثانية في 

بقية حاالت الوفاة، المرتبطة باألنظمة الغذائية.

األنظمة الغذائية التي »تتسبب في خمس عدد الوفيات« في العالم

االستقالل/ وكاالت:
يعان���ي البعض من مش���اكل النوم أثناء 
س���اعات الليل؛ ولذلك تنصح خبيرة النوم 
بالبحث عن  بوزيي���ه  البريطاني���ة جي���ن 
أس���باب ذلك وإيجاد الحل���ول والعالجات 

المناسبة للحصول على نوم هادئ.
وقال���ت بوزييه: إن %60 م���ن المصابين 
باالكتئاب يعانون من صعوبة النوم لياًل، 
إذ ي���ؤدي االكتئاب إلى تص���ارع مع النوم 
لالس���تيقاظ في وقت مح���دد صباحًا، ما 

يشعرك بتشويش طوال اليوم.
أم���ا إذا كان الش���خص يس���تيقظ لي���اًل 
للذه���اب إل���ى دورة المياه، فهذا مؤش���ر 
لتضخ���م البروس���تاتا، إذ يس���بب قلق���ًا، 
م���ا يه���دد باحتم���ال اإلصابة بس���رطان 

البروس���تاتا الذي يصي���ب واحدًا م���ن كل 6 رجال، وفقًا 
ل�”ميرور” البريطانية.

وتؤك���د جي���ن أن اإلحصاءات تش���ير إل���ى أن %80 من 
المصابين بالتهاب المفاصل يكابدون للحصول على ليلة 

هادئ���ة، فيما يعد انقطاع الطمث أكبر مش���كلة في نوم 
النس���اء؛ ما ينصح معه بالخل���ود إلى النوم قبل منتصف 
الليل، إلعادة توازن الجس���م والحد م���ن التوتر، مع تناول 
المكم���الت الطبيعية، والحصول عل���ى غفوة نهارية 20 

دقيقة لتجديد طاقة جسمك، وبالتالي نوم أعمق لياًل.

االستقالل/ وكاالت:
قالت نتائج دراس���ة جدي���دة إن تمضية 20 
دقيقة ف���ي المتنزهات أو الش���واطئ تقلل 
الكورتيزول في الجس���م بش���كل  هرم���ون 
ملحوظ، ويمكن االعتماد على هذه الوس���يلة 
بداًل م���ن عالج اإلجه���اد والتوتر بواس���طة 
األدوي���ة، وتعتب���ر هذه الدراس���ة أول بحث 
يحدد الفترة الزمنية الكافية لخفض هرمون 
التوت���ر في الجس���م بعد تمضيتها وس���ط 

أماكن طبيعية.
وكانت دراس���ات س���ابقة قد أش���ارت إلى أن 
تمضية وق���ت في الحدائق وعلى الش���واطئ 
يس���اعد على خفض مستوى اإلجهاد والتوتر، 
لكنه���ا لم تحدد الوقت المطل���وب لنجاح هذه 

الوس���يلة، وهل يتطّلب األمر المشي أو بإمكان الشخص 
الجلوس.

وأجرى فريق البحث تجارب استمرت 8 أسابيع بمشاركة 
36 ش���خصًا ُطلب منهم تمضية 10 دقائق في الحدائق 
لمدة 3 مرات أس���بوعيًا، ثم ُطلب منه���م زيادة الوقت ل� 

20 ثم 30 دقيق���ة، وخضعوا لفحص مس���توى هرمون 
الكورتيزول بعد كل تجربة.

وأظه���رت النتائ���ج أن الح���د األدن���ى م���ن الوقت في 
المتنزه���ات لخفض التوتر ه���و 20 دقيقة لمدة مرتين 
أو 3 مرات في األسبوع، سواء كان الشخص جالسًا أو قام 

بالمشي وسط الطبيعة.

20 دقيقــة وســط الطبيعــة 
تعالــج اإلجهــاد والتوتــر

تعــرف علــى 4 أمــراض قــد
 تسبــب »األرق« طــوال الليــل

االستقالل/ وكاالت:
لألعمال  واتس���اب  تطبيق  أصبح 
متوفرًا لجميع مس���تخدمي نظام 
التش���غيل آي أو إس ف���ي جميع 

أنحاء العالم.
المجاني على  التطبي���ق  وُأطل���ق 
متج���ر آب س���تور خالل الش���هر 
الماض���ي، لكن في ع���دٍد محدود 
من البل���دان، وذلك بع���د أن كان 
التطبيق متاحًا على نظام أندرويد 

منذ العام الماضي.
لألعمال  آب  واتس  ويس���تهدف 

الش���ركات الصغيرة التي تبحث عن وسيلة 
سريعة وفعالة للتواصل مع عمالئها.

وعلى عكس تطبيق المراسلة العادي واتس 
آب، ف���إن التطبيق لألعم���ال يتيح ألصحاب 

األعم���ال والش���ركات إعداد مل���ف تعريف 
تج���اري لمش���اركة تفاصي���ل مث���ل البريد 

اإللكتروني وعنوان المتجر وموقع الويب.
ويتضم���ن أيض���ًا أدوات مراس���لة متنوعة 
باالتص���ال  الش���ركات  قي���ام  لتس���هيل 

بعمالئها، بما في ذلك إمكانية 
الوصول إلى رس���ائل الترحيب 
والردود  البعي���دة  والرس���ائل 
الس���ريعة إلدارة التفاعالت مع 
العمالء الذي���ن يتصلون بهم 
باس���تخدام تطبيق واتس آب 

العادي.
ويت���م دع���م واجه���ة الويب 
الخاص���ة بتطبي���ق واتس آب 
تطبي���ق  بواس���طة  الع���ادي 

.WhatsApp Business
ف���ي  اآلن  التطبي���ق  ويتوف���ر 
البرازي���ل وألماني���ا وإندونيس���يا والهن���د 
والمكس���يك والمملكة المتح���دة والواليات 
المتحدة، عل���ى أن يظهر ف���ي جميع أنحاء 

العالم في األسابيع المقبلة.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت نتائج دراس���ة أجراها أطباء معهد "ريزا" للطب النفسي الجسدي، أن الضحك 

لمدة 30 دقيقة يوميا يمكن أن يحسن مؤشرات عمل أعضاء الجسم.
ووفقا لنتائج الدراسة التي أجراها األطباء، فإن الضحك ل� 30 دقيقة في اليوم، له تأثير 
إيجابي وصحي في الجس���م. فمثال، يساعد الضحك المنتظم على تحسين نوعية النوم 

ويحمي من تأثير اإلجهاد وينظم عمل القلب والكبد والرئتين.
ويشير األطباء إلى أن "االهتزازات التي يسببها الضحك تحفز الدورة الدموية وحركة األعضاء 
الداخلية، ما يحميها من الركود. ويعد الضحك مهما جدا خاصة ألولئك الذين بلغوا األربعين 

من العمر، ففي هذا العمر تتعزز مناعة الجسم وهذا مهم جدا للوقاية من السرطان".
ويضي���ف الباحثون أنه عن���د الضحك، تنخفض نبضات القلب وتتوس���ع الش���رايين 
وينش���ط مركب "إنترفيرون-غاما"، ويزيد إفراز األجسام المضادة )الغلوبولين المناعي(. 
كما ترافق هذا زيادة في النواقل العصبية التي تس���مى )هرمونات السعادة(. كل هذا 

يسمح لإلنسان بالتخلص من التوتر النفسي ويخفض مستوى هرمونات التوتر.
وكنتيجة لما تقدم، فإن تراكم تأثير الضحك يوميا في الجس���م يس���اعد في النهاية 

على إطالة العمر.

دراسة: الضحك نصف 
ساعة يومًيا يطيل العمر

»واتساب بيزنس« متاح ألجهزة
 آيفون في جميع أنحاء العالم
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غزة/ االستقالل: 
تتجه أنظار الجماهير الغزية اليوم األحد إلى ملعب فلسطين، 
لمتابع���ة اللق���اء النهائي لبطول���ة "طوكيو" للش���باب، والذي 

سيجمع فريقي خدمات البريج واتحاد خانيونس.
ويحضر هذا اللقاء مس���ؤولي برنامج األم���م المتحدة اإلنمائي 
)UNDP(، وإبراهيم أبو س���ليم نائب رئيس اتحاد الكرة، وعدد 
م���ن رؤس���اء األندية وممثل���ي االتحادات الرياضية ووس���ائل 

االعالم.
وأنج���ز االتح���اد الفلس���طيني لكرة الق���دم كاف���ة الترتيبات 
المتعلقة بهذا النهائي، الذي يقام للمرة الثالثة على التوالي، 

برعاية دولة اليابان.
من المتوقع أن تش���هد المب���اراة صراعًا كبي���رًا بين الفريقين 
الطامحين لتحقيق لق���ب البطولة ألول مرة في تاريخهما، بعد 

أن احتكر خدمات رفح البطولة لموسمين متتالين.
وتنتظر الجماهير مباراة قوية بين الفريقين، نظرًا المتالكهما 
عناصر مميزة، أبدعت وقدمت مستويات مميزة خالل المشوار 

الطويل للبطولة.

"الطواحني" يتمنى
ويس���عى اتحاد خانيونس للفوز بلق���ب البطولة الذي يتأهل 
للم���رة األولى بتاريخه إلى المباراة النهائية، بعد مش���وار جيد 

خالل البطولة التي تعتبر األصعب منذ انطالقتها.

ويتمنى فريق "الطواحين" الفوز باللقب الذي سيسجل بأحرف 
من ذهب في تاريخ النادي، من خالل محافظته على س���معته 
في دوري الممتازة، والمنافسة على اللقب في الموسم الماضي.

ويمتل���ك "الطواحين" العبين مميزين قدم���وا أداء مميزًا طوال 
البطولة، خاصة الالعب خالد النبريص الذي ساهم بشكل كبير 
ف���ي تأهل فريقه للمب���اراة النهائية، إضاف���ة لتواجد المدرب 
الشاب أنور عمران العب الفريق األول الذي يأمل أن يتوج بلقب 

تاريخي في حياته.
وصعد اتحاد خانيونس لنهائي البطولة، بعدما تجاوز في أول 
لقاءات���ه اتحاد دير البلح، ومن ثم فريق التفاح، قبل أن يقصي 

شباب رفح في دور ال�16.
وفي دور الثمانية أقصى "الطواحين" فريق الصداقة، ليتأهل 
لنص���ف نهائي البطول���ة ويقصي حامل اللق���ب خدمات رفح 

بركالت الترجيح، بعد نهاية الوقت األصلي للمباراة )1/1(.

نهائي ثاٍن
يحاول خدمات البريج لتس���جيل أس���مه بأحرف من ذهب، من 
خ���الل التتويج بلقب بطولة كرة قدم على مس���توى قطاع غزة، 
لم���ا ُيعرف عن النادي بكونه بطاًل للعبة كرة الس���لة وكرة اليد 
على مستوى القطاع.ويأمل البريج الذي تأهل للمباراة النهائية 
للمرة الثانية بتاريخه، أن يفوز باللقب الذي خسره أمام خدمات 

رفح في أول بطولة انطلقت قبل 3 أعوام.
ويمتلك البريج عناصر مميزة قادرة على التتويج بلقب البطولة، 
أمثال س���الم صادق وس���امح العواودة ونزير النشاش وأحمد 
داود وم���ن خلفهم المدرب س���امر نوفل الذي يتمنى أن يتوج 
مجهوداته مع فريق النادي بإنجاز تاريخي يس���جل بأسمه في 

سجالت النادي الذهبية.
ونج���ح البريج بالوصول للمباراة النهائية بعدما تجاوز في 
أول لقاءاته بالبطولة فريق العودة )2/1(، ليتأهل لدور 32 
ويواج���ه فريق معن الذي تفوق عليه بنتيجة )2/1(، وفي 
دور ال�16 واجه فريق ش���باب الزيت���ون وحقق فوزًا كبيرًا 

بنتيجة )3/1(.
وفي دور ال�8 نجح البريج بتجاوز جاره أهلي النصيرات بضربات 
الترجيح )3/1( بعد انتهاء المب���اراة بالتعادل اإليجابي )2/2(، 
فيما نجح بالوصول للمباراة النهائية بعدما تفوق على خدمات 

المغازي )1/0( في مباراة النصف نهائي للبطولة.

خدمات البريج واتحاد خانيونس صراع غزي على »طوكيو«

الضفة الغربية/ االستقالل:
حس���م التعادل اإليجابي موقعة ترج���ي وادي النيص وهالل القدس 
بهدف لكل فريق، أمس الس���بت، في المباراة التي أقيمت على ملعب 

الخضر، في الجولة 17 من دوري »أوريدو« للمحترفين.
وبهذا التعادل رفع كل من هالل القدس رصيده إلى 34 نقطة بالمركز 

الثاني، بينما رفع الترجي رصيده إلى 27 نقطة بالمركز السابع.
وس���جل هدف الترجي ف���راس نعمان أبو حماد بالدقيق���ة)45(، بينما 

سجل هدف الهالل عدي الدباغ بالدقيقة)70(.
وش���هد اللقاء طرد العب ترج���ي وادي النيص أمجد زي���دان أبو حماد 

بالدقيقة)94(.
وف���ي المباراة الثانية، تفوق فريق ش���باب الس���موع على مركز ثقافي 
طولكرم بثالثة أه���داف مقابل هدف، في المب���اراة التي ٌأقيمت على 

ملعب جمال غانم.
وبهذا الفوز رفع السموع رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الخامس، بينما 

تجمد رصيد طولكرم عند النقطة 17 بالمركز التاسع.
وس���جل ثالثية الس���موع )هاتريك( الالعب رامي مس���المة بالدقائق 
)10، 26، 65(، بينما س���جل هدف الثقافي الوحيد الالعب هثيم مناع 

بالدقيقة)55( من عمر المباراة.

الهالل وووادي النيص حبايب 
والسموع يتفوق على ثقافي طولكرم

مدريد/ االستقالل:
حق���ق ريال مدريد االنتص���ار بنتيجة هدفين مقابل ه���دف، على إيبار، في 
معقله س���انتياجو برنابيو، أمس السبت، ضمن منافس���ات الجولة ال�31 من 

الليجا.
وس���جل كاردونا الهدف األول إليبار في الدقيقة 39، قبل أن ُيس���جل بنزيما 

هدفين لريال مدريد في الدقائق 59 و81.
وبه���ذا االنتصار، رفع ري���ال مدريد رصيده إلى 60 نقطة ف���ي المركز الثالث 
بج���دول الترتيب، بينما يتجمد رصيد إيبار عند 39 نقطة في المركز الحادي 
عش���ر. وفي المباراة الثانية، تحّرر إسبانيول من مالحقة مضيفه جيرونا على 
مس���توى الترتيب بتحقيقه ف���وزًا ثمينًا عليه بهدفي���ن مقابل هدف، على 

ملعب مونتيليفي.
ووقع هدفي الضيوف سيرجي داردر )59 و89(، في حين وقع األوروغواياني 

كريستيان ستواني الهدف الوحيد لصاحب األرض من ضربة جزاء)80(.
وعّزز إس���بانيول رصيده ليصبح 38 نقطة في المركز الثالث عشر في مقابل 

34 نقطة لجيرونا الرابع عشر.

بريتوريا/ االستقالل:
انتهى حلم األهل���ي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا »إكلينيكيا« حيث أصبح 
بحاجة ل�«معجزة« في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أمام صن داونز الجنوب 

أفريقي بعد »فضيحة« بريتوريا.
وسقط األهلي »منهارا« أمام صن داونز، ليخسر بخماسية نظيفة في ذهاب ربع 

نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وس���جل األهداف ثيمبا زواني وواين أريندس���ي وريكاردو ناسيمنتو من ضربة 
جزاء وجاس���تون س���يرينو وباكاماني ماهالمبي. وظهر األهل���ي »عاجزا« طوال 
ش���وطي المباراة أم���ام صن داونز، وكاد الفريق األحمر أن يخرج خاس���را بنتيجة 

أكبر من »الخمسة« لوال بعض اإلنقاذات لمحمد الشناوي، وتعاطف العارضة.
ومن المنتظر أن يس���تضيف األهلي فريق صن داونز الجنوب أفريقي يوم 13 
من شهر إبريل الجاري، بملعب الجيش بمدينة السويس وفقا لما أعلنه االتحاد 
األفريقي في وقت سابق. وأصبح األهلي في حاجة للفوز ب�«سداسية« نظيفة من 
أجل إحياء حلمه األفريقي من جديد وتجاوز ما حدث في موقعة الذهاب، أو إحراز 

»خماسية« نظيفة على األقل من أجل اللجوء لركالت الجزاء.

األهلي ينهار أمام صن داونز 
ويسقط بخماسية تاريخية

ريال مدريد ينجو من »فخ« 
إيبار بثنائية بنزيما

روما/ االستقالل: 
نج���ح فري���ق يوفنتوس في تعزي���ز صدارته لجدول ترتي���ب بطولة الدوري 
اإليطالي، وذلك عقب انتصاره الثمين على ميالن بنتيجة 2-1، بالجولة ال� 31 

من بطولة الدوري اإليطالي.
وأح���رز ثنائية يوفنتوس كل من: باولو ديباال من ضربة جزاء في الدقيقة 60، 
مويس كين في الدقيقة 84، فيما س���جل كريستوف بيونتيك هدف ميالن 

الوحيد بالدقيقة 39.
به���ذا االنتصار ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 84 نقطة في صدارة 
الكالتش���يو، فيما توقف رصيد ميالن عن���د 52 نقطة في المركز 

الرابع.

فوز مثير ليوفنتوس على 
ميالن في »كالسيكو« إيطاليا
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غزة/ االستقالل:
افتت���ح رئيس بلدية غزة م. نزار حج���ازي، مقر لجنة حي 
الزيت���ون الجدي���د في منطق���ة البرهام، بجوار مدرس���ة 
ش���هداء الزيتون، ضمن سياس���ة البلدية االنفتاح على 

المجتمع، وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار.
وش���ارك في حفل االفتت���اح، عدد من أعض���اء المجلس 
البلدي، ومدير عام ديوان رئاس���ة البلدية م. حاتم الشيخ 
خلي���ل، وعضو المجلس التش���ريعي د. محم���ود الزهار، 
ووكيل مس���اعد وزارة الحك���م المحلي م. س���عيد عمار، 
ورئي���س مجلس تجمع عائالت حي الزيتون أبو ش���عبان 
الدح���دوح، وجمع غفير من مخاتير ووجهاء وأعيان الحي، 

ورؤس���اء وأعضاء لج���ان األحياء األخ���رى. وأعرب رئيس 
البلدية عن س���عادته بافتتاح المق���ر الجديد للجنة حي 
الزيتون، وأكد على سياس���ة البلدية ف���ي االنفتاح على 
المجتمع وإش���راك لجان األحياء كممثلين عن المواطنين 

في عملية صنع القرار وتطوير المدينة.
وأش���ار حجازي إلى إش���راك البلدية للجان األحياء في عملية 
إع���داد الخطة التنموي���ة لمدينة غزة لألع���وام 2022-2018. 
وأوض���ح أن عملي���ة التنمية المجتمعي���ة المحلية تصب في 
مجمله���ا في مصلحة المواطنين، تؤدي إلى تنمية اقتصادية 
ف���ي المناطق المس���تهدفة. الجدير بالذك���ر أن حي الزيتون 
أكبر أحياء مدينة غزة، من حيث المس���احة، إذ تبلغ مس���احته 

اإلجمالية نحو 20 كيلو متر مربع. من ناحيته؛ أكد رئيس لجنة 
حي الزيت���ون الجديدة مصطفى قزع���اط، أن لجنته لن تدخر 
جهًدا في خدمة سكان الحي والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم 
العادلة، وستعمل مع البلدية لالرتقاء بواقع الخدمات المقدمة 
للمواطني���ن، رغم األزمة القاهرة التي تمر بها. وأوضح قزعاط 
أن لجن���ة حي الزيتون تعمل بش���كل يومي على متابعة 
قضايا المواطنين مع مس���ؤولي البلدية، وساهمت خالل 
س���نوات في اعتماد مش���اريع لتطوير البني���ة التحتية 
وفتح عشرات الشوارع، ش���اكًرا رئيس البلدية والمجلس 
البلدي على تخصيص 8 دونمات بجوار محطة 7B إلنشاء 
حديقة عامة مشابهة لحديقة الصداقة في حي التفاح.

رئيس بلدية غزة يفتتح مقر لجنة حي الزيتون الجديد

ما سيهدد حياة العشرات منهم.
فيما قالت الحركة األسيرة أمس السبت إنها تجهزت لمعركة الكرامة الثانية 
وأتمت كافة االس���تعدادات لخوض اإلضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من 

اليوم األحد.
وأكدت الحركة األس���يرة في بيان صحفي وصل "االس���تقالل" نس���خة منه، 
أنها س���تخوض بكل ثب���ات معركة الكرامة الثانية اليوم األحد، مش���يرة إلى 
أن الجلس���ات الحوارية الساخنة بين قيادات األسرى وإدارة السجون لم تثمر 
حتى اللحظة في الوصول إلى ش���روط تضمن لها حي���اة كريمة، وتحفظ من 

خاللها حقوقها ومكتسباتها.
وثمن���ت الحركة األس���يرة الموقف األصيل ألبناء ش���عبنا في كامل جغرافية 
الوطن وخارجه، قائلة: »نشيد بدور فصائلنا المقاومة برفع الظلم عنا وندعوهم 

ليكونوا معنا في المنشط والمكره«.
وطالبت في بيانها الجميع بالتحلي بروح المسؤولية في النقل اإلعالمي، فكل 
لحظة وكل كلمة فارقة في مس���ار هذه المرحلة الحساس���ة«. وصعد األسرى 
من إجراءاتهم عقب نصب إدارة مصلحة الس���جون ألجهزة تشويش بسجني 
»عوف���ر« والنقب للمرة األولى وهي أجهزة تأثيراتها عالية جًدا وتترتب عليها 
أضرار صحية، إضافة إلى حرمان المعتقلين من مش���اهدة التلفاز واالستماع 

إلى اإلذاعة.
وفي غضون ذلك، تس���تعد القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع 
غزة؛ لإلعالن عن سلس���لة فعاليات تضامنية مع األس���رى داخل 

السجون.
وتشهد السجون حالة غليان ومواجهة كبيرة بين األسرى ومصلحة السجون، 
عل���ى خلفية االعت���داءات القمعية اليومية التي تقوم به���ا األخيرة ضدهم، 
والتي تمثلت اخر خطواتها بزرع أجهزة تش���ويش مسببة للسرطان في غرف 

االسرى.
كما تنكل مصلحة الس���جون باالس���يرات من خالل نقلهن التعسفي الدائم، 

ومنع ابسط احتياجاتهن.

غزة/ االستقالل:
قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى الس���نوار، 
إن حركته س���تظل يدها ضاغطة على الزناد، للدفاع عن 

الشعب الفلسطيني، وستكون له درعًا وسيفًا.
وأضاف الس���نوار، خالل اللقاء الوطني التش���اوري، أمام 
القوى الوطنية، ونخبة من الش���خصيات، وقادة المجتمع 
المدن���ي، أنه اذا م���ا فرضت الحرب على قط���اع غزة، فإن 
إس���رائيل س���ُتعاني، متابًعا: "أنا أتعهد ب���أن االحتالل 
سيخلي مس���توطناته ليس فقط في غالف غزة بل وفي 
اسدود والنقب وعسقالن بل وفي تل أبيب، وسجلوا علي 

هذا العهد".
وقال الس���نوار: "حققنا مع شعبنا صورة وطنية وحدوية، 
عززت العمل المشترك من خالل الهيئة الوطنية لمسيرة 
العودة، وغرفة العمليات المشتركة للمقاومة، مما يعكس 

قدرة شعبنا على تحقيق الوحدة على األرض"، مشيرًا إلى 
أن حركت���ه عززت الدور المص���ري والعالقة مع مصر، وقد 

كان لهم دور كبير في تخفيف الحصار عن غزة.
وأكد، أن���ه رغم البيئ���ة المعقدة التي تحي���ط بالقضية 
الفلس���طينية، إال "أننا اس���تطعنا مع شعبنا إرغام العالم 
أجمع على وض���ع قضية حصار غزة على األجندة، والبحث 

لها عن حلول".
وتابع الس���نوار: "خالل العام الماضي حققنا مع ش���عبنا 
مجموعة م���ن اإلنجازات، وأبرزها: إفش���ال كل المحاوالت 

الرامية لزعزعة السلم األهلي في غزة".
ووجه الس���نوار تحي���ة خاصة ل� "هيئة مس���يرات 
العودة وعلى رأسها منس���ق الهيئة خالد البطش، 
على جه���ده الكبير ف���ي إنجاح مس���يرات العودة 

بحلتها الوطنية".

السنوار: أصابعنا ضاغطة على الزناد وإذا فرضت 
علينا الحرب فاالحتالل سيخلي »تل أبيب«

 رام الله/ االستقالل:
أكد المكتب الوطن���ي للدفاع عن األرض 
لمنظمة  التاب���ع  االس���تيطان  ومقاوم���ة 
اإلس���رائيلي  الوزراء  أن رئيس  التحري���ر 
بنيامين نتنياهو يس���تغل االس���تيطان 
كورق���ة رابح���ة ف���ي كس���ب ود اليمين 
المتطرف ف���ي حملت���ه االنتخابية التي 
تمكنه من البقاء في الس���لطة والسيطرة 
م���ع حلفائ���ه باالئت���الف الحكوم���ي من 
أح���زاب اليمين واليمي���ن المتطرف على 

الكنيست.
األس���بوعي  تقريره  المكتب في  واش���ار 
الص���ادر يوم أمس الس���بت، إلى أن ورقة 
الج���والن دخلت ه���ذه االنتخابات بفعل 
"ك���رم" غير مس���بوق م���ن إدارة الرئيس 
األمريكي، وهو ك���رم ضحى دونالد ترمب 
بفضل���ه بم���ا كان يس���مى قي���م أمريكا 
الديمقراطي���ة واألهم بالقان���ون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية.

وأض���اف "وبالتال���ي ف���إن نتنياه���و يحاول 
استغالل كافة األوراق التي تمكنه من تحقيق 
مكس���ب سياس���ي والفوز بأصوات الناخبين، 
خاص���ة بعد أن رفعت الحكومة اإلس���رائيلية 

مؤًخرا شعار )استيطان بال حدود(.
ولفت إلى أنه على إثر ذلك اندفع العديد 
م���ن وزراء نتنياهو بمن فيهم موش���يه 
كحل���ون رئي���س حزب "كوالن���و" لإلعالن 
بأن عهد تجميد البناء في مس���توطنات 
الضفة الغربية انته���ى ولن يعود طالما 
نحن موج���ودون، وأن البن���اء لن يقتصر 
على التكتالت االستيطانية بل سيتعداه 
إلى خ���ارج ه���ذه التكت���الت إل���ى البؤر 

االستيطانية غير الشرعية.
فيما أعلن زعيم ح���زب "اليمين الجديد" 
المتطرف نفتالي بينت أن "إس���رائيل لن 
تفرط بأي من أراضيها على حد زعمه في 

أي مفاوضات قادمة".
ويأت���ي إعالن بين���ت مع اقت���راب موعد 

االنتخاب���ات العامة في "إس���رائيل" في 
التاسع من نيسان/أبريل، وأن أفكار حزبه 
الجديد تدعم الحق في إجهاض إنش���اء 

دولة فلسطينية.
وأوض���ح المكت���ب الوطن���ي أن حكوم���ة 
نتنياهو لم تفوت فرصة استخدام ورقة 
الجوالن ف���ي حملته���ا االنتخابية، ففي 
قالت  الكنيست،  الحملة النتخابات  حمى 
بلورت خطًة  إنها  اإلس���رائيلية  الحكومة 
تهدف إلسكان ربع مليون إسرائيلي في 

الجوالن السوري المحتّل خالل 3 عقود.
وتتضم���ن الخط���ة الت���ي نش���رت بعد 
االعتراف األمريكي ب�السيادة اإلسرائيلية 
على الج���والن المحتل بناء 30 ألف وحدة 
اس���تيطانية جديدة وزيادة عدد س���كان 
أضع���اف،   3 "كاتس���رين"  مس���توطنة 
وإقام���ة مدينتين جديدتي���ن إلى جانب 
إيج���اد فرص عمل ومش���اريع في مجالي 

المواصالت والسياحة.

وأش���ار التقرير إلى أنه وقبل أس���بوع من 
االنتخابات، أعلنت وزارة اإلس���كان والبناء 
ف���ي حكومة االحتالل ع���ن مناقصة لبناء 
مئات الوحدات االس���تيطانية في الضفة 
الغربي���ة وفق خط���ة تش���مل 62 وحدة 
اس���تيطانية في مس���توطنة "آدم" قرب 
قري���ة حزما، و112 في مس���توطنة "ألفي 
منشيه" و111 بمستوطنة " أورنين " قرب 

قلقيلية.
تتنافس  اليمينية  األح���زاب  أن  وأضاف 
للمشاركة في الحكومة والحكم العسكري 
ف���ي الضفة الغربية لتوس���ع ما هو قائم 
من المس���توطنات، وإضاف���ة المزيد إلى 
الكتل والمدن االس���تيطانية في الضفة 

ومستوطنات القدس المحتلة.
وضمن خطة س���بق اإلع���الن عنها مطلع 
الع���ام الج���اري، حيث تم���ت المصادقة 
على توسيع مستوطنات "رموت" و"رمات 
ش���لومو"، و"بس���غات زئيف" بنحو 891 

إل���ى مرحلة  اس���تيطانية، وصلت  وحدة 
وش���ركات  لمقاولين  العط���اءات  إن���زال 
اس���تيطانية قس���م كبير منها مملوكة 

لحكومة االحتالل.
وفي مرحل���ة التخطيط، كش���فت اللجنة 
المشرفة على توسيع المنطقة الصناعية 
"عطروت" أن جهوًدا تبذل لتذليل بعض 
العوائق والمش���اكل لبن���اء عدد كبير من 
الوحدات االستيطانية الكبير، نحو 2000 

وحدة استيطانية في غضون 5سنوات.
ولفت���ت إلى أن من ضمن ه���ذه العوائق 
تداخ���ل البن���اء االس���تيطاني بالمنطقة 
الصناعية وعملية الربط فيما بين ش���بكة 
الطرق االلتفافية التي يجري العمل على 
االلتفافي رقم  الش���ارع  إعدادها وخاصة 
4 المتفرع من ش���ارعي 20و21 من )رمات 
ش���لومو( إلى "عطروت" ومنها إلى الشارع 
الرئيس "تل أبي���ب"/ القدس "موديعين 

رقم 443".

»المكتب الوطني«: مستوطنات الضفة والجوالن أوراق رابحة بانتخابات الكنيست

غزة / االستقالل:
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلس���طين في قطاع غزة، أنها 
س���تناضل ضد أية خطوات تس���تهدف مس���اومة أو مقايضة 

حقوق الشعب الفلسطيني المعيشية بحقوق أخرى.
وقالت الجبهة في بيان وصل »االس���تقالل« نسخة منه: إن« قطاع غزة 
يس���تحق أن يحصل على احتياجاته اإلنسانية وإنهاء معاناته وكسر 
الحصار، ومسيرات العودة ُتشكل أحد األدوات النضالية لتحقيق ذلك، 
طالما أن انتزاعها ال يتم مقايضته بأية أثمان سياسية تتعلق بثوابت 

شعبنا، أو تطال وحدتنا الجغرافية والسياسية«.
وشددت على أن القضايا السياسية ال يمكن فصلها عن القضايا 
اإلنس���انية، والتكامل والترابط بين النضال الوطني واالجتماعي، 
الفت���ة إل���ى أنها قاوم���ت كل سياس���ات التفتي���ت التي حاول 
االحتالل من خالله���ا اإلجهاز على قضتين���ا المركزية وطابعها 
التحرري وتحويلها إلى قضايا مناطقية س���قفها تحسين شروط 

التعاي���ش مع االحتالل. ةوأضافت أنه���ا ومنذ اللحظة األولى في 
حواراتها الوطنية، أكدت أن مسيرات العودة خارج أية مساومات، 
باعتبارها شكال من أشكال نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني، 
والتأكيد على ضرورة ربط قضايا غزة بالقضايا الوطنية الشاملة. 

وأش���ارت إلى أنه في هذا الس���ياق تم ربط قضايا غزة بقضية 
األس���رى والقدس في اللقاءات األخيرة مع األشقاء المصريين، 
مؤك���دة أنها ل���ن تتوقف ع���ن مواجه���ة اس���تمرار الهجمة 
اإلسرائيلية على الحركة األس���يرة، ومواصلة استباحة المسجد 
األقصى وتدنيس المقدسات في الوقت الذي يحاول االحتالل 
فيه ش���راء الهدوء من غزة. وأكدت أن إنج���از المصالحة ضرورة 
وطنية ملحة، إلنهاء االنقسام واس���تعادة الوحدة، وهي أقصر 
الطرق وأكثرها أمًنا وأقلها كلفة لمعالجة المشكالت المعيشية 
والحياتية للش���عب الفلس���طيني في غزة، بما يجنبنا ويعفي 

شعبنا من االبتزاز السياسي.

الشعبية: غزة تستحق أن تحصل على 
احتياجاتها اإلنسانية وإنهاء معاناتها

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة معاريف العبرية، امس الس���بت، إن فكرة 
االغتياالت ضد قيادات حماس والجهاد عادت للواجهة 
من خالل الخطاب العام في "إس���رائيل"، وأن هناك من 
صاغ ذلك كش���عار انتخابي، ومن صاغ الفكرة كعملية 

حقيقية قد تلجأ "إسرائيل" إليها.
ورأت الصحيف���ة، أنه من المش���كوك فيه أن تس���اعد 
االغتي���االت في تحس���ين الوضع األمني كم���ا كان في 
االنتفاض���ة الثانية، خاص���ًة مع تغّير عالق���ة وتعامل 

"إس���رائيل" مع قادة حماس ومع القضية الفلسطينية 
برمتها عما كانت تتعامل معه في االنتفاضة األخيرة.

وأش���ارت إلى أن أي عملية اغتيال ستؤدي إلى مواجهة 
قد تكون محدودة، لكن ستمتد أثارها إلى طول الحدود 
في مس���يرات وتحديات أمنية جديدة عل���ى الجدار، ما 
س���يدفع الجيش للرد بقوة وسيجر ذلك أيًضا إلى مزيد 
من المواجهة العسكرية وإطالق وابل من الصواريخ مثل 
المطر على "إسرائيل". وبينت أنه في حال اندلع تصعيد 
عس���كري جديد فإن ذلك س���يؤدي في نهاية المطاف 

إلى الع���ودة لنقطة الصفر والذهاب لعملية عس���كرية 
واس���عة كما جرى في صي���ف 2014، وحتى وقوع مثل 
هذه الحملة س���تكون حماس جّرت حياة سكان الغالف 
وقيادة األمن والسياسة في "إسرائيل" إلى هدفها في 
رف���ع الحصار، ولي���س لديها ما تخس���ر، وذلك قد يدفع 
بالنهاية للحملة التي قد تنتهي باإلطاحة بحماس، لكن 
المش���كلة األكبر أن ال أحد يريد الس���يطرة على غزة بعد 
ذلك س���واء األمم المتحدة أو مصر، وكل من يريد القيام 

بذلك غير قادر على ذلك.

معاريف: تجدد االغتياالت في غزة سيعقد الوضع األمني
الأ�سرى يبدوؤون ..
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لشبونة/ االستقالل: 
أصبح رجل برتغالي في مرمى االتهامات بجريمة قتل، قبل أن يتمكن األطباء 
من فك لغز وفاة صديقته التي ُعثر عليها ميتة وس���ط بركة من الدم بسبب 

عود تنظيف األسنان.
وبحس���ب صحيفة »ميرور«، فإن األطباء وجدوا أن عودا لتنظيف األسنان علق 
ف���ي حلق المرأة التي تبلغ 50 عاما بعد أن ابتلعته بالخطأ، أثناء أكل ش���رائح 

»الساالمي« وهي نوع من »الباسطرما«.
ولم يس���تطع األطباء في البرتغال أن يكتشفوا سبب األلم الذي كانت تشعر 
ب���ه في الحلق، فطلبوا منها أن تعود إلى البيت على الرغم من عدم ش���عورها 
بأي تحس���ن. وقصدت المرأة المستشفى مرتين لكن دون جدوى، وفي وقت 

الحق، تم العثور على المرأة وهي ميتة في حمام البيت.
وبعد الوفاة المفاجئة، ُأجرَي التشريح الطبي، فأظهرت النتائج أن وجود عود 
األس���نان في الحلق أدى إلى ثقب في الحنجرة، وكش���فت أنه س���بب التهابا 

خطيرا وفشال في القلب مما أدى إلى الوفاة.
وقال تقرير الطب الش���رعي إن عود األس���نان ال يس���بب ه���ذه المضاعفات 

الخطيرة في العادة.
وبما أن المرأة كانت مع صديقها الذي تقيم معه عالقة منذ س���ت س���نوات 

داخل البيت، أبدى المحققون شكوكا في أن يكون هو القاتل.
وأوضح التحقيق أن دم المرأة س���ال على أرضية الحمام من جراء س���قوطها 

بشكل مدو، واستبعد بشكل نهائي أن تكون قد تعرضت لقتل مدبر.

عود تنظيف أسنان يقتل 
امرأة بعد فشل طبي فادح

لندن/ االستقالل: 
تعرضت ام���رأة بريطانية لحالة مرضية تس���ببت بفش���ل في 
كليته���ا، وباتت بحاجة إل���ى زرع كلية إلنق���اذ حياتها، لكنها 

رفضت ذلك، وفضلت عالج نفسها بمنتجات طبيعية.
وكان األطباء ش���خصوا إصابة بولين���ا بيتروك )33 عامًا( بمرض 
الكبيبات البؤري القطاعي الذي س���بب لها ندوبًا في كليتيها، 
ولم تعودا قادرتين على العمل بش���كل جي���د في تنقية الدم 

من السموم.
وس���يطرت حالة من الرعب على بولين���ا، من كمية األدوية التي 
يجب أن تتعاطاها، في حالة خضعت لعملية زرع كلية، وكانت 
مصممة عل���ى حل مش���كلتها الطبية، باس���تخدام المنتجات 

الطبيعية فقط، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

كما كان���ت بولينا عازمة على المضي قدمًا في تحقيق أمنيتها 
لتصبح أمًا، على الرغم من تحذيرات األطباء بخطورة ذلك.

وعل���ى الرغم من أن حالته���ا الصحية كان يمك���ن أن تحرمها 
من هذه االمنية، إال أن مختص���ة التغذية، اعتمدت على نظام 
غذائي صح���ي غني بالفواكه للحفاظ عل���ى صحتها، وتحقيق 

حلمها باألنجاب.
وتقول بولينا »بدأت بتجربة كيف يمكن لزيادة كمية األطعمة 
الخام في نظامي الغذائي على صحتي وأعراض المرض، وتأثير 
األدوية التي يجب أن أتناولها، وبدأت ببطء بالتخلص من جميع 

المنتجات الحيوانية«.
وأضافت »س���رعان ما أدركت أنني بدأت بالتحسن، وكان ضغط 

الدم مستقرًا، وبدأت كليتاي بالعمل بشكل أفضل«.

البيرو/ االستقالل: 
في اكتش���اف يش���رح مرحلة مهمة في تطور الثدييات 
البحرية، عث���ر علماء على حفريات في صحراء س���احلية 
بجنوب بيرو، لح���وت برمائي بأربعة أرجل عاش في البحر 

والبر، قبل نحو 43 مليون عاما.
وقال العلم���اء، الخميس، إن الحوت، ال���ذي يبلغ طوله 4 
أمتار، ويس���مى »بيريغوسيتوس« المسالم، يمثل خطوة 
انتقالية حاسمة قبل أن تصبح الحيتان متكيفة بالكامل 

مع الحياة البحرية.
وكان���ت األطراف األربع���ة تقدر على حم���ل الحوت في 
البر، وهو ما يعني أن���ه كان يتمكن من العودة إلى ذلك 
الساحل الصخري لالستراحة وربما الوالدة قبل أن يقضي 

معظم وقته في البحر.
وتنته���ي أطراف الح���وت بحوافر صغي���رة وربما كانت 

موصولة بأغشية لمساعدته على السباحة.
وق���ال أوليفر المب���رت، الخبير في الحفري���ات بالمعهد 
البلجيك���ي الملكي للعلوم الطبيعية، الذي أش���رف على 
البحث المنش���ور بدورية »كارنت بيولوجي«: »نعتقد أن 
)ه���ذا النوع من الحيتان( كانت تقت���ات داخل الماء وأن 

تحركاتها هناك كانت أسهل مقارنة بالبر«.
ولم يكن أصل نشأة الحيتان مفهوما بشكل واضح حتى 
التسعينيات عندما اكتش���فت حفريات لألجيال األولى 
منها. وأظه���رت حفريات عدة، أن الحيتان نش���أت قبل 

أكثر من 50 مليون عام.

ترفض زرع كلية وتعالج نفسها بالفواكهاكتشاف حوت برمائي بأربعة أرجل 

كولونيا/ االستقالل: 
عرض علماء فضاء ألمانيين مبلًغ����ا مالًيا ُقّدر بحوالي  
18500 دوالر، مقاب����ل الن����وم في س����رير بمقر المركز 
الفضائي في كولونيا، لمدة ش����هرين، علًما بأنه يوجد 
لذلك شروط قدد تتوافق مع عشاق النوم أو من يحبون 

الكسل.
وأكد  موقع دويش����ه فيله األلماني، أنه قبل الموافقة 
عل����ى الوظيفة، يج����ب أن يعلم المتقدم����ون لها أنها 
س����تكون اختبارا علميا، منوًها إلى ان العرض عبارة عن 
اختبار لدراس����ة التأثيرات السلبية لحالة انعدام الوزن 

على جسم اإلنسان. »
 وتهدف دراس����ة الراح����ة الطويلة ف����ي الفراش إلى 
فهم تأثي����ر الجاذبية المح����دودة عل����ى رواد الفضاء 
خالل رحالت فضائية مطولة إل����ى القمر والمريخ، كما 

وتتضمن 12 ذكرا ومثلهم من اإلناث.
وتقتضي دراس����ة مح����اكاة الرح����الت الفضائية إلزام 
المشاركين بها البقاء في أسرتهم في جميع التجارب 
ووجب����ات الطعام والترفيه، وحتى عند االس����تحمام أو 
الذه����اب إلى دورة المياه، باإلضافة إلى أنها س����تكون 
مائلة إلى األسفل قليال )6 درجات( عند منطقة الرأس 
لمحاكاة انزياح الس����وائل، كما يحدث مع رواد الفضاء 

في حالة انعدام الجاذبية.
وف����ي أول تجرب����ة م����ن نوعها، س����يتم وض����ع ثلثي 
المش����اركين في التجربة، وبص����ورة يومية، في »جهاز 
الطرد المركزي البشري«، الذي يخلق جاذبية صناعية، 
وذلك بهدف اختبار م����ا إذا كانت الجاذبية الصناعية 
يمكن أن تمنع أو تقاوم التغيرات الفسيولوجية التي 

تحدث في الفضاء.

ومن المقرر إجراء الدراسة، التي تمولها وكالة الفضاء 
األميركي����ة ناس����ا ووكالة الفضاء األوروبية إيس����ا، في 
جولتين، مع العل����م أن الدفعة األولى من المتطوعين، 
وعددهم 12 شخصا وصلوا بالفعل إلى المركز في 25 
مارس، ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة الثانية الدراس����ة 
في س����بتمبر، مع العلم أن العلم����اء مازالوا يبحثون عن 

متطوعين، وخاصة النساء، للمرحلة الثانية.
يشار إلى أن الفترات الطويلة من اإلقامة في ظل بيئة 
منعدمة الجاذبية تتس����بب بهشاشة العظام وضمور 
العض����الت، وتقلل من وظائف القلب وتجبر س����وائل 
الجس����م على االنتقال إلى األجزاء العليا من الجس����م، 
ويمكنها أن تؤدي أيضا إلى الشعور بالضعف والدوار 
واضطراب����ات األذن الداخلي����ة وآالم الظهر وغيرها من 

األمراض.

كاليفورنيا/ االستقالل: 
كش����فت هيئة محلفين أميركية، مؤخرا، س����بب وفاة امرأتين وستة من 
أطفالهما بالتبني، داخل س����يارة انحدرت من أعل����ى الهاوية في والية 

كاليفورنيا.
وبحس����ب ما نقلت مجل����ة »تايم« األميركية، فإن األدل����ة الموجودة أمام 
هيئ����ة المحلفين، تظهر أن إحدى المرأتي����ن كانت تبحث في اإلنترنت 
حول طريق����ة لالنتحار، فيما قامت المرأة الثانية بالضغط على دواس����ة 

السرعة حتى تنجرف السيارة الرياضية من أعلى الهاوية.
ووجد القضاة، أن كال من جونيفر وسارة هارت، قتلتا نفسيهما، في 26 
مارس الماضي، في مقاطعة ميندوسيو، وهو ما أدى إلى مصرع األطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 سنة.
وكانت الس����لطات قد رجحت أن يكون الح����ادث متعمدا لكنها انتظرت 

هيئة المحلفين كي تحدد سبب الكارثة بشكل رسمي.
وحظي الح����ادث باهتمام إعالمي كبير في الواليات المتحدة بالنظر إلى 

حديث البعض عن تعرض األطفال لعنف أسري على يد المرأتين.
وكان على المحكمة أن تعزو الوفيات إلى واحد من أربعة أس����باب تضم 
كال م����ن الموت الطبيعي والحادث واالنتح����ار والفعل المرتكب من قبل 

شخص آخر.
وجرى االنتحار بعد فتح سلطات والية واشنطن، غربي البالد، تحقيقا في 

إهمال المرأتين لألطفال.
وبعد ي����وم واحد فقط من حضور موظفين إلى بيت األس����رة للتأكد من 
وقوع اإلهمال، س����افرت المرأتان إلى والية كاليفورنيا حتى تضعا حدا 

لحياتهما مع األطفال.

أسرة أميركية تنتحر 
بشكل جماعي!

وظيفة مؤقتة لعشاق النوم براتب 18500 دوالر

الرياض/ االستقالل: 
تعرض إم���ام وخطيب أحد الجوام���ع في منطقة 
النماص بجنوب غربي السعودية إلى عملية طعن 

بسكين قبل صعوده إلى المنبر، الجمعة.
وذك���رت صحيفة "عكاظ" أن أربعينيا هاجم اإلمام 

داخل المس���جد وطعنه، قبل أن يس���ارع عدد من 
المصلين إلى إنقاذه، ونقله إلى المستشفى حيث 

يتلقى حاليا العالج.
وأك���د اإلمام الخطيب في وق���ت الحق أنه ال توجد 
بين���ه وبين المهاجم أي ع���داوة أو خالف، مضيفا 

أنه ال يعرف الس���بب الذي دفع هذا الشخص إلى 
االعتداء عليه.

هذا وال ت���زال األجهزة األمنية تحقق مع المهاجم 
لمعرفة األس���باب التي دفعته إلى مهاجمة إمام 

المسجد وطعنه.

طعن إمام قبل صعوده المنبر بالسعودية

)APA images ( العرو�س الفل�ضطينية �ضيماء احلويطي تقف اأمام  بقايا منزلها املدمر وهي تتح�ضر حلفل زفافها  يف مدينة غزة


