
االحتالل يعتقل شابين
 تسلال من شرق غزة

غزة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، مساء امس 
ان بدعوى محاولتهما  االثني���ن، اثنين من الش���بَّ

التسلل من قطاع غزة إلى الداخل الُمحتل.
وقال���ت وس���ائل إع���الم صهيوني���ة  إن »قوات 
الجيش اعتقلت فلسطينيين تسلال إلى الداخل 

عبر السياج الفاصل جنوبي قطاع غزة«.

وذك���ر إعالم الع���دو »أن قوات االحت���الل نقلت 
الفلسطينيين للتحقيق وأنه لم يعثر بحوزتهما 

على أي أسلحة«.
ويشار إلى أن األش���هر األخيرة، شهدت حاالت 
تس���لل من قطاع غزة باتجاه فلسطين المحتلة، 
وغالبًا ما يتم اعتقال المتس���للين من قبل قوات 

االحتالل.
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دعوات يهودية القتحامات واسعة 
لألقصى اليوم تزامنًا مع »االنتخابات«

االحتالل يستولي على مئات 
الدونمات من أراضي الضفة الغربية 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي على مئات الدونمات الزراعية في الضفة 
الغربية المحتلة لصالح ش���ق طرق اس���تيطانية جديدة.  وقررت س���لطات 

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا ما يسمى »اتحاد منظمات الهيكل« المزعوم إلى اعتبار 
اليوم الثالثاء، يوًما مركزًيا القتحامات المس����جد األقصى 

المبارك، بالتزامن مع انتخابات الكنيس����ت اإلسرائيلية. 
وحّثت تل����ك المنظمات المتطرفة، أنصارها 
على انتخ����اب أي من األح����زاب التي تنادي 

الجهاد وحماس : تصريحات بن علوي »انهزامية 
ومؤسفة« وتشجع االحتالل على جرائمه

غزة/ محمد أبو هويدي: 
أكد مس���ؤول ملف االس���رى في حركة الجهاد اإلس���المي د. جميل عليان أن 

االسرى الذين يخوضون اليوم معركة الكرامة« 2« ليسوا وحدهم 
في هذه المعركة التي ال خيار آخر لديهم اال االنتصار فيها على 

غزة/ االستقالل: 
اس���تنكرت حركتا الجهاد اإلس���المي وحماس تصريحات وزير 
خارجية س���لطانة ُعمان يوس���ف بن علوي والت���ي دعا فيها ل� 

»طمأن���ة »إس���رائيل« والتعايش معها بس���الم، واصفين تلك 
التصريح���ات  باالنهزامي���ة والمؤس���فة . وقالت 
حركة الجهاد اإلسالمي في بيان لها :«إن الشعب 

الخليل/ االستقالل:
دهس مس���توطن يوم أمس، شابًا فلسطينيا قرب بلدة نحالين 

جن���وب محافظة بيت لحم بالّضف���ة الغربية المحتلة، 
ووصف���ت إصابته بالحرجة. وأف���ادت مصادر طبية بأّن 

مستوطن يدهس شابًا ويصيبه 
بجراح حرجة جنوب بيت لحم

تحليل: االنتخابات اإلسرائيلية صراع 
يميني على سلب حقوق الفلسطينيين   

غزة / سماح المبحوح: 
أكد محللون ومراقبون للشأن اإلسرائيلي أن الحكومة اإلسرائيلية 
التي ستفرزها االنتخابات التي من المقرر أن تنطلق اليوم الثالثاء 

مع دخول أبنائهم اإلضراب عن الطعام.. 
ذوو األسرى قلوب مثقلة باأللم 

غزة/ دعاء الحطاب:
في غرفته، وعلى سريره الفارغ  كانت تحتضن صورة ابنها األسير 
لس���اعاٍت طويلة وعيناها تذرفان الدموع ألم���ًا وخوفًا عليه، جراء 

د. عليان لـ »االستقالل«« ال خيار أمام 
األسرى إال االنتصار وزمن الهزائم ولى 

غزة: وقفات تضامنية دعمًا وإسنادًا 
لألسرى في سجون االحتالل  

غزة/ خالد اشتيوي:
نظمت مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء واألس���رى ووزارة األس���رى 
والمحرري���ن، يوم أمس، وس���ط مدين���ة غزة، وقفة تضامنية مع األس���رى 

السلطة تقلص تحويالت غزة العالجية لـ 45 %
غزة/ االستقالل:

أكد رئيس قس���م القسطرة القلبية في مجمع الشفاء الطبي 
بغزة د. محمد حبيب، أن تقليصات الس���لطة الفلس���طينية 

تحوي���الت غ���زة العالجية لمستش���فيات الضف���ة الغربية 
خ���الل  بلغ���ت 45%  المحتلتي���ن،  والق���دس 
الع���ام الجاري، مح���ذًرا من اس���تمرار التقليص 

األمم المتحدة: ال يمكن إغالق مدارس »أونروا«

�سحة غزة: »اإ�سرائيل« 
ت�ستخدم قنابل 

غاز جمهولة واأنواعًا 
خمتلفة من الر�سا�ص

0615

فصائل المقاومة لالحتالل: ال تختبروا صبرنا

مئات األسرى يبدؤون »معركة الكرامة 2« بعد تعنت إدارة السجون
غزة – رام الله/ قاسم األغا:

بدأ قيادة الحركة األس���يرة ومئات األسرى الفلسطينيين باإلضراب المفتوح 
عن الطعام ظهر أمس، بعد تعنت إدارة س���جون االحتالل وعدم استجابتها 

لمطالب األسرى. وأوضحت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين في 
بيان وصل »االس���تقالل«، أن قرابة )150( أسير فلسطيني شرعوا 

) APA images (      وقفة ت�سامنية مع �لأ�سرى بغزة �أم�س
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الضفة الغربية/ االستقالل: 
اس���تولت قوات االحتالل اإلسرائيلي على مئات الدونمات 
الزراعية في الضف���ة الغربية المحتلة لصالح ش���ق طرق 
اس���تيطانية جديدة.  وق���ررت س���لطات االحتالل، أمس 
االثنين، االستيالء على مئات الدونمات من اراضي 7 قرى 

جنوب مدينة نابلس؛ لشق طريق استيطاني.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة غسان 
دغل���س، في تصريح���ات صحفية، ان س���لطات االحتالل 
اصدرت قرارا باستمالك نحو 406 دونمات من اراضي سبع 
قرى وهي:  بورين، وحوارة، وبيتا، وعورتا، ويتما، والساوية، 
وياس���وف ،جنوب نابلس؛ بهدف ش���ق ش���ارع التفافي 

يسلكه المستوطنين عوضا عن شارع حوارة.
واضاف: »ان االحتالل يتذرع بان ش���ق الطريق يشكل حال 
لالحتياج���ات العامة، من ناحي���ة المواصالت و«االمن« في 
المنطقة، والقرار موّقع من قبل ما يسمى ب�«رئيس االدارة 
المدنية«، تحت عنوان قرار بشأن استمالك وحق التصرف 

)شارع التفافي حوارة( رقم 2/19/ ه���«.
وأكد دغلس ان االستيالء على هذه االراضي يعني تجسيد 

فصل الطرقات لصالح المستوطنين وتثبيت المستوطنات، 
ومؤشرا على استقطاب المزيد من المستوطنين للضفة.

كما قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس ، االستيالء 
على أراض للمواطنين في األغوار الش���مالية، من أجل شق 

طرق استيطانية عسكرية.
وقال مس���ؤول مل���ف األغوار في محافظ���ة طوباس معتز 
بشارات، إن األراضي التي يشملها القرار هي أراض خاصة، 
وتعود لمواطنين من طوباس وطمون وتياسير، مضيفا أن 

مساحتها تبلغ 384 دونما.
في حين، اس���تولت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، على 
العشرات من الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي حلحول 

وبيت أمر شمال الخليل، لتوسيع شارع استيطاني.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في 
بيت لحم حس���ن بريجي���ة ، االثنين، بأن ق���وات االحتالل 
أصدرت قرارا عس���كريا يقضي باالس���تيالء عل���ى أراٍض 
شاس���عة في حلحول وبيت ام���ر، تحديدا في مناطق جبل 
القرن، وبيت زعتة، وجبل أبو س���ودة، والعقاب، وفريديس، 
وواد الشيخ، وواد العروب، ورأس القاضي، وخربة ام الدرج، 

وظهر البو، لتوسيع الشارع االس���تيطاني الواصل ما بين 
القدس المحتلة ومجمع مستوطنات »غوش عصيون .«

وأش���ار إلى أن هذا اإلجراء التعس���في يأتي كأسلوب من 
أس���اليب االحتالل باالس���تيالء على األراضي لالستخدام 
العس���كري، لكن في حقيقة األمر يتم االس���تيالء عليها 
ألغ���راض اس���تيطانية . أخط���رت س���لطات االحت���الل 
اإلس���رائيلي، اليوم االثنين، عددا من المواطنين في بلدة 

بتير غرب بيت لحم، بإخالء أراضيهم الزراعية.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في 
بيت لحم حس���ن بريجي���ة، بأن قوات االحت���الل اقتحمت 
منطقة »الخمار« ش���مال غ���رب البلدة وس���لمت عددا من 
المواطنين إخطارات بإخالء أراضيه���م، بحجة أنها أراض 

تابعة لالحتالل.
وأشار بريجية إلى أن اإلخطارات تضمنت إعطاء المواطنين 
فترة 30 يوما من أجل االعتراض، الفتا أن منطقة »الخمار« 
تتعرض منذ فترة إلى هجمة مسعورة من االحتالل تمثلت 
بنصب بيوت متنقلة، وزراعة قسم منها باألشتال، قبل أن 

يقوم أصحاب األرض بإزالة ما تم وضعه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا ما يس����مى "اتحاد منظمات الهي����كل" المزعوم إلى 
اعتب����ار اليوم الثالثاء، يوًما مركزًيا القتحامات المس����جد 
األقصى المب����ارك، بالتزام����ن مع انتخابات الكنيس����ت 

اإلسرائيلية.
وحّثت تلك المنظمات المتطرفة، أنصارها على انتخاب 
أي م����ن األحزاب التي تنادي بتغيي����ر الوضع القائم في 

المسجد األقصى لصالح اليهود.
من جهته، طال����ب أحد أبرز أعضاء مجل����س إدارة اتحاد 
"منظمات الهيكل" ويدعى "أرنون س����يجال" بتقس����يم 
المس����جد األقصى بين المس����لمين واليه����ود على غرار 

المسجد اإلبراهيمي في الخليل.
ودعا إلى فتح األقصى لليهود على مدار الس����اعة وطوال 
أيام األس����بوع، وإعادة إغالق مصلى باب الرحمة بش����كل 

نهائي.
ووجه س����يجال رس����الة للناخبين من أعض����اء الجماعات 
المتطرفة بأن يتوجهوا لألحزاب التي تضم أكبر عدد من 

أعضاء جماعات الهيكل".
وحس����ب ما نش����رته هذه الجماع����ات المتطرف����ة، فإن 
اقتحامات اليوم وهو يوم انتخابات الكنيست للمسجد 

األقصى يقودها أعضاء وحاخامات بارزون.
ويأتي ذلك فيما واصل عشرات المستوطنين المتطرفين 

يوم أم����س، اقتحام المس����جد األقصى م����ن جهة باب 
المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

وأغلقت ش����رطة االحتالل الس����اعة الحادية عشرة صباح 
يوم أم����س، باب المغاربة، عقب انتهاء فترة االقتحامات 
الصباحية لهؤالء المتطرفي����ن اليهود، وتوفير الحماية 
الكاملة لهم أثناء تجولهم في باحات المسجد األقصى.

وقال مس����ؤول العالق����ات العام����ة واإلع����الم باألوقاف 
اإلسالمية بالقدس المحتلة فراس الدبس في تصريح له: 
إن 106 مستوطنًا اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة 
الصباحية على عدة مجموعات، ونظموا جوالت استفزازية 

في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
وفي الس����ياق، اقتحم 15 عنصًرا من مخابرات االحتالل 

أيًضا المسجد، وتجولوا في باحاته، فيما اقتحمت عناصر 
من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل المصلى المرواني، 
وش����رعت بتفتيش عدد من المصلين من فئة الش����بان 

بصورة استفزازية
وأوض����ح ش����هود عي����ان، ان عناصر االحتالل انتش����رت 
بش����كل الفت بمحيط مبن����ى ومصلى ب����اب الرحمة في 
الجهة الشرقية من االقصى، لتأمين الحماية والحراسة 
للمستوطنين خالل استماعهم لشروحات حول أسطورة 

"الهيكل" المزعوم.
وتفرض ش����رطة االحتالل قيوًدا عل����ى دخول المصلين 
الوافدين من الق����دس والداخل المحت����ل إلى األقصى، 
وتدقق في بطاقاتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند 
بواباته الخارجية، فيما فتش����ت عدًدا من الشبان داخل 

المصلى المرواني بصورة استفزازية.
وصعد المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد األقصى 
خالل آذار/ مارس الماضي، حيث اقتحمه 2068 مستوطًنا 

وطالًبا يهودًيا، بحسب مركز معلومات وادي حلوة.
ويتعرض األقصى يومًيا )عدا الجمعة والسبت( لسلسلة 
انتهاكات واقتحامات من قبل المس����توطنين وش����رطة 
االحتالل، وعل����ى فترتين صباحية لمدة ثالث س����اعات 
ونصف ومس����ائية بعد االنتهاء من صالة الظهر ولمدة 

ساعة.

غزة/ االستقالل:
نّظمت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار 
بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
الع���ودة وكس���ر الحص���ار يوم أم���س، وقفًة 
تضامني���ة م���ع األس���رى الذي���ن يتعّرضون 
العت���داءات متصاعدة في س���جون االحتالل 

االسرائيلي.
واحتش���د ممثلون عن الفصائ���ل وأعضاء من 
الهيئتين وأس���رى محررين بساحة ميناء غزة، 
وسط ش���عارات تضامنية مع األسرى، وأخرى 

تدعو لرفع الحصار.
وق���ال عضو الهيئة القيادية العليا لمس���يرة 
العودة وكسر الحصار، هاني الثوابتة "إن ظّن 

العدو اإلس���رائيلي باعتداءاته بحق األس���رى 
يستطيع كسر إرادة شعبنا فهو واهم"، مؤكدًا 
أن شعبنا سيكسر الحصار وقيود هذا السجان 
المجرم، وس���يحرر أس���رانا مثلما تح���رروا في 

صفقات سابقة.
وشدد على موقف شعبنا الثابت في استمرار 
مس���يرات العودة، والحياة عل���ى هذه األرض، 
مجدًدا تأكيده أنه "ال يمكن القبول بدولة في 

غزة أو دولة فلسطينية دون غزة".
وقال "واهم االحتالل حين يستطيع أن يقسم 
ش���عبنا؛ صحيح أن االنقس���ام الفلس���طيني 
مستمر، لكن بعزيمتنا ووحدتنا سننتصر على 
هذه التحديات، سيبقى النضال الفلسطيني 

ومقاومته حاضرة لتقارع العدو ".
بدوره أكد األس���ير المحرر محمد أبو جاللة في 
كلمة ممثلة عن األسرى المحررين إن غزة هي 
األمل األخير لألمة لتوحيد البوصلة، ومحاصرة 
األطماع اإلس���رائيلية في المنطق���ة العربية 

كّلها.
وق���ال: "رغم األلم والج���وع والمؤامرة على غزة؛ 
فإنها أمل التحرير لألسرى، واألمل األخير لألمة 
بمواجه���ة التطبيع وصفقة القرن، "وأن طريق 

العزة والكرامة يبدأ من القدس وفلسطين".
من ناحيته قال الجري���ح محمد الكحلوت في 
كلمة ممثلة عن الجرحى الفلس���طينيين "في 
ظل الحصار وقطع رواتبنا نبعث برسائل لكل 

المس���ؤولين والمجتمع الدولي وإلى جمعيات 
حق���وق اإلنس���ان "ال تزّجوا بأس���ر الش���هداء 
والجرحى واألس���رى في أي مشكلة سياسية؛ 

ألننا أعظم وأعلى رتبة في فلسطين".
وتس���اءل الكحل���وت "كيف يجرؤ المس���ؤول 
السياسي على قطع رواتب الشهداء واألسرى 
والجرحى، وهو يعلم أنها تعيل أيتامًا وأرامل 
وثكال���ى وجرح���ى متقاعدين؟ كي���ف يجرؤ 
المسؤول أن يذل أشرف الناس في فلسطين.

وأض���اف "رواتبنا حق وليس���ت منة، والحصار 
سيكس���ر رغم أنف المحتل ومن تساوق معه 

وستظل كرامتنا تعانق السماء".
وكان األس���رى قد أعلنوا استعدادهم للشروع 

بإضراب ع���ن الطعام، الس���تعادة إنجازاتهم 
وحقوقه���م الت���ي س���لبتها إدارة معتقالت 
االحتالل، والحفاظ على ما تبقى منها، وكذلك 
رفض���ا إلجراءات حكومة االحت���الل التنكيلية 
والتي بدأت بتنفيذها بحق األسرى منذ شهر 

أغسطس العام الماضي.
واشتدت وطأة إدارة السجون على األسرى بعد 
التوصيات التي أعلنها ما يس���مى وزير األمن 
الداخلي في حكوم���ة االحتالل "جلعاد أردان"، 
والت���ي أدت إلى تصاعد ح���دة المواجهة بين 
األسرى واإلدارة، ووصلت ذروتها بعد عمليتي 
القمع األش���د في معتقلي "عوف���ر، و"النقب" 

والتي أصيب فيها العشرات من األسرى.

دعوات يهودية القتحامات واسعة لألقصى اليوم تزامنًا مع »االنتخابات«

»الهيئــة الوطنيــة« تنظــم وقفــة نصــرة لألســرى

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���نت قوات االحتالل حملة اعتقاالت واس���عة في مناط���ق متفرقة من مدن 
الضف���ة الغربية. واعل���ن جيش االحتالل اعتقال 21 ش���ابا  في الضفة ، وزعم 

مصادرة سالح وعشرات االف الشواكل.
وش���هدت عدة مناطق في الضفة مواجهات مع قوات االحتالل من بينها قرية 

جيبيا شمال رام الله ما ادى الى اصابة شابين بجروح مختلفة.
كما اندلعت مواجهات في بلدة بيت سيرا غرب رام الله وفي مدينة اريحا.

وعرف من معتقلي الضفة، الفتى محمد باسم التميمي، ومؤيد حمزة التميمي، 
من بلدة النبي صالح غرب رام الله، وعبد الفتاح حامد، من س���لواد شرق رام الله، 
والجريح علي أبو صفية من بيت سيرا غرب رام الله، وطارق خضيري من البيرة.

ومن طولكرم اعتقلت قوات االحتالل باسل عيد، والمحرر قسام رياض بدير، فيما 
اعتقلت القوات الشابين يزن معن سليم، ومراد نوفل من جيوس شرق قلقيلية، 
وخضر جمال حداد من أريحا، باإلضافة إلى اعتقال المحرر عمار القواسمي، وعمر 
شاور من الخليل، وطالل النجار من يطا جنوب الخليل، ويزن محمد قاسم الراعي 
من مخيم العروب شمال الخليل، ومحمد مروان جرادات من سعير شرق الخليل.

االحتالل يستولي على مئات الدونمات من أراضي الضفة الغربية  االحتالل يشن حملة اعتقاالت 
واسعة في الضفة تطال 21 شابًا
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غزة/ محمد أبو هويدي: 
أكد مسؤول ملف االسرى في حركة الجهاد اإلسالمي 
د. جمي���ل عليان أن االس���رى الذين يخوضون اليوم 
معركة الكرامة" 2" ليسوا وحدهم في هذه المعركة 
الت���ي ال خيار آخ���ر لديهم اال االنتص���ار فيها على 

السجان الن زمن الهزائم قد ولى.
وق���ال د. عليان ل�" االس���تقالل":" عل���ى الجميع أن 
يجع���ل من معركة االس���رى ن���ارا تش���تعل تحت 
اق���دام الصهاين���ة وكل المتعاوني���ن والمطبعين 

والالمبالين".
وأضاف " األجنحة العس���كرية جنود تحت تصرف 
االس���رى وقضيتهم، والمسيرات الشعبية ستكون 
جن���ودا  لهم ف���ي معركتهم".وطالب ث���وار الضفة  
بإش���عال الني���ران ف���ي الش���وارع والحواجز تحت 

اقدام االحتالل، داعيا  الس���لطة بإطالق العنان للجماهير للمش���اركة في كافة األماكن والحواجز وطرق 
المستوطنات حتى تلبية حقوق ومطالب االسرى المشروعة.

وناش���د الجميع  بضرورة الوقوف ب���كل ما اوتوا من قوة وامكانات لنصرة االس���رى، حاثا اعالم المقاومة 
الستنفار طاقته كافة إليصال قضية االسرى ومعاناتهم الى كل أصقاع األرض. 

ودعا د. عليان الجماهير الفلس���طينية في الش���تات والجماهي���ر العربية التي لم تخذل 
فلس���طين لحظة واحدة أن تقول كلمتها القوية للعدو الصهيوني ولكل مشاريع التآمر 

على فلسطين.

غزة/ االستقالل: 
استنكرت حركتا الجهاد اإلسالمي وحماس 
تصريح���ات وزي���ر خارجية س���لطانة ُعمان 
يوس���ف بن علوي والتي دعا فيها ل� "طمأنة 
"إسرائيل" والتعايش معها بسالم، واصفين 

تلك التصريحات  باالنهزامية والمؤسفة .
وقالت حركة الجهاد اإلس���المي في بيان لها 
:"إن الشعب الفلسطيني ومن خلفه شعوب 
أمتن���ا العربية واإلس���المية وأح���رار العالم 
يرفضون هذه المواقف التي ال تعبر عن روح 
وثواب���ت األمة تجاه القضية الفلس���طينية، 
للمعان���اة التي س���ببها االحتالل  وتتنك���ر 
واإلره���اب  فلس���طين  ألرض  الصهيون���ي 
الممارس بحق أهلها قتاًل وتشريدًا واعتقااًل 
وجرائم الحصار والتطهي���ر وتدمير البيوت 
ومصادرة أبس���ط حقوقنا ف���ي الحياة الحرة 

والكريمة.
وأضافت، إن مش���اهد اإلج���رام الصهيوني 
ال زال���ت حاض���رة في كل لحظة م���ع تصاعد 
العدوان على ش���عبنا وأس���رانا ومقدساتنا، 
وه���ي جرائ���م دانته���ا لج���ان التحقي���ق 
الدولي���ة المختلفة التي تش���كلت خصيصُا 
لتقصي الحقائق ح���ول ما ارتكبته وترتكبه 

س���لطات االحتالل المدججة بالسالح النووي 
األبيض  والفوس���فور  المنضب  واليورانيوم 

وغيرها من األسلحة المحرمة دوليًا.
وأوضحت الحركة أن أقل ما يمكن أن يفعله 
الوزير تجاه الش���عب الفلسطيني أن يطالب 
على األقل بنزع الس���الح الفتاك الذي يقتل 
به ش���عبنا ووقف تصدير األس���لحة للكيان 
"اإلسرائيلي"، وأن يكون هناك موقف عربي 
وإس���المي واضح بشأن التهديدات الخطيرة 
الت���ي تمس المنطقة بأس���رها جراء امتالك 
والرؤوس  للقناب���ل  "اإلس���رائيلي"  االحتالل 

النووية وأنواع أخرى من السالح المدمر.
أن مث���ل ه���ذه  الحرك���ة عل���ى  وش���ددت 
التصريحات الت���ي تتجاهل حقائق الصراع، 
تش���كل عامل تحريض لالحتالل المجرم في 

مواصلة إرهابه وعدوانه على شعبنا وأمتنا.
ومن جهتها، قالت حركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( أم���س االثني���ن إن تصريحات بن 
علوي قد تجاوزت ح���د التطبيع المجاني مع 

االحتالل إلى التماس األعذار والذرائع له.
ووصفت حماس، في بيان وصل "االستقالل"، 
تصريح���ات بن علوي ب�"المؤس���فة"، معتبرًة 
أّنها "خ���ذالن لش���عبنا، وإض���رار بقضيتنا، 

والعربي  الفلس���طيني  للموق���ف  وإضعاف 
واإلس���المي، ومن ش���أنها تش���جيع الكيان 
اإلسرائيلي على المزيد من جرائمه وعدوانه، 

بل وتعنته السياسي ".
وعّب���رت الحركة عن صدمتها واس���تنكارها 
لتصريحات وزي���ر الخارجية الُعماني، داعية 
والمس���ؤولين  القادة  أصحابها وغيرهم من 
إلى التراجع عنها، ووقف كل أشكال التطبيع 

والهرولة نحو العدو اإلسرائيلي .
وطالبت حماس القادة والمسؤولين بمواقف 
حقيقية وشجاعة تدعم صمود شعبنا وحقه 
ف���ي االس���تقالل والتحرر وع���ودة الالجئين 
واس���تعادة األرض والمقدس���ات "وه���و ما 
سيحقق األمن والسالم واالستقرار الحقيقي 
في المنطق���ة، ويحميها من ش���رور الكيان 

اإلسرائيلي ومطامعه".
وكان وزي���ر الخارجية الُعماني يوس���ف بن 
عل���وي قال خ���الل مش���اركته ف���ي منتدى 
االقتص���اد العالمي إن على الدول العربية أن 
تتخذ إجراءات "ُمطمئنة" ل� "إس���رائيل" كي 
تش���عر باألمان في محيطها العربي، بهدف 
وضع حد للحروب الت���ي دارت طيلة العقود 

الماضية بين الجانبين.

الجهاد وحماس : تصريحات بن علوي »انهزامية 
ومؤسفة« وتشجع االحتالل على جرائمه

وفيما س���ّلم قيادة الحركة األسيرة إدارة سجون 
االحتالل قوائم بأس���ماء المضربين عن الطعام؛ 
وارت���دى ع���دد آخ���ر من األس���رى زي الس���جن 
)الش���اباص( بعد إع���الن حالة النفي���ر في كاّفة 
الس���جون اس���تعداًدا لاللتحاق بالفوج األول من 

المضربين. 

طريق م�سدود
وقال���ت الهيئة إن "الح���وار مع إدارة س���جون 
االحتالل وقيادة الحركة األس���يرة وصل لطريق 
مس���دود، وذل���ك بس���بب تعّن���ت اإلدارة ومن 
خلفها المس���توى السياسي )اإلسرائيلي( في 
االستجابة للمطالب الحياتية اإلنسانية للحركة 
األس���يرة والمكفولة بكل الش���رائع والقوانين 

الدولية".
وُيطالب األسرى بإزالة أجهزة التشويش، وإعادة 
زيارات أهالي أس���رى قطاع غزة، وتركيب أجهزة 
تلفونات عمومية بين أقس���ام السجون، وإنهاء 
عزل األس���رى، فضاًل عن وقف عمليات االقتحام 

والتنكيل واإلهمال الطبّي بحقهم وغيرها.
الفصائ���ل والق���وى الفلس���طينية، دع���ت إلى 
ضرورة دعم األس���رى في معركته���م النضالية، 
وإسنادهم بمختلف الُس���بل واألدوات، محمّلين 
االحتالل المسؤولية عن حياة األسرى المضربين، 

وما ستؤول إليه األوضاع داخل السجون.

ّذر  اجلهاد تحُ
وحّذرت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
االحتالل من محاولة االعتداء أو المساس بكرامة 
األس���رى، مش���ددًة على أن المقاومة س���تكون 
له���ا كلمتها إذا ما اس���تمرت هجم���ة االحتالل 

المسعورة ضدهم.
وقال المتحّدث باس���م الحرك���ة مصعب البريم: 
"ندعم خيارات األس���رى في مواجه���ة إجراءات 
االحت���الل العدواني���ة بحقه���م، ونح���ّذره م���ن 
المس���اس بكرامة األسرى؛ ألن المقاومة لن تترد 

في قطعها".
وأّكد البريم لصحيفة "االستقالل" على مشروعية 
مطالب األسرى، "ومس���تعدون أن نقدم أغلى ما 

نملك من أجل حريتهم وكرامتهم".
ودع���ا المتحّدث باس���م الجهاد اإلس���المي إلى 
النفير ش���عبي الع���ام في كل س���احات الوطن؛ 

إلس���ناد األس���رى في معركته���م المفتوحة مع 
االحتالل.

واشتدت وطأة إدارة سجون االحتالل على األسرى 
بعد عقوب���ات ما يس���مى وزير األم���ن الداخلي 
"جلع���اد أردان"، ووصلت ذروته���ا بعد عمليتي 
القمع األشّد في معتقلي "عوفر" و"النقب"، التي 

أصيب فيها العشرات من األسرى.

دعم وم�ساندة 
م���ن جهتها، دع���ت الجبهة الش���عبية لتحرير 
فلسطين، جماهير شعبنا في كل مكان، السيما 
بالضفة الغربية المحتلة إلى االنطالق لمس���اندة 

األسرى بمختلف األش���كال على الحواجز ونقاط 
التماس، كوسيلة ضغط على سلطات االحتالل.

وق���ال عضو اللجن���ة المركزية للجبهة مس���ئول 
لجنة األس���رى فيها عاّلم الكعب���ي: نطالب أبناء 
شعبنا بمساندة األسرى في معركتهم ضد إدارة 
الس���جون الصهيونية، والضغ���ط على االحتالل 

ألنهاء معاناتهم".
وأوضح الكعبي في تصريح وصل "االس���تقالل" 
أن قرار األس���رى الدخول في معركة اإلضراب عن 
الطعام  جاء بعد تنّصل إدارة سجون االحتالل من 
االتفاقات المبرمة، وإبالغهم باقتصار المكالمات 

الهاتفية على األقارب من الدرجة األولى فقط".
وأش���ار إلى أن إدارة السجون كانت قد اتفقت مع 
األس���رى س���ابًقا، أن تكون المكالمات الهاتفية 
متاحة للجميع ودون اس���تثناء؛ إاّل أنها تنصلت 

من هذه التفاهمات".
وبّين مس���ؤول لجنة األس���رى بالجبهة الشعبية 
أن عدًدا من األسرى يتجهزون )اليوم( لالنضمام 
إلى قيادة الحركة األس���يرة، في معركة اإلضراب 

المفتوح عن الطعام.

�ستقلب الطاولة
إلى ذلك، حّذرت فصائل المقاومة الفلس���طينية 
االحتالل "اإلسرائيلي" من اختبار صبرها، مؤكدًة 
أنه���ا "ل���ن تقف مكتوف���ة األي���دي إذا تعرض 
األسرى للخطر، بعد دخولهم في معركة اإلضراب 

عن الطعام.
وفي بي���ان وصل "االس���تقالل" أم���س، وجهت 
الفصائ���ل التحي���ة لألس���رى األبط���ال الذي���ن 
يخوضون بأمعائهم الخاوية معركة "الكرامة 2" 
أمام صم���ت العالم على جرائمه المتواصلة بحق 

األسرى.
وتابعت أن قضية االس���رى عل���ى رأس أولوياتنا 
واهتماماتنا ولم تغادر ساحة تفكيرنا ولن نكّل 

إاّل بتبييض كاّفة السجون.
وأّكدت أن جرائم االحتالل المتواصلة بحق أسرانا 
تس���تلزم موقفًا وطني���ًا موحدًا يلج���م العدوان 
الصهيوني المتواصل بحقهم، مطالبًة "الوسطاء 
الع���رب والدوليين بالزام االحت���الل بالتفاهمات 
األخي���رة التي تخّص قضية األس���رى، والتي قد 

تقلب الطاولة رأسًا على عقب". 

فصائل المقاومة لالحتالل: ال تختبروا صبرنا!

مئات األسرى يبدؤون »معركة الكرامة 2« بعد تعنت إدارة السجون

 دعا السلطة إلطالق العنان للجماهير في الضفة 

»االستقالل« ال خيار أمام  د. عليان لـ
األسرى إال االنتصار وزمن الهزائم ولى 

غزة – رام اهلل/ قا�سم الأغا:
الأ�س��رى  ومئ��ات  الأ�س��رة  احلرك��ة  قي��ادة  ب��داأت 
الفل�س��طينيني بالإ�س��راب املفت��وح ع��ن الطعام ظهر 
اأم���س، بع��د تعن��ت اإدارة �س��جون الحت��ال وع��دم 

ا�س��تجابتها ملطالب الأ�سرى. واأو�س��حت هيئة �سوؤون 
الأ�س��رى واملحرري��ن يف بيان و�س��ل »ال�س��تقال«، اأن 
قراب��ة )150( اأ�س��رًا  فل�س��طينيًا �س��رعوا )ظه��ر 
الإثنني( باإ�سراب مفتوح عن الطعام واملاء، يف �سجني 

»رمي��ون« و«النق��ب«، يف معرك��ة اأطلق��وا عليه��ا ا�س��م 
»معركة الكرامة 2«، عل��ى اأن تدخل دفعات متتالية 
من الأ�س��رى لاإ�س��راب م��ن خمتلف ال�س��جون خال 

الأيام املقبلة.
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
  إخطار تنفيذ حكم صادر عن دائرة 

تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذية رقم 955 /2018

الى المنفذ ضده / مصباح صائب مصباح العاجز – مجهول محل اإلقامة 
طبق���ا للحكم الص���ادر ضدك من محكم���ة صلح غزة ف���ي القضية رقم 
2014/1707 حقوق عمالية والص���ادر لصالح طالب التنفيذ احمد طالل 
محمد نطط بتاريخ 2018/3/27  وكيله المحامي / حمزة حسين المصري 
والقاضي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره )9316 شيكل ( لطالب التنفيذ لذلك 
عليك تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 2014/1707 باإلضافة الى 

دفع 200 شيكل اتعاب محاماة 
لذلك عليك الحض���ور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحضر خالل الم���دة المذكورة فانك تعد ممتنعًا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري 

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية
الموضوع :- تبليغات شرعية

الى المدع���ى عليه :- عامر خميس عبد القديري من يافا وس���كان غزة 
س���ابقا وحاليا ف���ي جمهورية مص���ر العربية ومجه���ول محل اإلقامة 
فيها – يقتضى حضورك الى محكمة خانيونس الش���رعية يوم االحد 
الموافق 2019/5/12م الساعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في الدعوى 
أس���اس 2019/281م وموضوعها مهر مؤجل وكذلك الدعوى أس���اس 
2019/283م وموضوعه���ا قيمة عفش بي���ت والمقامة عليك من قبل 
مدخولتك بصحيح العقد الشرعي المدعية :- آالء إبراهيم بديع شحيبر 
من يافا وس���كان خانيونس وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل 
وكيال عنك يجر بحقك االيجاب الش���رعي لذلك صار تبليغك حس���ب 

األصول وحرر في 3 من شعبان لسنة 1440 ه� وفق 2019/4/8م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 

تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذية رقم 2018/5035

 الى المنفذ ضده / رفعت خليل وشاح
طبق���ا للحك���م الصادر ضدك م���ن محكم���ة بداية غزة ف���ي الكمبيالة 
المس���تحقة الدفع والبالغ قيمتها )$5500( خمس���ة االف وخمسمائة 
دوالر امريكي والصادر لصالح طالب التنفيذ / فرج إيهاب فرج الخطيب 
والقاضي بإلزامك دفع قيمة الكمبيالة لطالب التنفيذ باإلضافة الى دفع 

رسوم ومصاريف القضية 
لذل���ك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذكورة فإنك تع���د ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ. رامي �سلوحة

ويذك���ر أن األح���زاب المش���اركة ف���ي االئتالف 
الحاكم لج���أت إلى ح���ل الكنيس���ت )البرلمان(، 
والدعوة إل���ى انتخابات مبكرة عق���ب أزمة داخل 
االئتالف ؛ بسبب مشروع قانون للتجنيد، وكذلك 
عقب اس���تقالة وزير الدفاع " أفيغدور ليبرمان"؛ 
احتجاجا عل���ى تعامل" نتنياهو" م���ع الفصائل 

الفلسطينية في قطاع غزة.
ورجحت اس���تطالعات الرأي العام اإلسرائيلية أن 
يحصد اليمين أكثر من نصف مقاعد الكنيس���ت 
ال����120  ، وبالتال���ي ف���إن القان���ون يفرض على 
الرئيس اإلس���رائيلي تكليف الشخصية ، التي 
تنال ثقة ما ال يقل عن 61 نائبا في الكنيس���ت، 
بتش���كيل الحكوم���ة  وه���و م���ا يض���ع الحزبين 
الكبيري���ن، "الليكود" اليمين���ي بزعامة نتنياهو 
و"أزرق- أبيض" الوس���طي ، بزعامة رئيس األركان 

السابق بيني غانتس، أمام مهمة صعبة.

اأكرث تطرفا و عن�سرية
المختص في الش���أن اإلسرائيلي باسم أبو عطايا 
أك���د أن كافة األح���زاب المنافس���ة باالنتخابات 

اإلس���رائيلية ركزت في دعايتها االنتخابية على 
رفع ش���عارات تتعلق بتأمين المستوطنين على 
حدود قطاع غزة ، وتأمين المس���توطنات بالضفة 
الغربية وفرض الس���يادة عليه���ا ، وبالتالي فإن 
الحزب الذي س���يفوز فيها سيعمل على تحقيق 

ذلك . 
وش���دد أبو عطايا ل�"االستقالل " على أن الحكومة 
التي ستش���كل بعد انتهاء االنتخابات ستكون 
أكتر تطرفا وعنصرية ضد القضية الفلسطينية 
وحقوق الش���عب الفلس���طيني، خاصة مع الدعم 

الكبير الذي توفره اإلدارة األمريكية . 
وتوقع أن تفضي نتائج االنتخابات اإلس���رائيلية 
وبحس���ب اس���تطالعات الرأي لفوز حزب الليكود 
اليمين���ي برئاس���ة " بنيامين نتنياه���و " والذي 
سيبقى التعامل مع القطاع كحالة إنسانية يقدم 
لها بعض التس���هيالت االقتصادي���ة ، مع بقاء 
الحكم القائم فيها و محاوالت إلضعاف المقاومة 
، وكذلك فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة 

ورفضه تقسيم القدس . 

وق���ال : " إن نتنياهو ال يري���د الذهاب لحرب مع 
قطاع غزة يكون ثمنها دماء جنوده اإلسرائيليين 
وال الم���وت فيها إلعادتها لمحم���ود عباس ، إنما 
يريد محاصرتها وبقاءه���ا منعزلة ومنفصلة عن 
الضفة الغربية، وإنهاء كافة المحاوالت لتحقيق 

المصالحة الفلسطينية الفلسطينية  " . 
وأضاف : "س���يعمل نتنياهو أيض���ا على فرض 
السيادة اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغربية 
المس���توطنات  المحتلة ورفض االنس���حاب من 
فيها ، و تقس���يم القدس كما هي االش���تراطات 
الت���ي قدمها لإلدارة االمريكي���ة لتطبيق صفقة 

القرن  ". 
وبين أنه ف���ي حال فوز حزب الليكود برئاس���ة " 
نتنياهو " فإنه س���يكون  األقوى على تش���كيل 
الحكومة اإلس���رائيلية القادمة من ائتالف حزبه 
وحزب قائمة أبيض أزرق برئاسة  " كاحول الفان " 
ليعمل بموجبها على الموافقة على صفقة القرن 

التي تطرحها اإلدارة االمريكية . 
وأش���ار إلى أنه في ظل القوة االستراتيجية التي 

وصل إليها " نتنياهو " و اختراقه للعالم العربي 
من خ���الل التطبيع و كذلك بناءه عالقات مع دول 
أوروبي���ة والتحال���ف القوي بينه وبي���ن الرئيس 
األمريك���ي " ترام���ب " ف���إن خي���ار المفاوضات 
س���يكون األضعف لديه وس���يركز جل اهتمامه 

على قضايا أخرى . 

لن حتدث تغريًا
ب���دوره اعتب���ر عليان الهن���دي الباحث بالش���أن 
اإلس���رائيلي أن االنتخاب���ات اإلس���رائيلية التي 
تجرى للم���رة 21 ب�" إس���رائيل" والتي يش���ارك 
فيه���ا 45 ح���زب من ضمنه���ا 4 أح���زاب عربية 
و حزب���ان يتكونان م���ن اليهود والع���رب والتي 
س���تفضى لتش���كيل الحكومة ال�35 لن تحدث 
تغير كبير على السياس���ة اإلسرائيلية بالتعامل 
مع الفلسطينيين ، إنما تعميق لألوضاع الصعبة 

التي يعيشونها .
وأوضح الهن���دي ل�"االس���تقالل " أن االنتخابات 
اإلسرائيلية تشهد منافسة شديدة بين اليمين 
المتطرف  برئاسة " نتنياهو " واليمين المتطرف 

أبيض أزرق برئاس���ة " كاحول الف���ان " و "  بيني 
غانتس " ، ويضم أيضا ثالثة رؤس���اء س���ابقين 
لهيئ���ة أركان الجيش اإلس���رائيلي ، و جميعها 

أصحاب مواقف مشابهة . 
وبين أن جميع األحزاب المنافس���ة خاصة الكبرى 
الليكود وأزرق أبيض ل���م يمتلكوا برنامجًا يقدم 
حلوال جذرية للقضية الفلس���طينية ، إنما يحاول 
" نتنياه���و "  أن يكس���ب مواقف ش���خصية من 
خالل ضم الج���والن واإلعالن عن ضم الضفة بعد 
االنتخابات، وكذلك الح���زب اآلخر ذهب بتقديم 
حل���ول جزئية على مدار 5 -  10 س���نوات اعتمد 
فيها على أساس المفاوضات مع الفلسطينيين . 
وأش���ار إل���ى أن الحكومة اإلس���رائيلية الجديدة 
س���تكون حريصة على عدم انهيار الوضع بشكل 
كامل بالضفة الغربي���ة المحتلة ، خاصة أن كافة 
الدالئل والخطط اإلس���رائيلية المتوقع تنفيذها  
تش���ير إلى قرب انهيار الس���لطة الفلس���طينية 
بالضفة ، وبالتالي يؤسس ذلك لعودة " إسرائيل 

" لتحمل األعباء فيها ، وهو ما ترفضه . 

تنطلق اليوم في دولة االحتالل 

تحليل: االنتخابات اإلسرائيلية صراع يميني على سلب حقوق الفلسطينيين   
غزة / �سماح املبحوح: 

اأكد حمللون ومراقبون لل�ساأن الإ�سرائيلي اأن احلكومة الإ�سرائيلية التي 
�ستفرزها النتخابات التي من املقرر اأن تنطلق اليوم الثالثاء يف دولة 

الحتالل، �ستكون اأكرت تطرفا وعن�سرية �سد الق�سية الفل�سطينية 
وحقوق ال�سعب الفل�سطيني ، خا�سة مع الدعم الكبري الذي توفره الإدارة 
الأمريكية لها .   وي�سوت الإ�سرائيليون اليوم 9 اأبريل/ ني�سان يف واحدة 

من اأ�سر�س النتخابات التي يواجهها رئي�س الوزراء "بنيامني نتنياهو" 
برئا�سة حزب "الليكود" يف �سباق انتخابي يناف�سه فيه ب�سراوة حزب 

جديد معروف بـ "حتالف اأزرق واأبي�س"، وهو حزب مييني و�سطي اكت�سب 
�سعبية يف ا�ستطالعات الراأي يف الأ�سهر الأخرية.

عمان/ االستقالل:
تبرعت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا في األردن ب��� 27 ألف 
دينار لنقابة المهندس���ين األردنيين، من أجل ترميم بيوت في 

البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
ويأت���ي التبرع ضمن حملة »احنا للقدس 5« التي نظمتها عمادة 
شؤون الطلبة في الجامعة ومجلس طلبة الجامعة ولجنة القدس 
ف���ي نادي نون الثقاف���ي بالجامعة، من خالل جم���ع تبرعات عبر 

صنادي���ق وزعت في كليات الجامعة لترمي���م البيوت في البلدة 
القديمة في القدس دعًما لصمود أهلها.

وأبدى رئيس جامعة األميرة سمية مشهور الرفاعي، خالل حفل 
تقديم التبرع لنقابة المهندسين، فخره بهذه األنشطة التي تأخذ 
صبغة الواجب اإلنساني والوطني والديني تجاه القدس وأهلها. 
وأش���ار إلى أن الجامع���ة ُتركز على دعم األنش���طة الالمنهجية 
واألكاديمية ودعم وتأييد موقف الملك عبد الله الثاني الوطني 

المش���رف والوصاية الهاشمية تجاه القدس واألماكن المقدسة 
في القدس الش���ريف. م���ن جهته، أعرب نقيب المهندس���ين 
األردنيين أحمد الزعبي، عن فخره بهذه النخبة التي أثبتت دورها 
ف���ي خدمة قضايا األمة من خالل تبرعه���م وتقديمهم لألموال 
والتبرع���ات العيني���ة إلعمار بيوت المقدس���يين التي تعرضت 
لتجريف وهدم على يد االحتالل االسرائيلي. فيما عبرت مسؤولة 
الحملة في الجامعة الطالبة رزان الكيالي، عن ش���كرها للجامعة 

ودورها في الحملة، اذ تطوع في هذه الحملة أكثر من 300 طالب 
على مدى 5 سنوات في هذه القضية المجتمعية.

وفي نهاية الحفل، كرم الرفاعي، الداعمين لهذه الحملة والقائمين 
على نجاحها من طلبة وأساتذة ومسؤولين. وكانت النقابة أطلقت 
الحملة بالتعاون مع إذاعة »حياة اف ام« بعنوان »فلنشعل قناديل 
صمودها« في موسمها الثامن، بهدف ترميم بيوت البلدة القديمة 

في القدس والحفاظ على الهوية المقدسية.

27 ألــف دينــار مــن طلبــة جامعــة أردنيــة إلعمــار القــدس



الثالثاء 3 شعبان 1440 هــ 9 ابريل 2019 م

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 175/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس����يد: 
محمود عبد العزيز علي حجازي من سكان جباليا هوية رقم 800177099 
بصفته وكيال عن: عبد العزيز ومحمد وإبراهيم وبالل / أبناء عز عبد العزيز 

حجازي ومرفت عبد محمود حجازي وافتخار عثمان حسن حجازي
بموجب وكالة رقم: 1242 / 2019 الصادرة عن شمال غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   88 قسيمة 14  المدينة خانيونس

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

المعاملة. التاريخ: 4/7/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 168/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
عبد المحس���ن محمد أحم���د أبو دقة من س���كان خانيونس هوية رقم 

951063965 بصفته وكيال عن: فوزي خضير أحمد أبو دقة
بموجب وكالة رقم: 14638 / 2015 الصادرة عن ألمانيا

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   244 قسيمة  19 المدينة عبسان

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

المعاملة. التاريخ: 4/7/ 2019م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 178/ 2019(
يعل���ن للعم���وم انه تقدم ل���إلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: حمدي إبراهيم مصطفى أبو جلهوم من سكان غزة هوية رقم 

950212662 بصفته وكيال عن: عبد الحليم عبد القادر أبو جلهوم
بموجب وكالة رقم: 391177666 / 2018 الصادرة عن السعودية

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   643 قسيمة  14 المدينة غزة الزيتون

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

المعاملة. التاريخ: 4/8/ 2019م

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

غزة/ خالد اشتيوي:
نظمت مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء واألس���رى ووزارة 
األسرى والمحررين، يوم أمس، وسط مدينة غزة، وقفة تضامنية 
مع األسرى المرضى ضد سياسة اإلهمال الطبي التي تنتهجها 
إدارة مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية بحقهم، وس���ط مشاركة 
واس���عة من ذوي األس���رى واألس���رى المحرري���ن وممثلين عن 

المؤسسات المختصة.
وأكد مدير عام وزارة األس���رى والمحررين بغزة أش���رف حسين، 
خالل الوقفة التي نظمت تحت عنوان "لشهداء األسر والشهداء 
مع وقف التنفيذ صورة وحكاية »أن االحتالل اإلسرائيلي يمعن 
في اعتداءاته وجرائمه بحق االس���رى وينتهك كافة حقوقهم 
إلى جانب سياس���ة اإلهمال الطبي«، مشددًا على أنه بالرغم من 

ذلك فلن ينال من عزيمة األسرى ولن يكسر إرادتهم.
وأش���ار حس���ين أن ه���ذه الفعالي���ة تأتي ضمن سلس���لة من 
الفعاليات والوقفات المس���تمرة التي من شأنها دعم ومساندة 
أس���رانا داخل الس���جون مقابل ما يتعرضون له من انتهاكات 
من قبل مصلحة السجون اإلس���رائيلية، وتزامنًا مع يوم األسير 

الفلسطيني الذي يحل في 17 ابريل الجاري.
واعتبر أن سياسة اإلهمال الطبي المتعمد في سجون االحتالل، 
والتي تنتهجها إدارة مصلحة الس���جون بحق األسرى، تهدف 
إل���ى إعدامهم بب���طء بعيدا عن اإلع���الم؛ إذ تماطل في تقديم 
العالجات الالزمة لهم حتى تتفش���ى األمراض في أجسادهم 
ويصب���ح من الصعوبة عالجها. وبي���ن أن غياب الفحص الطبي 
الدوري لألسرى أدى النتش���ار العديد من األمراض بينهم دون 
عالج أولي بفعل سياسات اإلدارة القمعية؛ التي تنتهك أدنى 
حقوق األس���رى وتماط���ل بتقديم العالج ال���الزم لهم بل وفي 

بعض األحيان تمتنع عن تقديم العالج الالزم لهم.
وأشار حس���ين إلى أن هناك 1200 معتقل فلسطيني مريض 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي، منهم 25 مصابون بالسرطان، 

تكتفي إدارة الس���جون بتقديم األدوية المس���كنة لهم فقط، 
وتمارس بحقهم سياسة إهمال طبي متعمد.

وطالب حس���ين المؤسس���ات الدولية والحقوقية واإلنس���انية 
بالوقوف إلى جانب أس���رانا والقيام بواجبهم والتحرك بشكل 
عاج���ل، في ظل م���ا يتعرض له األس���رى داخل الس���جون من 
انتهاكات ترقى لمس���توى الجريمة المركبة يمارسها االحتالل 

غير معترف بكل المواثيق الدولية واإلنسانية.
م���ن جانبه ق���ال الناطق اإلعالمي باس���م مهج���ة القدس تامر 
الزعانين، إن مصلحة السجون تعمل  جاهدة على إعدام األسرى 
وتتصرف وفق أجن���دة صهيونية عنصرية م���ن خالل تعامل 
عيادات السجون وما يسمى بمستشفى سجن الرملة وتعاملها 
االنتقامي مع األس���رى بتقدم المسكنات فقط للمرضى منهم، 
مؤك���دًا أن هناك ع���ددًا كبيرًا منهم حياته���م مهددة بالخطر 

خاصة من ذوي األمراض المزمنة.
وأض���اف، إن سياس���ة اإلهمال الطبي هي نه���ج متعمد حيث 

تعمل إدارة الس���جن على تأخي���ر العملي���ات الجراحية وعدم 
وجود أطب���اء مختصين لكثير من األم���راض المزمنة واالعتماد 
فقط على الطبيب الع���ام والممرض المناوب، إلى جانب ذلك ال 
توفر مصلحة السجون لألسرى وجبات غذائية صحية ومناسبة 
تتماش���ى مع  األمراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب 
وتصلب الش���رايين وغيرها.  واعتبر الزعانين أن اإلهمال الطبي 
مخالف���ة للمب���ادئ األساس���ية لقوانين معاملة األس���رى التي 
اعتمدته���ا الجمعية العامة لألمم المتح���دة والتي أكدت على 
حماية صحة الس���جناء والرعاية الطبية لهم. وأش���ار إلى أن 63 
شهيدًا فلس���طينيًا استشهدوا داخل الس���جون إثر اإلهمال 
الطب���ي، مطالبًا منظم���ة الصح���ة العالمية والصلي���ب األحمر 
والمؤسس���ات اإلنس���انية والحقوقية بالضغ���ط على االحتالل 

لوقف سياسة اإلهمال الطبي وتوفير العالج الالزم ألسرانا.
ودعا لضرورة العمل على إنقاذ حياة األس���رى قبل فوات األوان 
وفضح إدارة الس���جون النتهاكاتها المس���تمرة بحق األس���رى 

المرضى، مطالبًا بتش���كيل لجان تحقيق حول جرائم االحتالل 
بحق األسرى المرضى.

ومنذ مطلع 2019، تش���هد الس���جون اإلس���رائيلية توترا على 
خلفي���ة إجراءات تتخذها مصلحة الس���جون بح���ق المعتقلين 
الفلس���طينيين، م���ن بينه���ا تركيب أجهزة تش���ويش داخل 
السجون، بذريعة اس���تخدام المعتقلين ألجهزة اتصال نقالة 
مهرب���ة. كما نظمت دائرة العمل النس���ائي ف���ي حركة األحرار 
الفلسطينية، يوم أمس، وقفة دعم وإسناد لألسرى واألسيرات 
داخل س���جون االحتالل بعنوان "أس���رانا ليسوا وحدهم" وسط 
مدين���ة غ���زة. وأكد الناطق باس���م حركة األحرار  ياس���ر خلف، 
أن قضية األس���رى قضية إجم���اع وطني وس���تبقى على رأس 
األولويات، مطالبًا بأوس���ع التفاف رس���مي ووطني ومؤسساتي 
لدعمهم أمام العدوان الصهيوني الممنهج ضدهم، وللتأكيد 

على أنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة.
وأض���اف بأن إضراب األس���رى ليس غاية وإنما وس���يلة النتزاع 
حقوقهم واس���تعادة منجزاتهم والتصدي إلجراءات االحتالل 

وقياداته المجرمة ضدهم.
وق���ال خل���ف: "نعاه���د أس���رانا بأننا س���نبقى األوفي���اء لهم 
ولعذاباته���م وس���تبقى المقاوم���ة ُمش���رعة بندقيتها حتى 
تحريرهم، فالمقاومة تملك مخزونًا استراتيجيًا قادرًا على إرغام 

االحتالل للقبول بشروطها وتحقيق مطالب األسرى العادلة".
ومن جانبها، قالت الناطقة اإلعالمية باسم دائرة العمل النسائي 
للحركة نس���رين راضي، أن الجرائم واالنتهاكات التي ترتكبها 
مصلحة السجون بحق أسرانا وأسيراتنا ال تمت لإلنسانية بصلة، 
ولألس���ف تجري أمام صمت العالم الظال���م مما جعل االحتالل 
يتم���ادى بإجراءاته القمعية بحق األس���رى. وبينت راضي أن ما 
يتعرض له أسرانا وأس���يراتنا من انتهاكات تعسفية بحقهم 
يستوجب تحرك المؤسسات الحقوقية والدولية وأحرار العالم 

للتدخل الفوري لوقف جرائم االحتالل بحقهم .

غزة: وقفات تضامنية دعمًا وإسنادًا لألسرى في سجون االحتالل  

) APA images (    وقفة ت�سامنية مع الأ�سرى بغزة اأم�س

الخليل / االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألسرى بأن 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي اعتقلت يوم أمس، األس���ير 
المح���رر عمار عل���ي عمر القواس���مة )44 عاًم���ا( بعد أن 
اقتحمت منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 

المحتلة.
وأوضح���ت المؤسس���ة ف���ي بي���ان صحفي أن ق���وة من 
جيش االحتالل اقتحمت منزل المحرر القواس���مة حوالي 
الس���اعة الثانية فجرًا، وفتشته ومن ثم قيدته واعتقلته 

وانس���حبت من المكان. وأشارت إلى أن القواسمة اعتقل 
سابقًا في سجون االحتالل ببتاريخ 2003/02/26، وصدر 
بحقه حكم بالس���جن 15 عاًما، بتهمة انتمائه وعضويته 
ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي، ومش���اركته بنش���اطات 

عسكرية وإطالق نار ضد قوات االحتالل.
ويع���د من قيادات أس���رى حرك���ة الجهاد في س���جون 
االحت���الل، وعض���و مجلس الش���ورى الع���ام، وتحرر من 
س���جون االحتالل بتاريخ 2018/02/25، بعد قضائه مدة 

محكوميته كاملًة.

القدس المحتلة / االستقالل:
أفرجت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي ي���وم أمس، عن 
األسير المقدسي عيد ش���بانة )21 عاما(، بعد أن أمضى 

مدة محكوميته البالغة عامين ونصفًا داخل السجون.
وكان في اس���تقبال األس���ير المحرر ش���بانة أمام سجن 
"النقب" الصحراوي، العشرات من أفراد عائلته وأصدقائه.

واعتقل���ت قوات االحتالل ش���بانة بتاريخ 2016-11-21، 
وتنقل بين عدة سجون، وهو من سكان بلدة الطور شرق 

القدس المحتلة.

وقال والد األس���ير المحرر عيد شبانة إن: "الفرحة باإلفراج 
ع���ن نجله عب���د منقوصة في ظ���ل وجود أخي���ه فيصل 
واألس���رى في س���جون االحتالل". كما افرجت س���لطات 
االحتالل يوم أمس، عن األس���ير المقدس���ي مجدي حاتم 
صال���ح ش���اللده )19 عاًم���ا( بع���د أن أمضى عام���ًا داخل 
الس���جون، وهو قيد االعتقال منذ 2018/4/7، وتنقل في 
عدة سجون وسيتحرر من سجن "النقب"، كما أفرجت عن 
األس���ير المقدسي أمين عمر كايد حامد )21 عاًما( بعد أن 
أمضى ستة أشهر، وسيتحرر من سجن نفحة" الصحراوي.

االحتالل ُيفرج عن ثالثة أسرى
 بعد انتهاء محكوميتهم

االحتالل ُيعيد اعتقال األسير
 المحرر عمار القواسمة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

 إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

 إيداع مخطط تفصيلي لشبكة الشوارع العامة ضمن حي رقم )2( 
 منطقة تنظيم : القرارة اإلقليمية 

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للجمهور الكريم 
انها قد قررت بجلستها رقم 2019/5 المنعقدة بتاريخ 2019/1/30 إيداع مخطط 
تفصيلي لش���بكة الش���وارع العامة ضمن حي رقم )2( والمحصور بين الش���ارع 
الهيكلي رقم )19( ش���ماال والش���ارع الهيكلي رقم )11( جنوبا والشارع الهيكلي 
رقم  )36( غربا والشارع المحاذي لخط الهدنة شرقا – وذلك طبقا للمخطط المودع 
بمقر لجنة التنظيم المحلية لبلدية القرارة تطبيقا لنص المادة السادس���ة عشر 

من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه واس���تنادا لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانه يجوز 
لجميع ذوي الحقوق ف���ي األراضي واألمالك  واألبنية المش���مولة بهذا 
المش���روع او بأي مشروع اخر أودع بمقتضي المادة السادسة عشر سواء 
بصفته���م من أصحاب األمالك او بأي صف���ة اخرة االطالع على المخطط 
الم���ودع وتقديم اعتراضاتهم عليه الى مكت���ب اللجنة المحلية لبلدية 
القرارة او مكتب الس���يد / سكرتير اللجنة المركزية خالل ساعات الدوام 

الرسمي ولمدة ستين يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ المحدد ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
  مبحافظات غزة

لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة
يف الق�سية رقم 2019/22
  يف الطلب رقم 2019/346

المستدعي / اكرم منير نعمان الصالحي 
المستدعى ضده / عيسى كمال محمد الهباش ) مجهول حل اإلقامة (

نوع الدعوى / فسخ عقد شراكة
قيمة الدعوى / ) سبعة االف شيكل فقط ال غير (

   تبليغ حكم بالنشر المستبدل في الطلب رقم )2019/346(
 في القضية رقم )2019/22( فسخ عقد شراكة 

) حكمت المحكمة بفس���خ عقد الش���راكة المحرر بي���ن اطراف الدعوى 
بتاريخ 2016/6/15 وانه���اء جميع اثاره القانونية مع تضمين المدعى 

عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ أربعين دينارًا اتعاب محاماة (
صدر في 2019/31م   وتقبلوا فائق االحترام ,,,

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن محكمة جباليا الشرعية
قدم���ت لهذه المحكمة مضبط���ة وراثة  موقعة من مخت���ار جباليا مؤرخة في 
2019/4/8 تتضمن ان المتوفي رشيد بن محمد بن عبد العزيز محمد من زرنوقة 
هوي���ة رقم  917800310   مواليد 1935/1/1م وقد توفي بتاريخ 2019/2/6م 
وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته معينة بنت عبد الهادي بن رشيد 
الشيخ المشهورة محمد وفي أوالده المتولدين له من زوجته الثانية المتوفية 
قبل���ه خديجة بنت محمود بن عبد الرازق أبو الزناتيت المش���هورة محمد وهم 
منير وصفية وفي أوالده المتولدين له من زوجته الثالثة المتوفي قبله خيرية 
بنت يوس���ف بن عبد المجيد جبر المشهورة محمد وهم سامي وبشير ومحمد 
وعمر وجهاد وهي انثي ووداد وسعاد وفاطمة وزينب وفي أوالد ابنه المتوفي 
قبله س���مير المتولدي���ن له من زوجته خضرة بنت مصطف���ى بن عبد الهادي 
ومحمد وهم ميس���رة واسامة وتيسير وياس���ر ومحمد وعال وشهد وهبة وفي 
أوالد ابنه المتوفي قبله صالح المتولدين له من زوجته يس���رى بنت مصطفى 
بن عبد الهادي محمد وهم وائل ورش���يد ومحمد ودالل وداليا ورندا وعائش���ة 
ونهى وساره وريم واالء واية فقط وال وارث لها سوى من ذكر وليس لها وصية 
واجب���ة او اختياري���ة وال أوالد كبار توفوا حال حياته���ا وتركوا ورثة من له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة جباليا الش���رعية خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ النشر  حرر في 2019/4/8م

قا�سي حمكمة جباليا ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

غزة / االستقالل:
دع���ا القطاع الصح���ي في ش���بكة المنظم���ات األهلية 
الفلس���طينية إلى ضرورة توفير بديل لوقف التحويالت 

الطبية إلى المستشفيات اإلسرائيلية.
وناقش القطاع الصحي في الش���بكة خالل اجتماع عقده 
يوم أم���س، تداعيات ق���رار وزارة الصحة الفلس���طينية 
بوقف التحويالت الطبية إلى المستشفيات اإلسرائيلية، 
مؤكدًا على ضرورة اإلس���راع في توفير البدائل المناسبة 
للمرض���ى وبخاص���ة في غزة واس���تمرار تقدي���م العالج 
للمرض���ى القدامى وذلك انطالًقا من أهمية الحرص على 
اعمال الحق في الصحة وتوفير الخدمات الرعاية الصحية 

الشاملة ألبناء شعبنا في كل وقت وزمان.
وطالب القطاع الصح���ي بالعمل الحثيث من أجل تطوير 

الخدم���ات الطبية في المؤسس���ات الصحي���ة الوطنية 
وتوفير الدعم الالزم لها.

وأش���ار إل���ى الجهد الكبي���ر ال���ذي قامت ب���ه الطواقم 
والمؤسس���ات الصحي���ة المختلف���ة م���ن أج���ل تقديم 
الخدم���ات اإلس���عافية والعالجي���ة والتأهيلية لجرحى 
مس���يرات العودة على الرغم من االعتداءات اإلسرائيلية 
المستمرة على الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف حيث 

استشهد ثالثة مسعفين وأصيب المئات بجراح.
ودع���ا القطاع الصحي في الش���بكة المجتمع الدولي إلى 
محاس���بة ق���ادة االحتالل عل���ى جرائمه بحق الش���عب 
الفلس���طيني والطواقم الطبية مطالب���ًا بتوفير الحماية 
للطواق���م الطبية ودعمه���ا لضمان اس���تمرارية تقديم 

خدماتها للمواطنين الفلسطينيين.

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس قسم القسطرة القلبية في مجمع الشفاء الطبي بغزة د. محمد حبيب، 
أن تقليصات السلطة الفلسطينية تحويالت غزة العالجية لمستشفيات الضفة 
الغربية والقدس المحتلتين، بلغت %45 خالل العام الجاري، محذًرا من استمرار 
التقليص ف���ي األدوية والتحويالت مما قد يؤدي النهيار المنظومة الصحية في 

القطاع.
ولف���ت حبيب في بيان صادر عن إدارة المستش���فى، إل���ى أن التقليص أدى إلى 
إطالة قوائم انتظار حجوزات المرضى في مستش���فيات وزارة الصحة بقطاع غزة، 
لمن هم بحاجة عاجلة لتركيب دعامات عالجية، مش���يًرا إلى أنه تم الموافقة على 

)531( تحويلة طبية من أصل 1000 تحويلة، خالل الثالثة أشهر الماضية.
وأوضح أنه تم تحويل وإجراء )922( عملية قس���طرة خ���الل الربع األول من العام 
الماض���ي, في حين أنه تم إجراء )531( حالة لنفس الم���دة من العام الجاري، أي 

بنسبة تقليص انخفضت للنصف.
وأرجع س���بب تحويل المرضى إلى نق���ص الدعامات العالجية نتيجة اس���تمرار 
نقص المستهلكات الطبية الالزمة للمرضى, الذى يتزامن مع زيادة عدد الحاالت 
لهذا العام، وقوائم انتظار تطول لشهرين، منبهًا إلى أن تكلفة الدعامة الواحدة 
تتجاوز 500 دوالر في ظل الوضع االقتصادي المتردي الذى يعانيه سكان قطاع 

غزة.
ودع���ا حبيب الس���لطة إلى التراجع ع���ن تقليص التحوي���الت العالجية، وتوفير 
الدعامات والمستهلكات الطبية الالزمة إلجراء هذه العمليات داخل مستشفيات 
وزارة الصحة بغزة، والحفاظ على حياة المرضى، سيما الُمعرضة حياتهم للخطر.

كما حذر اتحاد لجان الرعاية الصحية في قطاع غزة من انهيار المنظومة الصحية، 
داعًيا إل���ى تضافر جهود جميع المؤسس���ات الصحية للنه���وض بواقع القطاع 

الصحي ومنع مزيد من التدهور.
وق���ال االتحاد ف���ي بيان له، إن القطاع الصحي في قطاع غزة يمر بأس���وأ أوضاعه 
التي تهدد بانهي���ار المنظومة الصحية كاماًل، مطالًب���ا منظمة الصحة العالمية 
بالوقوف عند مسؤولياتها إزاء الخطر الذي يتهدد المنظومة، وما يؤثر ذلك سلًبا 

على حياة آالف المرضى.

غزة/ االستقالل:
أكد مدي���ر عام الصيدلة بوزارة الصحة بقطاع غزة، 
منير البرش أن واق���ع األدوية بغزة بات صعبا جدا 
بعدما رفعت الس���لطة في رام الله يدها تماما عن 

إرسال الدواء للقطاع منذ بداية العام الجاري.
وبين البرش في تصريح له، أن أكثر من %48 من 
األدوي���ة غير متوفرة في مخازن وزارة الصحة بغزة 
"حوال���ي 237 صنفا دوائيا" كما أن أكثر من 23% 

من المستهلكات الطبية غير متوفرة.
وقال الب���رش: "هذا ينعكس س���لبًا على خدمات 
أساسية تقدمها الوزارة لمرضى السرطان وأمراض 

ال���دم والط���وارئ والعملي���ات والعناي���ة الفائقة 
والقسطرة القلبية والقلب المفتوح"، مبينًا أن هذه 
الخدمات مهددة باإليقاف بس���بب ش���ح األدوية 
والمستلزمات الخاصة وعدم توريدها من رام الله.

وش���دد عل���ى أن أزمة ال���دواء بغزة ت���زداد وتيرة 
العجز فيها بس���رعة كبيرة لع���دم وجود َمْن يورد 
ال���دواء في حين أن هناك اس���تهالكا مس���تمرا، 
قائاًل: "اس���تهالك غزة الش���هري يتجاوز مليوَني 
دوالر ش���هريًا، وهو المص���روف الفعلي لألدوية 

والمستلزمات".
وتابع: "هناك خدمات أساسية تأثرت سلبًا بوضوح 

فمستلزمات صحة األم والطفل مفقود منها أكثر 
م���ن %72، وأدوية الرعاية األولي���ة مفقود 61% 

منها".
ومضى البرش بالقول: "كما أن المصابين باألمراض 
المزمن���ة )كأمراض الضغط والس���كري التي تعد 
فئات هشة( ال تس���تطيع اليوم أن تجد أدويتها 
الخاصة بها، ما يؤثر س���لبًا عل���ى صحة المريض 
ويس���بب مضاعفات عكس���ية وله ويجعل هناك 
ضغطًا على المستشفيات لعالج هذه المضاعفات 
بسبب عدم تناول المريض أدوية مرضه المزمن".

 غزة/ االستقالل:
أك���دت وزارة الصحة في قطاع غزة ي���وم أمس، أن قوات 
االحتالل "اإلس���رائيلي" اس���تخدمت أن���واع مختلفة من 
الرص���اص الحي إل���ى جانب قنابل غ���از مجهولة تحدث 

ارتدادات صحية للمصابين.
وأوضح د. أش����رف الق����درة الناطق باس���م وزارة الصحة 
الفلس���طينية في بي���ان صحفي، أن طبيع���ة اإلصابات 
التي وصلت للمستش���فيات خالل مسيرة العودة وكسر 

الحصار تظهر نوايا االحتالل في القتل والتشويه.
كما بي���ن، أن االحت���الل اس���تخدام الق���وة القاتلة ضد 
المواطنين ش���رق قط���اع غزة، أدى إلى استش���هاد 271 

مواطنًا،  وإصابة 16500 اخرين بجراح مختلفة.
ولف���ت إل���ى أن االحتالل اس���تخدم انواع���ًا مختلفة من 

الرصاص الحي الى جانب قنابل غاز مجهولة وغير مرمزة 
تحدث ارتدادات صحية للمصابين.

وبين الق���درة،  أن االحتالل َطَور أس���اليبه القمعية 
باس���تخدام قنابل غاز معدنية و مدببة الرأس كأداة 
للقتل والتشويه تس���ببت باستشهاد 6 مواطنين 
منه���م 4 اطف���ال وإصابة العش���رات بتش���وهات 

مختلفة.
ودع���ا الق���درة، الجه���ات المعنية إلى رص���د انتهاكات 
االحتالل "اإلس���رائيلي" واستخدامه ألدوات قاتلة خارجة 

عن خواصها المعيارية.
يذك���ر، أن قوات االحتالل اس���تهدفت بش���كل مباش���ر 
مسيرات العودة وكسر الحصار التي بدأت قبل عام على 

الحدود الشرقية لقطاع غزة.

»المنظمات األهلية« تدعو 
لتوفير بديل لوقف التحويالت

صحة غزة: »إسرائيل« تستخدم قنابل غاز 
مجهولة وأنواعًا مختلفة من الرصاص

السلطة تقلص تحويالت 
غزة العالجية إلى 45 %

البرش: السلطة لم ترسل أي دواء لغزة منذ بداية العام 

غزة/ االستقالل:
أدان���ت الرابطة االس���المية اإلط���ار الطالبي لحركة 
الجهاد اإلسالمي، بشدة االعتداء الهمجي من قبل 
جه���از المخابرات الفلس���طينية عل���ى الطالب في 

جامعة النجاح الوطنية موسى دويكات.

واعتبرت الرابطة اإلسالمية في بيان لها، أن االعتداء 
على الطالب دويكات يأتي في سياق محاربة حرية 
الرأي واالنتهاك الصارخ للقانون الذي يتيح ضمان 
حرية ال���رأي والتعبير لجمي���ع المواطنين. وطالبت 
الرابطة، باإلفراج العاجل والفوري عن الطالب موسى 

دوي���كات، وضرورة فتح تحقيق مهني ومحاس���بة 
المتورطي���ن في هذا الح���ادث. ودعت، إلى تجنيب 
الجامعات كافة أش���كال التجاذب���ات والمناكفات 
السياس���ية ومنع تكرار مثل ه���ذه الحوادث التي 

تهدد السلم األهلي.

الرابطة تدين اعتداء السلطة على الطالب دويكات وتطالب باإلفراج عنه

الثالثاء 3 شعبان 1440 هــ 9 ابريل 2019 م

املجل�س الأعلى للق�ضاء
حمكمة �ضلح خانيون�س

يف الطلب رقم 2019/306
يف الق�ضية رقم 2018/298

المستدعي / فالح مشرف القدوة بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة والدتها ووالده 
وكيلهم المحامي / عمرو الناعوق    المستدعى ضدهم / 

-1  محمد مشرف نعمان القدوة – غزة – الرمال – شرق ملعب فلسطين – منزل المحافظ سابقا
-2 ربا نعمان مش���رف القدوة – غزة – مقابل وزارة االس���ري – برج الصالح – الطابق الخامس -3 
محمد ناصر جرير نعمان القدوة – غزة – ش���ارع القدس – برج الوحيدي  -4 لميس جرير نعمان 
القدوة – غزة – شارع القدس – برج الوحيدي -5 سناء جرير نعمان القدوة – غزة – شارع القدس 
– برج الوحيدي  -6 جيهان جرير نعمان القدوة – غزة – ش���ارع القدس – برج الوحيدي -7 عزة 
جرير نعمان القدوة – غزة – ش���ارع القدس – برج الوحيدي  -8 س���ميحة س���عد الدين محمود 
القدوة – غزة – شارع القدس – برج الوحيدي -9 مريد جرار نعمان القدوة – غزة – شارع القدس 
– برج الوحيدي -10 مهند جرار نعمان القدوة – غزة – شارع القدس – برج الوحيدي  -11 عائدة 
جرار نعمان القدوة – غزة – ش���ارع القدس – برج الوحيدي -12 هالة جرار نعمان القدوة – غزة 
– ش���ارع القدس – برج الوحي���دي -13 مصطفي عمران محمد االس���طل – خانيونس – مدخل 
خانيونس ترحب بكم  -14 طارق عمران محمد االسطل – خانيونس – مدخل خانيونس ترحب 
بك���م  -15 ربا عمران محمد االس���طل – خانيونس – مدخل خانيونس ترحب بكم -16 س���ميح 

محمود يوسف بشير – غزة – شارع العيون – برج وشاح الطابق الرابع
  نوع الدعوى / قسيمة أموال مشتركة غير منقولة 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية / 2018/298
الى المس����تدعى ضدهم المذكوري����ن بعاليه بما ان المس����تدعى قد اقام عليكم 
دعوى ) قس����مة أموال مش����تركة غير منقولة ( اس����تنادا الى ما يدعيه في الئحة 
دعواه المرفق لكم نس����خة منها ومن مرفقاتها لدي قلم المحكمة لذلك يقتضي 
عليكم الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس����ة عش����ر يوم����ا من تاريخ تبليغكم 
ه����ذه المذكرة كما يقتض����ي ان تودعوا قلم هذه المحكم����ة ردكم التحرير خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انهم قد تحدد لها جلسة 
الخمي����س 2019/5/23م لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن 
ذلك يجوز للمستدعى ان يسير في دعواه حسب األصول تحريرا في 2019/4/1م

رئي�س قلم حمكمة �ضلح خانيون�س
اأ.فتحي ح�ضني حم�ضن

دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
دائرة التنفيذ

حمكمة غزة ال�ضرعية
إعالن إخطار تنفيذ حكم

إلى المنفذ ضده/ عمر نايف محمد محي الدين الشوا- من غزة الدرج وسكانها سابقًا 
ومجه���ول محل اإلقامة خارج قط���اع غزة في تركيا اآلن، ُأبلغك أن���ه وطبقًا لاللتزام 
المترت���ب عليك بموج���ب الحكم الصادر ع���ن محكمة غزة الش���رعية لصالح طالبة 
التنفيذ/ تحرير مس���عود أيوب العرايش���ي من غزة تل الهوا والذي يلزمك بتنفيذ 
قرار المحكمة المذكور بدفع مبلغ وقدره )55( دينار أردني شهريًا قيمة حكم نفقة 
زوجة أس���اس 2019/02 صادر بتاريخ 2019/3/19م وذلك اعتبارًا من تاريخ الطلب 
الواقع في 2019/1/3م لصالح طالبة التنفيذ تحرير المذكورة أعاله باإلضافة للرسوم 
والمصروف���ات القانونية وقدرها )125( ش���يكل و)10( دنانير أتعاب محامي تدفع 
مرة واح���دة فقط وذلك على ذمة القضية التنفيذية رق���م )204 / 2019( ونكلفك 
بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة غزة الش���رعية 
االبتدائية خالل أس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالن وان لم تحضر فإن دائرة التنفيذ 

ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في 2019/4/8م

ماأمور التنفيذ
اأمني �ضلحي الدحدوح

دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
دائرة التنفيذ

حمكمة غزة ال�ضرعية
إعالن إخطار تنفيذ حكم

إلى المنفذ ضده/ خالد رزق خالد عليوة من غزة وس���كانها س���ابقًا ومجهول محل 
اإلقام���ة خارج قطاع غزة في أمريكا اآلن، ُأبلغك أن���ه طبقًا لاللتزام المترتب عليك 
بموجب الحكم الصادر عن محكمة غزة الشرعية لصالح طالبة التنفيذ/ منار عدنان 
دي���ب أبو ضلفة من غزة وس���كانها والذي يلزمك بتنفيذ ق���رار المحكمة المذكور 
بدفع مبلغ وقدره )90( تسعون دينارًا أردنيا شهريًا قيمة حكم نفقة زوجة أساس 
1088 / 2017 ص���ادر بتاريخ 2018/6/21م وذل���ك اعتبارًا من تاريخ الطلب الواقع 
ف���ي 2017/10/11م لصالح طالبة التنفيذ منار المذكورة أعاله باإلضافة للرس���وم 
والمصروف���ات القانونية وقدرها )125( مائة وخمس���ة وعش���رون ش���يكل تدقع 
مرة واح���دة فقط وذلك على ذمة القضية التنفيذي���ة رقم 205 / 2019 ونكلفك 
بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة غزة الشرعية 
االبتدائية خالل أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن وان لم تحضر فإن دائرة التنفيذ 

ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في 2019/4/8م

ماأمور التنفيذ
اأمني �ضلحي الدحدوح

خزاعة / االستقالل:
بدأت يوم أم���س، في بلدة خزاعة الخطوات األولى 
من تنفيذ مش���روع المنحة الكويتية، الذي يموله 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، 
تحت إش���راف اإلدارة العامة للمش���اريع التابعة 
لوزارة الحكم المحلي، وتنفيذ ش���ركة الفرا إخوان 

للهندسة والمقاوالت.
و أوضح المهندس إسماعيل الشواف رئيس قسم 
الهندس���ة والتنظيم بالبلدي���ة أن مجموع قيمة 
المنح���ة المقدمة لبلدة خزاع���ة يصل 1500000 
دوالر أمريكي مقس���مة على ثالثة مشاريع خاصة 
بإع���ادة تأهيل عدد من الش���وارع الرئيس���ية في 

البلدة والتي تعرضت ألضرار جسيمة خالل عدوان 
2014م. وأضاف الشواف أن مدة تنفيذ المشاريع 
الثالثة هي 150 يوم عمل، تش���مل تبليط حوالي 
21000 متر مربع من الشوارع وتبليع 8000 م2 من 
األرصفة، إضافة إلى إعادة سفلتة حوالي 20000 

م2 من الطرق الرئيسية.

البدء بتنفيذ مشاريع المنحة الكويتية في بلدة خزاعة

خانيونس/ االستقالل:
أعلن رئيس بلدية خانيونس م. عالء الدين 
البطة إطالق النس���خة الثانية من مسابقة 
»خانيون���س للق���راءة« والت���ي تنظمه���ا 
بالتعاون مع مديريت���ي التربية والتعليم 
المدارس  لطلبة  خانيونس  )غرب-ش���رق( 
لوكالة غوث  والتابعة  الحكومية والخاصة 

وتشغيل الالجئين في المحافظة.
وأكد م. البطة على أهمية تنظيم النسخة 
الثاني���ة من المس���ابقة والتي س���يكون 

لها ال���دور البارز في دعم ثقاف���ة القراءة 
والمطالعة لدى أبنائنا الطلبة، مشيدًا بدور 
مديريت���ي التربية والتعلي���م بالمحافظة 
كحاضن���ة تربوية للمس���ابقة وجهودهم 
في إث���راء كاف���ة مراحلها بالعل���م والرأي 
والمش���ورة، والتي س���اهمت ف���ي إنجاح  

المسابقة في نسختها األولى.
جاءت تلك التصريحات خالل حفل نظمته 
مدرس���ة طارق بن زياد األساسية الفتتاح 
معرض الوسائل التعليمية الخاص باللغة 

العربي���ة ضمن فعاليات مب���ادرة »كتابي 
بيدي.. أبني غدي«، بمشاركة مدير مديرية 
التربية والتعليم عبد الرحيم الفرا، ومدراء 
المدارس واإلدارة المدرس���ية  وحشد من 

الطلبة وذويهم.
وبين م. البطة أهمية القراءة في المقاومة 
وبناء الش���عوب وفي نش���ر ثقافة القراءة 
والتش���جيع عليها ورعاية الموهوبين من 
كافة الفئات العمري���ة، مثنيًا على جهود  
التربي���ة والتعلي���م التي ترتبط  مديرية 

ببرامج وفعاليات مش���تركة م���ع البلدية، 
داعيًا الجميع إلى االستفادة من الخدمات 
التي تقدمها بلدي���ة خانيونس من خالل 
مرافقها الثقافية والتعليمية ومن بينها 
المكتب���ة العام���ة ومكتبة الطف���ل ومركز 

إيثار.
وم���ن جانبه أكد  الفرا على أهمية الجهود 
المبذولة لتنشئة األجيال وزيادة قدرتهم 
على مواجهة التحدي���ات من خالل إعداد 
جيل متس���لح بالعل���م والثقاف���ة والقيم 

والثواب���ت الوطنية، مثمن���ًا جهود بلدية 
خانيون���س  في دعم قط���اع التعليم من 
خالل تنفيذ البرامج النوعية التي تهدف 
إلى الرقي بمستوى الطلبة وبناء قدراتهم.

واختتم الحفل ال���ذي تخلله مجموعة من 
الفق���رات الفنية الش���يقة م���ن الفلكلور 
الفلس���طيني والدبك���ة الش���عبية إفتاح 
معرض الوس���ائل التعليمية التي شارك 

في إنتاجها الطلبة والمجلس المدرسي.

غزة / االستقالل:
انطلقت في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية احتفالية يوم 
الطفل الفلس���طيني "بس���مة ال تغيب"، والتي ينظمها قسم 
العلوم التربوية في ذكرى يومي الطفل الفلس���طيني واليتيم 
بالش���راكة مع معه���د األمل لأليت���ام، وبرعاي���ة وزارة التربية 
والتعليم العالي، مدرس���ة وروضة البس���مة الجميلة، مدرس���ة 

وروضة المتميزين الحديثة ومؤسسة بالد الشمال.
وقال رئيس الكلية رفعت رس���تم ف���ي كلمته خالل االحتفال: 
"إنه لمن دواعي س���رورنا أن نلتقيكم اليوم في احتفالية يوم 
الطفل الفلسطيني، هذا العرس الطفولي المميز الذي ننظمه 

للعام التاسع عشر على التوالي تحت شعار "بسمة ال تغيب".
وأضاف أن هذا العرس يمثل فرصة مواتية الستضافة المئات 
من األطفال لرس���م البسمة على ش���فاههم في هذه األوقات 
القاس���ية التي يعيشها الشعب الفلس���طيني المحاصر، وما 
كان ذلك إال إيماًنا منا بأهمية خدمة هذه الش���ريحة األساسية 
في المجتمع، وضرورة أن نوليها كل االهتمام والدعم والرعاية 

الممكنة بكافة الوسائل والمتاحة".
وأش���ار إلى أن هذه االحتفالية ستستمر على مدار ثالثة أيام، 
وتش���تمل على مجموع���ة متكاملة من األنش���طة والفعاليات 

والفقرات تم اختيارها بعناية إلسعاد األطفال.
من جانبه، قال رئيس قسم العلوم التربوية هشام غراب: 
"نق����ف اليوم ونحن نعت����ز ونفتخر باحتضاننا لش����ريحة 
األطف����ال التي ه����ي س����عادة الحاضر وأمل المس����تقبل، 
فبرعايتهم واكتش����اف مواهبهم وقدراتهم والعمل على 

تطويرها يكمن االستثمار الحقيقي".
وأضاف "نحن نغرس في نفوسهم حب العلوم والتكنولوجيا، 
ونعمل على رفع مستوى ثقتهم بأنفسهم ونغرس فيهم حب 
القراءة وحب الكتاب، وننمي مواهبهم وابداعاتهم وندعمهم 
نفسيا ونرفه عنهم كما ونعدهم للمستقبل بأفضل اإلمكانات 

المتاحة". وتابع "نحرص كذلك على دمج األيتام بأقرانهم وزرع 
محبتهم في النفوس ورس���م البسمة على شفاههم من خالل 
أنش���طتنا المتعددة، والعمل كذلك عل���ى تطوير بنية رياض 
األطفال االدارية والخدماتية وتحفيز المؤسسات لتوفير بيئة 

آمنة للطفل في جوانبها المتعددة".
م���ن ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة معهد األمل لأليتام عالء 
الش���رفا: "من دواعي س���رورنا ان نحتفل بيوم الطفل لنس���لط 
الضوء على أطفالنا الذين ال يزالون يعانون من افتقاد أبس���ط 
حقوق التمت���ع بطفولتهم البريئة وحق الحي���اة جراء الحصار 
الخان���ق على القط���اع، كما ال ننس���ى في هذا الي���وم أطفالنا 

األيتام".
وأوضح أن اليتيم جزء ال يتجزأ من هموم الش���عب الفلسطيني 
الذي عان���ى الويالت المتعاقبة، والذي ه���و جدير بكل عطف 

وحنان.
 وتخلل الحفل مجموعة من العروض المس���رحية والفنية التي 
قدمها أطفال مدرس���ة المتميزين الحديثة وروضة ومدرس���ة 
البس���مة الجميلة وأطفال معهد األمل لأليت���ام وروضة براعم 
القدس، كما جرى افتتاح معرض وسائل وألعاب الطفولة الذي 

يضم نخبة من إبداعات طالبات الكلية.

انطالق فعاليات احتفالية يوم الطفل »بسمة ال تغيب« بالكلية الجامعية

إطــالق النسخــة الثانيــة مــن مسابقــة »خــانيونس للقــراءة«
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املجل�س الأعلى للق�ضاء
حمكمة �ضلح خانيون�س

يف الطلب رقم 2019/306
يف الق�ضية رقم 2018/298

المستدعي / فالح مشرف القدوة بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة والدتها ووالده 
وكيلهم المحامي / عمرو الناعوق    المستدعى ضدهم / 

-1  محمد مشرف نعمان القدوة – غزة – الرمال – شرق ملعب فلسطين – منزل المحافظ سابقا
-2 ربا نعمان مش���رف القدوة – غزة – مقابل وزارة االس���ري – برج الصالح – الطابق الخامس -3 
محمد ناصر جرير نعمان القدوة – غزة – ش���ارع القدس – برج الوحيدي  -4 لميس جرير نعمان 
القدوة – غزة – شارع القدس – برج الوحيدي -5 سناء جرير نعمان القدوة – غزة – شارع القدس 
– برج الوحيدي  -6 جيهان جرير نعمان القدوة – غزة – ش���ارع القدس – برج الوحيدي -7 عزة 
جرير نعمان القدوة – غزة – ش���ارع القدس – برج الوحيدي  -8 س���ميحة س���عد الدين محمود 
القدوة – غزة – شارع القدس – برج الوحيدي -9 مريد جرار نعمان القدوة – غزة – شارع القدس 
– برج الوحيدي -10 مهند جرار نعمان القدوة – غزة – شارع القدس – برج الوحيدي  -11 عائدة 
جرار نعمان القدوة – غزة – ش���ارع القدس – برج الوحيدي -12 هالة جرار نعمان القدوة – غزة 
– ش���ارع القدس – برج الوحي���دي -13 مصطفي عمران محمد االس���طل – خانيونس – مدخل 
خانيونس ترحب بكم  -14 طارق عمران محمد االسطل – خانيونس – مدخل خانيونس ترحب 
بك���م  -15 ربا عمران محمد االس���طل – خانيونس – مدخل خانيونس ترحب بكم -16 س���ميح 

محمود يوسف بشير – غزة – شارع العيون – برج وشاح الطابق الرابع
  نوع الدعوى / قسيمة أموال مشتركة غير منقولة 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية / 2018/298
الى المس����تدعى ضدهم المذكوري����ن بعاليه بما ان المس����تدعى قد اقام عليكم 
دعوى ) قس����مة أموال مش����تركة غير منقولة ( اس����تنادا الى ما يدعيه في الئحة 
دعواه المرفق لكم نس����خة منها ومن مرفقاتها لدي قلم المحكمة لذلك يقتضي 
عليكم الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس����ة عش����ر يوم����ا من تاريخ تبليغكم 
ه����ذه المذكرة كما يقتض����ي ان تودعوا قلم هذه المحكم����ة ردكم التحرير خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انهم قد تحدد لها جلسة 
الخمي����س 2019/5/23م لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن 
ذلك يجوز للمستدعى ان يسير في دعواه حسب األصول تحريرا في 2019/4/1م

رئي�س قلم حمكمة �ضلح خانيون�س
اأ.فتحي ح�ضني حم�ضن

دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
دائرة التنفيذ

حمكمة غزة ال�ضرعية
إعالن إخطار تنفيذ حكم

إلى المنفذ ضده/ عمر نايف محمد محي الدين الشوا- من غزة الدرج وسكانها سابقًا 
ومجه���ول محل اإلقامة خارج قط���اع غزة في تركيا اآلن، ُأبلغك أن���ه وطبقًا لاللتزام 
المترت���ب عليك بموج���ب الحكم الصادر ع���ن محكمة غزة الش���رعية لصالح طالبة 
التنفيذ/ تحرير مس���عود أيوب العرايش���ي من غزة تل الهوا والذي يلزمك بتنفيذ 
قرار المحكمة المذكور بدفع مبلغ وقدره )55( دينار أردني شهريًا قيمة حكم نفقة 
زوجة أس���اس 2019/02 صادر بتاريخ 2019/3/19م وذلك اعتبارًا من تاريخ الطلب 
الواقع في 2019/1/3م لصالح طالبة التنفيذ تحرير المذكورة أعاله باإلضافة للرسوم 
والمصروف���ات القانونية وقدرها )125( ش���يكل و)10( دنانير أتعاب محامي تدفع 
مرة واح���دة فقط وذلك على ذمة القضية التنفيذية رق���م )204 / 2019( ونكلفك 
بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة غزة الش���رعية 
االبتدائية خالل أس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالن وان لم تحضر فإن دائرة التنفيذ 

ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في 2019/4/8م

ماأمور التنفيذ
اأمني �ضلحي الدحدوح

دولة فل�ضطني
ال�ضلطة الق�ضائية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�ضرعي
دائرة التنفيذ

حمكمة غزة ال�ضرعية
إعالن إخطار تنفيذ حكم

إلى المنفذ ضده/ خالد رزق خالد عليوة من غزة وس���كانها س���ابقًا ومجهول محل 
اإلقام���ة خارج قطاع غزة في أمريكا اآلن، ُأبلغك أن���ه طبقًا لاللتزام المترتب عليك 
بموجب الحكم الصادر عن محكمة غزة الشرعية لصالح طالبة التنفيذ/ منار عدنان 
دي���ب أبو ضلفة من غزة وس���كانها والذي يلزمك بتنفيذ ق���رار المحكمة المذكور 
بدفع مبلغ وقدره )90( تسعون دينارًا أردنيا شهريًا قيمة حكم نفقة زوجة أساس 
1088 / 2017 ص���ادر بتاريخ 2018/6/21م وذل���ك اعتبارًا من تاريخ الطلب الواقع 
ف���ي 2017/10/11م لصالح طالبة التنفيذ منار المذكورة أعاله باإلضافة للرس���وم 
والمصروف���ات القانونية وقدرها )125( مائة وخمس���ة وعش���رون ش���يكل تدقع 
مرة واح���دة فقط وذلك على ذمة القضية التنفيذي���ة رقم 205 / 2019 ونكلفك 
بالوفاء بااللتزام المذكور وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة غزة الشرعية 
االبتدائية خالل أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن وان لم تحضر فإن دائرة التنفيذ 

ستباشر إجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر في 2019/4/8م

ماأمور التنفيذ
اأمني �ضلحي الدحدوح

خزاعة / االستقالل:
بدأت يوم أم���س، في بلدة خزاعة الخطوات األولى 
من تنفيذ مش���روع المنحة الكويتية، الذي يموله 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، 
تحت إش���راف اإلدارة العامة للمش���اريع التابعة 
لوزارة الحكم المحلي، وتنفيذ ش���ركة الفرا إخوان 

للهندسة والمقاوالت.
و أوضح المهندس إسماعيل الشواف رئيس قسم 
الهندس���ة والتنظيم بالبلدي���ة أن مجموع قيمة 
المنح���ة المقدمة لبلدة خزاع���ة يصل 1500000 
دوالر أمريكي مقس���مة على ثالثة مشاريع خاصة 
بإع���ادة تأهيل عدد من الش���وارع الرئيس���ية في 

البلدة والتي تعرضت ألضرار جسيمة خالل عدوان 
2014م. وأضاف الشواف أن مدة تنفيذ المشاريع 
الثالثة هي 150 يوم عمل، تش���مل تبليط حوالي 
21000 متر مربع من الشوارع وتبليع 8000 م2 من 
األرصفة، إضافة إلى إعادة سفلتة حوالي 20000 

م2 من الطرق الرئيسية.

البدء بتنفيذ مشاريع المنحة الكويتية في بلدة خزاعة

خانيونس/ االستقالل:
أعلن رئيس بلدية خانيونس م. عالء الدين 
البطة إطالق النس���خة الثانية من مسابقة 
»خانيون���س للق���راءة« والت���ي تنظمه���ا 
بالتعاون مع مديريت���ي التربية والتعليم 
المدارس  لطلبة  خانيونس  )غرب-ش���رق( 
لوكالة غوث  والتابعة  الحكومية والخاصة 

وتشغيل الالجئين في المحافظة.
وأكد م. البطة على أهمية تنظيم النسخة 
الثاني���ة من المس���ابقة والتي س���يكون 

لها ال���دور البارز في دعم ثقاف���ة القراءة 
والمطالعة لدى أبنائنا الطلبة، مشيدًا بدور 
مديريت���ي التربية والتعلي���م بالمحافظة 
كحاضن���ة تربوية للمس���ابقة وجهودهم 
في إث���راء كاف���ة مراحلها بالعل���م والرأي 
والمش���ورة، والتي س���اهمت ف���ي إنجاح  

المسابقة في نسختها األولى.
جاءت تلك التصريحات خالل حفل نظمته 
مدرس���ة طارق بن زياد األساسية الفتتاح 
معرض الوسائل التعليمية الخاص باللغة 

العربي���ة ضمن فعاليات مب���ادرة »كتابي 
بيدي.. أبني غدي«، بمشاركة مدير مديرية 
التربية والتعليم عبد الرحيم الفرا، ومدراء 
المدارس واإلدارة المدرس���ية  وحشد من 

الطلبة وذويهم.
وبين م. البطة أهمية القراءة في المقاومة 
وبناء الش���عوب وفي نش���ر ثقافة القراءة 
والتش���جيع عليها ورعاية الموهوبين من 
كافة الفئات العمري���ة، مثنيًا على جهود  
التربي���ة والتعلي���م التي ترتبط  مديرية 

ببرامج وفعاليات مش���تركة م���ع البلدية، 
داعيًا الجميع إلى االستفادة من الخدمات 
التي تقدمها بلدي���ة خانيونس من خالل 
مرافقها الثقافية والتعليمية ومن بينها 
المكتب���ة العام���ة ومكتبة الطف���ل ومركز 

إيثار.
وم���ن جانبه أكد  الفرا على أهمية الجهود 
المبذولة لتنشئة األجيال وزيادة قدرتهم 
على مواجهة التحدي���ات من خالل إعداد 
جيل متس���لح بالعل���م والثقاف���ة والقيم 

والثواب���ت الوطنية، مثمن���ًا جهود بلدية 
خانيون���س  في دعم قط���اع التعليم من 
خالل تنفيذ البرامج النوعية التي تهدف 
إلى الرقي بمستوى الطلبة وبناء قدراتهم.

واختتم الحفل ال���ذي تخلله مجموعة من 
الفق���رات الفنية الش���يقة م���ن الفلكلور 
الفلس���طيني والدبك���ة الش���عبية إفتاح 
معرض الوس���ائل التعليمية التي شارك 

في إنتاجها الطلبة والمجلس المدرسي.

غزة / االستقالل:
انطلقت في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية احتفالية يوم 
الطفل الفلس���طيني "بس���مة ال تغيب"، والتي ينظمها قسم 
العلوم التربوية في ذكرى يومي الطفل الفلس���طيني واليتيم 
بالش���راكة مع معه���د األمل لأليت���ام، وبرعاي���ة وزارة التربية 
والتعليم العالي، مدرس���ة وروضة البس���مة الجميلة، مدرس���ة 

وروضة المتميزين الحديثة ومؤسسة بالد الشمال.
وقال رئيس الكلية رفعت رس���تم ف���ي كلمته خالل االحتفال: 
"إنه لمن دواعي س���رورنا أن نلتقيكم اليوم في احتفالية يوم 
الطفل الفلسطيني، هذا العرس الطفولي المميز الذي ننظمه 

للعام التاسع عشر على التوالي تحت شعار "بسمة ال تغيب".
وأضاف أن هذا العرس يمثل فرصة مواتية الستضافة المئات 
من األطفال لرس���م البسمة على ش���فاههم في هذه األوقات 
القاس���ية التي يعيشها الشعب الفلس���طيني المحاصر، وما 
كان ذلك إال إيماًنا منا بأهمية خدمة هذه الش���ريحة األساسية 
في المجتمع، وضرورة أن نوليها كل االهتمام والدعم والرعاية 

الممكنة بكافة الوسائل والمتاحة".
وأش���ار إلى أن هذه االحتفالية ستستمر على مدار ثالثة أيام، 
وتش���تمل على مجموع���ة متكاملة من األنش���طة والفعاليات 

والفقرات تم اختيارها بعناية إلسعاد األطفال.
من جانبه، قال رئيس قسم العلوم التربوية هشام غراب: 
"نق����ف اليوم ونحن نعت����ز ونفتخر باحتضاننا لش����ريحة 
األطف����ال التي ه����ي س����عادة الحاضر وأمل المس����تقبل، 
فبرعايتهم واكتش����اف مواهبهم وقدراتهم والعمل على 

تطويرها يكمن االستثمار الحقيقي".
وأضاف "نحن نغرس في نفوسهم حب العلوم والتكنولوجيا، 
ونعمل على رفع مستوى ثقتهم بأنفسهم ونغرس فيهم حب 
القراءة وحب الكتاب، وننمي مواهبهم وابداعاتهم وندعمهم 
نفسيا ونرفه عنهم كما ونعدهم للمستقبل بأفضل اإلمكانات 

المتاحة". وتابع "نحرص كذلك على دمج األيتام بأقرانهم وزرع 
محبتهم في النفوس ورس���م البسمة على شفاههم من خالل 
أنش���طتنا المتعددة، والعمل كذلك عل���ى تطوير بنية رياض 
األطفال االدارية والخدماتية وتحفيز المؤسسات لتوفير بيئة 

آمنة للطفل في جوانبها المتعددة".
م���ن ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة معهد األمل لأليتام عالء 
الش���رفا: "من دواعي س���رورنا ان نحتفل بيوم الطفل لنس���لط 
الضوء على أطفالنا الذين ال يزالون يعانون من افتقاد أبس���ط 
حقوق التمت���ع بطفولتهم البريئة وحق الحي���اة جراء الحصار 
الخان���ق على القط���اع، كما ال ننس���ى في هذا الي���وم أطفالنا 

األيتام".
وأوضح أن اليتيم جزء ال يتجزأ من هموم الش���عب الفلسطيني 
الذي عان���ى الويالت المتعاقبة، والذي ه���و جدير بكل عطف 

وحنان.
 وتخلل الحفل مجموعة من العروض المس���رحية والفنية التي 
قدمها أطفال مدرس���ة المتميزين الحديثة وروضة ومدرس���ة 
البس���مة الجميلة وأطفال معهد األمل لأليت���ام وروضة براعم 
القدس، كما جرى افتتاح معرض وسائل وألعاب الطفولة الذي 

يضم نخبة من إبداعات طالبات الكلية.

انطالق فعاليات احتفالية يوم الطفل »بسمة ال تغيب« بالكلية الجامعية

إطــالق النسخــة الثانيــة مــن مسابقــة »خــانيونس للقــراءة«
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/اش���رف جميعان محمد ابو غياض  
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)906694294   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن/ نضال ماجد مس���عود  عن فقد 
بطاق���ة هويت���ي الش���خصية  الت���ي تحم���ل رقم 
)801706417   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطنة / مرام بش���ير يونس صقر   عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)401820204   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطنة /منى ابراهيم زكريا الحداد    عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)969885128 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن/ نور محمد محم���ود حتحت   عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)803450261     ( فعل���ى م���ن يجده���ا رج���اء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ مرفت جميل محمد الحطاب     عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)801598236   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

هذا وق���ررت الحرك���ة األس���يرة في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي، بدء معركة اإلضراب المفتوح عن الطعام 
مس���اء امس االثنين، بعد تعنت إدارة مصلحة السجون 
اإلس���رائيلية وع���دم اس���تجابتها لمطال���ب األس���رى 
الُمتمثل���ة، ب���� " إزالة أجهزة التش���ويش من األقس���ام 
والغ���رف التي تم تركبيها مؤخ���را، باإلضافة إلى وقف 
االعتداءات واالقتحام المستمرة للسجون، وتوفير أدنى 

مقومات الحياة داخل السجون". 
وأكدت هيئ���ة ش���ؤون األس���رى والمحررين ف���ي بياٍن 
مقتض���ٍب له���ا أن قي���ادات الحركة األس���يرة ومعهم 
مئات األس���رى بدأوا باإلضراب المفتوح عن الطعام بعد 
تعنت إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الحركة 

األسيرة. 

قلق وخوف 
وتقول والدة األس���ير ل�"االس���تقالل":" خوفي وقلقي لم 
يتوقف للحظة منذ أس���ر عمر قبل س���ت سنوات فهو 
فل���ذة كبدي وقطعة من روح���ي، كل يوم بخاف يصيبه 
مكروم داخل الس���جن، لكن اليوم أشعر أن نارًا مشتعلة 
ف���ي قلبي من ش���دة الخوف علية خاص���ة بعد الهجمة 
الشرسة واالعتداءات الوحشية ضد االسرى خالل الفترة 

األخيرة". 
وأضافت بحرقة وحس���رة:" من 25يوم ما بعرف شيء عن 
ابن���ي عمر، بع���رف وضعه من األخبار كل يوم األس���رى 
يمرون بمعاناة ش���ديدة ، قم���ع وانتهاكات وتنقل بين 
األقسام، ناهيك عن أجهزة التشويش التي ُتسبب لهم 
السرطان"، مشيرًة إلى أن عمر بداية األحداث األخيرة في 
الس���جون كان يقبع داخل سجن ريمون "قسم 7" ثم تم 

نقله "لقسم "1. 
وأكدت أن االسرى داخل السجون اإلسرائيلية يحتاجون 

لوقفة جادة وحقيقية من قبل الفصائل بتوحيد الصف 
الفلس���طيني، لمواجهة قرارات السجان الظالم وتعزيز 
صمود االس���رى في معركتهم ضد الس���جان، الفتة إلى 
أن اعتصام ذوي االس���رى أمام الصليب األحمر ال يكفي 

وحده للتضامن مع االسرى ودعم صمودهم. 

املوت ينتظرهم 
وال يختلف حال والدة األسير أحمد الشنا عن سابقتها، 
فحالة األلم والحسرة التي تعتريها ال تفارق قلبها، منذ 
س���ماعها عن تصاعد حدة المواجهة بين األسرى وإدارة 
مصلحة الس���جون، والتي وصل���ت ذروتها بعد عمليتي 
القمع األش���د ف���ي ُمعتقل���ي "عوفر" و"النق���ب" والتي 
أسفرت عن إصابة العشرات من األسرى، وإعالن االسرى 

يخوضون االضراب المفتوح عن الطعام. 
وتق���ول الش���نا ل�"االس���تقالل":" أبناؤنا داخل الس���جون 

يخض���ون معرك���ة كبي���رة مع الس���جان وحده���م، فهم 
يتعرض���ون إلى الموت أل���ف مرة بالي���وم، نتيجة أفعال 
االحتالل القمعية و االعتداءات المستمرة عليهم، كذلك 
ُيعانون من أجهزة التش���ويش الت���ي وضعها االحتالل 

للتنغيص عليهم واصابتهم بمرض السرطان القاتل". 
وتتابع بغضب:" ُحرمنا من أبنائنا سنوات طويلة وتحملنا 
غيابهم على أمل يعودون النا بيوم س���المين، لألس���ف 
قطعت رواتبهم و حرمنا م���ن زيارتهم و ُيصر االحتالل 
على اصابتهم باألمراض القاتلة عبر أجهزة التشويش، 
كل هادي الجرائم بتصير بحق أوالدنا والعالم س���اكت 
مش حاسس بوجعنا"، متسائلة:" ماذا ننتظر أن يعودوا 

لنا بتابوت أو كيس نايلون كي نتحرك؟ ".
وأضافت:" االس���رى دخلوا معركة االضراب المفتوح  في 
ظل رفض إدارة مصلحة السجون االستجابة لمطالبهم، 

الفت���ة الى ان دخول االس���رى في االضراب يش���عل نار 
الخ���وف داخل أهالي االس���رى في ظل م���ا يعانون من 

مشاكل صحية كتيره  وخاصة ابنها احمد ". 
وطالبت المجتم���ع الدولي بالتدخل العاجل لمس���اندة 
األس���رى ودعمهم حتى تحرير كامل األسرى من سجون 

االحتالل.

تعزيز �سمود الأ�سرى
ومن جانبه، أكد الناطق اإلعالمي باس���م مؤسسة مهجة 
القدس للش���هداء واألسرى طارق أبو شلوف، أن االسرى 
الفلسطينيين داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي بحاجه 
الى دعم وتعزيز صمودهم في معركتهم مع الس���جان 
على المستوى المحلي والدولي والسياسي، مشددًا على 
أن التضامن القوي مع األسرى ُيشكل قوة ضغط كبيرة 

على االحتالل للخضوع لمطالبهم. 
وأوضح أبو ش����لوف ل�"االستقالل"، أن التضامن مع االسري 
في معركة األمعاء الخاوية وتعزيز صمودهم ضد السجان، 
يتم من خالل تبن����ي الخطوات التصعيدية التي يتخذها 
االس����رى داخل الس����جون، وتنظي����م فعالي����ات ووقفات 
احتجاجية أمام المؤسس����ات الدولية لنقل رسائلهم الى 
الُمجتم����ع الدولي وفضح جرائم االحت����الل ضدهم داخل 
الس����جون، كذلك أن ُيس����لط اإلعالميين وأصح����اب الرأي 
والفكر على قضية األس����رى ليس فقط باللغة العربية إنما 

باللغة اإلنجليزية التي ُيجيدها دول العالم األوروبي. 
وبي���ن أن تعزيز صمود االس���رى ال ُيمكن أن يتم بعيدًا 
ع���ن الجانب السياس���ي، فعل���ى الفصائ���ل والُمقاومة 
الفلس���طينية أن تق���ف بجدي���ة لدع���م االس���رى في 
اضرابه���م، وأن ُتم���ارس الضغط عل���ى االحتالل بكافة 
الوس���ائل الُمتاح���ة لديها إلجباره على تحس���ين حياة 

االسرى داخل السجون و الخضوع لمطالبهم. 

مع دخول أبنائهم اإلضراب عن الطعام.. ذوو األسرى قلوب مثقلة باأللم 
غزة/ دعاء احلطاب:

يف غرفت��ه، وعل��ى �س��ريره الف��ارغ  كانت حتت�س��ن �س��ورة ابنها 
الأ�س��ر ل�س��اعاٍت طويل��ة وعيناها تذرف��ان الدموع اأمل��ًا وخوفًا 
عليه، جراء احلملة الإ�سرائيلية ال�سر�سة التي ت�سنها �سلطات 

الحت��ال بحق الأ�س��رى يف ال�س��جون، بالتزامن مع  خو�س��هم 
اإ�س��راٍبا مفتوحا عن الطعام بعد رف�ض اإدارة م�سلحة ال�سجون 
ملطالبه��م امل�س��روعة. وال��دة الأ�س��ر عم��ر وادي )27 عام��ًا(، 
واح��دة م��ن مئ��ات ب��ل اآلف الفل�س��طينيات اللوات��ي �س��لبهن 

الحت��ال فل��ذات اأكباده��ن، وجعله��ن يتجرعن العلق��م يوميًا 
لفقدانه��م، وُي�س��عل يف قلوبه��ن نار اخل��وف والقلق عليه��م اإزاء 
التنكيل باأبنائهن والعتداء عليهم ب�س��كٍل �سبة يومي، خا�سًة 

بعد ت�ساعد حدة املواجهة بني الأ�سرى واإدارة ال�سجون. 

غزة / االستقالل:
اتهم مركز أسرى فلس����طين للدراسات سلطات 
االحتالل االس����رائيلي بتعمد ممارس����ة سياسة 
القت����ل البط����يء بحق األس����رى المرض����ى، بمنع 
تقديم العالج الالزم لهم وتأخير الفحص الطبي 
لس����نوات حتى تتغلغل األمراض في أجسادهم 
لحد انعدام األمل في شفائهم وارتقاء بعضهم 

شهداء كان آخرهم األسير فراس بارود.
وذكر الناطق باس����م المركز رياض األش����قر في 
بيان صحفي بمناس����به الي����وم العالمي للصحة 
والذي يصادف الس����ابع من نيسان من كل عام، 
الدول����ي لمضاعفة  المجتم����ع  والذي خصص����ه 
العم����ل لحماي����ة صحة الن����اس ف����ي كل أنحاء 
العال����م وعافيتهم، وجعله����ا أولوية للمنظمات 

الصحي����ة، وخاصة منظم����ة الصح����ة العالمية. 
وق����ال إن المجتم����ع الدولي ال����ذي خصص هذا 
اليوم لحماية األس����رى المرض����ى، ال يلتفت الى 
معان����اة ما يزيد عن )1100( أس����ير فلس����طيني 
مري����ض ف����ي س����جون االحت����الل يحرم����ون من 
ابس����ط حقوقهم في تقديم العالج الالزم لهم، 
والمتابع����ة الصحية الدوري����ة ألوضاعهم، االمر 
ال����ذي ادى ال����ى استش����هاد العش����رات منهم 
داخل الس����جون وخارجها. وأشار إلى أن االحتالل 
يعتقل )6000( أس����ير فلس����طيني، بينما تبلغ 
نس����بة األس����رى المصابين بأمراض مختلفة في 
الس����جون %17، وهذه األم����راض تتراوح ما بين 
األمراض البسيطة والخطيرة، بينما هناك أسرى 
يتعرضون للموت ف����ي كل لحظة نتيجة تدهور 

أوضاعه����م الصحية إلى ح����د الخطورة القصوى 
وسط اس����تهتار واضح ومتعمد من قبل اإلدارة 
لتقل هؤالء األس����رى بش����كل بطيء، مشيرًا الى 
وج����ود 23 أس����يرًا مصابًا بمرض الس����رطان في 
سجون االحتالل أخطرهم بسام السايح وسامي 
أبودياك، معتص����م رداد وغيره����م. وأضاف أن 
األسرى المرضى في السجون يتعرضون لمجزرة 
حقيقي����ة، في ظل انع����دام الرعاية الطبية لهم، 
واالس����تهتار بحياتهم، ب����ل وإعطائهم أدوية ال 
تناس����ب أمراضهم، فيما يتعمد االحتالل تأخير 
إج����راء العمليات الجراحية لألس����رى المرضى، أو 
إجراء تحاليل طبية وصور أش����عة، لعدة سنوات 

مما يفاقم حالتهم الصحية، ويصعب شفاءها.
وش����ار إلى ع����دم توفير أطب����اء مختصين داخل 

الس����جن كأطباء العيون واألسنان واألنف واألذن 
والحنجرة، كذلك عدم وج����ود أطباء مناوبين ليال 
لع����الج الحاالت الطارئ����ة، بينما ال توف����ر إدارات 
الس����جون األجه����زة الطبي����ة المس����اعدة لذوي 
االصطناعية  كاألط����راف  الخاصة  االحتياج����ات 
لفاق����دي األط����راف والنظارات الطبي����ة وكذلك 
الربو  التنف����س والبخاخ����ات لمرض����ى  أجه����زة 

والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.
وبّين األشقر أن ظروف االعتقال القاسية تؤدى 
إلى تزايد معاناة األس����رى المرضى بل وتتسبب 
لهم في األمراض والت����ي تتمثل بقلة التهوية 
والرطوبة الش����ديدة واالكتظاظ الهائل باإلضافة 
إلى النقص الش����ديد في مواد التنظيف العامة 
وفي م����واد المبيدات الحش����رية، ه����ذا عدا عن 

ظروف التحقيق المميتة التي تس����ببت بإعاقات 
لبعض األسرى.

وتساءل: "أال يستدعى كل ذلك تدخل المنظمات 
الطبي����ة العالمية وعلى رأس����ها منظمة الصحة 
العالمية وأطباء بال حدود لحماية األسرى المرضى 
من الم����وت البطيء في س����جون االحتالل، حيث 
يض����رب االحتالل بعرض الحائ����ط كل المواثيق 
اإلنس����انية الت����ي تنص عل����ى تقدي����م الرعاية 
الصحي����ة المطلوبة لهم". وطالب المركز في يوم 
الصحة العالمي بالخ����روج من حالة الصمت على 
سياس����ة االحتالل التي تهدف لقتل األس����رى 
بعدم تقديم العالج المناسب لهم، واالستهتار 
بحياتهم، والضغط على االحتالل لتقديم العالج 

الالزم لألسرى قبل فوات االوان.

مركز: االحتالل يتعمد تأخير الفحص الطبي لألسرى لُيصابوا باألمراض
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الجريمة هي قيام الس���لطة الفلس���طينية بصرف %40 من 
روات���ب موظفي غزة، وصرف %50 من رواتب موظفي الضفة 
الغربي���ة، والذريعة لهذه الجريمة البش���عة بحق اإلنس���ان 
الفلسطيني هي رفض تس���لم أموال المقاصة من إسرائيل، 
التي خصمت 42 مليون شيكل ش���هريًا نسبة األموال التي 

تصرف لعائالت الشهداء والجرحى!!.
الواجه���ة العريضة لهذه الجريمة هي الوطنية، والتمس���ك 
بالثوابت، ومواجه���ة االحتالل، أما ما تخفي���ه هذه الواجهة 
المطرزة بالش���عارات الكبيرة فهو تعذيب الموظف، وتجويع 
المواط���ن، والتضييق على حياة الناس، دون أن يصاب العدو 
اإلس���رائيلي بأي وجع، بل أن االحتالل يمارس استيطانه في 
الضفة الغربية، ويمارس عدوانه دون االلتفات لحرد السلطة 

هذا عن أموال المقاصة.
وحتى أكون أمينًا في التعبير، فإنني أتفق مع الوزير السابق 
حسن عصفور الذي أشار في مقال له إلى عدة خطوات يمكن 
اتخاذها، وهي موجعة لالحت���الل، وال تضر بمصالح المواطن 

الفلس���طيني، وهنا ال بد من التأكي���د أن األموال التي حردت 
عنها الس���لطة هي أموال فلس���طينية، وهي حق من حقوق 
الشعب الفلسطيني، ويجب أن تسترد عنكًا، وذلك من خالل 
الضغط على عص���ب التعاون األمني؛ العصب المرهف الذي 
س���يعزف بالفرح في قلوب الفلس���طينيين، وسيدق طبول 
الرعب في قل���وب المس���توطنين، ويربك حس���ابات أجهزة 

االحتالل األمنية.
قد يقول البعض: من المس���تحيل أن يوافق رئيس السلطة 
على وقف التعاون األمني المقدس، فإن صح ذلك، وذلك بحد 
ذاته منكر زنيم، فاألجدر بالس���لطة الفلسطينية أن تخصم 
المبالغ التي س���رقتها إس���رائيل من رواتب كبار المسؤولين 
وقادة األجه���زة األمني���ة، وكل من يمارس مهن���ة التعاون 
األمن���ي، فهؤالء هم األجدر بخصم نص���ف رواتبهم، على أن 
تتحمل المؤسس���ات األمنية اإلس���رائيلية النصف اآلخر من 
رواتبهم؛ طالم���ا كانت تنتفع من خدمته���م، وفي تقديري 
أن هذه الخطوة تش���كل أنجع طريقة تضغط بها الس���لطة 

الفلسطينية على المخابرات اإلسرائيلية، إن كانوا صادقين.
أما النذل، فهو كل إعالمي فلسطيني يدافع عن جريمة قطع 
الرواتب بحجة الكرامة الوطنية، والنذل هو كل كاتب يسحج 
لقرارات فردية تصدر دون الرجوع إلى المؤسسات الشرعية، 
والن���ذل كل قلم باع قيمه اإلنس���انية، وألوانه الزاهية بثمٍن 
بخٍس، ليغمض عقله عما يقدمه االحتالل لبعض المسؤولين 
من امتي���ازات ش���خصية، والنذل مس���ؤول يناط���ح صخرة 
المقاومة بق���رون التعاون األمني، ويق���رر معاقبة الموظفين 
الفلسطينيين انتقامًا من اإلسرائيليين الذين خصموا أموال 

المقاصة.
لق���د تمادى البع���ض في اس���تغباء العقول، فض���رب مثاُل 
باألسرى الفلس���طينيين الذي يضربون عن الطعام، كنموذج 
للمقاومة الس���لبية، بهدف الضغط على السجان، وفي هذه 
المقاربة تجٍن على المنطق، فالس���جين ال يمتلك من وسائل 
المقاومة إال أمع���اءه، فيخوض فيها الحرب، بينما الش���عب 
الفلس���طيني يمتل���ك من وس���ائل المقاومة م���ا يعجز عنه 

الجيش اإلس���رائيلي، فالشعب الفلس���طيني يمتلك وقف 
التع���اون األمني، ويمتل���ك االنتفاضة، ويمتل���ك المقاومة، 
ويمتلك المواجهة على مفارق الطرق، ويمتلك خزانات الوجع 
التي يرش���ها على طرق المستوطنين، وهذه كلها مقتنيات 
ثورية قادرة على تغيير المعادلة، ورس���م واقع فلس���طيني 

جديد بال جريمة وبال أنذال.
الفت���ة: قال نتانياهو بلغة سياس���ية فصيحة: »العالقة بين 
غزة والضف���ة الغربية مقطوعة، فهن���اك كيانان منفصالن، 
وهذا ليس س���يئًا لدولة إسرائيل، لقد حقق أبو مازن الفصل 
بين غزة والضفة بيديه، فهو الذي قلص تحويل األموال إلى 
غزة، بهدف إش���عالها بالفوضى، لنحتلها نحن بثمن دموي، 
وأنه بالدم اإلس���رائيلي سيأخذ غزة على طبق من فضة. وهذا 

لن يحدث«.
يافط���ة: إذا كان خصم نصف رواتب موظف���ي غزة قد حقق 
لنتانياهو فصل غزة عن الضفة الغربية، فماذا سيحقق خصم 

نصف رواتب موظفي الضفة الغربية من أطماع نتانياهو؟!

ال ي���كاد يعقد أي مؤتمر رس���مي عربي إال ويفاجئنا مس���ؤول أو زعي���م عربي بتصريحات مؤيدة إلس���رائيل وداعمة 
لسياس���تها, وكأن���ه كتب على الجمه���ور العربي ان يدفع ثمن ه���ذه المواقف السياس���ية الفاضحة والممجوجة 
والمس���تنكرة والمخيبة لآلمال رغما عنه رغم أنها ال تعبر عن إرادته وقناعته وموقفه, لكن هناك من يريدها هكذا, 
أمال في خطب ود »إس���رائيل« ورضا اإلدارة األمريكية, وأنا على يقين ان هؤالء العرب يدركون تماما أنهم ال يعبرون 
عن مواقف شعوبهم, لكنهم يسترضون أسيادهم لعلهم يحمونهم ويحمون عروشهم ومواقعهم ومناصبهم من 
حالة الالاس���تقرار, لذلك هم يدفعون الثمن قبال, ودون ان يطلب منهم ذلك, إنهم يبادرون لمنح الوالءات والعطايا 
المجانية لإلدارة األمريكية واالحتالل الصهيوني برغبة وخيار ذاتي, طمعا في كسب الود, وتأمين واستقرار األوضاع 

الداخلية في بلدانهم, ومن اجل ذلك مستعدون لكل التنازالت المطلوبة.
وزير الخارجية العماني يوس���ف بن علوي طالب في المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت باألردن 
الدول العربية بطمأنة »إس���رائيل« على مستقبلها وتبديد مخاوفها, وال ادري هل يمكن إلسرائيل ان تنتظر طمأنة 
على مس���تقبلها من دول ضعيفة تعاند مواقف شعوبها وتجافي إرادة الجماهير, أم أنها تنتظر من هذه المواقف  
ثمن���ًا اكبر بفتح خزائنها ونهب ثرواتها وتغيير ثقافتها ومحو تاريخها وأمجادها, فعلى ما يبدو انه لم يعد هناك 
أية معايير عربية تحكم العالقة مع »إس���رائيل«, ولو كان العرب يستندون إلى معايير في عالقاتهم مع »إسرائيل« 
لما أقاموا أية عالقات معها, ألنها تمارس كل إش���كال العدوان الهمجية على ش���عبنا الفلس���طيني, وتدفع باتجاه 
تطبيق ما تسمى بصفقة القرن التي تحمل أخطارا كبيرة تهدد الدول العربية, وتحرمها من خيراتها ومقدراتها, لكن 

الرسميين العرب ال ينظرون إلى مصالحهم بقدر نظرتهم لمصلحة »إسرائيل« وأمريكا. 
تصريحات بن علوي تصب في صالح بنيامين نتنياهو الذي يستعد لخوض معركته االنتخابية, ونتنياهو يستخدم 
تلك التصريحات إلقناع اإلسرائيليين بصوابية سياسته, وقدرته على اختراق الجدران الصلبة التي أقامتها الشعوب 
العربية بين أنظمتها واالحتالل الصهيوني, فقد تعددت اختراقات »إسرائيل« للجدران العربية السميكة وأحدثت 
فيها تصدعا ملحوظا من خالل مواقف األنظمة العربية الرس���مية, فالبحرين مثال دعت »إس���رائيل« للمش���اركة في 
مؤتمر اقتصادي في المنامة, ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو زار مس���قط واجتمع بسلطان عمان, ووفد 
رياضي صهيوني شارك في تجمعات رياضية في أبو ظبي والدوحة وعزف النشيد اإلسرائيلي »هتكفا« ورفع العلم 
الصهيوني في هذه التجمعات, وهناك حالة تهافت عربي للتطبيع مع »إس���رائيل« وهو ما أكده نتنياهو وبش���ر به 

اإلسرائيليين عندما قال ان كل الدول العربية ستقيم معنا عالقات سياسية واقتصادية  إال سورية . 
مسلس���ل التطبيع العربي مع »إس���رائيل« ماٍض بال معيقات, رغم ان هناك ح���ركات مناهضة للتطبيع مع االحتالل 
منتشرة في عدد من الدول العربية ففي األردن هناك لجنة مقاومة التطبيع المهنية والتي أسست سنة 1994م , وغاز 
العدو احتالل والتي أسست سنة 2015م, وفي مصر تأسست مجموعة ال للبيع الغاز للكيان الصهيوني 2008م, وفي 
البحرين الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني 2012م, وفي المغرب المرصد المغربي لمناهضة 
التطبي���ع 2010م, وفي موريتانيا الرباط الوطني لمقاومة االختراق الصهيوني والدفاع عن القدس والعراق 2001م , 
وهذه كلها تبنت مواقف الشعوب العربية لكنها لم تستطع ان تبني جدار حماية للشعوب من التطبيع مع االحتالل, 
فقد واجهتها مجموعات أخرى دعت للتطبيع مع الكيان الصهيوني, وهذه المجموعات تمثل السلطة وهى مدعومة 

سياسيا وماليا وقانونيا ومنها.
 مجموعة هذه هي البحرين التي أنشئت في العام 2017م في دولة البحرين, ومعهد اماديوس في المغرب 2008م, 
وجمعية الصداقة االمازيغية اليهودية بالمغرب 2007م, وجمعية الصداقة الريفية اإلس���رائيلية 2008م بالمغرب, 
والمرصد المغربي لمكافحة الس���امية 2014م بالمغرب, وائتالف تامون���ت امازيغن بالمغرب 2015م, كما ان هناك 
شخصيات اعتبارية عربية دعت للتطبيع مع »إسرائيل«, وبالتالي تشكل تيار يحمي السلطة في خطواتها التطبيعية 
مع االحتالل الصهيوني, ويوفر لها غطاء دستوريا للتحرك تجاه »إسرائيل«, لذلك فان موقف وزير خارجية البحرين لم 
يكن ليجرؤ ان يخرج إلى العلن, لوال انه سمح له بالحديث عن التقارب والتطبيع مع »إسرائيل«, فنتنياهو داس بقدميه 
البساط األحمر في مطار مسقط وكان في استقباله هناك السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان, والبساط األحمر 
سيدوس���ه نتنياهو في عواصم عربية جديدة عما قريب, لكن كل هذا الخذالن العربي س���يزيد شعبنا الفلسطيني 
إص���رارا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة, والتصدي للهرولة العربي���ة نحو االحتالل بالصمود واإلصرار على 

انتزاع الحقوق من االحتالل الصهيوني مهما بلغ حجم الخذالن الرسمي العربي لشعبنا الفلسطيني.        

تصدع في الجدران الصلبة

د. فايز أبو شمالةالجريمــة والنــذل

رأي
لي���َس أبل���غ وال أعمق م���ن حادثِة اإلس���راء 
 إلى 

َّ
 وج���ل

َّ
والمع���راِج رس���الًة م���ن الل���ه عز

العالمي���ن كافًة وإل���ى العبرانيي���ن خاصًة، 
ب���أن الق���دس عربي���ة الهوي���ة واالنتم���اء، 
وإسالمية الحضارة والتراث، يسكنها العرُب 
المس���لمون والمس���يحيون معًا، يش���كلون 
هويته���ا، ويصبغ���ون أرضه���ا، ويصنعون 
تاريخه���ا، ويحم���ون حدوده���ا، ويحفظون 
مقدساتها، ويتحدون في مواجهة الخطوب 
معًا، ويمنعون اليهود من دخولها والعيش 
فيها، ويصدونهم إن اعتدوا عليها أو حاولوا 
اإلفس���اد فيها، وقد نعم���وا بالعيش فيها 
قرون���ًا ل���وال الطامعون اليه���ود والمعتدون 
اإلس���رائيليين، الذين أفس���دوا عيش���هم، 
وس���مموا حياتهم، ودنس���وا مقدس���اتهم، 

وتآمروا عليهم لتخريبها وهدمها.
في ذكرى اإلسراء والمعراج تئُن القدس بوجٍع 
ويشكو أقصاها بألٍم من ظلم االحتالل وجور 
المعتدين، فقد بغى اإلسرائيليون في أرضنا 
وتغولوا علينا، ودنس���وا مسجدنا وانتهكوا 
كرامتن���ا، ويواصلون كل ي���وٍم اعتداءاتهم 
على مقدساتنا فيقتحمون الحرم، ويتوعدون 
بهدم���ه وتدميره، وبناء هيكله���م المزعوم 
مكانه، ويجدون من يعينهم ويقف معهم، 

ويؤيدهم في ظلمهم ويناصرهم.
وتشكو القدس بحزٍن وأسى إلى الله عز وجل 
تخ���اذل والة األمر العرب وقادة المس���لمين، 
إذ تق���ف أغلب أنظمتهم صامتًة وتتفرج، أو 
تتآمر مع العدو وتشترك معه في المخطط، 
وتس���كت عن جرائم���ه وتقبل بسياس���ته، 
وتعترف له بش���رعية ما اغتص���ب أو ادعى، 
وت���رى أن ل���ه ف���ي القدس حق���ًا وفي أرض 
األقص���ى مكانًا، مماألًة ل���إلدارة األمريكية أو 
خوفًا منه���ا، وتطبيعًا مع الكيان الصهيوني 

حبًا فيه ووالًء له، وشكرًا له وأماًل فيه.
مدين���ة القدس الت���ي تضم بي���ن البتيها 
القيامة وما  المس���جد األقص���ى وكنيس���ة 
يليهما من المقدس���ات الدينية، وفلسطين 
كله���ا بما ح���وت من م���دٍن وبل���داٍت عريقٍة 
أرٌض  ومس���يحيون،  مس���لمون  يس���كنها 
مقدس���ٌة ودياٌر مباركٌة، خلدها الله سبحانه 
وتعال���ى ف���ي كتاب���ه، وعظمها ف���ي قرآنه 
باإلس���راء إليها والمع���راج منه���ا، ال يملك 
قرارها الرئيس األمريك���ي دونالد ترامب وال 

غيره من القادة والزعماء، أيًا كانت هويتهم 
وال  وجنس���يتهم،  وديانتهم  وقوميته���م، 
يفاوض أو يس���اوم عليها أحٌد بنية التفريط 
والتنازل أو البيع والمقايضة، إذ ال تش���بهها 
أرٌض وال تماثلها بالٌد، والتاريخ يشهد دومًا 
أنها كان���ت درة جبين العرب والمس���لمين، 

وشامتهم الغراء وأم مدائنهم العصماء. 
الق���دس ليس���ت عق���ارًا أو دارًا، أو حديق���ًة 
وبس���تانًا، أو باحًة وفن���اًء، أو مبنًى وعمارة، أو 
أرض���ًا وفالًة، أو غير ذلك مم���ا يظن الرئيس 
األمريك���ي ترام���ب أنه بما تمل���ك بالده من 
ق���وة، وبما تحوز عليه من أس���لحٍة فتاكٍة، أو 
بم���ا تتمتع به من نفوٍذ واس���ٍع وتأثيٍر كبيٍر، 
يس���تطيع أن يهبها لمن يش���اء، وأن ينزع 
ملكها عمن يش���اء، ويدخل إليها من الغرباء 
من يريد، ويطرد منها أصحابها الش���رعيين 
ومالكها األصليين، وهو رجل األعمال التاجر، 
ال���ذي يظ���ن أن كل أرٍض تب���اُع، وكل عقاٍر 
له ثم���ن، وأن القدس من جن���س العقارات 
يبيعها أهلها لمن يدفع أكثر، ويتخلى عنها 

أصحابها لمن هو أقوى وأقدر. 
اإلس���رائيليون فرحون في هذه األيام التي 
ينبغ���ي أن تكون أيام عيٍد وف���رٍح عندنا، إذ 
نحن م���ن يحتفي ويحتفل بذكرى اإلس���راء 
والمع���راج، ولكننا نراهم في حاٍل أفضل منا، 
إذ أنهم يرقصون ويضحك���ون، ويبتهجون 
ويلعب���ون، ويظه���رون فرحه���م ويب���دون 
س���عادتهم، فقد تحقق له���م في القدس 
الكثي���ر ويتوقعون األكث���ر، وباتوا يزاحمون 
ويضيق���ون  أقصاه���م،  ف���ي  المس���لمين 
وينتزعون منهم دروبهم  عليهم مصالهم، 
وبواباته���م، وأخذوا يتهيأون ليوم عودتهم 
بثيابهم  ويستعدون  الموعودة،  بحجارتهم 
بيوم  المبش���رة  ُكُنَس���هم  ويبنون  الخاصة، 
اس���تعادتهم لهيكلهم، وال يظهر عليهم 
أنه���م يخش���ون هب���َة الع���رب أو صح���وة 
المس���لمين، إذ ال يبدو ف���ي األفق القريب أو 
البعي���د ما يهدد حلمه���م أو يمزق ملكهم، 
فالزمان زمانهم والبشائر تزداد بين أيديهم، 
فلم���اذا ال يفرحون وبالعرب والمس���لمين ال 

يشمتون. 
ُأس���رَي برس���ول الله صلى الله عليه وس���لم 
إل���ى القدس وهو ضعيٌف مح���ارٌب، محاصٌر 
وُمضيق عليه، ُيَكذُب وُيعتدى على أصحابه، 

وُيس���اء إليه وُيع���ذب أتباع���ه، وُيتآمر عليه 
ويخطط���ون ض���ده، ولكن���ه رغ���م الضعف 
وقلة الحيلة وهوان���ه على قريش، ورغم قلة 
األتب���اع وكثرة األع���داء، حي���ث كان أعداؤه 
أقوي���اء متماس���كين، وأش���داء متحدين، إال 
أنه صدح في وج���ه قريش ووجوههم، وفي 
حضرة زعمائهم وعلى مس���امع كبرائهم بما 
ال يتوقعون، وقال ما ال يس���توعبون، وتحدث 
بما ال يتخيل���ون، إذ ربط بين الحرمين، وجمع 
بين المس���جدين، وكأنه يقول أنه ال تفريط 
في المقدس���ات ولو كنا ضعاف���ًا، وال تخلي 
ع���ن معتقداتنا ول���و كن���ا مضطهدين، فال 
يعتذرن أح���ٌد بالضعف أو العج���ز، وال بقلة 
الحيلة ونقص الذخيرة، وال يبرر أحٌد لنفسه 
الخور والخوف واالس���تخذاء والتخاذل بقوة 
العدو وتفوقه، وإمكانياته وقدراته، وحلفائه 
وأعوان���ه، إذ لن يرحم التاري���خ ضعيفًا ولن 

يغفر الله ألحٍد عجزه وتقصيره.
ال يفرط في أرِض اإلسراِء مؤمٌن به، وال يتخلى 
عن حائ���ِط البراِق ومنطلِق المعراِج مس���لٌم، 
 حدودها، 

َّ
 وجل

َّ
فه���ذه أرٌض قد َخَط اللُه ع���ز

َس  ورس���م هويتها، وح���دد انتماءه���ا، وقدَّ
ترابها، وطهر أهلها، وبارك حولها، وجعلها 
خي���َر أرٍض وأعظم رباٍط، ورف���ع قدَر من دافع 
عنها، وأعز م���ن رابط فيها وقاتل من أجلها، 
وخل���د من طهرها وفتحه���ا، وحفظ ذكر من 
حررها واس���تنقذها، ولعن من ف���رط فيها، 
وقاتل من فاوض عليها وتنازل عنها، وتوعد 
باله���الك من خانها وتآم���ر عليها، وأذل في 
الدنيا واآلخ���رة من تخلى عنه���ا وقصر في 
حمايتها، وألبس���ه لباس البؤس والش���قاء، 
وأذاقه المر والهوان جزاًء نكااًل بما كس���بت 

يداه. 
فه���ذه أرضن���ا العربية، وقدس���نا المطهرة، 
ومدينتنا الخالصة، وعاصمة دولتنا العتيدة 
العظيم���ة  مدائنن���ا  وع���روس  فلس���طين، 
أجمعي���ن، فطوبى لمن تمس���ك بها وحافظ 
عليه���ا وضح���ى من أجله���ا، وهنيئ���ًا لمن 
س���كن فيها ورابط دفاعًا عنها وحمايًة لها، 
ولن تس���قط بإذن الله مدينتن���ا، ولن نفقد 
مس���جدنا، ولن نخس���ر وجودنا، إذ س���يبقى 
اإلس���راء والمعراج ش���هادًة من الله عز وجل 
خالدة إل���ى يوم القيامة عل���ى هوية األرض 
المباركة، وملكية القدس ومرجعية األقصى.

قدس اإلسراء ومعراج السماء رسالة الحق وهوية األرض
د. مصطفى يوسف اللداوي
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أعلن أنا المواطنة/  س���ماح محمد ش���كري ابو امونة  
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802898296 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن/  زياد محم���د مصطفى حرارة عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)907842165( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ دينا مس���لم يوسف البرقي  عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)802370999( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حس���ام صالح محمد حسين   عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)801296179 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/  امال س���عيد محمد الحطاب  عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)802133611( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  سعدي احمد رمضان سرداح  عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)956095921( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الخليل/ االستقالل:
وقعت مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
وجامع���ة الخليل اتفاقية لدعم انش���اء 
وتجهيز مختبر العل���وم/ األحياء التابع 
للجامعة، يت���م بموجبها تزويد المختبر 
بأجهزة حديثة في مج���ال الفحوصات 

المخبرية.
ووق���ع االتفاقية كل م���ن نائب رئيس 
الجامعة للش���ؤون اإلداري���ة محمد زياد 
المسؤولية االجتماعية  الجعبري ومدير 
ف���ي مجموعة االتص���االت رائ���د عواد 
االتصاالت  م���ن مجموعة  وبحضور وفد 
وش���ركاتها بالت���ل وج���وال وحض���ارة 
ونواب رئي���س الجامعة وموظفي دائرة 
العالق���ات العامة في الجامعة وعدد من 

الموظفين فيها.
وق���ال الجعب���ري إنه س���يتم تزويد 
المختبر بعدد م���ن األجهزة الحديثة 
المخبري���ة،  بالفحوص���ات  الخاص���ة 
وستبلغ الطاقة االستيعابية للمختبر 
20 طالبًا في ذات الوقت، وس���يخدم 
والصيدلة،  العل���وم،  كلي���ات  طلب���ة 
وتكنولوجيا  والزراع���ة،  والتمري���ض، 
المختب���رات، مم���ا س���يمكنهم م���ن 
الحصول على تجربة عملية باستخدام 

أحدث المعدات واألجهزة الحديثة.
وأكد الجعبري على أهمية ربط المس���ار 
األكاديم���ي بالجانب العلم���ي، قائاًل إن 
ذلك جزء مهم وحيوي، ألنه يتيح للطلبة 
القيام بهذه العمليات بش���كل يحاكي 
المختب���رات المنتش���رة في المش���افي 
وفي س���وق العمل، إلى جانب استفادة 

المجتمع المحلي من هذا المختبر.
م���ن جهت���ه ق���ال ع���واد إن مجموعة 
االتصاالت تدرك أهمي���ة وجود مختبر 

حديث ف���ي الجامعة، به���دف تدريب 
الطلب���ة على اج���راء تل���ك الفحوصات، 
وممارسة ذلك عمليًا، مما يعزز خبراتهم 
العملية في هذا المجال، خاصة وانهم 
العلمية  الحقول  أه���م  بأحد  يتعاملون 
"الط���ب المخبري"، وش���دد عواد على أن 
المجتمعية في  المس���ؤولية  سياس���ة 
المجموع���ة ترتك���ز على مب���دأ تحقيق 
التنمي���ة ف���ي المجتمع الفلس���طيني، 
والنهوض بمؤسس���اته وتدعيمها في 

الالزمة ف���ي مجال عملها،  التكنولوجيا 
مش���يرًا إلى أن المختبر سيس���اهم في 
النه���وض بقط���اع التعلي���م والصحة 
حيث تس���تفيد منه كافة الكليات ذات 

العالقة بالعلوم الطبية والمخبرية.
وتابع قائال "إن المجموعة تفتخر بتجربة 
التعاون م���ا بينها وبين جامعة الخليل، 
حيث قامت بالس���نوات السابقة، بدعم 
مش���روع تطوير مرك���ز اإلع���الم التابع 

للجامعة.

»االتصاالت« تدعم جامعة الخليل بمختبر علمي 

رام الله/ االستقالل:
أظهر مس���ح لموقع االقتصادي المتخصص االثنين، أن الشيكات المرتجعة 
في السوق الفلسطينية، بلغت 191.7 مليون دوالر في أول شهرين من 2019.
واستند مس���ح اقتصادي، على البيانات الش���هرية لمقاصة البنوك العاملة 
في فلسطين، الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، ومنشورة على موقعها 
اإللكتروني. ووفق المس���ح، تراجعت الشيكات المرتجعة بنسبة %1.8 خالل 
أول ش���هرين من 2019 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، نزوال من 195.3 

مليون دوالر أمريكي.
وفي أول ش���هرين من 2019، بلغ إجمالي قيمة الش���يكات المقدمة للتقاص 
)الصرف(، نحو 1.94 مليار دوالر، لتش���كل نس���بة الش���يكات المرتجعة من 

المقدمة للصرف 10%.
بينم���ا في الفت���رة المقابلة م���ن 2018 )يناير وفبراي���ر 2018(، بلغت قيمة 
الش���يكات المقدمة للصرف، نح���و 2.091 مليار دوالر، بلغت خاللها نس���بة 

الشيكات المرتجعة 9.34%.
ويعن���ي ذلك، أن هناك ارتفاعًا في نس���بة الش���يكات المرتجعة من إجمالي 
الشيكات المقدمة للصرف، خالل أول ش���هرين من 2019، مقارنة مع الفترة 

المقابلة من 2018.
ويتوقع أن ترتفع وتيرة الش���يكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خالل 
ش���هري مارس/ آذار وأبريل/ نيس���ان 2019، بس���بب تبعات حجب إيرادات 

المقاصة وصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.

192 مليون دوالر قيمة 
الشيكات المرتجعة في 
فلسطين خالل شهرين

غزة/ االستقالل:
 أعلنت وزارة الصحة بغزة اإلثنين، عن تعيين 650 موظًفا على بند التشغيل 
المؤقت كدفعة أولى بالتعاون مع وكالة الغوث وتش���غيل الالجئين بتمويل 
قطري. وقال مدير عام الش���ؤون اإلدارية بالوزارة محم���ود حماد في تصريح 
صحفي، إنه تم فرز المس���تفيدين من التش���غيل المؤقت من قبل »األونروا« 

وسيعملون في المهن الفنية والخدماتية بالوزارة.
وذكر حماد أنه س���يتم تعيين دفعات أخرى من المس���تفيدين خالل الفترة 

المقبلة وذلك الستكمال حصة الوزارة من المشروع البالغة ألف مستفيد.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أسعار النفط ألعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، االثنين، مدفوعة بتخفيضات 
اإلنتاج الحالية التي تطبقها أوبك والعقوبات األمريكية على إيران وفنزويال، والقتال 

في ليبيا، فضاًل عن بيانات الوظائف القوية في الواليات المتحدة.
وبحلول الس���اعة 07:16 بتوقيت غرينتش، سجل خام القياس العالمي برنت 70.62 

دوالر للبرميل، مرتفعًا 28 سنتا بما يعادل 0.4 % عن آخر سعر إغالق.
وزاد خ���ام غرب تكساس الوس���يط األميركي 30 س���نتًا، أو %0.5 إل���ى 63.39 دوالر 
للبرميل. وس���جل الخامان أعلى مس���توى لهما منذ نوفمبر عند 70.76 و63.48 دوالر 

على الترتيب في التعامالت المبكرة أمس.

وزارة الصحة بغزة : تعيين 650 
موظفًا على بند التشغيل المؤقت

النفط يتجاوز 70 دوالرًا 
بفعل المعارك في ليبيا

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت دولة قطر عن رفعه���ا دعاوى قضائية ضد 
ثالثة بنوك في السعودية واإلمارات ولوكسمبورغ، 
متهم���ة إياها بالتالعب بعملته���ا الوطنية الريال 
لإلض���رار باقتصاده���ا عقب بدء أزم���ة الخليج عام 

.2017
وأك���د مكتب االتص���ال الحكوم���ي القطري ف���ي بيان 
االثني���ن رفع دعوى في لن���دن ضد بن���ك "هافيالند"، 
ومقره في لوكس���مبورج، باإلضافة إلى قضيتين أقيمتا 

في نيويورك ضد بنك أبوظبي األول ومجموعة "س���امبا" 
المالية السعودية.

وذكر البي���ان أن بنك قطر المركزي بدأ أواخر عام 2017 
تحقيق���ا "في تالعب محتمل في أس���عار الصرف.. بعد 
تأكده أن بنوكا تس���عى لشن حملة ضد الريال القطري 
بتداوله فيما بينها باألس���واق الخارجية عند مستويات 

ضعيفة، الختالق صورة بأن اقتصاد قطر ينهار".
وحم���ل البيان بن���ك هافيالند المس���ؤولية عن محاولة 
إضع���اف العمل���ة القطرية ع���ن طريق عرض "أس���عار 

احتيالية" على منص���ات الصرف األجنبي في نيويورك 
بهدف إحداث تعطيل في المؤش���رات واألسواق التي 
به���ا حضور كبي���ر لألص���ول القطرية والمس���تثمرين 

القطريين".
وقطعت الس���عودية واإلم���ارات والبحرين ومصر أوائل 
يوني���و 2017 عالقاتها الدبلوماس���ية م���ع قطر وبدأت 
مقاطعته���ا اقتصاديا، متهمة الدوح���ة بدعم اإلرهاب 
والتدخل في شؤون دول أخرى، االتهامات التي تنفيها 

قطعيا الحكومة القطرية.

قطر تقاضي ثالثة بنوك بدعوى »التالعب بعملتها«

االستقالل/ وكاالت:
صرح س���امي االعرجي رئيس هيئة االستثمار العراقي، 
بأن أمام الش���ركات المصرية فرصة كبيرة لالس���تثمار 
في العراق في مختل���ف القطاعات الصناعية والزراعية 
وقطاع الس���كن والطاقة والتكري���ر والصناعة النفطية 

والبنى التحتية.
وقال االعرجي  للصحفيي���ن االثنين بعد افتتاح اعمال 
مؤتمر البناء والتشييد واالستثمار في بغداد بمشاركة 
50 ش���ركة مصرية ، إن "األبواب مفتوحة امام الشركات 
المصري���ة بمختلف تش���كيالتها ، وأن انعقاد المؤتمر 
اليوم هو اس���تكمال للح���وار الذي تم م���ع قطاع رجال 
االعمال المصري خالل زي���ارة رئيس الحكومة العراقية 

عادل عبد المهدي إلى القاهرة قبل اسابيع".
وأض���اف أن أمام الش���ركات المصرية أكث���ر من 1200 
فرصة اس���تثمارية في مختلف القطاعات تمثل خارطة 
طري���ق هيئة االس���تثمار العراقية وأبرزه���ا بناء ثالثة 
ماليين وحدة س���كنية في مختل���ف مدن العراق فضال 
عن مش���اريع االعمال الخدمية الملحقة بها. وأوضح أن 
"قان���ون االس���تثمار العراقي وضع تس���هيالت كبيرة 
وضمانات للمستثمرين ، وأن هناك فرصا واعدة تحقق 
نسب أرباح عالية للمس���تثمرين ، واعتقد أن الشركات 

لها خبرات كبيرة وخاصة مايتعلق بمجال السكن ".
وق���ال االعرجي "نأم���ل خالل جلس���ات المؤتمر وعرض 
جمي���ع ال���وزارات العراقي���ة وصن���دوق دع���م االعمار 

للمش���اريع أن يتم التوصل إل���ى التوقيع على مذكرات 
تفاهم باالستفادة من خارطة االس���تثمارات العراقية 

المطروحة وهي بالمجمل فرص تنافسية عمالقة ".
وأعل���ن الدكت���ور مصطف���ى الهيتي رئي���س صندوق 
دعم مش���اريع االعمار في تصريح صحفي أن الشركات 
المصرية أمام فرص كبيرة لالستثمار ألن العراق اليوم 
بحاجة ملحة لدخول ش���ركات أجنبية للعمل في العراق 
واس���تيعاب حجم االس���تثمارات الكبيرة في مختلف 

القطاعات .
وأضاف أن الحكومة العراقية وضعت خارطة استثمارية 
واع���دة فضال عن ضمانات كبيرة فضال عن أوضاع أمنية 

مستقرة تتيح للشركات للعمل بحرية وآمان.

العراق يطرح مشاريع استثمارية بمليارات الدوالرات أمام الشركات المصرية
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أعلن أنا المواطنة/ مها عبد الخالق ابراهيم العجوري 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901628180  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ غدير ابراهيم احمد ش���قورة  عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)802559492  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن/ عاطف جمال علي الش���اعر    عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)906741814    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن/ عم���ار عبد الوهاب عب���د الرزاق 
الش���يخ   عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي 
تحمل رقم )901738683    ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطنة/ رائدة احم���د محمد حميد   عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)944823699  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ هاني ش���اكر مصطفى البنا   عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)801744574  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
على مدار األي���ام القليلة الماضية، بات 
مطار طرابل���س الدول���ي الواقع جنوبي 
الليبية »حائ���را« بين قوات  العاصم���ة 
حكوم���ة »الوفاق« المعت���رف بها دوليا 
وقوات الل���واء المتقاع���د خليفة حفتر 

الذي يقود الجيش في الشرق.
فإن دوران  »األناضول«،  مراسل  وحسب 
مع���ارك الس���يطرة عل���ى المط���ار بين 
الجانبين على ش���كل »الكر والفر« هو ما 
يفس���ر تبادل الطرفين إعالن السيطرة 
على المطار، الذي يعد بالنس���بة لقوات 
حفتر محطة استراتيجية لالنطالق نحو 
العاصمة طرابل���س؛ رغم كونه ال يعمل 

حاليا. 
وأوض���ح أن إعالن كل طرف الس���يطرة 
على المطار ال يعني أن تلك الس���يطرة 
نهائية؛ فهي تدوم لساعات فقط حتى 
يتلقى الطرف اآلخر الدعم العس���كري 
المطار، وهكذا  اس���تعادة  ويتمكن من 

يتكرر األمر.
واالثنين -وكما هو الح���ال خالل األيام 
حكوم���ة  ق���وات  تبادل���ت  الماضي���ة- 
»الوفاق« وقوات حفتر إعالن الس���يطرة 

على مطار طرابلس.
إذ قال أحمد المسماري، المتحدث باسم 
قوات حفتر، في بيان، إن مطار طرابلس 

الدولي تحت سيطرتهم بشكل كامل.

وج���اء تعلي���ق المس���ماري بع���د نحو 
س���اعتين م���ن تأكيد مصدر عس���كري 
تابع لحكومة الوفاق الليبية، إن قواتهم 
بسطت س���يطرتها على مطار طرابلس 

الدولي، اليوم.
وأضاف المصدر ذاته األناضول، مفضال 
عدم ذكر اس���مه، أن »الكتائب التابعة 
للوفاق تمكنت اليوم من إعادة السيطرة 
على مطار طرابلس الدولي بعدما كانت 
قوات تتبع لحفتر تس���يطر عليه طوال 

المدة الماضية«.
ومط���ار طرابل���س الدول���ي متوقف عن 
العم���ل من���ذ 2014 بعدم���ا تع���رض 

بالكامل عل���ى خلفية معارك  لالحتراق 
بين ميليشيات متنافسة.

والخميس، أطلق حفتر عملية عسكرية 
للس���يطرة على طرابل���س، بالتزامن مع 
تحضيرات األمم المتحدة، لعقد مؤتمر 
للح���وار في مدين���ة غدام���س الليبية 
)جن���وب غ���رب(، بي���ن 14 و16 أبريل / 
نيس���ان الجاري، ضم���ن خريطة طريق 
أممي���ة لحل الن���زاع في البل���د العربي 

الغني بالنفط.
وبعد أن تمكنت قوات حفتر من دخول 
م���دن صبرات���ة وصرم���ان واألصابع���ة 
وغريان دون قتال باتفاق مع الس���كان 

حقنا للدماء، تعثرت عند البوابة األمنية 
27، بين مدينتي الزاوية وجنزور؛ حيث 

تم أسر العشرات من عناصرها.
وتدور االش���تباكات حاليا على محورين 
العاصم���ة؛ األول  رئيس���يين جنوب���ي 
هو مطار طرابل���س الدولي والثاني في 
منطقتي عين زارا ووادي الربيع، وس���ط 
كر وف���ر م���ن الجانبين. ومن���ذ 2011، 
تش���هد ليبي���ا صراع���ا على الش���رعية 
والس���لطة يتمركز حاليا بي���ن حكومة 
الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس 
)غ���رب(، وق���وات حفت���ر، المدعومة من 

مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

على وقع »الكر والفر«

مطار طرابلس »حائر« بين قوات الوفاق وحفتر

االستقالل/ وكاالت:
أدرجت الواليات المتحدة رس���ميًا الحرس الثوري اإليراني االثنين، على 
الئحة المنظمات »اإلرهابية« األجنبية، بحسب ما أعلن االثنين الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، مضاعفا بذلك احتمال فرض عقوبات مش���ددة 

على طهران.
وأك���د ترامب في بيان أن هذا اإلجراء يس���مح بزي���ادة »الضغوط« على 
إي���ران، موضحًا أن »هذه المرة األولى« الت���ي تدرج فيها منظمة »تابعة 

لحكومة أجنبية« على تلك الالئحة.
وتابع ترامب أن هذه الخطوة »غير المس���بوقة« تؤكد »حقيقة أن إيران 
ليس���ت فقط دولة ممول���ة لإلرهاب، بل إن الحرس الثوري ينش���ط في 

تمويل اإلرهاب والترويج له كأداة حكم«.
وقال ترامب إن فيلق الق���دس، وهي وحدة نخبة تابعة للحرس الثوري 

اإليراني، يشملها أيضًا هذا القرار.
وفيلق القدس ه���و جناح خارجي يقدم الدعم إل���ى حلفاء طهران في 
الش���رق األوس���ط، مثل حزب الل���ه اللبناني والقوات الس���ورية بقيادة 

الرئيس بشار األسد.
وف���ي أول رد إيران���ي على الخط���وة األمريكية، اقترح وزي���ر الخارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف، على رئيس البالد حس���ن روحاني، االثنين، 
إدارج القي���ادة المركزية األمريكية »س���نتكوم« على الئحة التنظيمات 

اإلرهابية.
وذكرت وكالة »إرنا« الرس���مية، أن ظريف بعث برسالة إلى روحاني الذي 
يش���غل أيضا منصب رئيس المجلس األعلى لألم���ن القومي اإليراني، 
دعا فيها الرئيس إلدراج »س���نتكوم« على الئحة التنظيمات اإلرهابية، 

لدى إيران.

ظريف يقترح إدراج »سنتكوم« 
على الئحة اإلرهاب

واشنطن تدرج الحرس الثوري اإليراني 
على الئحة المنظمات »اإلرهابية«

االستقالل/ وكاالت:
دعا »تحالف الحرية والتغيير« المنظم لالحتجاجات في السودان االثنين الى »تواصل 
مباشر« مع قيادة القوات المسلحة من أجل »تيسير عملية االنتقال السلمي للسلطة«.

وتضم���ن البيان الذي تاله أحد قادة التحالف عم���ر الدقير خارج مبنى القيادة العامة 
للجيش حيث يعتصم متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس عمر البشير منذ ثالثة أيام، 
»دعوة القوات المسلحة لدعم خيار الشعب السوداني في التغيير واالنتقال إلى حكم 
مدني ديموقراطي«، عبر »التواصل المباش���ر بين قوى إعالن الحرية والتغيير وقيادة 
القوات المسلحة لتيسير عملية االنتقال السلمي للسلطة الى حكومة انتقالية«. وأكد 
البيان »مطلب ش���عبنا بالتنحي الفوري لرئيس النظام وحكومته دون قيٍد أو ش���رط«، 
مش���يرا الى »تكوين مجلس من قوى إعالن الحرية والتغيير وقوى الثورة التي تدعم 
اإلعالن«، يتولى »مهام االتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محليًا 
ودوليًا من أجل إكمال عملية االنتقال السياس���ي وتس���ليم السلطة لحكومة مدنية 

انتقالية متوافق عليها شعبيًا ومعبرة عن قوى الثورة«.
ودعا البيان القوات المس���لحة الى »سحب يدها عن النظام الحالي الذي فقد أي مشروعية، 
وقطع الطريق أمام محاوالته البائس���ة لجر البالد الى العنف«. ويواصل آالف المتظاهرين 
اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي في محيط مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. 
ةومن���ذ اندالع التظاه���رات االحتجاجية ضد نظام الرئيس عمر البش���ير في كانون األول/

ديس���مبر، يتعامل عناصر من جهاز األمن والمخابرات ومن ش���رطة مكافحة الش���غب مع 
المتظاهرين ويحاولون تفريقهم، إال أن الجيش لم يتدخل.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن األمن العام اللبناني، اإلثنين، تأمين عودة 955 الجًئا سورًيا إلى بالدهم »بشكل 

طوعي«، بالتنسيق مع المفوضية األممية لشؤون الالجئين والنظام السوري.
وأوضح األمن العام، في بيان، أن دفع���ة الالجئين العائدين انطلقت من نقاط تجمع 
محددة في مختلف البالد، على متن حافالت وفرها النظام السوري، وعبرت الحدود من 

مراكز »المصنع« و«القاع« و«العبودية«.
وأضاف البيان أن عناصر األم���ن اللبناني واكبوا الحافالت وصواًل إلى الحدود، بحضور 

مندوبين أمميين.
وتش���كو بيروت من وقت آلخر عجزها عن تحمل أعباء اس���تقبال الالجئين، جراء أزمات 

اقتصادية وسياسية واجتماعية حادة.
وفي مارس / آذار الماضي، قال رئيس الحكومة، س���عد الحريري، إن دمش���ق ترفض 

استقبال أغلب الالجئين الراغبين بالعودة.
وحس���ب المفوضية األممية، بلغ عدد الالجئين الس���وريين في لبنان 997 ألف الجئ، 
حتى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني 2017، فضاًل عن آخرين ليسوا مسجلين رسمًيا.

وخالل األش���هر الماضية، أعلنت بيروت عن عودة »طوعية« لعدة دفعات من الالجئين 
الس���وريين إلى بالده���م، في الوقت الذي تق���ول فيه مصادر بالمعارضة الس���ورية 
إنه���م يعودون نتيجة تضييقات من »حزب الله« حليف النظام الس���وري، أو صعوبة 

االجراءات القانونية لبقائهم، أو سوء األحوال المادية ونقص المساعدات.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الكتل النيابية المعارضة في البرلمان الجزائري مقاطعة الجلس���ة االستثنائية 
للبرلمان بغرفتيه )المجلس الش���عبي الوطني ومجلس األم���ة( المقررة اليوم الثالثاء 
والمخصصة إلقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، ونقل السلطة إلى رئيس مجلس 

األمة، عبد القادر بن صالح.
وأعلنت كتلة »حركة مجتمع السلم« )إخوان الجزائر( مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه، 
بناء على قرار مكتب الحركة، وبررت موقفها برفضها اإلقرار »بتثبيت بن صالح كرئيس 
للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي«.

من جهتها، أعلنت كتلة التحالف اإلسالمي الذي يجمع »حركة البناء الوطني« و«حركة 
النهضة« و«جبهة العدالة والتنمية« عدم المش���اركة في جلسة يوم غد الثالثاء. وقال 
النائب عن الكتلة، لخضر بن خالف، في منش���ور على صفحته على موقع »فيس���بوك« 
إنه »غير المعقول المش���اركة في جلسة يرأس���ها رئيس مجلس األمة بن صالح الذي 
هو مرفوض شعبيا، أو حتى بوشارب )معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني( 

الذي وصل لمنصبه بالسالسل، في حالة حدوث مانع ما لبن صالح«.
وتعد جلس���ة البرلمان الجزائري ليوم غد ش���كلية، وال تتخذ أي قرار بخصوص شغور 
منصب رئيس الجمهورية، كون الدستور الجزائري ال يلزم البرلمان بأي قرار في حالتي 
الوفاة أو اس���تقالة الرئيس، بخ���الف حالة وجود مانع صح���ي، والتي تفرض حصول 

مصادقة على ثلثي نواب غرفتي البرلمان إلعالن الشغور الرئاسي.

السودان: دعوة الى محادثات مع 
الجيش حول »انتقال سلمي للسلطة«

المعارضة الجزائرية تقاطع جلسة إقرار 
الشغور وترفض تولي بن صالح الرئاسة

لبنان: عودة 955 الجئًا سوريًا 
»بشكل طوعي« إلى بالدهم



الثالثاء 3 شعبان 1440 هــ 9 ابريل 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية
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إعالن 
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ مها عبد الخالق ابراهيم العجوري 
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901628180  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ غدير ابراهيم احمد ش���قورة  عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)802559492  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن/ عاطف جمال علي الش���اعر    عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)906741814    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن/ عم���ار عبد الوهاب عب���د الرزاق 
الش���يخ   عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي 
تحمل رقم )901738683    ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطنة/ رائدة احم���د محمد حميد   عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)944823699  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ هاني ش���اكر مصطفى البنا   عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)801744574  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
على مدار األي���ام القليلة الماضية، بات 
مطار طرابل���س الدول���ي الواقع جنوبي 
الليبية »حائ���را« بين قوات  العاصم���ة 
حكوم���ة »الوفاق« المعت���رف بها دوليا 
وقوات الل���واء المتقاع���د خليفة حفتر 

الذي يقود الجيش في الشرق.
فإن دوران  »األناضول«،  مراسل  وحسب 
مع���ارك الس���يطرة عل���ى المط���ار بين 
الجانبين على ش���كل »الكر والفر« هو ما 
يفس���ر تبادل الطرفين إعالن السيطرة 
على المطار، الذي يعد بالنس���بة لقوات 
حفتر محطة استراتيجية لالنطالق نحو 
العاصمة طرابل���س؛ رغم كونه ال يعمل 

حاليا. 
وأوض���ح أن إعالن كل طرف الس���يطرة 
على المطار ال يعني أن تلك الس���يطرة 
نهائية؛ فهي تدوم لساعات فقط حتى 
يتلقى الطرف اآلخر الدعم العس���كري 
المطار، وهكذا  اس���تعادة  ويتمكن من 

يتكرر األمر.
واالثنين -وكما هو الح���ال خالل األيام 
حكوم���ة  ق���وات  تبادل���ت  الماضي���ة- 
»الوفاق« وقوات حفتر إعالن الس���يطرة 

على مطار طرابلس.
إذ قال أحمد المسماري، المتحدث باسم 
قوات حفتر، في بيان، إن مطار طرابلس 

الدولي تحت سيطرتهم بشكل كامل.

وج���اء تعلي���ق المس���ماري بع���د نحو 
س���اعتين م���ن تأكيد مصدر عس���كري 
تابع لحكومة الوفاق الليبية، إن قواتهم 
بسطت س���يطرتها على مطار طرابلس 

الدولي، اليوم.
وأضاف المصدر ذاته األناضول، مفضال 
عدم ذكر اس���مه، أن »الكتائب التابعة 
للوفاق تمكنت اليوم من إعادة السيطرة 
على مطار طرابلس الدولي بعدما كانت 
قوات تتبع لحفتر تس���يطر عليه طوال 

المدة الماضية«.
ومط���ار طرابل���س الدول���ي متوقف عن 
العم���ل من���ذ 2014 بعدم���ا تع���رض 

بالكامل عل���ى خلفية معارك  لالحتراق 
بين ميليشيات متنافسة.

والخميس، أطلق حفتر عملية عسكرية 
للس���يطرة على طرابل���س، بالتزامن مع 
تحضيرات األمم المتحدة، لعقد مؤتمر 
للح���وار في مدين���ة غدام���س الليبية 
)جن���وب غ���رب(، بي���ن 14 و16 أبريل / 
نيس���ان الجاري، ضم���ن خريطة طريق 
أممي���ة لحل الن���زاع في البل���د العربي 

الغني بالنفط.
وبعد أن تمكنت قوات حفتر من دخول 
م���دن صبرات���ة وصرم���ان واألصابع���ة 
وغريان دون قتال باتفاق مع الس���كان 

حقنا للدماء، تعثرت عند البوابة األمنية 
27، بين مدينتي الزاوية وجنزور؛ حيث 

تم أسر العشرات من عناصرها.
وتدور االش���تباكات حاليا على محورين 
العاصم���ة؛ األول  رئيس���يين جنوب���ي 
هو مطار طرابل���س الدولي والثاني في 
منطقتي عين زارا ووادي الربيع، وس���ط 
كر وف���ر م���ن الجانبين. ومن���ذ 2011، 
تش���هد ليبي���ا صراع���ا على الش���رعية 
والس���لطة يتمركز حاليا بي���ن حكومة 
الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس 
)غ���رب(، وق���وات حفت���ر، المدعومة من 

مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

على وقع »الكر والفر«

مطار طرابلس »حائر« بين قوات الوفاق وحفتر

االستقالل/ وكاالت:
أدرجت الواليات المتحدة رس���ميًا الحرس الثوري اإليراني االثنين، على 
الئحة المنظمات »اإلرهابية« األجنبية، بحسب ما أعلن االثنين الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، مضاعفا بذلك احتمال فرض عقوبات مش���ددة 

على طهران.
وأك���د ترامب في بيان أن هذا اإلجراء يس���مح بزي���ادة »الضغوط« على 
إي���ران، موضحًا أن »هذه المرة األولى« الت���ي تدرج فيها منظمة »تابعة 

لحكومة أجنبية« على تلك الالئحة.
وتابع ترامب أن هذه الخطوة »غير المس���بوقة« تؤكد »حقيقة أن إيران 
ليس���ت فقط دولة ممول���ة لإلرهاب، بل إن الحرس الثوري ينش���ط في 

تمويل اإلرهاب والترويج له كأداة حكم«.
وقال ترامب إن فيلق الق���دس، وهي وحدة نخبة تابعة للحرس الثوري 

اإليراني، يشملها أيضًا هذا القرار.
وفيلق القدس ه���و جناح خارجي يقدم الدعم إل���ى حلفاء طهران في 
الش���رق األوس���ط، مثل حزب الل���ه اللبناني والقوات الس���ورية بقيادة 

الرئيس بشار األسد.
وف���ي أول رد إيران���ي على الخط���وة األمريكية، اقترح وزي���ر الخارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف، على رئيس البالد حس���ن روحاني، االثنين، 
إدارج القي���ادة المركزية األمريكية »س���نتكوم« على الئحة التنظيمات 

اإلرهابية.
وذكرت وكالة »إرنا« الرس���مية، أن ظريف بعث برسالة إلى روحاني الذي 
يش���غل أيضا منصب رئيس المجلس األعلى لألم���ن القومي اإليراني، 
دعا فيها الرئيس إلدراج »س���نتكوم« على الئحة التنظيمات اإلرهابية، 

لدى إيران.

ظريف يقترح إدراج »سنتكوم« 
على الئحة اإلرهاب

واشنطن تدرج الحرس الثوري اإليراني 
على الئحة المنظمات »اإلرهابية«

االستقالل/ وكاالت:
دعا »تحالف الحرية والتغيير« المنظم لالحتجاجات في السودان االثنين الى »تواصل 
مباشر« مع قيادة القوات المسلحة من أجل »تيسير عملية االنتقال السلمي للسلطة«.

وتضم���ن البيان الذي تاله أحد قادة التحالف عم���ر الدقير خارج مبنى القيادة العامة 
للجيش حيث يعتصم متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس عمر البشير منذ ثالثة أيام، 
»دعوة القوات المسلحة لدعم خيار الشعب السوداني في التغيير واالنتقال إلى حكم 
مدني ديموقراطي«، عبر »التواصل المباش���ر بين قوى إعالن الحرية والتغيير وقيادة 
القوات المسلحة لتيسير عملية االنتقال السلمي للسلطة الى حكومة انتقالية«. وأكد 
البيان »مطلب ش���عبنا بالتنحي الفوري لرئيس النظام وحكومته دون قيٍد أو ش���رط«، 
مش���يرا الى »تكوين مجلس من قوى إعالن الحرية والتغيير وقوى الثورة التي تدعم 
اإلعالن«، يتولى »مهام االتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محليًا 
ودوليًا من أجل إكمال عملية االنتقال السياس���ي وتس���ليم السلطة لحكومة مدنية 

انتقالية متوافق عليها شعبيًا ومعبرة عن قوى الثورة«.
ودعا البيان القوات المس���لحة الى »سحب يدها عن النظام الحالي الذي فقد أي مشروعية، 
وقطع الطريق أمام محاوالته البائس���ة لجر البالد الى العنف«. ويواصل آالف المتظاهرين 
اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي في محيط مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. 
ةومن���ذ اندالع التظاه���رات االحتجاجية ضد نظام الرئيس عمر البش���ير في كانون األول/

ديس���مبر، يتعامل عناصر من جهاز األمن والمخابرات ومن ش���رطة مكافحة الش���غب مع 
المتظاهرين ويحاولون تفريقهم، إال أن الجيش لم يتدخل.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن األمن العام اللبناني، اإلثنين، تأمين عودة 955 الجًئا سورًيا إلى بالدهم »بشكل 

طوعي«، بالتنسيق مع المفوضية األممية لشؤون الالجئين والنظام السوري.
وأوضح األمن العام، في بيان، أن دفع���ة الالجئين العائدين انطلقت من نقاط تجمع 
محددة في مختلف البالد، على متن حافالت وفرها النظام السوري، وعبرت الحدود من 

مراكز »المصنع« و«القاع« و«العبودية«.
وأضاف البيان أن عناصر األم���ن اللبناني واكبوا الحافالت وصواًل إلى الحدود، بحضور 

مندوبين أمميين.
وتش���كو بيروت من وقت آلخر عجزها عن تحمل أعباء اس���تقبال الالجئين، جراء أزمات 

اقتصادية وسياسية واجتماعية حادة.
وفي مارس / آذار الماضي، قال رئيس الحكومة، س���عد الحريري، إن دمش���ق ترفض 

استقبال أغلب الالجئين الراغبين بالعودة.
وحس���ب المفوضية األممية، بلغ عدد الالجئين الس���وريين في لبنان 997 ألف الجئ، 
حتى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني 2017، فضاًل عن آخرين ليسوا مسجلين رسمًيا.

وخالل األش���هر الماضية، أعلنت بيروت عن عودة »طوعية« لعدة دفعات من الالجئين 
الس���وريين إلى بالده���م، في الوقت الذي تق���ول فيه مصادر بالمعارضة الس���ورية 
إنه���م يعودون نتيجة تضييقات من »حزب الله« حليف النظام الس���وري، أو صعوبة 

االجراءات القانونية لبقائهم، أو سوء األحوال المادية ونقص المساعدات.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الكتل النيابية المعارضة في البرلمان الجزائري مقاطعة الجلس���ة االستثنائية 
للبرلمان بغرفتيه )المجلس الش���عبي الوطني ومجلس األم���ة( المقررة اليوم الثالثاء 
والمخصصة إلقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، ونقل السلطة إلى رئيس مجلس 

األمة، عبد القادر بن صالح.
وأعلنت كتلة »حركة مجتمع السلم« )إخوان الجزائر( مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه، 
بناء على قرار مكتب الحركة، وبررت موقفها برفضها اإلقرار »بتثبيت بن صالح كرئيس 
للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي«.

من جهتها، أعلنت كتلة التحالف اإلسالمي الذي يجمع »حركة البناء الوطني« و«حركة 
النهضة« و«جبهة العدالة والتنمية« عدم المش���اركة في جلسة يوم غد الثالثاء. وقال 
النائب عن الكتلة، لخضر بن خالف، في منش���ور على صفحته على موقع »فيس���بوك« 
إنه »غير المعقول المش���اركة في جلسة يرأس���ها رئيس مجلس األمة بن صالح الذي 
هو مرفوض شعبيا، أو حتى بوشارب )معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني( 

الذي وصل لمنصبه بالسالسل، في حالة حدوث مانع ما لبن صالح«.
وتعد جلس���ة البرلمان الجزائري ليوم غد ش���كلية، وال تتخذ أي قرار بخصوص شغور 
منصب رئيس الجمهورية، كون الدستور الجزائري ال يلزم البرلمان بأي قرار في حالتي 
الوفاة أو اس���تقالة الرئيس، بخ���الف حالة وجود مانع صح���ي، والتي تفرض حصول 

مصادقة على ثلثي نواب غرفتي البرلمان إلعالن الشغور الرئاسي.

السودان: دعوة الى محادثات مع 
الجيش حول »انتقال سلمي للسلطة«

المعارضة الجزائرية تقاطع جلسة إقرار 
الشغور وترفض تولي بن صالح الرئاسة

لبنان: عودة 955 الجئًا سوريًا 
»بشكل طوعي« إلى بالدهم
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أعلن أنا المواطن/ اس���ماعيل مصطفى محمد فروخ   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)910932722   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن/ أيمن محم���د خميس زعرب عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)400250411   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواط���ن/ نقوال نجيب الياس ترزي  الدين  
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)951375351  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
هاجم اثنان من مرشحي الحزب "الديمقراطي" للرئاسة 
األمريكي���ة، رئي���س حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلية 
بنيامي���ن نتنياه���و، بس���بب تصريحات���ه ح���ول ضم 
مس���توطنات الضفة الغربية ل�"إسرائيل" في حال فاز 

في االنتخابات المقبلة.
ونق���ل موق���ع "i24 news" اإلس���رائيلي، ع���ن عض���و 
الكونغرس األمريكي الس���ابق تاو أوروك، الذي يعتبر 
أحد أبرز المرشحين في السباق الحزبي للديمقراطيين 
على الترشح للرئاسة األمريكية، إن "نتنياهو عنصري، 

وهذا يضر بالديمقراطية اإلسرائيلية".
وأضاف أوروك، خالل مهرجان انتخابي أقيم في والية 
"آيوا" أنه يدعم تعزيز العالقات بين الواليات المتحدة 
و"إسرائيل"، مشيرًا إلى أن العالقة بين البلدين من أهم 

العالقات الخارجية للواليات المتحدة.
وقال: "لك���ي تكون العالق���ة بين "إس���رائيل" وأمريكا 
ناجحة، فمن الضروري التغلب على السياس���ة الحزبية 

وكذلك على رئيس حكومة عنصري"، وفق تعبيره.
ولفت أوروك، إلى أن نتنياهو حذر من تصويت الناخبين 

العرب بأعداد كبيرة، وذلك في يوم االنتخابات السابقة 
عام 2015. وبحس���ب الموقع، هاج���م أوروك، نتنياهو 
لتشكيله تحالفًا سياسيًا مع حزب "عوتسماه يهوديت"، 

الذي اعتبره "حزب اليمين المتطرف العنصري".
وأش���ار الموق���ع إلى أن ه���ذه هي الم���رة الثانية خالل 
األس���ابيع األخي���رة التي يوجه فيه���ا أوروك مثل هذه 
الرس���الة. وأضاف أوروك: "ال أعتق���د أن نتنياهو يمثل 

إرادة جمي���ع اإلس���رائيليين أو م���ا هو خي���ر للتحالف 
اإلس���رائيلي األمريكي". م���ن جهته هاجم المرش���ح 
الديمقراطي األمريكي، بي���ت بوتاجيج، نتنياهو على 
خلفي���ة تصريحاته بش���أن ضم مس���توطنات الضفة 
الغربية. وقال بوتاجيج: "هذا االستفزاز يضر بالمصالح 
اإلس���رائيلية والفلس���طينية واألمريكي���ة؛ إن دع���م 

إسرائيل ال يعني الموافقة على سياسة نتنياهو".
وطلب من الرئيس األمريكي التحقق من أن "إسرائيل" 

لم تتخل عن حل الدولتين.
ويعتبر بوتاجيج، سياس���يًا مؤيدًا إلسرائيل، ويشغل 
منص���ب رئي���س مجل���س بل���دي إلحدى م���دن والية 
"إنديانا"، وهو أول مرش���ح مثلي الجن���س معلن على 

اإلطالق لمنصب الرئاسة األمريكية.
ووفقًا للموقع، زار بوتاجيج، "إسرائيل" قبل بضة أشهر 

والتقى عدة مرات مع منظمات مناصرة إلسرائيل.
وفي الس���ياق، التزم البيت األبيض األمريكي بالصمت 
إزاء تصريحات نتنياهو، فعلى ما يبدو فإن إدارة ترامب 
غير معني���ة بالتعليق عل���ى األمر عش���ية االنتخابات 

اإلسرائيلية، وفق موقع "i24 news" اإلسرائيلي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ك���رر رئيس حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلي، بنيامي���ن نتنياه���و، االثنين، 
تصريحاته حول فرض »الس���يادة اإلسرائيلية« على جميع المستوطنات في 
الضفة الغربية المحتلة، وزعم في الوقت نفس���ه أنه س���يتوصل إلى »سالم 
حقيقي ومسؤول مع الفلسطينيين«، وشدد على أنه التقى مع عدد غير قليل 

من الزعماء العرب.
وقال نتنياه���و في مقابلة أجرتها معه القناة 12 التلفزيونية اإلس���رائيلية 
»إنني أصل إلى العالم من خالل قوة اقتصادية وأمنية ودبلوماسية، ومن هذا 
الموقع أصل إلى العالم العربي. وال أريد القول إنني التقيت مع جميع الزعماء 
الع���رب، لكنني التقيت مع عدد غير قليل منهم وهم يحترمون قوتنا. وأنا ال 
آتي وأدفع تنازالت خطيرة، مع اقتالع مستوطنات، ولذلك من هناك أصل إلى 
س���الم حقيقي ومسؤول مع الفلسطينيين. من العالم إلى العالم العربي، إلى 
الجيران، ولكن كل شيء معاكس وانطالقا من القوة وليس من خالل تنازالت 

وطأطأة الرأس، وهكذا أتصرف، فهذا ليس شعارا«. وفق تعبيره.
وأض���اف أنه س���يضم إل���ى إس���رائيل »جمي���ع المس���توطنات وكل نقطة 

استيطانية«. 
ويس���ود اعتقاد في »إس���رائيل« أن هذه تصريحات ألغراض انتخابية وأنه 
خ���الل واليته المنتهية منع المصادقة عل���ى مقترحات بهذا االتجاه ُطرحت 

في الكنيست. 

نتنياهو: سيادة إسرائيلية على 
مستوطنات الضفة والتقيت زعماء عرب

»عنصري ومستفز«

مرشحان من الحزب الديمقراطي األمريكي يهاجمان نتنياهو

القدس المحتلة/ االستقالل:
يتوج���ه أكثر م���ن 6 ماليين "إس���رائيلي"، اليوم 
الثالثاء، إلى مراكز االقتراع النتخاب ممثليهم في 

انتخابات الكنيست اإلسرائيلي ال�21.
وبحس���ب لجنة االنتخابات المركزية اإلسرائيلية، 
ف���إن 6.339.729 ناخ���ب س���يتوجهون لمراك���ز 

االقتراع البالغ عددها 10.460.
وس���تتنافس 41 قائم���ة انتخابي���ة ع���ن أحزاب 
مختلف���ة في االنتخابات التي تش���هد منافس���ة 
ش���ديدة بين حزب الليكود وتحالف أزرق – أبيض 
بقيادة بيني غانتس وبعض الجنراالت السابقين. 
ومن بي���ن القوائم االنتخابية قائمت���ان عربيتان 

العربية  الديمقراطي���ة-  "الجبهة  تحال���ف  وهما: 
للتغيي���ر" وتحال���ف "القائمة الموح���دة- التجمع 

الوطني".
وتبلغ نسبة الحس���م للقائمة الواحدة %3.25 من 
نسبة األصوات )أي نحو 140 ألف صوت(. وستفتح 
مراكز االقتراع عند الساعة السابعة صباًحا، وتغلق 
الس���اعة العاشرة مس���اًء، حيث سيمنح كل ناخب 

التصويت لقائمة واحدة من بين ال� 41 قائمة.
وأجريت االنتخابات في الخارج داخل الس���فارات 

اإلسرائيلية، كما صوت جنود الجيش يوم األحد.
وتش���ير اس���تطالعات الرأي إلى تف���وق تحالف 
أزرق- أبيض برئاسة غانتس، على الليكود برئاسة 

بنيامين نتنياه���و، بنحو 3 إل���ى 5 مقاعد. مبينًة 
ف���ي الوقت ذاته أن األحزاب اليمينية س���تحصل 
على عدد أعلى من المقاعد مقارنة بقوائم اليس���ار 
والوس���ط، ما ق���د ُيمّك���ن نتنياهو من تش���كيل 

الحكومة المقبلة.
ويعتب���ر الي���وم، ي���وم إج���ازة ف���ي كاف���ة أنحاء 
"إس���رائيل"، وتنقل الحافالت الناخبين مجاًنا إلى 

مراكز االقتراع.
وش���ددت الش���رطة اإلس���رائيلية من إجراءاتها 
األمنية، ونش���رت المزيد م���ن عناصرها في كافة 
أنحاء المدن وخاصًة القدس وتل أبيب، خشيًة من 

أي أحداث أمنية.

تنافس 41 قائمة بينها اثنتان عربيتان

انتخابات الكيان: أكثر من 6 ماليين »إسرائيلي« 
يتوجهون لصناديق االقتراع اليوم

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت حركة »السالم اآلن« عن إحصائية جديدة حول التوسع 

االستيطاني اإلسرائيلي خالل عشر سنوات.
وحسب تقرير الحركة اإلثنين وفق القناة العبرية السابعة، أنه 
من���ذ تولي نتنياهو منصب رئيس الوزراء، بنيت 19346 وحدة 
اس���تيطانية جديدة. وذكرت أنه 13608 وحدة اس���تيطانية 
بمعدل )70 ف���ي المائة( بنيت في مس���توطنات معزولة، ربما 
تتحول كجزء من اتفاق سياس���ي في المستقبل. باإلضافة إلى 
ذلك، وفًقا للتقرير، تم استثمار أكثر من 10.272 مليار شيكل 

في المستوطنات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت هيئة البّث اإلس���رائيلي االثنين، أن الكيان »اإلسرائيلي« يعتزم شراء 
طائرات أمريكية من طراز »بوينغ KC - 46« لتعزيز سالح الجو، مشيرًة إلى أن 

وزارة الجيش ستقدم طلًبا لواشنطن خالل األيام المقبلة.
وأوضحت هيئة البث اإلس���رائيلي أن تلك الطائ���رات قادرة على تزويد ثالث 
مقات���الت بالوقود جًوا في نفس الوقت، وكذلك حمل العش���رات من الجنود 
باإلضافة إلى أنظمة متقدمة لنش���اطات عملياتية، مش���يرًة إلى أن ش���راءها 
سيؤدي إلى تعزيز قدرات سالح الجو الهجومية بشكل كبير، مع التركيز على 

العمل في مناطق بعيدة مثل إيران«.
ويتميز هذا النوع من الطائرات، بأنه قادر على الطيران بشكل جّيد في حاالت 
الطق���س الصعبة، وبمقاومت���ه للهجمات الكيميائي���ة والبيولوجية، كما أن 
بإمكانها حمل عش���رات المقاتلين باإلضافة الى أجهزة متقدمة الستعمالها 

في الحاالت الهجومية.
وبحسب هيئة البث اإلس���رائيلية فإّن ثمن الطائرة الواحدة يقدر بنحو 200 

مليون دوالر، وأّن سالح الجو األمريكي يملك 179 طائرة من هذا الطراز.

الكيان يسعى لشراء طائرات 
»بوينغ Kc-46« األمريكية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت المحكمة المركزية في بئر الس����بع، االثنين، 
حكم����ا بالس����جن 7 س����نوات عل����ى موظف س����ابق 
بالقنصلية الفرنس����ية، بعد أن أدين بموجب صفقة 
ادعاء بنقل أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

ووفق����ا لالئحة االته����ام، فإن الموظف الس����ابق في 
القنصلي����ة والمدعو رومان فرانك، اس����تغل منصبه 
الدبلوماس����ي بغي����ة "تهريب" عش����رات األس����لحة 
والوس����ائل القتالية دون أن يت����م إخضاعه للفحص 
والتفتي����ش األمني، خالل عبوره معبر كرم أبو س����الم 

مع قطاع غزة.

وزعم����ت النيابة ف����ي الئحة االته����ام، أن فرانك نقل 
األسلحة من غزة وعمد على بيعها في الضفة الغربية، 
كم����ا فرضت عليه المحكمة عقوبة الس����جن مع وقف 
التنفيذ بحال ارتكب مخالفات ش����بيهة، ودفع غرامة 

بقيمة 30 ألف شيكل.
وزعم����ت صحيفة يديع����وت أحرون����وت العبرية"، أن 
فرانك شارك في تهريب حوالي 30 قطعة سالح من 
قطاع غزة عبر سيارة تويوتا تتبع للقنصلية، مستغال 
وضعه ك� "موظف قنصلي" مما أتاح له تجنب عمليات 
التفتيش األمنية في حاجز  بيت حانون/ "إيرز"، وفي 

المقابل تلقى حوالي 26,000 شيكل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو أنصاره 
ف���ي حزب الليك���ود إلى عدم الركون إلى االس���تطالعات 

والخروج إلى االنتخاب اليوم الثالثاء.
وق���ال نتنياهو خالل لقاء له عل���ى اإلذاعة العبرية وقبل 
ي���وم واحد من االنتخاب���ات للكنيس���ت إن النصر ليس 
محس���ومًا لصالح الليك���ود، وأنه بحاجة إل���ى 3-4 مقاعد 

ليضمن إمكانية تشكيله الحكومة الجديدة.
وطالب أنصاره بعدم الركون إلى الالمباالة واالعتماد على 

االستطالعات التي تتنبأ بالفوز لكتلة اليمين.

»السالم اآلن«: أكثر من 
19 ألف وحدة استيطانية 

بنيت في عهد نتنياهو

نتنياهو ألنصاره: 
اخرجوا لالنتخاب 

فالنصر ليس في جيوبنا

»إسرائيل« تسجن فرنسيًا بزعم 
نقله السالح للفلسطينيين
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االستقالل/ وكاالت:
تعتب���ر مهمة تنظيف المنزل وترتيبه أح���د المهام الروتينية 
التي يقوم بها الفرد مرة أو أكثر في األس���بوع وتتطلب الكثير 
م���ن المجهود والوق���ت. فيما يلي 7 تطبيقات تس���اعدك في 

تنظيف المنزل وترتبيه بسهولة:
FlyLadyPlus 1- تطبيق

يجع���ل تطبي���ق FlyLadyPlus عملية التنظي���ف أقل إرهاقًا 
بتقس���يم تنظيف المنزل إل���ى مناطق مثل المطب���خ أو غرفة 
المعيش���ة، ثم يمنح���ك قوائم تنظيف مفصل���ة لكل منطقة 
ومهمة يومية يتم التركيز عليها. كما يتيح لك قوائم روتينية 
محملة مسبقًا والتي يمكنك تخصيصها لكل مهمة من مهام 

التنظيف مثل إزالة األتربة من على األثاث والكنس.
ويمكن���ك تحديد الم���دة الزمنية إلكم���ال تنظيف كل منطقة 
– قد يس���تغرق بعضها بضع س���اعات بينما يستغرق البعض 
اآلخر عدة أيام – ثم وضع عالمة تفيد إتمامك لمهمة من مهام 
التنظيف. كذلك يقوم التطبي���ق بتذكيرك عندما يحين وقت 
االنتق���ال إلى منطق���ة جديدة من خالل اإلش���عارات، ويمكنك 
ترتيب خطط ألعمالك الروتينية تتناس���ب مع الجدول الزمني 

الخاص بك عن طريق تقسيمها على مدار اليوم.
التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر 

آيتيونز، إال أنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.
Spring Cleaning Checklist 2 تطبيق –

يس���اعدِك هذا التطبيق في إنش���اء قوائم لتنظيف كل غرفة في 
منزلك بس���هولة، وإضافة مهام محددة لمناطق محددة من المنزل. 
كما يض���م التطبي���ق نصائح للتنظي���ف، ومقاطع فيدي���و لمهام 
التنظي���ف، باإلضافة إلى مقاطع موس���يقى لالس���تماع إليها أثناء 
التنظيف. التطبيق متاح لكل من مس���تخدمي أجهزة أندرويد على 

متجر غوغل بالي ولكنه غير متاح لمستخدمي آيفون وآيباد.
OurHome 3- تطبيق

يعتبر تطبيق OurHome خي���ارًا مثاليًا إذا كنت تبحثين عن 

تطبيق لتحفي���ز األطفال للقي���ام باألعم���ال المنزلية وتحمل 
المسؤولية ويتيح لك مكافأة أطفالك على جهودهم.

يمكنك تعيين وجدولة المهام واألعمال ألفراد أسرتك، وبمجرد 
أن يكمل أطفالك مهامهم س���وف يكس���بون نقاطًا يمكنهم 
االس���تفادة منها مقابل مكافأة. ويمكن أن تكون المكافآت أي 

شيء مثل لعبة جديدة أو مشاهدة فيلم.
التطبيق متاح مجانًا لكل من مس���تخدمي أجهزة أندرويد على 
متجر غوغل بالي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

Home Routines 4 تطبيق –
يس���اعدك تطبيق Home Routines في وض���ع روتين ثابت 
للتنظيف والترتيب، حيث يتيح لك إنش���اء قوائم بالمهام في 

أيام محددة من األسبوع وتعيين التنبيهات للمتابعة.
كذل���ك يمكنك إعادة ضبط القوائم تلقائيًا يوميًا أو أس���بوعيًا 
أو ش���هريًا، فعلى س���بيل المث���ال يمكنك تخصي���ص قائمة 
لتذكيرك بج���دول تنظيف المن���زل اليومي، وقائمة بغس���ل 

المالبس أسبوعيًا، ومسح النوافذ شهريًا.
يتيح ل���ك التطبيق اس���تخدام المؤقت المدم���ج لضبط وقت 
تقريبي لكل منطقة تقومي���ن بتنظيفها، وبذلك يمكنك تتبع 
الوقت الذي تقضينه في التنظيف وتقليله أواًل بأول.  التطبيق 
متاح لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 

4.99 دوالر، لكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.
Decluttr 5 تطبيق –

يس���اعدك تطبيق Decluttr في بيع كل من الكتب واألجهزة 
واألدوات التقني���ة القديم���ة مث���ل – الهوات���ف المحمول���ة، 
والحواس���يب اللوحية، وأجهزة األلعاب، واألق���راص المدمجة، 
وأق���راص الفيديو الرقمية، وBlu-ray ، واأللعاب – التي لم تعد 

تستخدمها، وذلك ألنها تسبب في تجمع الغبار بالمنزل.
لبيع جهاز حدد النوع والموديل والحالة وستحصل على سعر فوري، 
إذا كنت تبيع أقراصًا مضغوطة أو أقراص DVD أو ألعابًا، فقم بمسح 
الباركود barcodes باستخدام كاميرا هاتفك للحصول على عرض 

سعر فوري من Decluttr. لكن إذا كنت ترغب في بيع أجهزة تالفة، 
فلن يقبلها التطبيق. بمجرد بيع عنصر ما يقوم التطبيق بشحنه لك 
مجانًا، وبمجرد أن يتم البيع، تحصل على أموالك في اليوم التالي عن 

طريق اإليداع المباشر أو باي بال�PayPal أو شيك.
التطبيق متاح مجانًا لكل من مس���تخدمي أجهزة أندرويد على 
متجر غوغل بالي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

snupps 6 تطبيق –
من المعروف أن أي سيدة غالبًا ما تكون خزانتها مليئة بالمالبس 
واإلكسس���وارات واألحذية والس���اعات، لذلك يساعدك تطبيق 
snupps ف���ي تنظي���م كل ذل���ك، حيث يمكن���ك تحميل صور 
لمتعلقاتك وإنش���اء رف���وف افتراضية لها وتنظي���م العناصر 
حسب الفئة مثل األحذية والس���اعات والكاميرات. ويمكنك في 
كثير من األحيان بيع أي شيء ال تريده مباشرة من خالل التطبيق 
أو مش���اركة أش���يائك مع مجتمع snupps، كم���ا يمكنك القيام 
بالتسوق لش���راء العناصر المدرجة للمس���تخدمين اآلخرين في 
التطبي���ق، أو االنضمام إلى المجموعات ذات الصلة باهتماماتك. 
التطبي���ق متاح مجانًا لكل من مس���تخدمي أجهزة أندرويد على 

متجر غوغل بالي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.
Unfilth Your Habitat 7 تطبيق –

تم تصميم هذا التطبيق من أجل مس���اعدة أي شخص كسول 
يعيش في منزل فوضوي، حيث يستخدم التطبيق جهاز ضبط 
الوقت لتقسيم مهام تنظيف المنزل إلى مهام أصغر إلنجازها 

بسرعة، بداًل من قضاء يوم كامل مخصص للتنظيف.
يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة االستخدام وبسيطة، 
ويمكن���ك اختيار التحديات الموقوتة لمكافأة نفس���ك – مثل 
اس���تراحة لم���دة 10 دقائق لكل 20 دقيقة م���ن العمل، أو 45 
دقيقة من العمل مع استراحة لمدة 15 دقيقة – ومحاولة إنجاز 
المهام على مدار الساعة إلنهاء التحدي. التطبيق متاح لكل من 
مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بالي ولمستخدمي 

آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 0.99 دوالرًا.

إليك 7 تطبيقات هاتفية تساعدك على تنظيف منزلك

االستقالل/ وكاالت:
حذر خبي���ر التغذية األلمان���ي هارالد زايتس من 
أن ارتفاع مس���توى السكر في الدم يمهد الطريق 
لإلصابة بالسكري والبدانة وما يترتب عليهما من 

أمراض القلب والدورة الدموية الخطيرة.
ولتجنب هذه المخاطر الجس���يمة ينصح زايتس 
بضبط مس���توى الس���كر بالدم من خالل التغذية 
الصحية، وذلك باإلقالل من الكربوهيدرات كالخبز 

األبيض والمعكرون���ة والحلويات، نظرًا ألنها 
ترفع مس���توى السكر بالدم من 

أجل إمداده بالطاقة.
وب���داًل من ذل���ك يمكن إمداد 
الجس���م بالطاق���ة دون رف���ع 
مستوى السكر بالدم من خالل 
الصحية،  الده���ون  من  اإلكثار 

والتي تتمثل مصادره���ا الغذائية في األفوكادو 
والمكس���رات واألس���ماك كالس���لمون والماكريل 

والزي���وت النباتية المعصورة على البارد مثل زيت 
الزيتون.

وأك���د زايتس على أهمية الحذر من الفواكه ألنها 

تحت���وي على الفركتوز )س���كر الفاكه���ة(، الذي 
يتسبب في رفع مستوى السكر بالدم. لذا ينبغي 
تناول الفاكهة باعت���دال وتناول األصناف، التي 
تحت���وي على القلي���ل من الفركت���وز مثل التوت 

والفواكه الحمضية.
ومن المهم أيضًا اإلقالل من المشروبات المحتوية 
على الكافيين كالقهوة ومشروبات الطاقة، ألنها 

ترفع مستوى السكر بالدم. 
وم���ن ناحية أخرى، أش���ار زايتس إلى أهمية 
ممارس���ة الرياضة بانتظام لضبط مس���توى 
الس���كر بالدم، حي���ث تس���هم الرياضة في 
خفض مس���توى الس���كر من خ���الل تحويل 
الجلوكوز إلى طاقة، كي تستغلها العضالت 

أثناء التدريب.
ولهذا الغرض ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل 
ال يقل عن 3 مرات أس���بوعيًا لمدة 30 دقيقة في 

المرة.

االستقالل/ وكاالت
تطلق ش���ركة هواوي هاتفه���ا الذك���ي P30 lite الجديد في 
األس���واق العالمية بدءا م���ن مايو المقبل. وأوضحت الش���ركة 
الصيني���ة أن جهازها الجديد يتوافر بثالثة ألوان رائعة؛ األزرق 

.Pearl واألبيض Midnight واألسود Peacock
ويأت���ي هاتف هواوي P30 lite الجدي���د بوزن ال يتعدى 159 
غرامًا وينبض بداخله معال���ج Kirin 710 ثماني النوى وذاكرة 
وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 
غيغابايت، والتي يمكن توس���يعها حت���ى 512 غيغابايت عن 

طريق استعمال بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

 P30 lite وتش���تمل باق���ة التجهيزات التقني���ة لهاتف ه���واوي
الجدي���د على كاميرا ثالثية م���ع دعم وظيفة ال���ذكاء االصطناعي، 
وتضم عدسات بدقة 48 و 8 و2 ميغابيكسل وفالش مع مستشعر 
بصم���ة األصابع، وتأت���ي الكاميرا األمامية بدقة 24 ميغابيكس���ل، 
ويزخر الهاتف بشاشة قياس 6.15 بوصة. وقد قامت شركة هواوي 
بتزويد الهاتف الذك���ي P30 lite الجديد بالعديد من التجهيزات 
التقنية مثل شبكة واي فاي وتقنية البلوتوث 4.2 وتقنية اتصاالت 
المج���ال القريب، مع االعتماد على بطارية بس���عة 3340 مللي أمبير 
ساعة، ويعتمد جهاز هواوي P30 lite الجديد نظام تشغيل غوغل 

.EMUI 9.0.1 أندرويد 9.0 مع واجهة المستخدم

االستقالل/ وكاالت:
كشفت نتائج دراسة أجراها أطباء معهد »ريزا« للطب النفسي 
الجس���دي، أن الضحك لمدة 30 دقيقة يوميا يمكن أن يحسن 
مؤش���رات عمل أعضاء الجس���م. ووفقا لنتائج الدراس���ة التي 
أجراه���ا األطباء، فإن الضحك ل� 30 دقيق���ة في اليوم، له تأثير 
إيجابي وصحي في الجس���م. فمثال، يس���اعد الضحك المنتظم 
على تحس���ين نوعية النوم ويحمي م���ن تأثير اإلجهاد وينظم 
عمل القلب والكبد والرئتين. ويشير األطباء إلى أن »االهتزازات 
التي يس���ببها الضحك تحفز الدورة الدموي���ة وحركة األعضاء 
الداخلية، ما يحميها من الركود. ويعد الضحك مهما جدا خاصة 

ألولئ���ك الذين بلغوا األربعين من العمر، ففي هذا العمر تتعزز 
مناعة الجسم وهذا مهم جدا للوقاية.

ويضي���ف الباحثون أنه عند الضح���ك، تنخفض نبضات القلب 
وتتوسع الش���رايين وينش���ط مركب »إنترفيرون-غاما«، ويزيد 
إفراز األجس���ام 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 الجسم 

يساعد في النهاية على إطالة العمر.

االستقالل/ وكاالت:
وس���ط ترحيب ش���ديد من قبل أولياء األمور، بدأت مدرس���ة صينية للمرحلة 
االبتدائية في هانغتشو بتطبيق فكرة جديدة لمتابعة مستوى انتباه الطالب 
داخل الفصول الدراس���ية، من خالل ارتداء “عصابات رأس” إلكترونية ذكية 
حول جبهتهم، وتقييم مس���توى انتباههم وم���دى فعالية وكفاءة طريقة 
التدريس في نهاية كل حصة، استنادًا إلى األلوان التي تضيء بها األجهزة. 
وُطّورت هذه األجهزة التي تحمل اسم “Focous 1” من قبل شركة برمجيات 
ناشئة “BrainCo”، ومقرها بوس���طن، وتدعمها جامعة هارفارد األمريكية، 
وتقوم بقياس مس���توى انتباه الطالب. وأوضحت الشركة أن البيانات ُترسل 
إلى بوابة تس���مى “Focous EDU”، والتي تصفها الشركة ب�”بوابة الفصل 
الدراسي األولى في العالم للمعلمين لتقييم مدى فعالية أساليب التدريس 

داخل الفصل في الوقت الحقيقي وإجراء أو إدخال تعديالت وفقًا لها”.
ويتمك���ن المعلمون من خالل هذه األجهزة م���ن معرفة مدى اهتمام وانتباه 
الطالب للدرس والش���رح اس���تنادًا إلى األلوان التي تض���يء على العصابات 
الموجودة حول رؤوسهم، بحسب ما ورد في موقع “SupChina” اإللكتروني.

عصابات رأس ذكية لمراقبة نصائح ذهبية تضبط مستوى السكر بالدم وتجنبك اإلصابة بالسكري
انتباه الطالب في المدارس

 P30 هواوي تطلق هاتفها الجديد
LITE خالل أيام.. مواصفات مذهلة

الضحك 30 دقيقة في اليوم
 يساعد في إطالة العمر
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االستقالل/ وكاالت:
تعتب���ر مهمة تنظيف المنزل وترتيبه أح���د المهام الروتينية 
التي يقوم بها الفرد مرة أو أكثر في األس���بوع وتتطلب الكثير 
م���ن المجهود والوق���ت. فيما يلي 7 تطبيقات تس���اعدك في 

تنظيف المنزل وترتبيه بسهولة:
FlyLadyPlus 1- تطبيق

يجع���ل تطبي���ق FlyLadyPlus عملية التنظي���ف أقل إرهاقًا 
بتقس���يم تنظيف المنزل إل���ى مناطق مثل المطب���خ أو غرفة 
المعيش���ة، ثم يمنح���ك قوائم تنظيف مفصل���ة لكل منطقة 
ومهمة يومية يتم التركيز عليها. كما يتيح لك قوائم روتينية 
محملة مسبقًا والتي يمكنك تخصيصها لكل مهمة من مهام 

التنظيف مثل إزالة األتربة من على األثاث والكنس.
ويمكن���ك تحديد الم���دة الزمنية إلكم���ال تنظيف كل منطقة 
– قد يس���تغرق بعضها بضع س���اعات بينما يستغرق البعض 
اآلخر عدة أيام – ثم وضع عالمة تفيد إتمامك لمهمة من مهام 
التنظيف. كذلك يقوم التطبي���ق بتذكيرك عندما يحين وقت 
االنتق���ال إلى منطق���ة جديدة من خالل اإلش���عارات، ويمكنك 
ترتيب خطط ألعمالك الروتينية تتناس���ب مع الجدول الزمني 

الخاص بك عن طريق تقسيمها على مدار اليوم.
التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر 

آيتيونز، إال أنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.
Spring Cleaning Checklist 2 تطبيق –

يس���اعدِك هذا التطبيق في إنش���اء قوائم لتنظيف كل غرفة في 
منزلك بس���هولة، وإضافة مهام محددة لمناطق محددة من المنزل. 
كما يض���م التطبي���ق نصائح للتنظي���ف، ومقاطع فيدي���و لمهام 
التنظي���ف، باإلضافة إلى مقاطع موس���يقى لالس���تماع إليها أثناء 
التنظيف. التطبيق متاح لكل من مس���تخدمي أجهزة أندرويد على 

متجر غوغل بالي ولكنه غير متاح لمستخدمي آيفون وآيباد.
OurHome 3- تطبيق

يعتبر تطبيق OurHome خي���ارًا مثاليًا إذا كنت تبحثين عن 

تطبيق لتحفي���ز األطفال للقي���ام باألعم���ال المنزلية وتحمل 
المسؤولية ويتيح لك مكافأة أطفالك على جهودهم.

يمكنك تعيين وجدولة المهام واألعمال ألفراد أسرتك، وبمجرد 
أن يكمل أطفالك مهامهم س���وف يكس���بون نقاطًا يمكنهم 
االس���تفادة منها مقابل مكافأة. ويمكن أن تكون المكافآت أي 

شيء مثل لعبة جديدة أو مشاهدة فيلم.
التطبيق متاح مجانًا لكل من مس���تخدمي أجهزة أندرويد على 
متجر غوغل بالي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

Home Routines 4 تطبيق –
يس���اعدك تطبيق Home Routines في وض���ع روتين ثابت 
للتنظيف والترتيب، حيث يتيح لك إنش���اء قوائم بالمهام في 

أيام محددة من األسبوع وتعيين التنبيهات للمتابعة.
كذل���ك يمكنك إعادة ضبط القوائم تلقائيًا يوميًا أو أس���بوعيًا 
أو ش���هريًا، فعلى س���بيل المث���ال يمكنك تخصي���ص قائمة 
لتذكيرك بج���دول تنظيف المن���زل اليومي، وقائمة بغس���ل 

المالبس أسبوعيًا، ومسح النوافذ شهريًا.
يتيح ل���ك التطبيق اس���تخدام المؤقت المدم���ج لضبط وقت 
تقريبي لكل منطقة تقومي���ن بتنظيفها، وبذلك يمكنك تتبع 
الوقت الذي تقضينه في التنظيف وتقليله أواًل بأول.  التطبيق 
متاح لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 

4.99 دوالر، لكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.
Decluttr 5 تطبيق –

يس���اعدك تطبيق Decluttr في بيع كل من الكتب واألجهزة 
واألدوات التقني���ة القديم���ة مث���ل – الهوات���ف المحمول���ة، 
والحواس���يب اللوحية، وأجهزة األلعاب، واألق���راص المدمجة، 
وأق���راص الفيديو الرقمية، وBlu-ray ، واأللعاب – التي لم تعد 

تستخدمها، وذلك ألنها تسبب في تجمع الغبار بالمنزل.
لبيع جهاز حدد النوع والموديل والحالة وستحصل على سعر فوري، 
إذا كنت تبيع أقراصًا مضغوطة أو أقراص DVD أو ألعابًا، فقم بمسح 
الباركود barcodes باستخدام كاميرا هاتفك للحصول على عرض 

سعر فوري من Decluttr. لكن إذا كنت ترغب في بيع أجهزة تالفة، 
فلن يقبلها التطبيق. بمجرد بيع عنصر ما يقوم التطبيق بشحنه لك 
مجانًا، وبمجرد أن يتم البيع، تحصل على أموالك في اليوم التالي عن 

طريق اإليداع المباشر أو باي بال�PayPal أو شيك.
التطبيق متاح مجانًا لكل من مس���تخدمي أجهزة أندرويد على 
متجر غوغل بالي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

snupps 6 تطبيق –
من المعروف أن أي سيدة غالبًا ما تكون خزانتها مليئة بالمالبس 
واإلكسس���وارات واألحذية والس���اعات، لذلك يساعدك تطبيق 
snupps ف���ي تنظي���م كل ذل���ك، حيث يمكن���ك تحميل صور 
لمتعلقاتك وإنش���اء رف���وف افتراضية لها وتنظي���م العناصر 
حسب الفئة مثل األحذية والس���اعات والكاميرات. ويمكنك في 
كثير من األحيان بيع أي شيء ال تريده مباشرة من خالل التطبيق 
أو مش���اركة أش���يائك مع مجتمع snupps، كم���ا يمكنك القيام 
بالتسوق لش���راء العناصر المدرجة للمس���تخدمين اآلخرين في 
التطبي���ق، أو االنضمام إلى المجموعات ذات الصلة باهتماماتك. 
التطبي���ق متاح مجانًا لكل من مس���تخدمي أجهزة أندرويد على 

متجر غوغل بالي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.
Unfilth Your Habitat 7 تطبيق –

تم تصميم هذا التطبيق من أجل مس���اعدة أي شخص كسول 
يعيش في منزل فوضوي، حيث يستخدم التطبيق جهاز ضبط 
الوقت لتقسيم مهام تنظيف المنزل إلى مهام أصغر إلنجازها 

بسرعة، بداًل من قضاء يوم كامل مخصص للتنظيف.
يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة االستخدام وبسيطة، 
ويمكن���ك اختيار التحديات الموقوتة لمكافأة نفس���ك – مثل 
اس���تراحة لم���دة 10 دقائق لكل 20 دقيقة م���ن العمل، أو 45 
دقيقة من العمل مع استراحة لمدة 15 دقيقة – ومحاولة إنجاز 
المهام على مدار الساعة إلنهاء التحدي. التطبيق متاح لكل من 
مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بالي ولمستخدمي 

آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 0.99 دوالرًا.

إليك 7 تطبيقات هاتفية تساعدك على تنظيف منزلك

االستقالل/ وكاالت:
حذر خبي���ر التغذية األلمان���ي هارالد زايتس من 
أن ارتفاع مس���توى السكر في الدم يمهد الطريق 
لإلصابة بالسكري والبدانة وما يترتب عليهما من 

أمراض القلب والدورة الدموية الخطيرة.
ولتجنب هذه المخاطر الجس���يمة ينصح زايتس 
بضبط مس���توى الس���كر بالدم من خالل التغذية 
الصحية، وذلك باإلقالل من الكربوهيدرات كالخبز 

األبيض والمعكرون���ة والحلويات، نظرًا ألنها 
ترفع مس���توى السكر بالدم من 

أجل إمداده بالطاقة.
وب���داًل من ذل���ك يمكن إمداد 
الجس���م بالطاق���ة دون رف���ع 
مستوى السكر بالدم من خالل 
الصحية،  الده���ون  من  اإلكثار 

والتي تتمثل مصادره���ا الغذائية في األفوكادو 
والمكس���رات واألس���ماك كالس���لمون والماكريل 

والزي���وت النباتية المعصورة على البارد مثل زيت 
الزيتون.

وأك���د زايتس على أهمية الحذر من الفواكه ألنها 

تحت���وي على الفركتوز )س���كر الفاكه���ة(، الذي 
يتسبب في رفع مستوى السكر بالدم. لذا ينبغي 
تناول الفاكهة باعت���دال وتناول األصناف، التي 
تحت���وي على القلي���ل من الفركت���وز مثل التوت 

والفواكه الحمضية.
ومن المهم أيضًا اإلقالل من المشروبات المحتوية 
على الكافيين كالقهوة ومشروبات الطاقة، ألنها 

ترفع مستوى السكر بالدم. 
وم���ن ناحية أخرى، أش���ار زايتس إلى أهمية 
ممارس���ة الرياضة بانتظام لضبط مس���توى 
الس���كر بالدم، حي���ث تس���هم الرياضة في 
خفض مس���توى الس���كر من خ���الل تحويل 
الجلوكوز إلى طاقة، كي تستغلها العضالت 

أثناء التدريب.
ولهذا الغرض ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل 
ال يقل عن 3 مرات أس���بوعيًا لمدة 30 دقيقة في 

المرة.

االستقالل/ وكاالت
تطلق ش���ركة هواوي هاتفه���ا الذك���ي P30 lite الجديد في 
األس���واق العالمية بدءا م���ن مايو المقبل. وأوضحت الش���ركة 
الصيني���ة أن جهازها الجديد يتوافر بثالثة ألوان رائعة؛ األزرق 

.Pearl واألبيض Midnight واألسود Peacock
ويأت���ي هاتف هواوي P30 lite الجدي���د بوزن ال يتعدى 159 
غرامًا وينبض بداخله معال���ج Kirin 710 ثماني النوى وذاكرة 
وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 
غيغابايت، والتي يمكن توس���يعها حت���ى 512 غيغابايت عن 

طريق استعمال بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

 P30 lite وتش���تمل باق���ة التجهيزات التقني���ة لهاتف ه���واوي
الجدي���د على كاميرا ثالثية م���ع دعم وظيفة ال���ذكاء االصطناعي، 
وتضم عدسات بدقة 48 و 8 و2 ميغابيكسل وفالش مع مستشعر 
بصم���ة األصابع، وتأت���ي الكاميرا األمامية بدقة 24 ميغابيكس���ل، 
ويزخر الهاتف بشاشة قياس 6.15 بوصة. وقد قامت شركة هواوي 
بتزويد الهاتف الذك���ي P30 lite الجديد بالعديد من التجهيزات 
التقنية مثل شبكة واي فاي وتقنية البلوتوث 4.2 وتقنية اتصاالت 
المج���ال القريب، مع االعتماد على بطارية بس���عة 3340 مللي أمبير 
ساعة، ويعتمد جهاز هواوي P30 lite الجديد نظام تشغيل غوغل 

.EMUI 9.0.1 أندرويد 9.0 مع واجهة المستخدم

االستقالل/ وكاالت:
كشفت نتائج دراسة أجراها أطباء معهد »ريزا« للطب النفسي 
الجس���دي، أن الضحك لمدة 30 دقيقة يوميا يمكن أن يحسن 
مؤش���رات عمل أعضاء الجس���م. ووفقا لنتائج الدراس���ة التي 
أجراه���ا األطباء، فإن الضحك ل� 30 دقيق���ة في اليوم، له تأثير 
إيجابي وصحي في الجس���م. فمثال، يس���اعد الضحك المنتظم 
على تحس���ين نوعية النوم ويحمي م���ن تأثير اإلجهاد وينظم 
عمل القلب والكبد والرئتين. ويشير األطباء إلى أن »االهتزازات 
التي يس���ببها الضحك تحفز الدورة الدموي���ة وحركة األعضاء 
الداخلية، ما يحميها من الركود. ويعد الضحك مهما جدا خاصة 

ألولئ���ك الذين بلغوا األربعين من العمر، ففي هذا العمر تتعزز 
مناعة الجسم وهذا مهم جدا للوقاية.

ويضي���ف الباحثون أنه عند الضح���ك، تنخفض نبضات القلب 
وتتوسع الش���رايين وينش���ط مركب »إنترفيرون-غاما«، ويزيد 
إفراز األجس���ام 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 الجسم 

يساعد في النهاية على إطالة العمر.

االستقالل/ وكاالت:
وس���ط ترحيب ش���ديد من قبل أولياء األمور، بدأت مدرس���ة صينية للمرحلة 
االبتدائية في هانغتشو بتطبيق فكرة جديدة لمتابعة مستوى انتباه الطالب 
داخل الفصول الدراس���ية، من خالل ارتداء “عصابات رأس” إلكترونية ذكية 
حول جبهتهم، وتقييم مس���توى انتباههم وم���دى فعالية وكفاءة طريقة 
التدريس في نهاية كل حصة، استنادًا إلى األلوان التي تضيء بها األجهزة. 
وُطّورت هذه األجهزة التي تحمل اسم “Focous 1” من قبل شركة برمجيات 
ناشئة “BrainCo”، ومقرها بوس���طن، وتدعمها جامعة هارفارد األمريكية، 
وتقوم بقياس مس���توى انتباه الطالب. وأوضحت الشركة أن البيانات ُترسل 
إلى بوابة تس���مى “Focous EDU”، والتي تصفها الشركة ب�”بوابة الفصل 
الدراسي األولى في العالم للمعلمين لتقييم مدى فعالية أساليب التدريس 

داخل الفصل في الوقت الحقيقي وإجراء أو إدخال تعديالت وفقًا لها”.
ويتمك���ن المعلمون من خالل هذه األجهزة م���ن معرفة مدى اهتمام وانتباه 
الطالب للدرس والش���رح اس���تنادًا إلى األلوان التي تض���يء على العصابات 
الموجودة حول رؤوسهم، بحسب ما ورد في موقع “SupChina” اإللكتروني.

عصابات رأس ذكية لمراقبة نصائح ذهبية تضبط مستوى السكر بالدم وتجنبك اإلصابة بالسكري
انتباه الطالب في المدارس

 P30 هواوي تطلق هاتفها الجديد
LITE خالل أيام.. مواصفات مذهلة

الضحك 30 دقيقة في اليوم
 يساعد في إطالة العمر
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االستقالل/ وكاالت: 
تنطلق منافس���ات دور الثمانية م���ن دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، الي���وم الثالثاء، حيث تتطلع  الفرق المتأهلة لتحقيق 
الف���وز وقطع خطوة نحو النهائي الذي سيس���تضيفه ملعب 
»واندا ميتروبوليتانو« في مدريد، وحمل الكأس ذات األذنين 
خلف���ا لريال مدريد، بطل النس���خ ال� 3 الماضي���ة والذي ودع 

البطولة من ثمن النهائي.
وف���ي رب���ع النهائي تناف���س 4 ف���رق إنجليزي���ة ) ليفربول 
ومانشس���تر يونايتد ومانشس���تر س���يتي وتوتنهام( وآخر 
إسباني )برشلونة( وهولندي )أياكس( وإيطالي )يوفنتوس( 

وبرتغالي )بورتو(.
وإنجلترا هي الدولة الوحيدة التي تضمن وجودها في نصف 
النهائي، حيث تضمن مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي 

تأهل فريق إنجليزي على األقل لهذا الدور.
وس���تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على أرض توتنه���ام اليوم الثالثاء ، 
في انطالقة منافس���ات ربع النهائي، كما تقام تزامن���ا معها مباراة ليفربول 

وبورت���و على ملعب »الريدز«. ويتحدى توتنهام الذي كس���ر األربعاء الماضي 
سلسلة نتائجه الس���يئة في الدوري اإلنجليزي الممتاز بفوزه على كريستال 
باالس بثنائية نظيفة بعد 5 مباريات دون انتصار، كتيبة المدرب اإلس���باني 

بيب جوارديوال التي تتطلع هذا الموسم للفوز بجميع 
األلقاب. ومازال مانشستر سيتي، الذي استعاد نجمه 
األرجنتيني س���يرجيو أجويرو م���ن اإلصابة، يحافظ 
على فرصه في كل البط���والت فهو ينافس ليفربول 
عل���ى المركز األول في البريميرليج وبلغ نهائي كأس 

االتحاد اإلنجليزي بعدما أطاح ببرايتون.
وللعام الثاني على التوال���ي يتواجه ليفربول وبورتو 
ف���ي دوري األبطال، حيث يس���تقبل فري���ق المدرب 
األلماني يورجن كلوب الذي فاز باللقب 5 مرات آخرها 
في 2005، منافسه الذي حصد البطولة مرتين آخرها 
في 2004. وينافس ليفربول، وصيف نس���خة العام 
الماضي، هذا الموسم على لقبي البريميرليج ودوري 
األبطال، أما بورتو الذي يناف���س بنفيكا على صدارة 
الدوري البرتغالي فيسعى لتفجير المفاجأة ومخالفة 
التوقع���ات التي تنظر له على أنه األضعف في هذا ال���دور، والثأر من نظيره 

اإلنجليزي الذي أطاح به من ثمن النهائي الموسم الماضي.

غزة / عبدالله نصيف:  
تأهل نادي اتحاد الش���جاعية ل���دور ال4 ، بفوزه 
على أهلي غ���زة بنتيجة 2_0 ، ف���ي اللقاء الذي 
أقيم على ملعب اليرموك بغزة ، ضمن لقاء كأس 

غزة .
ودخل اتحاد الشجاعية مجريات اللقاء سريعا ، و 
سجل العبه س���الم وادي الهدف األول بالدقيقة 
4 ، واستمر الفريق فرض أفضليته على مجريات 

المباراة ، في ظل غياب تام لالعبي األهلي .
و كاد عالء عطية يس���جل اله���دف الثاني لكن 
جميع محاوالته باتت بالفش���ل ، ليخرج الش���وط 

األول بتقدم الشجاعية بهدف دون رد .
و في الش���وط الثان���ي ، وفي الدقيق���ة 46 عزز 
الشجاعية النتيجة بهدف ثان ، عن طريق نجمه 
س���الم وادي الذي يسجل هدفه الثاني بالمباراة 
، الذي أربك حس���ابات األهالوية ، حيث أدى إلى 
توت���ر الالعبين و كثرة الك���رات المقطوعة التي 

كانت تسبب خطرًا على مرماهم .
و في الدقيقة 76 يتلقى هيثم الش���ريف العب 
األهلي البطاقة  الصف���راء الثانية لينال البطاقة 

الحمراء و يكمل الفريق ب10 العبين .
و في الدقائق األخيرة كاد حس���ام وادي يسجل 

اله���دف الثالث ، لكن كرته م���رت بجوار القائم 
األيسر لحارس األهلي ، و يتواصل إهدار الفرص 
من قبل الشجاعية ، بعدما أضاع عالء عطية هدفًا 
مؤكدًا بعد أن استلم الكرة داخل مربع العمليات 

لكن كرته علت المرمى بغرابة شديدة .
و لم يتغير الحال عن س���ابقه ، استخواذ و فرص 
ضائعة للش���جاعية و استس���الم واضح لفريق 
األهل���ي ، لينته���ي اللقاء بفوز المنط���ار 2_0 ، 
ويتأه���ل لدور ال4 بانتظ���ار الفائز من الصداقة 
وغزة الرياضي في اللقاء الذي سيجمعهم اليوم 

على ملعب فلسطين .

كأس غزة

الشجاعية أول المتأهلين لنصف نهائي كأس غزة

كوااللمبور/ االستقالل: 
قرر االتحاد اآلسيوي إعادة جدولة مباراتي هالل القدس 
والنجمة اللبنان���ي، على أرض محايدة، في بطولة كأس 
االتحاد اآلسيوي ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وحس���ب المصادر ف���إن لجن���ة المس���ابقات باالتحاد 
اآلس���يوي أعلنت ع���ن الموعد الجديد للقاء، وس���تقام 

المباراتان يومي 3 و6 مايو/آيار المقبل.
وطالب اآلس���يوي إدارة الناديين التش���اور معا الختيار 
ملع���ب محايد . هذا و ذكرت مص���ادر مقربة من النادي 

اللبناني أن األنظار تتجه إلى إحدى مالعب دولة قطر .
 وأوقعت قرعة المس����ابقة هالل الق����دس في المجموعة 
األول����ى مع الوحدات األردني والنجم����ة اللبناني والجيش 
الس����وري. وأثيرت مس����ألة خوض فريق الهالل مباراتيه 
م����ع النجمة والجيش على أرضه، نظرا ألن لبنان وس����وريا 
ال يزاالن رس����ميا في حالة حرب مع االحتالل، وتاليا يحظر 
على مواطنيهم����ا دخول األراضي المحتل����ة وعبور نقاط 
سيطرة االحتالل. وكان هالل القدس أعلن سابقا تمسكه 
بحق����ه بخوض المباريات المحتس����بة »بيتية« على أرضه 
رغم اإلشكالية بشأنهما. وخاض الهالل مباراته »البيتية« 
مع نادي الوحدات األردني وخسرها )6-2( فيما تعادل مع 
الجيش السوري )1-1( في مباراة الذهاب التي أقيمت في 
البحرين )تعتبر على أرض النادي السوري(، وهو ما وضعه 

ثالثا في ترتيب المجموعة األولى.  

قرار بإقامة مباراة 
النجمة وهالل القدس 

على أرض محايدة
غزة / االستقالل: 

قررت لجنة المسابقات في االتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم بإقامة ديربي" رفح بين الخدمات والش���باب, 
ضمن منافس���ات دور الثمانية م���ن كأس غزة يوم 
الخمي���س الموافق 2019/4/11 على ملعب إس���تاد 

خانيونس.

وتمنى اتحاد الكرة التوفيق للناديين، ومقدمًا وافر 
الش���كر الجزيل لبلدية رفح على جهودها العظيمة 

وحرصها على إقامة المباراة.
وكان م���ن المفت���رض أن يجري اللق���اء على ملعب 
رف���ح البلدي جن���وب القط���اع االثني���ن المقبل, إال 
أن الترتيب���ات النهائي���ة إلقامة المب���اراة لن تكون 

مكتملة, في ظل عدم  االنته���اء من تجهيز ملعب 
رفح، وفق���ا لتصريحات صبحي رضوان رئيس بلدية 
رفح. يش���ار إل���ى أن الفريقين تواجه���ا مرتين في 
الدوري هذا الموس���م, إذ حس���م "الزعيم" الموقعة 
األول���ى لمصلحت���ه )2-1(, بينما ف���از "األخضر" في 

الثانية )2-5(.

إستاد خانيونس يستقبل »ديربي« رفح الخميس المقبل  

دوري األبطال 

صدام إنجليزي ناري بين توتنهام ومانشستر سيتي و ليفربول يستدرج بورتو

غزة/ االستقالل:
وصلت بعثة نادي شباب الخليل "العميد", غزة أمس 
االثنين, عبر حاجز بيت حانون "إيرز" ش���مال القطاع, 
استعدادا لمواجهة اتحاد خانيونس على لقب كأس 

طوكيو.
البعثة باس����تقبال حافل م����ن أعضاء  وحظي����ت 
االتح����اد الفلس����طيني لك����رة الق����دم, قب����ل أن 
يش����اهد العبو "العمي����د" لقاء اتحاد الش����جاعية 
واألهلي ف����ي دور الثمانية من كأس القطاع على 

ملعب اليرموك بغزة.
ومن المقرر أن يلتقي شباب الخليل مع نظيره اتحاد 
خانيونس غدا األربعاء على ملعب رفح البلدي جنوب 

القطاع, بحضور السفير الياباني تاكاشي أوكوبو.
يش���ار إلى أن شباب الخليل تّوج بلقب بطولة طوكيو 
ف���ي المحافظ���ات الش���مالية, بينما حص���ل اتحاد 

خانيونس على اللقب في المحافظات الجنوبية.

بعثــة نــادي شبــاب الخليــل تصــل قطـاع غــزة
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رام الله/ االستقالل: 
حّولت محكمة االحتالل العسكرية في معتقل "عوفر" غرب رام 
الله )ش���مال القدس المحتلة(، أمس االثنين القيادي في حركة 
"حماس" حسن يوسف لالعتقال اإلداري لمدة ستة أشهر قابلة 
للتجديد. وكانت قوات االحتالل، اعتقلت  الشيخ حسن يوسف 
م���ن منزله في "بيتونيا" غرب رام الله، في الثاني من نيس���ان/ 
 أمضى أكثر من 22 سنة في 

ٌ
أبريل الجاري، وهو أس���يٌر س���ابق

سجون االحتالل على فترات اعتقال متقطعة.
يذك���ر أن قوات االحت���الل كانت أفرجت ع���ن النائب عن كتلة 
"التغيير واإلصالح"، حس���ن يوسف )64 عامًا(، في تشرين أول/

أكتوبر الماضي بعد اعتقال دام 11 شهرا.
وُيعد أن النائب حسن يوسف أسير سابق لعدة مرات، وأمضى 
نحو 20 عامًا في السجون اإلسرائيلية بشكل متقطع، إلى جانب 
كونه أح���د مبعدي "مرج الزهور" أواخر ع���ام 1992، وأبرز وجوه 

الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية.
ُيشار إلى أن االعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، 
يعتمد على ملف سري وأدلة سرية ال يمكن للمعتقل أو محاميه 
االطالع عليها، ويمكن، حس���ب األوامر العسكرية اإلسرائيلية، 
تجديد أمر االعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم اس���تصدار 

أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

قلقيلية/ االستقالل: 
ناشدت عائلة األس���ير المريض عبد الناصر عدنان رابي 
)49عاًما( م���ن مدينة قلقيلية ش���مال الضف���ة الغربية 
المحتلة االثنين، بضرورة إنقاذه، مش���يرة إلى أنه يعاني 

من وضع صحي حرج يهدد حياته.
وأف���ادت مص���ادر عائلية بأن س���لطات االحتالل تواصل 
اعتقال رابي بمعتقل "عوفر" في ظروف ال تمت لإلنسانية 

بصلة من كافة الجوانب.
وأش���ارت إلى أنه يضاف لذلك اإلهمال الطبي المتعمد، 
وأن إدارة االحتالل تماطل في عالجه، رغم إقرار األطباء أن 

وضعه الصحي يحتاج إلى متابعة س���ريعة ودقيقة وأن 
حياته في خطر.

وبين���ت أن األس���ير رابي يعان���ي من عدة أم���راض كان 
آخرها نزيف معوي، ولم تج���َر له الفحوصات الالزمة، وما 
زال يعاني من اصاب���ة بركبته اليمنى، وحاجته إلى عالج 

مستمر نتيجة التشنجات العصبية التي يعاني منها.
وقالت المصادر:" ما يزيد من معاناة رابي وذويه حرمانهم 
من تصاريح الزي���ارة، إذ كانت المرة األخيرة لزيارته، قبل 
عام ". واُعتقل رابي في تموز عام 2017، وأمضى قبلها ما 

يزيد عن 9 سنوات في السجن.

رام الله / االستقالل:
قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوسف ادعيس: إن 
سلطات االحتالل اإلس���رائيلي واصلت خالل آذار/ مارس 
المنصرم، حربها الضروس ضد مصلى باب الرحمة للشهر 
الثان���ي على التوال���ي، وضد المصلين وس���دنة وحراس 

المسجد األقصى المبارك.
وأش���ار ادعي���س في بيان صحف���ي، إلى ازدي���اد حاالت 
االقتحام���ات والتدني���س للمس���جد األقص���ى واالبعاد 
واالعتق���ال، بواق���ع 56 تدنيًس���ا وانتهاًكا خ���الل آذار 
المنصرم، وارتفاع ملح���وظ بمالحقة المتواجدين خاصة 
ف���ي مصلى باب الرحم���ة. وأضاف أن أع���داد المبعدين 
عن المس���جد األقصى، وخاصة حراس���ه ارتفعت بمارس 
الماض���ي، مبيًنا أن العقوبات تنوع���ت ما بين اإلبعاد من 

أسبوع لستة أشهر أو االعتقال، ودفع الغرامات.
وبي���ن أن الش���هر الماض���ي ش���هد إبع���اد العديد من 
الش���خصيات الديني���ة والوطني���ة عن األقص���ى، مثل 

رئيس المجلس االس���المي الشيخ عبد العظيم سلهب، 
والش���يخ ناجح بكيرات، ورئيس قس���م المخطوطات في 
األقصى رضوان عمرو، ووزير شؤون القدس، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني، وأمين سر 

حركة فتح في القدس شادي مطور، وغيرهم.
وأوض���ح أن ما يس���مى "اتحاد منظم���ات الهيكل" عقد 
اجتماًعا طارًئا جرى خالله مناقشة سبل التصعيد رًدا على 
فتح المقدس���يين مصلى باب الرحمة، ودعوات عنصرية 
ضد العرب والمسلمين ودعوات لطرد األوقاف اإلسالمية 
من المسجد األقصى وإخراجها عن "القانون اإلسرائيلي"، 

وإعالن "السيادة اإلسرائيلية" التامة على األقصى.
وخالل مارس الماضي، اقتحم أفراد من ش���رطة االحتالل 
ب���اب الرحمة، ومص���اله، وتم أخذ قياس���اته، كما أغلقت 
أبواب األقصى، واقتحمت أعداد كبيرة من قوات االحتالل 
الخاصة مسجد قبة الصخرة واعتدت على رئيس حراس 
المس���جد، وعدد من العاملين، ودنس ما يس���مى القائم 

بأعمال مفوض عام شرطة االحتالل باحات األقصى.
وذك���ر ادعيس، أن قوات االحتالل أصابت واعتقلت خالل 
مارس، العديد من المواطنين الذين اعتصموا قرب "باب 
األس���باط" احتجاًجا على إغالق األقصى، وحولت المنطقة 
إلى ثكنة عسكرية، ولم يكتف االحتالل بذلك بل منع رفع 

أذان صالتي المغرب والعشاء.
وفي المس���جد اإلبراهيمي بمدينة الخليل، منع االحتالل 
رفع اآلذان 53 وقًتا، وواصل الحصار والحواجز والتفتيش، 
وج���رى تحوي���ل المنطقة إل���ى ثكنة وس���ط احتفاالت 
للمس���توطنين داخل االبراهيمي خالل ما يسمى ب�" عيد 
المس���اخر"، وفي حلحول أدى مستوطنون طقوًسا دينية 

تلمودية في مقام النبي يونس.
كما طالت اعت���داءات االحتالل خالل الش���هر المنصرم 
مس���جد الرحمن في منطقة الجرون وسط بلدة بتير غرب 
بيت لحم، وكتبت شعارات عنصرية ورسم المستوطنون 

"نجمة داوود" على مدخل المسجد.

االحتالل يحّول القيادي بحماس حسن 
يوسف لالعتقال اإلداري 6 شهور

األسير رابي من قلقيلية
 في وضع صحي خطير

االوقاف: 56 اعتداء وانتهاكًا لألقصى بمارس

عمان/ االستقالل:
دع���ا األمين الع���ام لألمم المتح���دة أنطوني���و غوتيريش 
المجتمع الدولي إلى اس���تمرار تضامنه���م مع وكالة إغاثة 
وتشغيل الجئي فلسطين "أونروا"، مؤكًدا أنه ال يمكن إغالق 

مدارسها.
وأضاف غوتيرش في تصريح صحفي، أن "مدارس الفلسطينيين التابعة 

لألونروا بها 530 ألف طالب وال يمكن غلقها".
وكان غوتيريش قد زار مخيم "البقعة" أثناء وجوده في األردن 
حي����ث حضر المنتدى االقتصادي العالمي للش����رق األوس����ط 

وشمال أفريقيا.
والتق���ى غوتيريش في المخيم طالًبا من أعض���اء برلمان األونروا وممثلي 
وممثالت سكان المخيم، وتحدث مع التالميذ أثناء حصص دراسية حول 

حقوق اإلنسان والعلوم.

األمم المتحدة: ال يمكن 
إغالق مدارس »أونروا«

غزة/ االستقالل: 
أدانت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين القرار 
األمريكي بش���أن اعتبار الحرس الثوري اإليراني »منظمة 
إرهابية«، معتبرة القرار اس���تمرارًا للسياسات العدوانية 
األمريكي���ة الت���ي تس���تهدف الجمهورية اإلس���المية 

اإليرانية.
و أك���دت الحركة في بيان لها تلقت »االس���تقالل« نس���خة عنه 
على أن هذا القرار العدواني، صدر عن جهة غير نزيهة وليست 

مخولة.
و قال���ت: »إن الواليات المتح���دة هي راعية اإلره���اب ومغذية 

الح���روب والنزاع���ات في العالم، وسياس���ات ترام���ب ال تخفى 
على كل عاقل منصف فهي سياس���ات تش���كل تهديدا لألمن 

واالستقرار العالمي«.
و أوضح���ت أن الواليات المتحدة هي م���ن يغطي على الجرائم 
الكبرى في العالم، متس���ائلة: »فكم من األرواح التي أزهقت في 
العراق واليمن وأفغانستان وباكستان وفيتنام وغيرها من بالد 

العالم بهدف نهب الثروات والسيطرة والنفوذ؟ ».
و أك���دت الحركة ف���ي بيانها ب���أن الدعم األمريكي المس���تمر 
لإلرهاب اإلس���رائيلي الذي ال يتوقف عن اس���تهداف األبرياء 
والعزل في فلس���طين ش���واهد حّية على ما ترتكبه أمريكا من 

إجرام بحق البشرية.
و أضافت: »لقد مارست أمريكا و«إسرائيل« االستعمار في أبشع 
صوره، ومارس���تا اكبر االنتهاكات للقوانين والمواثيق الدولية 
باستباحتهما أراضي الغير، وقد كان آخر صور هذه االنتهاكات 
القرار األمريكي الباطل بسيادة »إسرائيل« على الجوالن العربي 

السوري المحتل«.
كما اعتب���رت الحركة إن جملة المواق���ف األمريكية التي تمثل 
انحيازًا وشراكة للكيان الصهيوني في عدوانه، تؤكد بما ال يدع 
مجااًل للشك حجم المؤامرة واالستهداف للقضية الفلسطينية 

وللعالم العربي واإلسالمي أجمع.

برلين/ االستقالل:
انتقد تحالف المستشارة األلمانية انجيال ميركل 
المس���يحي والحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا 
تصريحات رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياهو الخاصة بضم المستوطنات اإلسرائيلية 
ف���ي الضفة الغربي���ة إلى »إس���رائيل« بعد إعادة 

انتخابه.
وق���ال يوه���ان فاديف���ول نائب رئي���س الكتلة 
البرلمانية للتحالف المس���يحي في تصريحات له 
يوم أم���س، »نحن ننظر بانتقاد لمجمل سياس���ة 
المستوطنات إلس���رائيل ويمكننا فقط أن نقول 
ألصدقائنا دائم���ا، إن التدابير أحادية الجانب لن 

تؤدي إلى موقف سلم شامل«.

هذا وأش���ار فاديفول إلى أن »إسرائيل« ستشهد 
انتخابات الختيار برلمان جديد الثالثاء ونتنياهو 

في موقف صعب لمعركة انتخابية«.
وأوضح أن من »يخضع لضغوط سياسية داخلية، 
يقبل على البحث عن مجاالت أخرى، وربما كان هذا 

هو الحافز لنتنياهو لإلعالن عن هذه الخطط«.
وفي السياق، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية 
للحزب الليبرالي الكس���ندر جراف خطط نتنياهو 
وقال »س���واء أكان الموضوع متعلق���ا بالقدس أو 
بالجوالن أو بالضفة الغربية، فإن القضايا اإلقليمية 
يجب أن تكون جزءا من حل شامل، واقتطاع بعض 
المناطق سيجعل التوصل إلى حل أصعب وليس 

أسهل«.

اسطنبول/ االستقالل:
ق���ال الرئيس التركي طيب أردوغ���ان: إن الضفه الغربية 
بدوره���ا  و"إس���رائيل"  المحتلة ملٌك للفلس���طينيين  
تواصل خطوات االحتالل  وتركيا س���تبقي تقف لجانب 
الفلس���طينيين وذلك ردًا  علي تصريحات رئيس الوزراء 
"اإلس���رائيلي" بنيامي���ن نتنياهو بانه س���يضم الضفة 

الغربية ل�"إسرائيل".
 من جانب اخر قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، 
إن إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم 
مس���توطنات الضفة الغربية في حال فوزه باالنتخابات، 
"نموذج آخر على استغالل سياساته االنتخابية من أجل 

شرعنة االحتالل، وتقويض حل الدولتين".
وتاب���ع: "في حال فاز من جديد، فهل س���يكون ذلك فوز 

للديمقراطية أم لالحتالل؟ هل س���تظهر الديمقراطيات 
الغربية ردود فعل حيال ذلك أم س���تواصل الصمت؟ عار 

عليهم جميعا".
و ق���ال رئيس الوزراء اإلس���رائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه 
س���يبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال 

فوزه في انتخابات اسرائيل المقررة اليوم 9 أبريل.
وفي مقابلة أجرتها معه القناة "12" االس���رائيلية ، قال 
نتنياهو: "نحن نناقش تطبيق السيادة اإلسرائيلية على 
معاليه أدوميم )مس���توطنة كبيرة ف���ي الضفةالغربية(، 
وغيره���ا م���ن المناطق". وتش���هد إس���رائيل انتخابات 
برلمانية الي���وم، ويقول مراقب���ون إن نتنياهو يبذل كل 
جهد ممكن لتش���كيل الحكوم���ة المقبلة عل���ى أمل أن 

يتمكن من منع اتهامه في ملفات فساد مفتوحة حاليا.

أردوغان ردًا على نتنياهو: الضفة 
الغربية أرض فلسطينية

ألمانيا: إعالن نتنياهو ضم مستوطنات
 الضفة بسبب ضغوط سياسية داخلية

الجهاد االسالمي تدين القرار األمريكي بشأن الحرس الثوري اإليراني
ده���س  مس���توطنا 
الش���اب حمزة ش���حدة 
نجاج���رة 20 عام���ًا من 
بلدة نحالين على إحدى 
الط���رق القريب���ة م���ن 
البلدة، ووصفت إصابته 

بالحرجة.
وجرى نقل المصاب إلى 
المستش���فيات  إحدى 
لتلق���ي  اإلس���رائيلية 

العالجات الطبية.

م�ستوطن يده�س
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رام الله/ االستقالل: 
حّولت محكمة االحتالل العسكرية في معتقل "عوفر" غرب رام 
الله )ش���مال القدس المحتلة(، أمس االثنين القيادي في حركة 
"حماس" حسن يوسف لالعتقال اإلداري لمدة ستة أشهر قابلة 
للتجديد. وكانت قوات االحتالل، اعتقلت  الشيخ حسن يوسف 
م���ن منزله في "بيتونيا" غرب رام الله، في الثاني من نيس���ان/ 
 أمضى أكثر من 22 سنة في 

ٌ
أبريل الجاري، وهو أس���يٌر س���ابق

سجون االحتالل على فترات اعتقال متقطعة.
يذك���ر أن قوات االحت���الل كانت أفرجت ع���ن النائب عن كتلة 
"التغيير واإلصالح"، حس���ن يوسف )64 عامًا(، في تشرين أول/

أكتوبر الماضي بعد اعتقال دام 11 شهرا.
وُيعد أن النائب حسن يوسف أسير سابق لعدة مرات، وأمضى 
نحو 20 عامًا في السجون اإلسرائيلية بشكل متقطع، إلى جانب 
كونه أح���د مبعدي "مرج الزهور" أواخر ع���ام 1992، وأبرز وجوه 

الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية.
ُيشار إلى أن االعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، 
يعتمد على ملف سري وأدلة سرية ال يمكن للمعتقل أو محاميه 
االطالع عليها، ويمكن، حس���ب األوامر العسكرية اإلسرائيلية، 
تجديد أمر االعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم اس���تصدار 

أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

قلقيلية/ االستقالل: 
ناشدت عائلة األس���ير المريض عبد الناصر عدنان رابي 
)49عاًما( م���ن مدينة قلقيلية ش���مال الضف���ة الغربية 
المحتلة االثنين، بضرورة إنقاذه، مش���يرة إلى أنه يعاني 

من وضع صحي حرج يهدد حياته.
وأف���ادت مص���ادر عائلية بأن س���لطات االحتالل تواصل 
اعتقال رابي بمعتقل "عوفر" في ظروف ال تمت لإلنسانية 

بصلة من كافة الجوانب.
وأش���ارت إلى أنه يضاف لذلك اإلهمال الطبي المتعمد، 
وأن إدارة االحتالل تماطل في عالجه، رغم إقرار األطباء أن 

وضعه الصحي يحتاج إلى متابعة س���ريعة ودقيقة وأن 
حياته في خطر.

وبين���ت أن األس���ير رابي يعان���ي من عدة أم���راض كان 
آخرها نزيف معوي، ولم تج���َر له الفحوصات الالزمة، وما 
زال يعاني من اصاب���ة بركبته اليمنى، وحاجته إلى عالج 

مستمر نتيجة التشنجات العصبية التي يعاني منها.
وقالت المصادر:" ما يزيد من معاناة رابي وذويه حرمانهم 
من تصاريح الزي���ارة، إذ كانت المرة األخيرة لزيارته، قبل 
عام ". واُعتقل رابي في تموز عام 2017، وأمضى قبلها ما 

يزيد عن 9 سنوات في السجن.

رام الله / االستقالل:
قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوسف ادعيس: إن 
سلطات االحتالل اإلس���رائيلي واصلت خالل آذار/ مارس 
المنصرم، حربها الضروس ضد مصلى باب الرحمة للشهر 
الثان���ي على التوال���ي، وضد المصلين وس���دنة وحراس 

المسجد األقصى المبارك.
وأش���ار ادعي���س في بيان صحف���ي، إلى ازدي���اد حاالت 
االقتحام���ات والتدني���س للمس���جد األقص���ى واالبعاد 
واالعتق���ال، بواق���ع 56 تدنيًس���ا وانتهاًكا خ���الل آذار 
المنصرم، وارتفاع ملح���وظ بمالحقة المتواجدين خاصة 
ف���ي مصلى باب الرحم���ة. وأضاف أن أع���داد المبعدين 
عن المس���جد األقصى، وخاصة حراس���ه ارتفعت بمارس 
الماض���ي، مبيًنا أن العقوبات تنوع���ت ما بين اإلبعاد من 

أسبوع لستة أشهر أو االعتقال، ودفع الغرامات.
وبي���ن أن الش���هر الماض���ي ش���هد إبع���اد العديد من 
الش���خصيات الديني���ة والوطني���ة عن األقص���ى، مثل 

رئيس المجلس االس���المي الشيخ عبد العظيم سلهب، 
والش���يخ ناجح بكيرات، ورئيس قس���م المخطوطات في 
األقصى رضوان عمرو، ووزير شؤون القدس، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني، وأمين سر 

حركة فتح في القدس شادي مطور، وغيرهم.
وأوض���ح أن ما يس���مى "اتحاد منظم���ات الهيكل" عقد 
اجتماًعا طارًئا جرى خالله مناقشة سبل التصعيد رًدا على 
فتح المقدس���يين مصلى باب الرحمة، ودعوات عنصرية 
ضد العرب والمسلمين ودعوات لطرد األوقاف اإلسالمية 
من المسجد األقصى وإخراجها عن "القانون اإلسرائيلي"، 

وإعالن "السيادة اإلسرائيلية" التامة على األقصى.
وخالل مارس الماضي، اقتحم أفراد من ش���رطة االحتالل 
ب���اب الرحمة، ومص���اله، وتم أخذ قياس���اته، كما أغلقت 
أبواب األقصى، واقتحمت أعداد كبيرة من قوات االحتالل 
الخاصة مسجد قبة الصخرة واعتدت على رئيس حراس 
المس���جد، وعدد من العاملين، ودنس ما يس���مى القائم 

بأعمال مفوض عام شرطة االحتالل باحات األقصى.
وذك���ر ادعيس، أن قوات االحتالل أصابت واعتقلت خالل 
مارس، العديد من المواطنين الذين اعتصموا قرب "باب 
األس���باط" احتجاًجا على إغالق األقصى، وحولت المنطقة 
إلى ثكنة عسكرية، ولم يكتف االحتالل بذلك بل منع رفع 

أذان صالتي المغرب والعشاء.
وفي المس���جد اإلبراهيمي بمدينة الخليل، منع االحتالل 
رفع اآلذان 53 وقًتا، وواصل الحصار والحواجز والتفتيش، 
وج���رى تحوي���ل المنطقة إل���ى ثكنة وس���ط احتفاالت 
للمس���توطنين داخل االبراهيمي خالل ما يسمى ب�" عيد 
المس���اخر"، وفي حلحول أدى مستوطنون طقوًسا دينية 

تلمودية في مقام النبي يونس.
كما طالت اعت���داءات االحتالل خالل الش���هر المنصرم 
مس���جد الرحمن في منطقة الجرون وسط بلدة بتير غرب 
بيت لحم، وكتبت شعارات عنصرية ورسم المستوطنون 

"نجمة داوود" على مدخل المسجد.

االحتالل يحّول القيادي بحماس حسن 
يوسف لالعتقال اإلداري 6 شهور

األسير رابي من قلقيلية
 في وضع صحي خطير

االوقاف: 56 اعتداء وانتهاكًا لألقصى بمارس

عمان/ االستقالل:
دع���ا األمين الع���ام لألمم المتح���دة أنطوني���و غوتيريش 
المجتمع الدولي إلى اس���تمرار تضامنه���م مع وكالة إغاثة 
وتشغيل الجئي فلسطين "أونروا"، مؤكًدا أنه ال يمكن إغالق 

مدارسها.
وأضاف غوتيرش في تصريح صحفي، أن "مدارس الفلسطينيين التابعة 

لألونروا بها 530 ألف طالب وال يمكن غلقها".
وكان غوتيريش قد زار مخيم "البقعة" أثناء وجوده في األردن 
حي����ث حضر المنتدى االقتصادي العالمي للش����رق األوس����ط 

وشمال أفريقيا.
والتق���ى غوتيريش في المخيم طالًبا من أعض���اء برلمان األونروا وممثلي 
وممثالت سكان المخيم، وتحدث مع التالميذ أثناء حصص دراسية حول 

حقوق اإلنسان والعلوم.

األمم المتحدة: ال يمكن 
إغالق مدارس »أونروا«

غزة/ االستقالل: 
أدانت حرك���ة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين القرار 
األمريكي بش���أن اعتبار الحرس الثوري اإليراني »منظمة 
إرهابية«، معتبرة القرار اس���تمرارًا للسياسات العدوانية 
األمريكي���ة الت���ي تس���تهدف الجمهورية اإلس���المية 

اإليرانية.
و أك���دت الحركة في بيان لها تلقت »االس���تقالل« نس���خة عنه 
على أن هذا القرار العدواني، صدر عن جهة غير نزيهة وليست 

مخولة.
و قال���ت: »إن الواليات المتح���دة هي راعية اإلره���اب ومغذية 

الح���روب والنزاع���ات في العالم، وسياس���ات ترام���ب ال تخفى 
على كل عاقل منصف فهي سياس���ات تش���كل تهديدا لألمن 

واالستقرار العالمي«.
و أوضح���ت أن الواليات المتحدة هي م���ن يغطي على الجرائم 
الكبرى في العالم، متس���ائلة: »فكم من األرواح التي أزهقت في 
العراق واليمن وأفغانستان وباكستان وفيتنام وغيرها من بالد 

العالم بهدف نهب الثروات والسيطرة والنفوذ؟ ».
و أك���دت الحركة ف���ي بيانها ب���أن الدعم األمريكي المس���تمر 
لإلرهاب اإلس���رائيلي الذي ال يتوقف عن اس���تهداف األبرياء 
والعزل في فلس���طين ش���واهد حّية على ما ترتكبه أمريكا من 

إجرام بحق البشرية.
و أضافت: »لقد مارست أمريكا و«إسرائيل« االستعمار في أبشع 
صوره، ومارس���تا اكبر االنتهاكات للقوانين والمواثيق الدولية 
باستباحتهما أراضي الغير، وقد كان آخر صور هذه االنتهاكات 
القرار األمريكي الباطل بسيادة »إسرائيل« على الجوالن العربي 

السوري المحتل«.
كما اعتب���رت الحركة إن جملة المواق���ف األمريكية التي تمثل 
انحيازًا وشراكة للكيان الصهيوني في عدوانه، تؤكد بما ال يدع 
مجااًل للشك حجم المؤامرة واالستهداف للقضية الفلسطينية 

وللعالم العربي واإلسالمي أجمع.

برلين/ االستقالل:
انتقد تحالف المستشارة األلمانية انجيال ميركل 
المس���يحي والحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا 
تصريحات رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياهو الخاصة بضم المستوطنات اإلسرائيلية 
ف���ي الضفة الغربي���ة إلى »إس���رائيل« بعد إعادة 

انتخابه.
وق���ال يوه���ان فاديف���ول نائب رئي���س الكتلة 
البرلمانية للتحالف المس���يحي في تصريحات له 
يوم أم���س، »نحن ننظر بانتقاد لمجمل سياس���ة 
المستوطنات إلس���رائيل ويمكننا فقط أن نقول 
ألصدقائنا دائم���ا، إن التدابير أحادية الجانب لن 

تؤدي إلى موقف سلم شامل«.

هذا وأش���ار فاديفول إلى أن »إسرائيل« ستشهد 
انتخابات الختيار برلمان جديد الثالثاء ونتنياهو 

في موقف صعب لمعركة انتخابية«.
وأوضح أن من »يخضع لضغوط سياسية داخلية، 
يقبل على البحث عن مجاالت أخرى، وربما كان هذا 

هو الحافز لنتنياهو لإلعالن عن هذه الخطط«.
وفي السياق، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية 
للحزب الليبرالي الكس���ندر جراف خطط نتنياهو 
وقال »س���واء أكان الموضوع متعلق���ا بالقدس أو 
بالجوالن أو بالضفة الغربية، فإن القضايا اإلقليمية 
يجب أن تكون جزءا من حل شامل، واقتطاع بعض 
المناطق سيجعل التوصل إلى حل أصعب وليس 

أسهل«.

اسطنبول/ االستقالل:
ق���ال الرئيس التركي طيب أردوغ���ان: إن الضفه الغربية 
بدوره���ا  و"إس���رائيل"  المحتلة ملٌك للفلس���طينيين  
تواصل خطوات االحتالل  وتركيا س���تبقي تقف لجانب 
الفلس���طينيين وذلك ردًا  علي تصريحات رئيس الوزراء 
"اإلس���رائيلي" بنيامي���ن نتنياهو بانه س���يضم الضفة 

الغربية ل�"إسرائيل".
 من جانب اخر قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، 
إن إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم 
مس���توطنات الضفة الغربية في حال فوزه باالنتخابات، 
"نموذج آخر على استغالل سياساته االنتخابية من أجل 

شرعنة االحتالل، وتقويض حل الدولتين".
وتاب���ع: "في حال فاز من جديد، فهل س���يكون ذلك فوز 

للديمقراطية أم لالحتالل؟ هل س���تظهر الديمقراطيات 
الغربية ردود فعل حيال ذلك أم س���تواصل الصمت؟ عار 

عليهم جميعا".
و ق���ال رئيس الوزراء اإلس���رائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه 
س���يبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال 

فوزه في انتخابات اسرائيل المقررة اليوم 9 أبريل.
وفي مقابلة أجرتها معه القناة "12" االس���رائيلية ، قال 
نتنياهو: "نحن نناقش تطبيق السيادة اإلسرائيلية على 
معاليه أدوميم )مس���توطنة كبيرة ف���ي الضفةالغربية(، 
وغيره���ا م���ن المناطق". وتش���هد إس���رائيل انتخابات 
برلمانية الي���وم، ويقول مراقب���ون إن نتنياهو يبذل كل 
جهد ممكن لتش���كيل الحكوم���ة المقبلة عل���ى أمل أن 

يتمكن من منع اتهامه في ملفات فساد مفتوحة حاليا.

أردوغان ردًا على نتنياهو: الضفة 
الغربية أرض فلسطينية

ألمانيا: إعالن نتنياهو ضم مستوطنات
 الضفة بسبب ضغوط سياسية داخلية

الجهاد االسالمي تدين القرار األمريكي بشأن الحرس الثوري اإليراني
ده���س  مس���توطنا 
الش���اب حمزة ش���حدة 
نجاج���رة 20 عام���ًا من 
بلدة نحالين على إحدى 
الط���رق القريب���ة م���ن 
البلدة، ووصفت إصابته 

بالحرجة.
وجرى نقل المصاب إلى 
المستش���فيات  إحدى 
لتلق���ي  اإلس���رائيلية 

العالجات الطبية.

م�ستوطن يده�س
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الجزائر/ االستقالل: 
فتحت الس���لطات الجزائرية تحقيقا عاجال في حادثة رمي جثة شيخ داخل مرحاض 
بمستش���فى تيزي وزو، شمال البالد. جاء ذلك بعد تداول مواقع التواصل اإلجتماعي، 
فيديو لجثة شيخ عثر عليها داخل دورة المياه، حيث ظهر أحد المواطنين الذي يبدو 
أن���ه من عائلة الرجل المّيت، يصرخ في وجه موظفي المستش���فى، وينتقد تعاملهم 
غير اإلنس���اني مع الجّثة، برميها داخل المرح���اض، عوض وضعها في مصلحة حفظ 
الجث���ث. وفي تفاصيل الحادث���ة، قالت صحيفة النهار الجزائري���ة إن الموظفين في 
المستش���فى، ألقوا الجثة داخل المرحاض، بعد أن رفض األطباء التوقيع على شهادة 

وفاته، التي تعّد شرطا أساسيا لنقل الميت إلى مصلحة حفظ الجثث.
وأوضح المصدر نفسه أنه عندما توفي الرجل المسن صباح السبت، توجه ممرض إلى 
األطباء الموجودين في قس���م الطوارئ لتوقيع شهادة وفاته، إال أنهم رفضوا جميعا 
توقيعها، مما اضطره إلى وضع الجثة في مرحاض قس���م الطوارئ، مشيرة إلى أّن أحد 
المواطني���ن الذين قصدوا المرحاض تفاجأ بوج���ود الجثة، وأبلغ الموظفين، في حين 
انتاب���ت أهله الصدمة من جراء هذا التصرف الذي أثار حفيظة الكثيرين.  وقال وزير 
الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، محمد ميراوي، في مؤتمر صحافي، األحد، إنه 
»تّم إيفاد لجنة تحقيق إلى المستشفى من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة ومعاقبة كل 
من تقاعس في أداء عمله«، مضيفا أّن مثل هذه التصّرفات »غير مسموحة«، ألن هدف 

المسؤولين عن القطاع الصّحي هو »التكفّل بالمريض واحترام الموتى«. 

تايبيه/ االستقالل: 
تعيش فتاة تدعى، هي، معاناة شديدة بسبب وجود نحل في عينيها 

يتغذى على دموعها وعروقها.
واكتش���ف أطباء مستش���فى جامعة »فوين« بجنوب تاي���وان، أن أربع 
نح���الت يبلغ ط���ول كل منها 0.12 إنش، تعيش ف���ي عيني المريضة 

التي في العشرينات من عمرها.
ويص���ف البروفيس���ور، هونغ تش���ي-تينغ، رئيس ط���ب العيون في 
المستشفى، حالة الشابة بأنها »األولى في العالم«، حيث لم يعثر على 

حشرات تتغذى على الدمع داخل عين مريض من قبل.
وتقول الش���ابة: »كنا نزور قبر أحد األقارب وحاولنا إزالة بعض األعشاب 
الضارة. وش���عرت بالرياح تضرب وجهي، ثم شعرت بأن شيئا ما دخل 
في عيني، اعتقدت أنه رمل أو تراب. قمت بتنظيف عيني باس���تخدام 

الماء، ولكن األلم بدأ يشتد في الليل«.
وأوضح الطبيب هونغ أنه خالل فحص العين، »رأيت ش���يئا يبدو وكأنه 
أرجل حشرات، لذا أخرجتها تحت المجهر دون اإلضرار بأجسامها. إنها 

4 نحالت من فصيلة تعشش بالقرب من القبور وحطام األشجار«.

فلوريدا/ االستقالل: 
لم ينعم س���جين أمريكي بطعم الحرية إال لدقائق مع���دودة، حيث عاد إلى 

السجن الذي خرج منه بعد 15 دقيقة فقط.
ولم يكن على ضباط الش���رطة في س���انت لوس���ي بوالية فلوري���دا الذهاب 
بعيدًا للقبض على كيسي ميش���يل لويس )37 عامًا( بعد إطالق سراحه من 
س���جن المقاطعة يوم الخميس، حيث شوهد وهو يتجول في موقف قريب 

للسيارات ويتصرف بشكل مثير للشبهة.
ويق���ول الضابطان اللذان قبض���ا على لويس، إنه كان ينظر إلى الس���يارات، 
ويتفحص مقابض أبوابها، لمعرفة إذا كان أحدها مفتوحًا، واستطاع الدخول 
إل���ى إحدى هذه الس���يارات، وجلس بداخلها لمدة دقيقتي���ن، قبل أن يتابع 

تفقد باقي السيارات.
وعندما اقترب أحد الضباط من لويس، وسأله عن سبب تصرفه المثير للشك، 

ادعى أنه كان ينتظر صديقته حتى تقله من أمام السجن.
وتشير التقارير إلى أن لويس كان يشعر باالستياء عند خروجه من السجن، 
بع����د أن تم تجريده من الس����جائر، وأدرك أن الضباط ضبطوه متلبس����ًا في 
محاولة س����رقة أخرى، وقام طوعًا بتس����ليم الحقيبة التي سرقها من إحدى 

السيارات.
وُأعيد لويس إلى الس���جن مرة أخرى بتهمة السطو، وأطلق سراحه مرة أخرى 

على كفالة بقيمة 11.250 دوالر، بحسب صحيفة ميامي هيرالد.

خرج من السجن وعاد 
إليه بعد 15 دقيقة

نيودلهي/ االستقالل: 
ح���ول طفل صغي���ر إلى »بط���ل« في أعي���ن العديد من 
األشخاص في الهند. الطفل هرع بفرخ دجاج دهسه من 

دون قصد إلى المستشفى في محاولة إلنقاذه.
قص���ة الطفل »المؤثرة« ل���م تتوقف عند ه���ذا، بل قام 
بتص���رف آخر كش���ف عن معدن���ه النفي���س. لم يكن 
الطفل الهندي ديريك ال لشانيما )ستة أعوام(، يظن أن 
موقفًا إنس���انيا قام به سيحوله بين عشية وضحاها إلى 
»بطل«، يتناق���ل صورته العديد من رواد مواقع التواصل 

االجتماعي، سواء داخل بلده الهند أو خارجها.
ديريك ال لش���انيما، الذي يقيم في والية ميزورام شمال 
ش���رقي الهند، دهس بدراجت���ه الصغيرة من دون قصد 
فرخ دجاج تعود ملكيته إلى جاره وأرداه قتياًل في الحال، 
بيد إن الطفل الصغير لم يعرف أن الفرخ الصغير توفي، 
وقرر أن يقوم بكل ما في وسعه من أجل إنقاذه، حسب ما 

أشار إليه موقع قناة »DW« األلمانية.

وحم���ل الطفل الهندي فرخ الدجاج في قبضة يده وهرع 
به إلى أقرب مستشفى، حيث قدم كل المال الذي يملكه 
)10 روبي���ات( لموظفي المستش���فى، وطل���ب منهم أن 
ينقذوا حياة الطائر الصغير، إاّل أن موظفي المستش���فى 
أخب���روا الطفل الصغير باس���تحالة ذلك. ولم يتس���رب 
اليأس أبدًا إلى نفس���ية ديريك ال لشانيما، فقد عاد إلى 
بيت أسرته وأحضر معه نقودًا أكثر على أمل إنقاذ حياة 
الف���رخ الصغير، بيد إن ممرضة في المستش���فى أخبرت 
الطف���ل الصغير أخيرًا أن الفرخ قد فارق الحياة وال يمكن 

إنقاذ حياته.
وفي الس���ياق نفس���ه، أوضح موقع »تاغ 24« األلماني أن 
صديقًا للعائلة قام بنش���ر صورة ديريك ال لشانيما على 
مواقع التواصل االجتماعي، بهدف التعريف بقصة هذا 
الطف���ل الصغير »المؤثرة«. ونالت الصورة في وقت وجيز 
إعج���اب عدد كبير من األش���خاص، فيما قامت مدرس���ة 

الطفل الصغير بتكريمه على لفتته اإلنسانية.

كيب تاون/ االستقالل: 
قالت الش���رطة في جنوب أفريقيا إن صي���ادا لحيوانات 
وحي���د القرن تعرض لهجوم عنيف بواس���طة فيل، قبل 
أن تعثر عليه مجموعة من األسود وتلتهمه، وذلك داخل 

حديقة كروغر الوطنية البرية.
ونقل���ت صحيفة »الغاردي���ان« البريطانية ع���ن العميد 
في الش���رطة ليونارد هالث���ي، قوله إن الش���رطة تلقت 
معلومات تفيد ب���أن مجموعة من الرجال دخلوا الحديقة 
لمطاردة وحي���د القرن بغرض قتله وبيع���ه، فهاجمهم 

فيل وقتل أحدهم.
وأوضحت الش���رطة أن مجموعة الرجال غادرت الحديقة، 
وأبلغت أحد أفراد أس���رة المتوفى بما حدث، والذي بدوره 
اتصل بالش���رطة للتبليغ عن الهجوم الذي وقع في األول 

من أبريل الجاري.
وبدأ ح���راس الحديقة على الفور ف���ي البحث عن الرجل 
المفقود، سيرا على األقدام ومن الجو، لكنهم لم يتمكنوا 

من تحديد موقعه الرجل في البداية، بحسب الصحيفة.
وعندما عاد الحراس ترافقهم الش���رطة للبحث عن الرجل 
في 4 أبريل الجاري، تمكنوا أخيرا من العثور على أشالئه 
وبقايا مالبسه بالقرب من بحيرة التماسيح في الحديقة.

وق���ال مدير اإلعالم في حديقة كروغر الوطنية، إس���حاق 
فاهال: »بناء على المعطيات الموجودة في مكان الحادث، 
فقد التهمت األس���ود الرجل، ولم تترك سوى جمجمته 

وسرواله )بنطالونه(«.
وق���ال المدير التنفي���ذي لحديقة كروغ���ر الوطنية: »إن 
دخول الحديقة بطريقة غير ش���رعية سيرا على األقدام 
أمر جنون���ي، ويحمل الكثير من األخط���ار، وهذا الحادث 

دليل على ذلك«.
وتضم جن���وب أفريقيا م���ا يق���رب من 80 ف���ي المائة 
من حيوان وحيد القرن في العالم. وُقتل أكثر من 1000 
حي���وان منها عل���ى أيدي الصيادين كل ع���ام على مدار 

السنوات الممتدة من 2013 إلى 2017.

حاول صيد وحيد القرن
 فدهسه فيل وافترسته األسود

طفل يدهس كتكوتًا بالخطأ
 ويهرع به إلى المستشفى

االستقالل/ وكاالت: 
طوال عقود، حيرت ش���الالت الدم في القارة المتجم���دة الجنوبية العلماء والباحثين، 
وبعد سنوات من البحث والتقصي، بات الباحثون يعتقدون أنهم توصلوا إلى السبب 

وراءها وأنهم تمكنوا من حل لغزها.
وتمثل شالالت تايلور الجليدية، الواقعة في منطقة التندرا في قارة أنتاركتيكا حالة 
استثنائية غامضة ومدهش���ة، بالنظر إلى البخار القرمزي الذي يتسرب داخل الكتلة 
الجليدية. كما أن المياه الحمراء المتدفقة منها، التي صارت توصف بأنها »ش���الالت 
الدم«، التي اكتش���فت عام 1911 في منطقة وادي ماكم���وردو الجاف، حافظت على 

غموضها طوال الوقت.
ومنذ عقود انك���ب العلماء على محاولة حل لغز هذه الظاهرة الطبيعية المحيرة، لكن 

من دون جدوى، وفقا لما ذكرته صحيفة »ديلي ستار« البريطانية.
لكن، بعد مرور نحو قرن على اكتش���افها، اعتقد العلماء أنهم فهموا السبب وراء هذه 
الظاهرة، وفسروا اللون األحمر في البداية على أنه عبارة »طحالب موجودة في المياه«.

غير أنهم غيروا مؤخرا اعتقادهم، بحس���ب مقال نش���ر في قس���م العل���وم الحيوية 
األرضية في دورية األبحاث الجيوفيزيائية، بعد أن وصلوا إلى أساس الغموض لهذه 

الظاهرة الطبيعية، وتمكنوا من أخذ عينات من المياه الحمراء.
وقاموا الحقا بتحليل تلك العينات، والحظوا أن المس���ألة ال تتعلق بطحالب، بل بوجود 

تركيز عال للحديد في المياه.

مستشفى تلقي جثة 
مسن في المرحاض 

بعد أكثر من قرن.. العلماء 
يحلون لغز »شالالت الدم«

نحل يعيش داخل عين 
فتاة ويتغذى على دموعها


