
غزة/ خالد اشتيوي:
أعلنت لجنة األسرى بالقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة، أمس الثالثاء، 

عن سلس���لة فعاليات على امتداد القطاع دعمًا وإس���نادًا للحركة 
األس���يرة  والتي تخوض معركة »الكرامة 2« النتزاع حقوقها من 

النتائج األولية النتخابات الكيان: تقارب
 في األصوات بين نتنياهو وغانتس

القدس المحتلة/ االستقالل
أظهرت العينات األولى غير الرس���مية لنتائج انتخابات 
الكنيس���ت اإلس���رائيلية ال�21 كما نش���رتها القنوات 
العبرية ووسائل االعالم االسرائيلية مساء أمس الثالثاء، 
أن كل م���ن بيني غانت���س زعيم تحال���ف أزرق- أبيض، 
وبنيامي���ن نتنياهو زعيم الليكود حصدا أصواتًا متقاربة 
وانه يفص���ل بينهما مقعد أو 3 مقاعد على أبعد تقدير. 
وبلغت نسبة التصويت حسب آخر النتائج نحو 61.3%، 
حيث أظهرت النتائج أن نحو %44 من الفلس���طينيين 

العرب داخل اراضي 48 صوتوا في االنتخابات . وتراوح ما 
حققته األحزاب األخرى  بين تراجع وظهور ألحزاب أخرى. 
وأظه���رت اس���تطالعات أجرتها القن���وات التلفزيونية 
االس���رائيلية، أن حزب الليكود سيحصل على ما بين 33 
و36 مقع���ًدا في البرلمان المؤلف م���ن 120 مقعًدا، في 
حين ستجمع الئحة األزرق واألبيض برئاسة غانتس 36 
أو 37. وأغلقت مراكز االقتراع اإلس���رائيلية، عند الساعة 
العاش���رة من مس���اء أمس، أبوابها أمام الناخبين بعد أن 

كانت افتتحت عند الساعة السابعة صباحا.
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133 مستوطنًا يقتحمون األقصى 
وتعزيزات إسرائيلية بالقدس

القسام لالحتالل: وجهنا »وحدة
 الظل« لمعاملة أسراكم بالمثل

نيابة رام الله تمدد اعتقال القيادي في »الجهاد« أحمد نصر 

غزة/ االستقالل:
أعلن الناطق باسم كتائب الش���هيد عز الدين القسام أبو عبيدة أمس الثالثاء، أن 

قيادة الجهاز وجه���ت "وحدة الظل" القس���امية المختصة بمتابعة 
ورعاية جنود االحتالل األس���رى؛ بمعاملتهم بالمثل في ظل التنكيل 

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين يوم أمس، المسجد األقصى 
المبارك من جهة باب المغاربة وس���ط حراسة مشددة من شرطة االحتالل 

رام الله/ االستقالل:
م���ددت النيابة العامة في مدينة رام الله، الثالثاء، اعتقال 
القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين أحمد 

حس���ن نصر )50 عام���ا( لمدة 24 س���اعة للتحقيق.  وأفاد 
محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة، أن نيابة 
رام الله مددت توقيف القيادي نصر لمدة )24 

مزهر لـ »االستقالل«: جميع الخيارات مفتوحة 
أمام هجمة االحتالل المسعورة ضد األسرى

غزة/ قاسم األغا: 
أّكد عضو المكتب السياس���ي للجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين جميل مزهر، أن جميع الخيارات مفتوحة أمام 

شعبنا الفلس���طيني ومقاومته، في ظل هجمة االحتالل 
الفلسطينيين داخل  المسعورة ضد األسرى 
الس���جون، مش���دًدا على حتمّية انتصارهم. 

معركــة الكرامــة »2« بين 
قهر السجان وعجز السلطة

غزة/ دعاء الحطاب: 
في أعقاب إعالن الحركة األس���يرة خوض مئات األسرى اإلضراب 
المفت���وح عن الطعام وبدء معركة الكرامة الثانية نتيجة لفش���ل 

الفصائل بغزة تطلق سلسلة 
فعاليات تضامنية مع األسرى

مجزرة دير ياسين.. شاخ
 الشهود وبقيت الذكرى حاضرة

غزة / محمد أبو هويدي: 
أحيا الفلس���طينيون،أمس الثالث���اء، الذكرى ال����71 لمجزرة دير 
ياس���ين، الت���ي راح ضحّيتها ما بين 250 إلى 360 ش���هيًدا من 

نوايا إسرائيلية لضم الضفة..
 ما هي خيارات السلطة؟

غزة / سماح المبحوح: 
في ظل الحديث الدائر ح���ول نوايا بنيامين نتنياهو ضم أراضي 
الضفة الغربي���ة المحتلة وفرض الس���يادة اإلس���رائيلية عليها 

رام الله/ االستقالل:
انضم نحو 400 أس���ير في س���جون االحتالل لإلضراب المفت���وح عن الطعام 
)إضراب الكرامة 2( والذي ش���رعت به الهيئات القيادية للتنظيمات، والتحق 

بهم خالل الس���اعات الماضية العش���رات من األس���رى في عدة 
معتقالت تركزت في معتقالت "النقب، وريمون، ونفحة، وايشل، 

»مفاوضات غير مباشرة لتحقيق مطالب الحركة األسيرة »

»معركة الكرامة 2«: ارتفاع أعداد األسرى المضربين لنحو 400 أسير

االحتالل يزعم: إحباط تنفيذ »هجوم كبير« بالقدس

اإ�شابة الع�شرات 
جراء اعتداء 

االحتالل على 
مدار�س اخلليل
02

بيت لحم: االحتالل ُيجبر مواطنًا على هدم منزله 02

يوسف: الواقع الصحي بغزة صعب جدًا بفعل الحصار والعقوبات
لندن/ االستقالل:

قال رئيس قوافل »أميال من االبتسامات« األوروبية عصام 
يوس����ف إن الواقع الصحي في قطاع غزة ب����ات صعًبا جًدا 

في ظل اس����تمرار الحصار اإلس����رائيلي منذ 2006، وفرض 
العقوبات من الس����لطة على القطاع منذ أبريل 
201706. وقال يوس����ف في تصري����ح له: إن رفع 

) APA images (  وقفة ت�سامنية مع �لأ�سرى بغزة �أم�س
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القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين 
يوم أمس، المسجد األقصى المبارك من 
جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة 

من شرطة االحتالل الخاصة.
وتأت���ي هذه االقتحامات وس���ط دعوات 
يهودي���ة أطلقها م���ا يس���مى »اتحاد 
المزعوم ألنصاره من  الهيكل«  منظمات 
المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة 
للمسجد األقصى، بالتزامن مع انتخابات 

الكنيست اإلسرائيلية التي بدأت أمس.
وشددت سلطات االحتالل، من إجراءاتها 
األمني���ة ف���ي مدينة الق���دس المحتلة 
ومحيط البلدة القديمة، ودفعت بالمزيد 
من عناصر وحداتها العسكرية وقواتها 
الخاصة وشرطة »حرس الحدود«، ونشرت 
دورياتها الراجلة والمحمولة في ش���وارع 

وطرقات المدينة.
ونصب���ت ش���رطة االحت���الل الحواج���ز 
في  الحديدية  والمتاريس  العس���كرية 
العديد من شوارع وطرقات المدينة وعلى 
بوابات البلدة القديمة والمناطق القريبة 
من خ���ط التماس غرب���ي القدس، وذلك 

لتأمين االنتخابات.
وقال مس���ؤول العالقات العامة واإلعالم 
باألوقاف اإلس���المية فراس الدبس ، إن 

133 مس���توطًنا من بينهم 15 طالًبا من 
المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا 
المس���جد األقصى على عدة مجموعات، 

وتجولوا في باحاته.
وأوض���ح أن مرش���دين يه���ود قدم���وا 
للمس���توطنين و«جماع���ات الهي���كل« 
ش���روحات عن »الهيكل« المزعوم خالل 
االقتحامات، وأدى المقتحمون طقوًس���ا 

تلمودية وصلوات في باحات األقصى.
المفروضة على  ورغم قي���ود االحت���الل 
دخول المصلين الفلسطينيين لألقصى، 
إال أن العش���رات منه���م أموا المس���جد، 
المس���توطنين  القتحام���ات  وتص���دوا 

بحق  المتواصلة  واستفزازاتهم  اليهود 
المسجد.

وقبي���ل دخ���ول المصلي���ن للمس���جد، 
دققت ش���رطة االحتالل ف���ي هوياتهم 
الش���خصية، واحتج���زت بعضه���ا عند 

بواباته الخارجية.
وكان���ت »منظمات الهي���كل« المتطرفة 
حث���ت أنصارها عل���ى انتخ���اب أي من 
األح���زاب الت���ي تنادي بتغيي���ر الوضع 
القائ���م في المس���جد األقص���ى لصالح 

اليهود.
وطال���ب أحد أب���رز أعضاء مجل���س إدارة 
اتحاد »منظمات الهيكل« ويدعى »أرنون 

سيجال« بتقسيم المسجد األقصى بين 
المس���لمين واليهود على غرار المسجد 

اإلبراهيمي في الخليل.
ودعا إلى فتح األقصى لليهود على مدار 
الساعة وطوال أيام األسبوع، وإعادة إغالق 

مصلى باب الرحمة بشكل نهائي.
األقص���ى  المس���جد  ويتع���رض 
والس���بت(  الجمع���ة  )ع���دا  يومًي���ا 
لسلس���لة انتهاكات واقتحامات من 
المستوطنين وشرطة االحتالل، وعلى 
فترتين صباحية لمدة ثالث ساعات 
ونصف ومس���ائية بعد االنتهاء من 

صالة الظهر ولمدة ساعة.

الخليل/ االستقالل:
أصيب عشرات المواطنين باالختناق، يوم أمس، جراء إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي 

قنابل الغاز السام في محيط عدد من المدارس بمدينة الخليل بالضفة الغربية.
وأطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت والغاز السام بكثافة، في ساحات ومحيط وداخل 
اس���وار مدارس الخليل األساسية، وطارق بن زياد، والهاجرية األساسية، وخديجة بنت 
خويلد األساس���ية، أثناء الطابور الصباحي، ما تس���بب بحالة م���ن الخوف في صفوف 
التالميذ وعدم انتظام الدراس���ة، وإصابة العش���رات منهم ومن المعلمين والمواطنين 

بحاالت اختناق، عولجوا على الفور ميدانيا.
كم���ا احتجزت قوات االحتالل عددا من مركبات المواطنين وصادرت مفاتيحها ومنعت 

أصحابها من التحرك في المنطقة. 
واكد عدد من المعلمين في المدارس المذكورة عدم انتظام الدراس���ة بالشكل المعتاد 
حتى إعداد الخبر، بسبب اخالء بعض المدارس من التالميذ وانتشار الغاز في الصفوف.

بدوره صرح وزي���ر التربية والتعليم العالي صبري صي���دم، أن اعتداءات االحتالل على 
المؤسس���ات التعليمية بلغت الذروة، مؤكدًا على ضرورة توفير حماية دولية لألس���رة 

التربوية في مدارس مديرية التربية في الخليل.
جاء ذلك خالل زيارة الدعم واإلس���ناد التي أجراها، لمدرس���ة الخليل األساسية للبنين 
الواقعة في عمق البلدة القديمة في الخليل وعلى خط التماس مع البؤر االس���تيطانية، 

والتي تتعرض العتداءات متكررة من ِقبل قوات االحتالل وقطعان المستوطنين.
وش���دد صيدم، على ضرورة اتخاذ موقف حازم جراء تواصل هذه االعتداءات بحق أفراد 
األس���رة التربوية والطلبة، إذ ينتهك االحتالل حرمات المؤسس���ات التعليمية ويسلب 
الطلبة حقوقهم في ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي والتعلم في ظل بيئة آمنة؛ وهو 
م���ا يعد انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق واألعراف الدولية التي تقدس الحق 

في التعليم وتجّرم انتهاك المؤسسات التعليمية.

غزة/ االستقالل:
أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام 
أبو عبيدة أم���س الثالثاء، أن قي���ادة الجهاز وجهت 
"وحدة الظل" القس���امية المختصة بمتابعة ورعاية 
جنود االحتالل األس���رى؛ بمعاملتهم بالمثل في ظل 

التنكيل الذي يتعرض له األسرى وذووهم.
وقال أبو عبيدة في بيان نشره من خالل منصة القسام 
عبر "التيلج���رام": "أمام ما يعانيه أس���رانا من بطش 
المحتل وغطرسته فقد أعطت قيادة القسام توجيها 
لوح���دة الظل بالضغط على أس���رى الع���دو؛ معاملة 

بالمثل وانتصاًرا ألسرانا األبطال".
وأضاف في رس���الة موجهة لالحت���الل: "إن المعاملة 
الت���ي تلقاها الجندي )جلعاد( ش���اليط س���ابًقا لدى 

المقاوم���ة، والتي يعلمها العدو جي���ًدا؛ لن تتكرر مع 
أس���راه لدينا، أمام اس���تمراره في التنكيل باألسرى 

وذويهم".
وبدأ عمل الوحدة القسامية مع أسر الجندي شاليط في 
عملي���ة الوهم المتبدد عام 2006م، وقد كلفت قيادة 
الكتائب الوحدة بمهمة تأمين أسرى االحتالل الذين 
يقعون في األس���ر وإبقائهم في دائ���رة المجهول، 

وإحباط جهود العدو المبذولة بهذا الخصوص.
وأظهرت صور ُنش���رت للوحدة أن شاليط كان يعامل 
معاملة حس���نة وكان يجلس مع سجانيه دون أدنى 
تقيي���د، كما رافق ذل���ك جوالت خارجي���ة تضمنت 

حفالت شواء.
ووجه أبو عبيدة التحية ألس���رانا الذي يخوضون هذه 

األيام "معركة الكرامة 2"، مشدًدا بالقول: "إننا نحمل 
هّمكم فعاًل ال قواًل، ونضع قضيتكم فوق كل اعتبار".

ودخل قيادات الحركة األس���يرة ومئات األس���رى في 
سجون االحتالل يومهم الثالث في اإلضراب المفتوح 
عن الطعام، الذي أعلنوه أمس األول بعد تعنت إدارة 

السجون وعدم استجابتها لمطالب الحركة األسيرة.
وم���ن المقرر أن يتخذ األس���رى خط���وات تصعيدية 
خطيرة بعد أسبوع من بدء اإلضراب أبرزها االمتناع عن 

تناول الماء.
ورفضت إدارة سجون االحتالل ومن خلفها المستوى 
الحياتية  السياسي اإلسرائيلي االستجابة للمطالب 
اإلنسانية للحركة األس���يرة والمكفولة بكل الشرائع 

والقوانين الدولية.

إصابة العشرات جراء اعتداء 133 مستوطنًا يقتحمون األقصى وتعزيزات إسرائيلية بالقدس
االحتالل على مدارس الخليل

القسام لالحتالل: وجهنا »وحدة الظل« لمعاملة أسراكم بالمثل

قلقيلية/ االستقالل:
اندلعت مواجهات يوم أمس، في بلدة عزون ش���رقي مدينة قلقيلية ش���مالي 

الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحامها من جنود االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت مصادر محلية: إن المواجهات تركزت في منطقة »الصفحة« وفي وسط 

البلدة، وتخللها إلقاء للزجاجات الحارقة على دوريات االحتالل.
وأش���ارت إلى أن جنود االحتالل أطلقوا عش���رات القنابل الغازية باتجاه منازل 
المواطني���ن في حي الصفحة في البلدة؛ ما نجم عن���ه عدد كبير من اإلصابات 

غالبيتها داخل المنازل.
وتعتبر عزون من أكثر بلدات الضفة الغربية التي تشهد مواجهات واعتداءات 

يومية لالحتالل، كما أّنها محاطة بحزام استيطاني.

مواجهات وإصابات 
بعزون شرقي قلقيلية

رام الله/ االستقالل:
مددت النيابة العامة في مدينة رام الل���ه، الثالثاء، اعتقال القيادي في حركة 
الجهاد اإلس���المي في فلسطين أحمد حس���ن نصر )50 عاما( لمدة 24 ساعة 
للتحقيق.  وأفاد محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة، إن نيابة رام الله مددت 
توقيف القيادي نصر لمدة )24 ساعة( للتحقيق بدعوى جمع وتلقي أموال من 

جمعيات غير مشروعة.
ويواصل جهاز األمن الوقائي احتجاز القيادي نصر لليوم السادس على التوالي. 
يشار إلى أن القيادي نصر،  يعاني من إعاقة حركية في القدم وهو أسير محرر 
قضى 5 س���نوات في سجون االحتالل، وكان قد أفرج عنه من سجون االحتالل 

قبل نحو شهرين. 
وصّع���دت األجه���زة االمنية الفلس���طينية في الضفة المحتل���ة من حملتها 
التعسفية بحق قيادات وكوادر حركتي الجهاد اإلسالمي و«حماس«، بالرغم من 
الدعوات المستمرة للمؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية لوضع حد لسياسة 

االعتقال السياسي التي تنتهجها السلطة الفلسطينية هناك.

بيت لحم / االستقالل:
أجبرت قوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، المواطن أيمن زرينة على هدم 

منزله ذاتًيا في مدينة بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص.
وس���ّلمت س���لطات االحتالل المواطن زرينة، إخطارا به���دم منزله المكون من 
طابقين في الس���ابع من الشهر الجاري في بيت جاال، وأمهلته حتى اليوم، وإال 

فإنها ستهدمه، وترغمه على دفع تكاليف الهدم. 
وكانت س���لطات االحتالل أخطرت األحد الماضي بهدم أربعة بركس���ات تعود 
البن عمه محمد موسى زرينة، يستخدمها لتربية الخيول واألغنام، لذات الحجة 

الواهية.
وأمهلته حتى العاشر من الش���هر الجاري لهدمها بنفسه، وإال ستلزمه بدفع 
تكاليف الهدم. كما هدمت في الثالث عشر من اذار/ مارس المنصرم، في نفس 

المنطقة منزال وبركسا آخر .
يش���ار إلى أن 6 منازل له���ذه العائلة تم هدمها في اآلون���ة األخيرة في تلك 

المنطقة، التي تعتبر امتدادا عمرانيا لسكان بيت جاال.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل، يوم أمس، 5 مواطنين بينهم طفل في مناطق متفرقة بالضفة 
الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن االحتالل اعتقل األسير الُمحَرر أنس حاتم 
قفيش���ة من منزله في منطقة وادي الهرية بمدينة الخليل، والشاب عز أبو حسين من 

منزله في حارة أبو سنينة وعمر عبد الرؤوف ابو اسنينة وأنس سلهب من المدينة.
كما ش���هدت بلدة يعبد جنوب جنين ومحيطها عمليات تمش���يط واسعة حتى وقت 
مبك���ر من صباح الثالثاء ف���ي إطار عمليات البحث التي أعقبت اس���تهداف برج دوتان 
العس���كري بالرصاص. وقالت مصادر محلية: إن عش���رات الجنود وطائرات االستطالع 
مشطوا منطقتي أبو شملة والبيارة وشارع السهل القريبة من حاجز دوتان والمطلة على 
مس���توطنة مابودوتان طوال س���اعات الليل، وأغلقوا مدخل البلدة وتمركزوا على مفرق 
كفيرت في إطار عمليات التفتيش. كما داهموا الحي الجنوبي في يعبد واقتحموا منزل 

المواطن أحمد بعجاوي واعتقلوا نجله الطفل زيد )14 عاما( ونقلوه إلى جهة مجهولة.
كما ش���هد مدخل جبع جنوب مدينة جنين انتشارا لقوات االحتالل التي تمركزت قرب 

تلة جبع ونصبوا حاجزا عسكريا.

االحتالل يعتقل 5 
بالضفة بينهم طفل

بيت لحم: االحتالل ُيجبر 
مواطنًا على هدم منزله 

نيابة رام الله تمدد اعتقال 
القيادي في »الجهاد« أحمد نصر 
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وقال مزه���ر لصحيف���ة "االس���تقالل": "إن 
األس���رى يخوضون معركة الع���ّزة والصمود 
والكرامة ضد االحتالل وإدارة سجونه، نيابة 
عن الش���عب الفلس���طيني واألمة العربية، 
ونحّم���ل حكومة االحتالل الفاش���ّية تبعات 

إرهابها المنّظم ضد األسرى".
ودعا إلى التفاف رسمي وشعبي فلسطيني 
واس���ع ح���ول قضي���ة األس���رى، واالنتصار 
لحقوقه���م الت���ي كفلته���ا كل األع���راف 

والمواثيق الدولية.
وأضاف: "المطلوب تحرك فوري وعاجل على 
المس���تويات كاّفة؛ لفضح جرائم االحتالل، 
وتقدي���م مس���ؤوليه المجرمي���ن للمحاكم 
الدولي���ة، عل���ى ما يمارس���ونه م���ن بطش 

وإجراءات إجرامية بحق أسرانا األبطال". 

حكومة "ا�شتّية"
في سياق آخر، جّدد عضو المكتب السياسي 
للجبهة الش���عبية موق���ف جبهته الرافض 
لتش���كيل حكومة فلسطينية خارج اإلجماع 
الوطني، في إشارة إلى حكومة عضو اللجنة 
المركزية لحركة "فتح" محمد اشتّية، المقرر 
اإلعالن ع���ن تش���كيلتها الوزاري���ة نهاية 

األسبوع الجاري.
وقال: "إن تشكيل حكومة من هذا النوع، من 
ش���أنه أن يعّمق ويكّرس أزمة االنقسام في 

الساحة الداخلية الفلسطينية".

وتابع: "كان ال بّد من تش���كيل حكومة وحدة 
وطنّي���ة، ُتمّهد الطري���ق لالنتخابات العاّمة 
والشاملة )رئاسية، تشريعية، مجلس وطني 
للمنّظمة(، وفق اتفاقات المصالحة الموقعة 
باعتبارها تمثل  بالقاه���رة )2011، 2017(، 

حالة اإلجماع الوطني للفلسطينيين كاّفة".
وانتق���د مش���اركة حزبّي "فدا" و"الش���عب" 
ا قرارهما "خروًجا  في حكومة "اش���تّية"، عاّدً
الديمقراطي  للتجم���ع  الموحد  الموقف  عن 
الفلس���طيني برف���ض المش���اركة، "إاّل في 
حكوم���ة وح���دة وطنّي���ة، عل���ى أن يعقبها 

انتخابات شاملة".
ويض���م التجم���ع الديمقراطي إل���ى جانب 
الديمقراطية  الجبه���ة  الش���عبية،  الجبهة 
الوطنية،  المبادرة  لتحرير فلسطين، وحركة 

فضاًل عن حزبّي "الشعب" و"فدا".
وأضاف مزه���ر أن قرار الحزَبْين المش���اركة 
بالحكومة "خروج عن األسس الموضوعة من 
التجّمع، كأساس للمشاركة في أّية حكومة 

قادمة". 
التحري���ر  منظّم���ة  فصائ���ل  ورفض���ت 
الفلس���طينية )ع���دا حزبي فدا والش���عب( 
المشاركة بحكومة محمد اشتّية، بالرغم من 
موافقة رئيس السلطة محمود عّباس مطلع 
األسبوع الماضي، على طلب "اشتية" تمديد 
مهلة تش���كيل الحكومة "لضمان أن ُتشّكل 

بأكبر قدر م���ن الرضى والدع���م الفصائلي 
والشعبي"، إاّل أن ذلك لم يتحقق.

اأنظمة التطبيع
أم���ا عل���ى صعيد ان���زالق بع���ض األنظمة 
العربي���ة نحو التطبيع مع "إس���رائيل"؛ فقد 
اعتب���ره خدمة مجانية لالحت���الل، معبًرا عن 
رفض وإدانة الجبهة الش���عبية لكل أشكال 

التطبيع.

وأش���ار إلى أن الهرولة العربية نحو التطبيع 
تتطّلب انتفاضة من ش���عوب تلك األنظمة 
المطّبع���ة، التي تش���ّكل غطاًء لسياس���ات 
االحتالل العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني.

وكان وزي���ر الخارجية الُعماني يوس���ف بن 
علوي قال الس���بت، خالل مشاركته بمنتدى 
االقتص���اد العالمي )دافوس( ب���األردن، "إن 
عل���ى ال���دول العربي���ة أن تتخ���ذ إجراءات 
)إسرائيل( كي تشعر باألمان في  ُمطمئنة ل�

محيطها العربي".

م�شريات العودة
وحول مس���يرات العودة وتفاهمات "كس���ر 
حص���ار غزة"، أّكد عضو المكتب السياس���ي 
للجبهة الش���عبية أن التفاهم���ات الجارية 
برعاية مصرية تتركّز على الش���ق اإلنساني 
فقط، وليس لها أّية استحقاقات سياسّية.

وقال: "ال يمكن مساومة أو مقايضة الحقوق 
السياسية بأّية حقوق ذات أبعاد إنسانية"، 
مشدًدا على أن من حق شعبنا العيش بحرّية 
وكرام���ة، وأن ُيكس���ر عنه حص���ار االحتالل 

الظالم، المفروض منذ )13( عاًما.
إاّل أنه اس���تبعد في الوق���ت ذاته، أن يلتزم 
االحت���الل بالتفاهم���ات كامل���ة، "وه���ذا ما 
أثبتته التجربة على مدار العقود والسنوات 

الماضية"، كما قال.
وتابع: "التجربة تؤك���د أن االحتالل ال يلتزم 

بما يتم االتفاق بشأنه، ودائًما ينحو باتجاه 
المماطلة والتسويف".

وفي مقابل ذلك، شّدد على استمرار مقاومة 
االحتالل، والتمسك بمسيرات العودة وكسر 
الحص���ار حتى تحقيق أهداف ش���عبنا في 
العودة والحرّية واالس���تقالل وإقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ومنتصف األس���بوع الماضي، أعلن االحتالل 
عن توسيع مس���احة الصيد البحري في بحر 
قطاع غزة، إل���ى )15( مياًل بحرًي���ا، رأى فيه 
مراقبون "خطوة ملموسة"، على وقع الجهود 

المبذولة، نحو كسر حصار غزة.
ومنذ األسابيع القليلة الماضية، ُيكّثف وفد 
من المخابرات المصرية زياراته "الماراثونية" 
بين قط���اع غزة وكي���ان االحت���الل، يلتقي 
بالقطاع،  والفصائل  "حم���اس"  قيادة  فيها 
ومس���ؤولين من الكيان؛ الس���تكمال جهود 
"كس���ر الحصار"، التي تقودها القاهرة منذ 

أشهر عّدة، إلى جانب األمم المتحدة وقطر.
وبحس���ب أح���دث أرق���ام ل���وزارة الصح���ة 
الفلس���طينية، فق���د أس���فرت اعت���داءات 
االحتالل على المشاركين بمسيرات العودة 
منذ انطالقه���ا يوم 30 م���ارس 2018، عن 
استش���هاد نحو 273 فلسطينًيا )منهم 11 
تحتجز قوات االحتالل جثامينهم(، وإصابة 

آالف آخرين بجراح متفاوتة.

ودعت الق���وى والفصائ���ل الفلس���طينية أمس 
للمشاركة الواس���عة في الفعاليات الجماهيرية 
والش���عبية للوق���وف إلى جانب األس���رى الذين 
يرزحون خلف قضب���ان وزنازين االحتالل، ورفض 
السياس���ات العدواني���ة واالجرامي���ة االحتاللية 
الهادف���ة للنيل من صمودهم االس���طوري الذي 

يجسده األسرى واألسيرات.
ودعت إلى تش���كيل لجنة تحقيق دولية تشرف 
عليها محكمة الجناي���ات الدولية لمحاكمة قادة 

االحتالل بس���بب جرائمهم ضد األس���رى.

االحتالل ُيهدد 
وأك���د رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 
قدري أبو بكر، بأن قادة الحركة األس���يرة ش���رعت 
باألض���راب المفت���وح ع���ن الطعام بعد فش���ل 
الُمفاوضات مع إدارة االحتالل اإلس���رائيلي، فيما 
س���ينضم  دفعة كبيرة لإلضراب في 17 نيسان 

الجاري. 
وأوض���ح أبو بكر ل�"االس���تقالل"، أن إدارة مصلحة 
الس���جون قامت أمس بنقل االس���رى الُمضربين 

من س���جنْي النقب و"ريمون" إل���ى زنازين العزل 
وس���جون أخرى، ُمعلنًة أن ُكل أسير سينضم الى 
االضراب عن الطعام سيتم ُمعاقبته بشكل فوري 

ونقله الى زنازين العزل االنفرادي. 
وأش���ار الى انضم���ام نحو 150 أس���يًرا لإلضراب 
المفتوح عن الطعام في س���جني ريمون والنقب، 
في الوقت الذي س���يدخل في���ه دفعات متتالية 
من األس���رى لإلضراب من مختلف السجون خالل 

األيام المقبلة.
وكش���ف أبو بكر عن جهود حثيثة تبذل من أجل 
تدارك الموقف داخل س���جون االحتالل بوساطة 
مصري���ة، ُمتوقع���ًا أن تحمل الس���اعات القليلة 
القادم���ة انفراجه وبش���ائر إيجابي���ة في تجاوب 
اإلدارة لمطالب األسرى وبالتالي تعليق االضراب. 
وذك���ر أن مطالب الحركة االس���يرة ُمتمثلة بإزالة 
أجهزة التش���ويش من األقسام والغرف التي تم 
تركبيها مؤخرا، باإلضاف���ة إلى وقف االعتداءات 
واالقتح���ام المس���تمرة للس���جون، وتوفير أدنى 

مقومات الحياة داخل السجون.

�شيناريوهات ال�شلطة
وبدوره، أك���د مدير المركز الفلس���طيني ألبحاث 
السياسات والدراسات االس���تراتيجية  مسارات 
في غ���زة صالح عبد العاطي، أن الحركة االس���يرة 
داخل الس���جون اإلس���رائيلية م���ع بداية اضراب 
الكرامة2 تحتاج إلى مساندة جادة على المستوى 
الرس���مي من قبل الس���لطة الفلس���طينية ،عبر 
تفعيل اآلليات الدولية ذات الصلة واالختصاص، 
ومحاسبة وعزل االحتالل، وفرض ضغوط قانونية 

دولية جادة عليه لالستجابة إلى مطالبهم.
وشدد عبد العاطي ل� "االستقالل" على ضرورة أن 
تتجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات 
الدولية إلحالة مل���ف االنتهاكات وجرائم الحرب 
التي ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق 
األسرى داخل السجون، والتحرك الجاد باستخدام 
مبدأ الوالية القضائية الدولية لطلب عقد جلسة 
اس���تثنائية للجنة حق���وق االنس���ان للنظر في 

االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى. 
وأضاف، على الس���لطة أن ُتم���ارس الضغط على 

كافة المنظمات الدولي���ة واألطراف الُموقعة على 
اتفاقية جنيف، للتحرك الجاد لحماية األسرى من 
اعتداءات االحتالل، وضمان التطبيق الفعلي لبنود 
اتفاقي���ة جنيف التي تنص عل���ى حماية حقوق 

األسرى و تفرض واجبات على سلطات االحتالل. 
واعتبر ما تمارسه سلطات االحتالل بحق االسرى 
من منع الزيارة خاص���ًة ألهالي قطاع غزة، واعاقة 
ومنع زيارة الُمحامين لألسرى، إضافًة للتشويش 
الُمتعم���د على أجهزة االتصال داخل الس���جون، 
ُيع���د اختراقًا واضح���ًا لقواعد وأح���كام اتفاقية 

جنيف الرابعة واتفاقيات حقوق االنسان. 
ونوه إلى أن دعم ومساندة السلطة الفلسطينية  
لمعرك���ة الكرام���ة2 والحرك���ة االس���يرة  داخل 
الس���جون، في حال وجد  سُيس���اهم في تقصير 
م���دة االض���راب المفتوح ع���ن الطع���ام وحماية 
األس���رى، وضمان تحويل قضيته���م الى قضية 
مجتمعي���ة بم���ا يضم���ن اس���تجابة االحت���الل 
المواثيق  لمطالبهم المشروعة والمكفولة بكافة 

واالتفاقيات الدولية. 

استبعد التزام الكيان »الكامل« بتفاهمات كسر حصار غزة

مزهر لـ »االستقالل«: جميع الخيارات مفتوحة أمام هجمة االحتالل المسعورة ضد األسرى
غزة/ قا�شم االأغا: 

اأّكد ع�ش��و املكتب ال�شيا�ش��ي للجبهة ال�ش��عبية لتحرير 
فل�شطني جميل مزهر، اأن جميع اخليارات مفتوحة اأمام 
�شعبنا الفل�ش��طيني ومقاومته، يف ظل هجمة االحتالل 
امل�ش��عورة �ش��د االأ�ش��رى الفل�ش��طينيني داخل ال�شجون، 

م�ش��دًدا عل��ى حتمّي��ة انت�ش��ارهم. وللي��وم الثالث على 
التوايل، يخو�ض مئات االأ�ش��رى، بينهم قيادات احلركة 
االأ�ش��رية، اإ�ش��راًبا مفتوًح��ا ع��ن الطع��ام حت��ت عنوان 
»معرك��ة الكرام��ة 2«، بعد تعّنت اإدارة ال�ش��جون وعدم 
ا�ش��تجابتها ملطالبه��م العادل��ة وامل�ش��روعة. وُيطال��ب 

االأ�ش��رى باإزال��ة اأجهزة الت�ش��وي�ض املُ�ش��رطنة، واإعادة 
زي��ارات اأه��ايل اأ�ش��رى قط��اع غ��زة، وتركي��ب اأجه��زة 
تلفون��ات عمومي��ة بني اأق�ش��ام ال�ش��جون، واإنه��اء عزل 
االأ�ش��رى، ف�ش��اًل عن وقف عمليات االقتح��ام والتنكيل 

واالإهمال الطبّي وغريها.

معركــة الكرامــة »2« بيــن قهــر السجــان وعجــز السلطــة
غزة/ دعاء احلطاب: 

يف اأعقاب اإعالن احلركة االأ�ش��رية خو�ض مئات االأ�ش��رى 
االإ�ش��راب املفت��وح ع��ن الطع��ام وب��دء معرك��ة الكرامة 
الثاني��ة نتيجة لف�ش��ل املفاو�ش��ات الت��ي جرت م��ع اإدارة 
م�شلحة �شجون االحتالل االإ�شرائيلي، للمطالبة بانتزاع 

بع�ض من حقوقهم ومطالبهم العادلة، يبقي دور ال�شلطة 
الفل�ش��طينية يف ُم�ش��اندة �ش��مودهم خافت��ًا وبعي��دًا عن 
الفعل الر�شمي اجلدي الذي ينتظره االأ�شرى، عرب تفعيل 
االآليات الدولية ذات ال�ش��لة واالخت�ش��ا�ض، وحما�ش��بة 
وعزل االحتالل، وفر�ض �ش��غوط قانوني��ة دولية جادة 

عليه لال�شتجابة اإىل مطالبهم.  ويدخل قيادات احلركة 
االأ�ش��رية ومئات االأ�شرى يف �شجون االحتالل اال�شرائيلي 
يومه��م الثال��ث يف االإ�ش��راب املفت��وح عن الطع��ام، الذي 
اأعلنوه االثنني املا�ش��ي، بعد تعنت اإدارة ال�ش��جون وعدم 

ا�شتجابتها ملطالب احلركة االأ�شرية.
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وأوض���ح أن ه���ذه المعرك���ة تأت���ي بعد إع���داد طويل، 
نتيجة تراكمات س���ببها تصاعد الهجمة اإلس���رائيلية 
على األس���رى ومصادرة أبس���ط مقومات حياتهم داخل 
الس���جون، داعي���ًا جماهير ش���عبنا في كل م���كان إلى 
االلتحام مع الحركة األس���يرة التي تخوض هذه المعركة 
وهي واثقة من النصر مهما بلغت صعابها وتحدياتها.

وأض���اف "نحن عل���ى ثقة تامة ب���أن الحركة األس���يرة 
س���تخوض هذه المعركة بذكاء وحنكة؛ فهي تملك من 
العزيمة واإلصرار لمواصلة هذه المعركة، وعلى التعامل 
مع دهاء وأس���اليب إدارة السجون، ستنتصر عليها كما 

انتصرت عليها في الجوالت السابقة".
وبّين الكعبي أن االحتالل ُيصعد من انتهاكاته اليومية 
للقان���ون الدولي ضد األس���رى الفلس���طينيين، والتي 
تتضمن ممارس���ة التعذي���ب الممنه���ج والتعامل الال 
إنس���اني مع مطالبهم، والتجاه���ل المتعمد لحقوقهم 
الطبي���ة، والمنع المتك���رر لزيارات العائ���الت، واتصال 

األسرى مع عوائلهم وخصوًصا أسرى غزة.
وجددت مطالبته، بتشكيل لجنة تحقيق دولية تشرف 
عليها محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة االحتالل 
والمسئولين في إدارة السجون عما أسماه الجرائم التي 

ا بحق األسرى. ترتكبها يومّيً
ودعا أحرار العالم وكافة قوى وحركات التضامن األممية 
مع ش���عبنا، وحركات المقاطع���ة الدولية "BDS" في كل 
م���كان، إلى اعتب���ار معركة "الكرام���ة 2" التي يخوضها 
األس���رى، أولوية وطنية وعربية ودولية لكش���ف الزيف 
اإلس���رائيلي الذي يس���عى ليل نهار إلى تشويه صورة 
نض���ال الش���عب الفلس���طيني وخاصة األس���رى داخل 

السجون الصهيونية. 

اإنهاء االنق�سام
من جهت���ه أكد ناهض ش���بات ممثل جبه���ة النضال 
الشعبي الفلس���طيني في لجنة األسرى للقوى الوطنية 
واإلس���المية بقطاع غزة، أن اكبر هدية نقدمها ألس���رانا 

األبطال في الس���جون اإلس���رائيلية هي استعادة وحدة 
ش���عبنا الوطنية وإنهاء االنقس���ام البغيض بعد دخول 
أكثر من 150 أسيرًا من قيادات الحركة األسيرة اإلضراب 

المفتوح عن الطعام في معركة) الكرامة2 (.
ودعا شبات، جماهير شعبنا إلى أوسع مشاركة في دعم 
وإسناد أسرانا البواسل فرس���ان الوطن لدعم قضيتهم 
العادل���ة وتعزي���ز صموده���م في خوضه���م اإلضراب 
المفتوح عن الطعام إضراب )الكرامة 2(الذي شرعوا فيه 
احتجاجَا على ظروف اعتقاله���م مؤكدين على مواصلة 

اإلضراب حتى يتم تحقيق مطالبهم العادلة.
وطال���ب األم���م المتح���دة و اللجن���ة الدولي���ة للصليب 
األحمر الدولي ومؤسس���ات حقوق اإلنسان و المنظمات 
الدولية بحماية أس���رانا البواسل داخل سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي في ظل الهجمة الشرس���ة بحقهم والتي 
ته���دف إلى النيل من حياتهم المكفولة بمبادئ حقوق 

اإلنسان، وكافة الشرائع والقوانين الدولية.

معركة م�سريية
وف���ي الس���ياق ذاته نظمت مؤسس���ة مهج���ة القدس 
للشهداء واألس���رى والجبهتان الشعبية والديمقراطية 
لتحرير فلس���طين ي���وم أمس؛ أمام حاج���ز بيت حانون/ 
"إي���رز" وقف���ة تضامنية مع األس���رى الذي���ن دخلوا في 
إضرابه���م المفت���وح عن الطع���ام رفًضا لتعن���ت إدارة 

السجون اإلسرائيلية بتحقيق مطالبهم.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية، األس���ير 
المحرر عوض الس���لطان إن أسرانا البواسل استطاعوا أن 
يتوحدوا في مواجهة االحتالل اإلس���رائيلي عبر خطوات 
دفاعية تصعيدية بدأت بإرج���اع وجبات الطعام وصواًل 
لحل التنظيم���ات ثم الش���روع في اإلض���راب المفتوح 
عن الطع���ام بعد رفض االحتالل االس���تجابة لمطالبهم 

العادلة.
وأض���اف أن إدارة مصلح���ة الس���جون ترتك���ب الجرائم 
المستمرة بحق األسرى لثنيهم عن اإلضراب عن الطعام، 

ال���ذي يعتبر م���ن أهم الوس���ائل النضالي���ة من حيث 
الفعالية والتأثير.

م���ن جهته، طالب القي���ادي في الجبه���ة الديمقراطية 
مصطفى مسلماني جماهير ش���عبنا الفلسطيني لدعم 
ومساندة أسرانا األبطال الذين يخوضون معركة الكرامة 

"2" من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
وأض���اف: عل���ى المؤسس���ات الدولي���ة الوق���وف عند 
مس���ؤولياتها تجاه األس���رى وما يعانوه داخل س���جون 
االحتالل وتقديم ضباط االحتالل للمحاكم الدولية على 
ما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات بحق األسرى األبطال.

من ناحيته، أكد المتحدث باس���م مهجة القدس األسير 
المحرر طارق أبو ش���لوف أن األس���رى يخوضون معركة 
مصيري���ة مع االحتالل من خ���الل أمعائهم الخاوية، من 
أجل انتزاع حقوقهم بإزالة أجهزة التش���ويش والسماح 
لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم ووقف كافة عمليات 

القمع المستمرة بحقهم.
وأش���ارت مؤسس���ة مهجة القدس إلى أن هذه الفعالية 
تأتي ضمن سلس���لة فعالي���ات الدعم واإلس���ناد التي 
تنظمها المؤسس���ة دعم���ًا لصمود أس���رانا األبطال في 
إضرابه���م المفتوح عن الطع���ام وإحياء ليوم األس���ير 

الفلسطيني.
ويذك���ر أن الحركة األس���يرة اتخذت أم���س األول، قرار 
الدخول في إضراب معرك���ة الكرامة 2 بعد تعنت إدارة 
س���جون االحتالل وع���دم اس���تجابتها لتحقيق مطالب 

األسرى.
ومن أب���رز مطالب األس���رى إزال���ة أجهزة التش���ويش؛ 
وإعادة زيارات أهالي أس���رى قطاع غزة؛ وتركيب أجهزة 
تلفون���ات عمومية بين أقس���ام الس���جون، وإنهاء عزل 
األسرى المعاقبين إثر األحداث األخيرة في سجن النقب 
الصحراوي، ووقف عمليات االقتح���ام والتنكيل والقمع 
وعمليات التفتي���ش الليلية واإلهم���ال الطبي بحقهم 

ومصادرة الكتب والمقتنيات وغيرها من مطالب.

الفصائل بغزة تطلق سلسلة فعاليات تضامنية مع األسرى
غزة/ خالد ا�ستيوي:

اأعلنللت جلنللة االأ�سللرى بالقللوى الوطنيللة واالإ�سللامية يف 
قطاع غزة، اأم�س الثاثاء، عن �سل�سلة فعاليات على امتداد 
القطللاع دعمللًا واإ�سللنادًا للحركة االأ�سللرية  والتللي تخو�س 
معركللة »الكرامة 2« النتزاع حقوقها من م�سلللحة �سللجون 

االحتال االإ�سرائيلي. وقال ع�سو اللجنة املركزية للجبهة 
ال�سللعبية؛ م�سوؤول جلنة االأ�سللرى فيها عام الكعبي، خال 
وقفللة ت�سللامنية اأمام مقر ال�سللليب االأحمر غللرب مدينة 
غزة »يف اليوم الذي يوافق ذكرى جمزرة دير يا�سني تدخل 
احلركللة الوطنية االأ�سللرية بللكل عنفللوان واإرادة وعزمية 

وت�سللعيد ثوري  خ�سللم معركة الكرامللة 2«. واأكد الكعبي 
على الوقوف الكامل خلف االأ�سرى يف ال�سجون اال�سرائيلية 
يف معركتهللم البطولية، م�سللددًا على �سللرورة وحدة اأبناء 
�سعبنا يف الوطن وال�ستات للوقوف بجانب االأ�سرى ودعمهم 

ملوا�سلة هذه املعركة.

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو 
بكر، يوم أمس، إن إدارة سجون االحتالل االسرائيلي 
بدأت بنقل األسرى المضربين من سجني “النقب” 

و”ريمون” إلى سجون أخرى وإلى الزنازين.
وأض���اف أبو بك���ر، أن مئ���ات األس���رى انضموا يوم 
أمس، إلى رفاقهم األس���رى المضربين، مش���يرًا إلى 
أنه س���ينضم عدد أكبر يوم السابع عشر من الشهر 
الجاري، وف���ي األول من أيار المقبل يصبح االنضمام 
مفتوح���ًا ألي أس���ير، متوقع���ا أن تصعد س���لطات 
االحت���الل من إجراءاته���ا بحق األس���رى المضربين 

خالل األيام القادمة، خاصة اتباع أس���لوب التغذية 
القسرية بحقهم.

 وكان���ت الهيئ���ة ق���د أعلنت أول أمس، عن فش���ل 
جلسات الحوار بين إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي 
وممثلي فصائ���ل وتنظيمات الحركة األس���يرة في 
معتقالت االحتالل، بعد أن استمرت لساعات طويلة 

على مدار يومين في سجن »ريمون«.
واش���ارت إلى أن قرابة 150 أسيرا فلسطينيا شرعوا 
بإض���راب مفت���وح عن الطع���ام والماء في س���جني 
»ريم���ون« و«النقب« في معركة أطلقوا عليها اس���م 
»معرك���ة الكرامة 2«، على أن تدخل دفعات متتالية 

من األس���رى لإلض���راب من مختلف الس���جون خالل 
األيام المقبلة.

ولفتت إلى أن إدارة س���جون االحتالل لم تس���تجب 
لمطالب الحركة األس���يرة كإزالة أجهزة التش���ويش 
وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة ، باإلضافة إلى 
ع���دم التوصل إلى تفاهم���ات واضحة حول تركيب 
أجه���زة تلفونات عمومية بين أقس���ام الس���جون، 
وعدم إنهاء عزل األس���رى المعاقبي���ن إثر األحداث 
األخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات 
االقتحام والتنكيل واإلهمال الطبي بحقهم، وغيرها 

من مطالب.

غزة / االستقالل:
أعلن القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين وممثلها في لجنة 
»إضراب الكرامة 2« حس���ين درباس أن مئات األس���رى من مختلف الفصائل 
والتنظيمات س���وف يلتحق���ون تباعا باإلضراب المفتوح ع���ن الطعام، حتى 

تتحقق أهداف الحركة األسيرة كاملة غير منقوصة.
وحذر درباس،  الذي بدأ أمس األول، مع العشرات من زمالئه األسرى إضرابهم 
المفتوح عن الطعام، الحكومة اإلسرائيلية من أية تداعيات سوف تنجم عن 
اتساع إضراب األسرى، مردًفا »ليس لألسرى ما يخسرونه سوى قيودهم، وأن 

أساليب االحتيال والمراوغة لن تنطلي على األسرى وقيادة اإلضراب«.
وقال درباس: إن المئات من األسرى سينضمون لإلضراب وهم موحدون أكثر 
م���ن أي وقت مضى، كما أنهم مصممون على مطالبهم، ويتطلعون بثقة إلى 
نصرة ش���عبهم وكل أنصار الحرية والكرامة ف���ي العالم لتحقيق أهدافهم 
العادل���ة والمحقة. واتهم درباس مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية، وممثلها 
ف���ي المفاوضات يوفال بيتون؛ بإدارة المفاوضات حول اإلضراب بطريقة غير 
مهنية وغير مس���ؤولة من خالل التنصل من االتفاق األولي الذي أبرم، قائاًل: 
»إن أسلوب إدارة السجون أقرب إلى أساليب العصابات منه إلى أسلوب دولة 

القانون والمؤسسات التي تحترم نفسها وتعهداتها«.
وأوض���ح درباس أن بيتون ومصلحة الس���جون وضعوا أنفس���هم في خدمة 
األجندات االنتخابية لنتنياهو، دون اي اعتبار لحياة البشر أو للقانون والنظام، 
مؤكدا أن حرية األس���رى هي جزء ال يتجزأ من حجرية الش���عب الفلسطيني، 

وكرامتهم جزء من الكرامة الوطنية لشعبنا المناضل.

لجنة إضراب الكرامة 2 توجه إدارة سجون االحتالل تنقل األسرى المضربين إلى معتقالت أخرى
تحذيرًا لالحتالل من داخل السجون

غزة / االستقالل:
أك���د مدير مركز األس���رى للدراس���ات الدكتور رأفت 
حمدون���ة يوم أمس، أن اض���راب النخبة الذي بدأ في 
الثامن من نيس���ان 2019 يعد أحد أشكال ابداعات 
األس���رى النضالية، وش���كل من أش���كال الخطوات 
االس���تراتيجية الس���لمية ف���ي مواجهة س���لطات 
االحتالل . ودعا حمدونة في تصريح له، المؤسس���ات 

الفلس���طينية  والجماهير  واالنس���انية  الحقوقي���ة 
واألصدق���اء والمتضامنين مع األس���رى والمعتقلين 
الفلس���طينيين في كل أنحاء العالم للقيام بأوس���ع 
فعاليات تضامنية مع االضراب ، كون أن شروط نجاح 
اإلضرابات هي أشكال الدعم والمساندة الفلسطينية 
والعربية والدولية . وناش���د الجمي���ع للقيام بواجبه 
اتج���اه قضية األس���رى في وقت حس���اس ، أحوج ما 

يحتاج األسرى فيه إلى خطوات مؤثرة وضاغطة على 
المس���توى اإلعالمي والقانون���ي والجماهيري، وذلك 
في أعقاب تجاهل مطالب األسرى وفشل الحوار معه 
، والهجمة المس���عورة من قبل الحكومة االسرائيلية 
على المعتقلين الفلس���طينيين ف���ى أعقاب قرارات 
تصريحات " أردان " الساعية للتضييق على األسرى 

والعبث واالستهتار بحياتهم .

حمدونة : إضراب النخبة أحد أشكال إبداعات األسرى النضالية

) APA images (         قادة ف�سائل املقاومة الفل�سطينية بغزة يت�سامنون مع االأ�سرى 
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دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور 

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة 
في الطلب رقم 2019/301
في الطلب رقم 2019/377

المس���تدعية: ش���ركة العشي لألخش���اب و التجارة و الصناعة العامة و يمثلها 
رئي���س هيئ���ة المديري���ن الس���يد/أنور ناي���ف هاش���م العش���ي هوية رقم 

)920563822( و مقرها غزة – الدرج- شارع بورسعيد "النفق"
وكيلها المحامي /محمود ماهر أبو القمبز، من سكان غزة – الشجاعية 
المس���تدعى ضده/ صالح محمد حسن العثماني هوية رقم )908974488( من 

سكان بيت حانون- شارع المصريين. )مسافر خارج البالد حاليا(
موضوع الطلب: اصدار القرار العادل بتعديل القرار الصادر على صفحات الطلب 

رقم )2018/245 صلح شمال غزة(
و الص���ادرة بتاريخ 2018/9/5 ليصبح بإلغاء قرار الوقف الخاص بالش���يك الذي 
يحمل الرقم )30000060( و البالغ قيمته )1500شيكل( و المسحوب على بنك 

فلسطين  و اشعار بنك فلسطين و النيابة العامة بذلك حسب األصول.
 مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 

 في الطلب رقم )2019/301(  في الطلب رقم )2019/377(
الى المس���تدعى ضده/ صالح محمد حس���ن العثماني بما ان المس���تدعية قد 
تقدمت لدى محكمة صلح شمال غزة الموقرة بالطلب المدني رقم )2019/301( 
وموضوعه تعديل قرار الوقف اس���تنادا لما يدعيه في الئحة طلبه ونظرا ألنك 
مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح شمال غزة في نظر هذا 
الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
)2( لس���نة 2001 وبناء على قرار س���عادة قاضي محكمة صلح ش���مال غزة في 

الطلب رقم 2019/301 بالسماح لنا بتبليغك عن طرق النشر المستبدل .
ل���ذا يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم الخميس بتاريخ 2019/4/25 
الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ان تودع جوابك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

فانه سينظر في الطلب بحقك حسب األصول وسيتم اعتبارك حاضرا .

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

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

مذكرة ح�سور - بوا�سطة الن�سر امل�ستبدل
في الطلب رقم 572 / 2019 المتفرع 
عن القضية رقم 581 / 2018 بداية غزة 

المس���تدعي: محمد خليل محارب الزيناتي- ارض الش���رفا عباد الرحمن 
مقابل مدرسة عباد الرحمن بالقرب من محطة ياسين لتحلية الماء وكيله 

/ إبراهيم لبد المحامي وشيرين غيث المحامية 
المس���تدعى ضدهم: -1احمد عمر احمد عوض الله واخ���ر عنوان له جباليا – الفالوجا 
دوار أبو ش���رخ خلف صالة االورينت "مجهول محل اإلقامة" -2سليمان داوود حسين 
الش���رفا- واخر عنوان له غزة برج الظافر قرب مس���جد الكوثر الطابق العاشر "مجهول 
محل اإلقامة" -3ليلى خليل محمد الشرفا "أبو سمرة" -واخر عنوان لها غزة برج الظافر 

قرب مسجد الكوثر الطابق العاشر "مجهول محل اإلقامة"
نوع الدعوى: تنفيذ عيني    

قيمة الدعوى: )95000 دينار اردني( خمسة وتسعون الف دينار أردني 
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة

إلى المدعى عليهم/ احمد عمر احمد عوض الله و/ س���ليمان داوود حسين الشرفا و/ ليلى خليل 
محمد الش���رفا "أبو س���مرة" "مجهولي محل اإلقامة" بما أن المدعي محمد خليل محارب الزيناتي 
قد أقام دعوى يطالبكم فيها بتس���جيل ما مساحته 517 متر مربع فقط خمسمائة وسبعة عشر 
متر مربع تقع في أرض القس���يمة رقم 139 من القطعة رقم 978 من أراضي جباليا الغابة باسم 
المدع���ي/ محمد خليل محارب الزيناتي وذلك بس���جالت دائرة تس���جيل األراضي بغزة )الطابو( 
وذلك بعد ش���طبها عن اسم المدعى عليها/ ليلى خليل محمد الشرفا "أبو سمرة" واشعار دائرة 
تس���جيل األراضي بغزة )الطابو( بذلك استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة نسخة 
ل���ك منها في ملف القضية، لذلك يقتضي عليكم أن تحضروا الى المحكمة للرد على دعواه في 
اليوم الخميس الموافق 13 من شهر يونيه لسنة 2019م الساعة التاسعة صباحًا كما يقتضي 
عليكم أن تودعوا خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ اس���تالمكم مذكرة الحضور هذه لدى قلم 
التسجيل في هذه المحكمة دفاعكم التحريري بشأن االدعاء المذكور وأن ترسلوا نسخة عنه إلى 
المدعي المذكور حسب عنوانه. وليكن معلومًا لديكم انك اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي أن 

يسير في دعواه حال غيابكم حسب القانون. تحريرًا بتاريخ 2019/4/8م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. حممد مطر

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية خان يون�س
الموضوع / نشر امر بيع بالمزاد العلني 

بناء على القرار الصادر بتاريخ 2019/2/14 على صفحات القضية رقم 2017/5391 
م والمتكونة بين طالب التنفيذ / رمزي سعيد محمد العبسي وكيله المحامي عبد 

الرحمن النجار والمنفذ ضده يوسف نبيل رسمي الشافعي .
نعل���ن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفي���ذ محكمة بداية خان 

يونس مالبس رجالي ووالدي وهي كاآلتي:

وللعلم فقد تم تثمينها بسعر )8801.5 ( شيكل ( للبيع بالمزاد العلني فقد تحدد يوم الخميس 
الموافق 2019/4/25م للمزايدة لذا على من يرغب بالدخول بالمزايدة مراجعة دائرة التنفيذ خالل 
ايام الدوام الرس����مي قبل موعد البيع على ان يدفع المش����ترك تأمينا قدره عشرة 

بالمائة من قيمة تثمين البضاعة وذلك حسب االصول ووفقا للقانون 

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خان يون�س 
   اأ. مهدي نبيل القدرة 

تفا�سيل املجزرة
ب���دأ الهج���وم فج���رًا عندم���ا اقتحم���ت ق���وات 
العصابتي���ن الصهيونيتي���ن القرية من جهتي 
النائمين،  الش���رق والجنوب ليفاجئوا س���كانها 
لكنهم ووجه���وا بمقاومة من أبن���اء القرية، مما 
دعاهم لالستعانة بعناصر البالماخ الذين أمطروا 
القرية بالقذائف واله���اون، وهو ما مهد الطريق 

القتحام القرية.
واستش���هد ف���ي تلك المج���زرة ع���دد كبير من 
األطفال والنساء والشيوخ، حيث قامت العصابات 
الصهيونية بارتكاب أبشع المجازر مما دفع أهالي 
القرية البالغ عددهم نحو 750 نس���مة، في ذلك 
الوقت بالفرار منها، خوفا على حياتهم، ليتسّنى 

لهم االستيالء عليها بعد ذلك.
وتق���ول المص���ادر التاريخية إن عصاب���ات األرجون 
وش���تيرن كان���ت تفجر البي���وت وتقتل أي ش���يء 
يتح���رك، وأوقفوا العش���رات من األطفال والنس���اء 
والش���يوخ والش���باب إلى الج���دران وأطلقوا عليهم 

النيران.
كما ُس���جل حرص تلك العصابات على تش���ويه 
جثث الشهداء ببتر أعضائها، وبقر بطون الحوامل 

مع المراهنة على جنس الجنين.
اس����تثمرت العصابات اإلس����رائيلية المجزرة لبث 
الرعب في س����كان القرى الفلس����طينية المجاورة، 
حيث هاجر الكثيرون إلى بلدات عربية مجاورة، كما 

أدت إلى تأليب الرأي العام العربي ضد االحتالل.
وبعد نحو عام من ارت���كاب المجزرة، أقامت قوات 
االحتالل احتف���االت بالقري���ة المنكوبة حضرها 
اليهود،  أعضاء الحكومة اإلسرائيلية، وحاخامات 

لتخليد سقوط دير ياسين في أيدي االحتالل.
كان���ت المذبح���ة عام���اًل مهّم���ًا ف���ي الهج���رة 
الفلس���طينية إل���ى مناطق ُأخرى من فلس���طين 

والبلدان العربية المجاورة لما سببته المذبحة من 
حال���ة رعب عند المدنيين، ولعّلها الش���عرة التي 
قسمت ظهر البعير في إش���عال الحرب العربية 

اإلسرائيلية في عام 1948.
وبعد المذبحة، استوطن اليهود القرية وفي عام 
1980 أع���اد اليهود البناء في القرية فوق أنقاض 
المباني األصلية وأسموا الشوارع بأسماء مقاتلين 

األرجون الذين نّفذوا المذبحة.

اأكرث مت�سكًا بحقه 
وقال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي خضر 
حبيب: "زرع  هذا الكيان فوق أرضنا وممدننا وعلى 
جماج���م أطفالنا ونس���اءنا بعد ارتكابه عش���رات 
المج���ازر بحقه، وكانت من أش���هر ه���ذه المجازر 
مجزرة دير ياس���ين التي راح ضحيتها عدد كبير 
من الش���هداء، والت���ي كان لها األث���ر الكبير في 

اقتالع شعبنا من أرضه".
وأكد القيادي حبيب ل� "االس���تقالل"  أن االحتالل 
أراد م���ن خالل مج���زرة دير ياس���ين وغيرها من 
المج���ازر التي ارتكبته���ا العصابات الصهيونية 
وعلى رأس���ها األرجون وش���تيرن بقيادة المجرم 
"مناحم بيجن"  والمجرم "اس���حاق شامير" تفريغ 
األرض م���ن س���كانها األصليي���ن ودب الخ���وف 
والرعب في قلوب  السكان لتهجيرهم والسيطرة 

على قراهم ومدنهم.
 وأوضح أن الشعب الفلسطيني ال يمكن أن ينسى 
هذه الجرائ���م التي ارتكبها الع���دو الصهيوني 

بحقه وسيأتي يوم القصاص منه.
وأضاف حبيب "ماضون في مقاومتنا حتى كنس 
هذا االحتالل وعودة فلسطين إلى حضنها العربي 
واإلسالمي وعودة أهلنا المهجرين الى أراضيهم 
"، مشيرًا إلى أن شعبنا اليوم أكثر تمسكًا بالعودة 

إلى أرضه ووطنه التي ُهجر منها بالقوة.

مجزرة دير ياسين.. شــاخ الشهود وبقيت الذكرى حاضرة
غزة / حممد اأبو هويدي: 

اأحيا الفل�ســطينيون،اأم�س الثالثــاء، الذكرى الـ71 
ملجزرة دير يا�سني، التي راح �سحّيتها ما بني 250 اإىل 
360 �سهيًدا من الن�ساء واالأطفال وال�سيوخ من �سكان 
القرية الواقعة غربّي مدينة القد�س املحتّلة، ُقتلوا 

هيونّيتان  بدم بارد، يف هجوم نّفذته اجلماعتان ال�سّ
االإرهابّيتان ›اآرغون‹ و‹�ســترين‹، يف اأب�ســع جت�ســيد 
ملمار�سة الع�ســابات ال�سهيونية االإرهابية، ل�سيا�سة 
التطهــري العرقي بحق الفل�ســطينيني خالل اأحداث 
النكبــة. 71عامًا م�ســت على اأم املجازر دير يا�ســني 

وال تــزال ذكــرى ال�ســهداء يف قلــوب اأبنــاء البلــدة 
امل�سردين و�ســائر اأبناء ال�ســعب الفل�سطيني ،كذلك 
ال تزال حجارة وقبور ال�ســهداء �ســواهد على عمق 
اجلرمية الدموية الب�ســعة وعلى �سادية اجلزارين 

الذين ارتكبوها .



األربعاء 4 شعبان 1440 هــ 10 ابريل 2019 م

دولة فل�سطني 
مذكرة ح�سور 

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة 
في الطلب رقم 2019/301
في الطلب رقم 2019/377

المس���تدعية: ش���ركة العشي لألخش���اب و التجارة و الصناعة العامة و يمثلها 
رئي���س هيئ���ة المديري���ن الس���يد/أنور ناي���ف هاش���م العش���ي هوية رقم 

)920563822( و مقرها غزة – الدرج- شارع بورسعيد "النفق"
وكيلها المحامي /محمود ماهر أبو القمبز، من سكان غزة – الشجاعية 
المس���تدعى ضده/ صالح محمد حسن العثماني هوية رقم )908974488( من 

سكان بيت حانون- شارع المصريين. )مسافر خارج البالد حاليا(
موضوع الطلب: اصدار القرار العادل بتعديل القرار الصادر على صفحات الطلب 

رقم )2018/245 صلح شمال غزة(
و الص���ادرة بتاريخ 2018/9/5 ليصبح بإلغاء قرار الوقف الخاص بالش���يك الذي 
يحمل الرقم )30000060( و البالغ قيمته )1500شيكل( و المسحوب على بنك 

فلسطين  و اشعار بنك فلسطين و النيابة العامة بذلك حسب األصول.
 مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 

 في الطلب رقم )2019/301(  في الطلب رقم )2019/377(
الى المس���تدعى ضده/ صالح محمد حس���ن العثماني بما ان المس���تدعية قد 
تقدمت لدى محكمة صلح شمال غزة الموقرة بالطلب المدني رقم )2019/301( 
وموضوعه تعديل قرار الوقف اس���تنادا لما يدعيه في الئحة طلبه ونظرا ألنك 
مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة صلح شمال غزة في نظر هذا 
الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
)2( لس���نة 2001 وبناء على قرار س���عادة قاضي محكمة صلح ش���مال غزة في 

الطلب رقم 2019/301 بالسماح لنا بتبليغك عن طرق النشر المستبدل .
ل���ذا يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم الخميس بتاريخ 2019/4/25 
الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضي عليك ان تودع جوابك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

فانه سينظر في الطلب بحقك حسب األصول وسيتم اعتبارك حاضرا .

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

 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

مذكرة ح�سور - بوا�سطة الن�سر امل�ستبدل
في الطلب رقم 572 / 2019 المتفرع 
عن القضية رقم 581 / 2018 بداية غزة 

المس���تدعي: محمد خليل محارب الزيناتي- ارض الش���رفا عباد الرحمن 
مقابل مدرسة عباد الرحمن بالقرب من محطة ياسين لتحلية الماء وكيله 

/ إبراهيم لبد المحامي وشيرين غيث المحامية 
المس���تدعى ضدهم: -1احمد عمر احمد عوض الله واخ���ر عنوان له جباليا – الفالوجا 
دوار أبو ش���رخ خلف صالة االورينت "مجهول محل اإلقامة" -2سليمان داوود حسين 
الش���رفا- واخر عنوان له غزة برج الظافر قرب مس���جد الكوثر الطابق العاشر "مجهول 
محل اإلقامة" -3ليلى خليل محمد الشرفا "أبو سمرة" -واخر عنوان لها غزة برج الظافر 

قرب مسجد الكوثر الطابق العاشر "مجهول محل اإلقامة"
نوع الدعوى: تنفيذ عيني    

قيمة الدعوى: )95000 دينار اردني( خمسة وتسعون الف دينار أردني 
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة

إلى المدعى عليهم/ احمد عمر احمد عوض الله و/ س���ليمان داوود حسين الشرفا و/ ليلى خليل 
محمد الش���رفا "أبو س���مرة" "مجهولي محل اإلقامة" بما أن المدعي محمد خليل محارب الزيناتي 
قد أقام دعوى يطالبكم فيها بتس���جيل ما مساحته 517 متر مربع فقط خمسمائة وسبعة عشر 
متر مربع تقع في أرض القس���يمة رقم 139 من القطعة رقم 978 من أراضي جباليا الغابة باسم 
المدع���ي/ محمد خليل محارب الزيناتي وذلك بس���جالت دائرة تس���جيل األراضي بغزة )الطابو( 
وذلك بعد ش���طبها عن اسم المدعى عليها/ ليلى خليل محمد الشرفا "أبو سمرة" واشعار دائرة 
تس���جيل األراضي بغزة )الطابو( بذلك استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة نسخة 
ل���ك منها في ملف القضية، لذلك يقتضي عليكم أن تحضروا الى المحكمة للرد على دعواه في 
اليوم الخميس الموافق 13 من شهر يونيه لسنة 2019م الساعة التاسعة صباحًا كما يقتضي 
عليكم أن تودعوا خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ اس���تالمكم مذكرة الحضور هذه لدى قلم 
التسجيل في هذه المحكمة دفاعكم التحريري بشأن االدعاء المذكور وأن ترسلوا نسخة عنه إلى 
المدعي المذكور حسب عنوانه. وليكن معلومًا لديكم انك اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي أن 

يسير في دعواه حال غيابكم حسب القانون. تحريرًا بتاريخ 2019/4/8م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. حممد مطر

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية خان يون�س
الموضوع / نشر امر بيع بالمزاد العلني 

بناء على القرار الصادر بتاريخ 2019/2/14 على صفحات القضية رقم 2017/5391 
م والمتكونة بين طالب التنفيذ / رمزي سعيد محمد العبسي وكيله المحامي عبد 

الرحمن النجار والمنفذ ضده يوسف نبيل رسمي الشافعي .
نعل���ن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفي���ذ محكمة بداية خان 

يونس مالبس رجالي ووالدي وهي كاآلتي:

وللعلم فقد تم تثمينها بسعر )8801.5 ( شيكل ( للبيع بالمزاد العلني فقد تحدد يوم الخميس 
الموافق 2019/4/25م للمزايدة لذا على من يرغب بالدخول بالمزايدة مراجعة دائرة التنفيذ خالل 
ايام الدوام الرس����مي قبل موعد البيع على ان يدفع المش����ترك تأمينا قدره عشرة 

بالمائة من قيمة تثمين البضاعة وذلك حسب االصول ووفقا للقانون 

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خان يون�س 
   اأ. مهدي نبيل القدرة 

تفا�سيل املجزرة
ب���دأ الهج���وم فج���رًا عندم���ا اقتحم���ت ق���وات 
العصابتي���ن الصهيونيتي���ن القرية من جهتي 
النائمين،  الش���رق والجنوب ليفاجئوا س���كانها 
لكنهم ووجه���وا بمقاومة من أبن���اء القرية، مما 
دعاهم لالستعانة بعناصر البالماخ الذين أمطروا 
القرية بالقذائف واله���اون، وهو ما مهد الطريق 

القتحام القرية.
واستش���هد ف���ي تلك المج���زرة ع���دد كبير من 
األطفال والنساء والشيوخ، حيث قامت العصابات 
الصهيونية بارتكاب أبشع المجازر مما دفع أهالي 
القرية البالغ عددهم نحو 750 نس���مة، في ذلك 
الوقت بالفرار منها، خوفا على حياتهم، ليتسّنى 

لهم االستيالء عليها بعد ذلك.
وتق���ول المص���ادر التاريخية إن عصاب���ات األرجون 
وش���تيرن كان���ت تفجر البي���وت وتقتل أي ش���يء 
يتح���رك، وأوقفوا العش���رات من األطفال والنس���اء 
والش���يوخ والش���باب إلى الج���دران وأطلقوا عليهم 

النيران.
كما ُس���جل حرص تلك العصابات على تش���ويه 
جثث الشهداء ببتر أعضائها، وبقر بطون الحوامل 

مع المراهنة على جنس الجنين.
اس����تثمرت العصابات اإلس����رائيلية المجزرة لبث 
الرعب في س����كان القرى الفلس����طينية المجاورة، 
حيث هاجر الكثيرون إلى بلدات عربية مجاورة، كما 

أدت إلى تأليب الرأي العام العربي ضد االحتالل.
وبعد نحو عام من ارت���كاب المجزرة، أقامت قوات 
االحتالل احتف���االت بالقري���ة المنكوبة حضرها 
اليهود،  أعضاء الحكومة اإلسرائيلية، وحاخامات 

لتخليد سقوط دير ياسين في أيدي االحتالل.
كان���ت المذبح���ة عام���اًل مهّم���ًا ف���ي الهج���رة 
الفلس���طينية إل���ى مناطق ُأخرى من فلس���طين 

والبلدان العربية المجاورة لما سببته المذبحة من 
حال���ة رعب عند المدنيين، ولعّلها الش���عرة التي 
قسمت ظهر البعير في إش���عال الحرب العربية 

اإلسرائيلية في عام 1948.
وبعد المذبحة، استوطن اليهود القرية وفي عام 
1980 أع���اد اليهود البناء في القرية فوق أنقاض 
المباني األصلية وأسموا الشوارع بأسماء مقاتلين 

األرجون الذين نّفذوا المذبحة.

اأكرث مت�سكًا بحقه 
وقال القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي خضر 
حبيب: "زرع  هذا الكيان فوق أرضنا وممدننا وعلى 
جماج���م أطفالنا ونس���اءنا بعد ارتكابه عش���رات 
المج���ازر بحقه، وكانت من أش���هر ه���ذه المجازر 
مجزرة دير ياس���ين التي راح ضحيتها عدد كبير 
من الش���هداء، والت���ي كان لها األث���ر الكبير في 

اقتالع شعبنا من أرضه".
وأكد القيادي حبيب ل� "االس���تقالل"  أن االحتالل 
أراد م���ن خالل مج���زرة دير ياس���ين وغيرها من 
المج���ازر التي ارتكبته���ا العصابات الصهيونية 
وعلى رأس���ها األرجون وش���تيرن بقيادة المجرم 
"مناحم بيجن"  والمجرم "اس���حاق شامير" تفريغ 
األرض م���ن س���كانها األصليي���ن ودب الخ���وف 
والرعب في قلوب  السكان لتهجيرهم والسيطرة 

على قراهم ومدنهم.
 وأوضح أن الشعب الفلسطيني ال يمكن أن ينسى 
هذه الجرائ���م التي ارتكبها الع���دو الصهيوني 

بحقه وسيأتي يوم القصاص منه.
وأضاف حبيب "ماضون في مقاومتنا حتى كنس 
هذا االحتالل وعودة فلسطين إلى حضنها العربي 
واإلسالمي وعودة أهلنا المهجرين الى أراضيهم 
"، مشيرًا إلى أن شعبنا اليوم أكثر تمسكًا بالعودة 

إلى أرضه ووطنه التي ُهجر منها بالقوة.

مجزرة دير ياسين.. شــاخ الشهود وبقيت الذكرى حاضرة
غزة / حممد اأبو هويدي: 

اأحيا الفل�ســطينيون،اأم�س الثالثــاء، الذكرى الـ71 
ملجزرة دير يا�سني، التي راح �سحّيتها ما بني 250 اإىل 
360 �سهيًدا من الن�ساء واالأطفال وال�سيوخ من �سكان 
القرية الواقعة غربّي مدينة القد�س املحتّلة، ُقتلوا 

هيونّيتان  بدم بارد، يف هجوم نّفذته اجلماعتان ال�سّ
االإرهابّيتان ›اآرغون‹ و‹�ســترين‹، يف اأب�ســع جت�ســيد 
ملمار�سة الع�ســابات ال�سهيونية االإرهابية، ل�سيا�سة 
التطهــري العرقي بحق الفل�ســطينيني خالل اأحداث 
النكبــة. 71عامًا م�ســت على اأم املجازر دير يا�ســني 

وال تــزال ذكــرى ال�ســهداء يف قلــوب اأبنــاء البلــدة 
امل�سردين و�ســائر اأبناء ال�ســعب الفل�سطيني ،كذلك 
ال تزال حجارة وقبور ال�ســهداء �ســواهد على عمق 
اجلرمية الدموية الب�ســعة وعلى �سادية اجلزارين 

الذين ارتكبوها .
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

حمكمة بداية دير البلح 
في القضية الحقوقية رقم 2013/139
في الطلب الحقوقي رقم 2019/148
المدعي/مصطفى جمال حسن حماد – دير البلح هوية رقم 940725542

المدعى عليه/ حسين احمد حسين العودات – دير البلح مكتب الوسيط – بجوار شركة جوال سابقا 
نوع الدعوى: اثبات ملكية و عدم معارضة 

قيمة الدعوى: )22500دينار( اثنان و عشرون الف و خمسمائة دينار اردني 
مذكرة تبليغ بالحكم بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية رقم 2013/139

ال���ى المدعى عليه المذكور بالعاليه بما ان المدعي قد تقدم بالقضية الحقوقية 
)2013/139( لذل���ك فانه يبلغ���ك بالحكم الصادر عن محكم���ة بداية دير البلح 
بتاري���خ 2019/1/31 )حكم���ت المحكمة اثبات ملكي���ة المدعي مصطفى جمال 
حس���ن حماد للحواص���ل عدد 3 و التي تق���ع في ارض القس���يمة رقم )54( من 
القطعة رقم )128( أراضي دير البلح بالمساحة االجمالية )112.35م مربع( مائة و 
اثنتا عش���ر مترا مربعا و خمسة و ثالثون سنتميتر مربع و فق الحدود الواردة في 
عقد االتفاق على بيع حواصل المحرر بتاريخ 2010/11/7 بين المدعي و المدعى 
علي���ه  األول  في الدعوى الحقوقية عماد عبد الكريم عبد الرحمن المصري و عدم 
معارضة المدعى عليهما للمدعي و الزام المدعى عليهما بالرس���وم و المصاريف 

و ثالثمائة شيكل اتعاب محاماة( حرر في 2019/4/8م.

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
اكرم حممد اأبو طعيمة 

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 )180 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
محمد ماجد محمد هنية من سكان غزة هوية رقم 802924860 بصفته 

وكيال عن: علي محمد حسن البلبيسي 
بموجب وكالة رقم: 15664 / 2017 الصادرة عن غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 728 قسيمة 26 المدينة غزة الدرج

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 4/9/ 2019م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ سامى عبد الله محمد ابو عواد
 عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)900855826 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/  عدنان حلم���ي محمد ابو العوف 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)976217612 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / محمد أبو هويدي:
24 عام���ًا مضت وطويت عبر صفحات التاريخ وما زالت 
تس���رد قصة أكبر عملية استشهادية في قطاع غزة، 
بمغتصبة "كف���ار داروم" المح���ررة بتاريخ 1995/4/9 
والتي أدت إلى مصرع  10 جنود صهاينة وإصابة 40 
آخرين نفذها االستش���هادي خالد الخطيب من حركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين فتلك العملية تضاف 
إل���ى التاريخ المش���رف في سلس���لة العمليات التي 

نفذتها المقاومة ضد اهداف االحتالل اإلسرائيلي. 
وتعد ه���ذه العملية من أهم العملي���ات التي قامت 
بها القوى اإلس���المية "قسم" االس���م السابق للجناح 
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي ، عبر رصد تحركات 
باص يقل الجنود الصهاينة يوميًا من مغتصبة "كفار 
داروم" باتج���اه المجمع االس���تيطاني "غوش قطيف" 
فق���رر المجاهدون أن يك���ون هذا ه���و هدفهم وأن 

يقضوا على من بداخله من جنود.
فأعد المجاهدون خططهم ودرس���وا المكان وكيفية 
التعامل م���ع الهدف الذي يحاط بحراس���ه كبيرة من 
الجيب���ات العس���كرية الصهيونية م���ن أمامه وخلفه 
فم���ا كان أمامه���م إال أن يجه���زوا استش���هاديا في 
س���يارة مفخخة ليقتحموا الباص من وس���ط الحراسة 
الصهيوني���ة .  واخت���ارت قيادة الجناح العس���كري 
الش���هيد االستش���هادي خالد الخطي���ب ليكون هو 
صاحب الهجوم على تل���ك الحافلة الصهيونية وفي 
صبيحة ي���وم األحد الموافق التاس���ع م���ن أبريل من 
سنة1995م انطلق االستش���هادي الخطيب متوجهًا 
نحو مكان العملية بعد تجهيز سيارته المفخخة التي 

كان يستقلها.
 وف���ي الس���اعة الثانية عش���رة تقريبًا وق���ع االنفجار 
الهائل عل���ى طريق مغتصبة "كف���ار داروم" المحررة 

حي���ث اقتح���م االستش���هادي بس���يارته المفخخة 
الموك���ب الصهيوني ليص���دم الحافل���ة والتي تقل 
الجنود الصهاينة مما أدى إلى انفجار الباص بالكامل 
واش���تعال النيران فيه وقد اعترف العدو الصهيوني 
بمقتل 10 جنود صهاينة وإصابة أكثر من 40 آخرين 

بعضهم بحال الخطر الشديد .

ال�ست�سهادي يف �سطور
ولد الش���هيد خالد محمد محمود الخطيب في س���نة 
1971 في مخيم النصيرات في وس���ط القطاع، ونشأ 
الش���هيد في أس���رة محافظة مع والديه وبقية أخوته 
الس���تة، وتعود أصول عائلة الخطيب إلى قرية المغار 
س���نة 1948 بعد أن هجروا من قريتهم تحت تهديد 

السالح والخوف من القتل.
أنهى الخطي���ب فترته االبتدائية واإلعدادية ومن ثم 
الثانوي���ة وبعدها حاول الذهاب إل���ى الضفة الغربية 

ليكمل الدراس���ة ولكنه لم يتمكن من ذلك، عمل في 
البناء مع بقية اخوته وقد ساعد في مصاريف البيت.

التحق بحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين عام 
1988 وعمل ضمن اللجان الش���عبية التابعة للحركة 
حيث كان من أوائل الش���باب الملتزم الذي خط اس���م 
)الجهاد اإلس���المي( على ج���دران المخيم وعرف عنه 
التزامه الدين���ي منذ الصغر والواض���ح أثناء المرحلة 
الثانوي���ة. ع���رف خال���د بش���دة حقده عل���ى قطعان 
المس���توطنين وجنوده ، قاتل خالل االنتفاضة األولى 
بشجاعة منقطعة النظير في المواجهات الكبيرة في 
ش���وارع المخيم وأزقته. وتعرض للضرب أكثر من مرة 

من قبل جنود االحتالل.
م���ن كلماته الخالدة: "حياتنا قصي���رة ومهما طال بنا 
العمر س���وف نلقى الله س���بحانه وتعال���ى وأن نلقاه 

شهداء خير من أن نلقاه أموات".

 منفذ أكبر عملية استشهادية بالقطاع 
 الشهيد خالد الخطيب.. االسم الذي لن ينساه االحتالل 

لندن / االستقالل:
أدان���ت المنظمة العربي���ة لحقوق اإلنس���ان في 
بريطانيا اعتقال أجهزة األمن الفلسطينية الطالب 
موس���ى دويكات )22 عاًما( من أم���ام مقر جامعة 
النجاح الوطنية في نابلس ش���مال الضفة الغربية 
المحتل���ة، واالعتداء عليه بالضرب والس���حل قبل 

اقتياده بالقوة إلى مكان مجهول.
ووصف���ت المنظمة في بيان صحف���ي يوم أمس، 
هذا الس���لوك ب� "البلطج���ة والهمجية"، الفتة إلى 
أن الطال���ب دوي���كات اعتق���ل بالق���وة ودون إذن 
قضائي من أم���ام بوابات الجامع���ة بعد االعتداء 

عليه بالضرب والركل والسحل من عناصر أمن بزي 
مدني وعسكري.

وقال���ت: إن "م���ا تعرض له دوي���كات ال ُيعد األول 
من نوعه ف���ي التعام���ل مع الطالب الناش���طين 
في جامع���ات الضفة، وباألخ���ص جامعة النجاح، 
حي���ث يتعرض���ون للمالحق���ة المزدوج���ة داخل 
وخ���ارج الجامع���ة بصورة ش���به يومي���ة من أمن 
الس���لطة وقوات االحتالل، كما يتم التضييق على 
أنش���طتهم، والسعي بشكل دائم إلقصائهم من 

المشهد الطالبي والسياسي".
كما أدان���ت المنظمة اقتحام أجه���زة األمن منزل 

الطالب إبراهيم ش���لهوب -عض���و مجلس الطلبة 
بجامعة النجاح، واالعتداء عليه ثم تفتيش منزله 
بص���ورة "همجية" قبل اعتقاله واقتياده إلى مكان 

مجهول.
وأكدت المنظمة أن "تمادي أجهزة أمن الس���لطة 
ف���ي عمليات االعتقال التعس���في وتفش���ي وباء 
التعذيب، بالتزامن مع من���اخ اإلفالت من العقاب 
الذي توفره السلطة لمرتكبي تلك الجرائم هو أمر 
خطير، يس���توجب تدخاًل حازًما م���ن دول االتحاد 
األوروبي الذي تقدم لتلك األجهزة دعًما مباش���ًرا 

لتستخدمه في قمع المواطنين"

منظمة حقوقية تدين اعتقال السلطة الطالب دويكات

لندن/ االستقالل:
قال رئيس قوافل "أميال من االبتس����امات" األوروبية عصام يوس����ف إن الواقع 
الصحي في قطاع غزة بات صعًبا جًدا في ظل اس����تمرار الحصار اإلسرائيلي منذ 

2006، وفرض العقوبات من السلطة على القطاع منذ أبريل 2017.
وقال يوسف في تصريح له: إن رفع السلطة يدها تماًما عن إرسال الدواء للقطاع 
من����ذ بداية العام الجاري يعني انتقال األمر م����ن "عقوبات" إلى "حكم باإلعدام" 
على المرضى والس����كان المحاصرين من االحتالل، مؤكدًا أن هذه اإلجراءات من 

السلطة "ال تقبلها األخالق والضمير اإلنساني الحي".
وأش����ار إلى خطورة نقص أكثر من %48 من األدوي����ة "نحو 237 صنفا دوائيا"، 
ونقص أكثر من %23 من المستهلكات الطبية، إضافة إلى أن مستلزمات صحة 
األم والطفل مفقود منها أكثر م����ن %72، وأدوية الرعاية األولية مفقود 61% 
منه����ا، والعجز في أدوية أمراض الس����رطان والدم تجاوز ال�����%55 رغم أن هذه 

األمراض تسير وفق بروتوكوالت عالجية ما يؤثر سلًبا على عالجهم.
وبّي����ن يوس����ف أن واقع الحص����ار في غزة واالعت����داءات اإلس����رائيلية اليومية 
تس����تدعي مزيًدا من الدعم والمس����اندة لهذا القطاع المه����م بداًل من محاربته 

ووقف دعمه.
ولفت إلى أن الحصار اإلس����رائيلي على غزة أوصل القطاع الصحي لوضع "كارثي 
ومأساوي"، وأن خطوات السلطة في هذا االتجاه يعني "مزيدًا من تعقيد األمور 

وصعوبتها، وأن تأثيراتها ستطال الجميع".
وش����دد على ضرورة وقف الس����لطة عق����اب أهالي غزة، معتب����ًرا أن وصول هذه 
العقوب����ات لتطال القط����اع الصحي يعني خطورة تدهور الوضع، ما يس����تدعي 
تدخاًل عربًيا ودولًيا إلنقاذ القطاع. وجّدد رئيس قافلة "أميال من االبتس����امات" 
األوروبي����ة دعوته المجتمع الدولي للضغط على حكومة االحتالل إلنهاء الحصار 
عن قطاع غ����زة وفتح كافة المعابر، والتوقف عن الصم����ت المريب فيما يتعلق 

بالواقع اإلنساني الكارثي في غزة.

يوسف: الواقع الصحي بغزة صعب 
جدًا بفعل الحصار والعقوبات

االستقالل/ وكاالت:
أكد الرئيس البرازيلي جاير بولس���ونارو، يوم أمس، أنه لم يغير موقفه بشأن 

نقل سفارة بالده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
وذكر الرئي���س البرازيلي، في تصريحات إلذاعة برازيلية أنه س���يعمل قريبًا 
من أجل نقل الس���فارة، منوًها إلى أنه س���ينفذ وعده الذي أطلقه إبان حملته 

االنتخابية بهذا الشأن.
وأش���ار بولس���ونارو، إلى أن فتح مكتب تمثيلي في القدس هي خطوة أولى 

باتجاه نقل السفارة. 

الرئيس البرازيلي ُيحدد موقف 
بالده بشأن نقل السفارة للقدس

تنويه
نش����ر اعالن بيع ارض باس����م الس����يد عبد المحس����ن محمد احمد أبو دقة في صحيفة االستقالل يوم 
الثالثاء 2019/4/9 نش����ر خطأ وكالة رقم 2015/14638 الصادرة عن المانيا و قطعة 244 قس����يمة 19 
المدينة عبس����ان والصحيح هو وكالة رقم 2018/1388 الصادرة عن المانيا و قطعة 244 قس����يمة 19 
المدينة عبسان+ قطعة 242 قسيمة 8 المدينة خانيونس + قطعة 3 قسيمة 12 المدينة خانيونس

لذا اقت�سى التنويه
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أعلن أنا المواطنة/عايشة احمد محمد االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803816438 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطنة/ امال عبطان موس���ى ابو معيلق 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)911200251 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطن/  عبد الكري���م جعفر خالد البيك 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804631802( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ملكة رزق عبد الله البيطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)928055425 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطنة/ ياس���مين محم���د احمد فياض 
المص���ري عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رق���م )801156398 ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ س���ميره موس���ى كامل ابو معيلق  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400247441 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/غس���ان محمد محمود الس���ويركي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)902258722  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/عبدالله احمد راجح العويتي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412305864 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سالم يوسف عبد القادر البيوك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962090163 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إسطنبول/ االستقالل:
انطلقت يوم أمس، أعمال مؤتمر الجامعة اإلس����المية الدولي 
»آف����اق التمويل اإلس����المي وتحدياته في الدول اإلس����المية 

وغيرها من الدول النامية والمتقدمة« في إسطنبول.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن المؤتمر يقام بالشراكة بين 
كليتي االقتصاد والعلوم اإلدارية بالجامعة اإلس����المية بغزة 
ومؤسسة النبأ األردنية إلدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض 
الدولية- المملكة األردنية الهاش����مية- عمان، ومن المقرر أن 
يستمر أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من أبريل الجاري . 
وأف����اد عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية محمد مقداد أنه 
يش����ارك في المؤتمر ما يزيد عن )30( مشاركًا من العديد من 
البلدان في مواضيع تتعلق في التمويل اإلسالمي في مجاالته 
المتنوعة، إضافة إلى آفاق التمويل اإلسالمي وتحدياته ودوره 
في تش����جيع الرياديين ودع����م وتوفير التموي����ل للقطاعات 

االقتصادية المختلفة، ودوره في توفير التنمية.
وشكر مقداد كل من أسهم في إنجاح فعاليات المؤتمر، وقدم 
نبذة تعريفي����ة بالجامعة اإلس����المية، وعضوياتها، وعالقات 
الش����راكة التي تربطها بالكثير من المؤسس����ات والجامعات 
العربي����ة واألجنبية، فضاًل عن مش����اريع التب����ادل األكاديمي 

لألكاديميين والطلبة.
وأك����د أن الجامع����ة توف����ر أج����واء أكاديمية ملتزم����ة بالقيم 

اإلس����المية مراعية في ذلك ظروف الش����عب الفلسطيني من 
خالل تس����خير اإلمكاني����ات لخدمة العملي����ة التعليمية في 

فلسطين.
ولفت إلى إطالق الجامعة اإلس����المية للمستودع البحثي الذي 
يضم مجالت وأبحاث المجالت في الجامعة ضمن مس����تودع 
موحد مربوط بشكل مباش����ر مع محرك البحث جوجل سكوالر 
والعديد من محركات البحث العالمية األمر الذي يعني أن كل 

بحث ينشر في هذا المستودع يكون متاحًا بشكل عالمي.
ونوه مقداد إلى اهتمام الجامعة اإلس����المية بأبحاث التمويل 
اإلس����المي لنش����ر الفكرة والتعريف بآليات وأدوات التمويل 
اإلس����المي المختلفة، وبما يسهم في نقاش المشكالت التي 
تواجه التمويل اإلس����المي وتطبيق أدواته، وبما يس����هم في 
إيجاد اآلليات المناسبة لتطبيق النظريات وتحويلها إلى واقع 

نعيشه.
وفيما يتعلق بالجلسات العلمية للمؤتمر في يومه األول، فقد 
انعقد على مدار جلس����تين علميتين، وشارك فيها مجموعة 
كبي����رة م����ن الباحثين م����ن 10 دول ح����ول العال����م، وتناولت 
الجلسات العديد من الموضوعات الهامة، منها: واقع التمويل 
اإلسالمي ومعوقاته، المملكة المغربية نموذجًا، ودور التمويل 
اإلسالمي في تجنيب المجتمعات األزمات المالية، وغيرها من 

الموضوعات.

غزة / االستقالل:
قال مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان إن عدد مرضى الس���رطان 
ف���ي قطاع غزة بلغ 8515 مريًضا عام 2018 بما في ذلك 608 
أطف���ال. وذكر المرك���ز في تقرير له أن عدد النس���اء من بين 
المصابين بلغ )4705( حالة بما نسبته )%55.3( من اجمالي 
الحاالت المسجلة في غزة. وأشار إلى أن العقد الماضي شهد 
انخفاًضا مس���تمًرا في نوعية وقدرة مقدم���ي الخدمات على 

توفير الرعاية الصحية في غزة.
وذكر أن���ه وفًقا لمنظم���ة الصحة العالمية بل���غ عدد طلبات 
تصاري���ح المرور المقدمة من مرضى قط���اع غزة للوصول إلى 
العالج في مستش���فيات الضفة الغربية وداخل "إس���رائيل" 
خ���الل العام الماضي )25897( طلبًا، كان منها 7326 )28٪( 
من مرضى األورام. كما تشير تقارير منظمة الصحة العالمية، 
إلى أن نس���بة الموافقة على تصاري���ح المرضى للوصول إلى 

المستشفيات في الضفة وإسرائيل ال تتجاوز 61٪.
وحس���ب المركز، فإن المعاناة النفس���ية والجسدية لمرضى 
الس���رطان في غ���زة تتضاع���ف نتيجة ضع���ف اإلمكانيات 
والنق���ص الدائم ف���ي المع���دات واألجهزة التش���خيصية 
والعقاقي���ر واألدوية ومدخالت تش���غيل المع���دات الطبية 
واألجه���زة العالجية، حيث ظل العج���ز في األدوية واحًدا من 

أبرز التهديدات على حياة المرضى.

وأوضح أن متوس���ط نس���بة العجز في األدوية الالزمة لعالج 
مرضى الس���رطان وأمراض الدم بلغ )%58( على امتداد العام 
2018، وتتكون هذه األدوية من )65( صنفًا، األمر الذي يهدد 
حياة كثير من المرض���ى، إذ إنه في غياب صنف من األدوية 
المكونة لبرنامج العالج يفشل البرنامج كله وتصبح مكونات 

البرنامج األخرى بال فاعلية.
وطال���ب المرك���ز بإنهاء المعوق���ات التي توض���ع في طريق 
وصول المرضى إلى المستش���فيات، سواء منحهم التصاريح 
الالزمة في الوقت المناسب، أو ضمان سهولة ويسر إجراءات 
التحويل إلى المستش���فيات خارج قطاع غزة بما يحمي حياة 

آالف المرضى ويحفظ كرامتهم اإلنسانية.
كما طالب سلطات االحتالل والسلطة الفلسطينية والمجتمع 
الدولي ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة والسيما منظمة 
الصحة العالمية، بتعزيز التعاون لتحسين الشروط الصحية 
والعمل على توفير األجهزة التشخيصية والعالجية وأدوية 
البرامج العالجية الخاصة بمرضى الس���رطان بما يحمي حياة 

المرضى ويخفف من معاناتهم النفسية والجسدية.
وش���دد على ضرورة تحييد الحاجات اإلنس���انية للسكان في 
قط���اع غزة عن الصراعات العس���كرية والسياس���ية، وضمان 
وفاء األطراف كافة بالتزاماتها الناش���ئة عن القانون الدولي 

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

»الميزان«: 8515 مريضًا بالسرطان 
بغزة بينهم 608 أطفال

»الجامعة اإلسالمية« تطلق مؤتمرًا دوليًا 
بإسطنبول حول »التمويل اإلسالمي«

غزة / االستقال:
أحيا قس���م التمري���ض وعل���وم الصحة بالكلي���ة الجامعي���ة للعلوم 
التطبيقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية احتفالية يوم الصحة 
العالمي 2019 على مدار ثالثة أيام بمقر الكلية ومعهد األمل لأليتام 

بمدينة غزة.
وش���ارك في الفعالية النائب األكاديمي ماهر عج���ور، وممثل مكتب منظمة 
الصح���ة العالمية بغزة محمد ياغي، ورئيس القس���م بالكلية علي الخطيب، 
وممثلي���ن آخرين ع���ن وزارة الصحة و "أونروا" وممثلين ع���ن القطاع الصحي 

والعشرات من الطلبة.
وتخلل االحتفالية مجموعة من العروض المرئية المقدمة من منظمة الصحة 
العالمية ومن قس���م التمريض وعلوم الصحة بالكلية الجامعية، اش���تملت 
م���واًدا تثقيفية حول الي���وم العالمي، وأبرز األنش���طة الطالبية التي نفذها 
طلبة اختصاصات القس���م المختلفة في الكلية على المس���توى المجتمعي، 
وف���ق مجموعة من المب���ادرات التطوعية، ومنها حمالت للتب���رع بالدم، وأيام 
طبية مجانية نفذت داخل الكلية وخارجها واس���تهدفت مجموعة من فئات 

المجتمع وشرائحه.

غزة/ االستقالل: 
نظمت جامعة فلس���طين فرع الش���مال 
حف���اًل لتكري���م أوائل طلبته���ا، وذلك 
بحض���ور أ.د خالد المده���ون مدير فرع 
الجامعة، وصالح أبو وردة محافظ شمال 
قطاع غ���زة، و نعيم خضر ممثل مديرية 
التربي���ة والتعليم في الش���مال، وعدد 
من الشخصيات الرس���مية واالعتبارية، 
وجمع من أعضاء الهيئتين األكاديمية 
واإلداري���ة، ولفيف من طلب���ة الجامعة 

وأولياء أمورهم.
وافتتح المده���ون الحفل مهنئًا الطلبة 
المتفوقي���ن، مثمنًا ال���دور المميز الذي 
يبذل���ه أولي���اء األمور من أج���ل االرتقاء 
بأبنائه���م واألخذ بأيديه���م إلى أعلى 
درجات التفوق والتقدم، ومش���يدًا بدور 
ك���وادر الجامعة األكاديمي���ة واإلدارية 
لالرتقاء بالطلبة وتزويدهم بما يؤهلهم 

لخوض سوق العمل بمهارة واقتدار.
وأك���د مدير الفرع أن جامعة فلس���طين 
منذ نش���أتها وهي تولي اهتمامًا كبيرًا 

المجاالت وتسعى  بطلبتها في ش���تى 
التدريب  لالرتق���اء به���م م���ن خ���الل 
المنهجي���ة  واألنش���طة  والتطوي���ر 
والالمنهجية وتس���خر في سبيل ذلك 
كل االمكاني���ات المتاحة لتصل بالطلبة 
إلى مرحلة يكون���ون فيها قادرين على 
خوض غم���ار الحياة والمنافس���ة، مبرقًا 
بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى إدارة 

الدكتور  األس���تاذ  الجامعة ورئيس���ها 
س���الم صباح على م���ا يبذلونه من جهد 
لخدمة الطلبة وتشجيعهم على التفوق 

والتميز.
 م���ن جانب���ه ش���كر أب���و وردة جامعة 
فلسطين على حفلها المميز واحتفائها 
بالمتفوقي���ن، ش���اكرًا إلدارة الجامع���ة 
ورئاستها جهودهم المبذولة في خدمة 

الطلبة، وتفاعل الجامعة المس���تمر مع 
مؤسسات المجتمع المختلفة.

بدوره،  هنأ محافظ ش���مال غزة الطلبة 
المتفوقين، وثم���ن دور أهاليهم ألجل 
السمو بأبنائهم والوصول بهم لطريق 

التفوق والنجاح.
وفي ذات الس���ياق ألقت الطالبة آالء أبو 
الفحم كلمة أوائ���ل الطلبة التى هنأت 
خالله���ا الطلبة المتفوقين، وأش���ادت 
بالجه���ود الت���ي تبذله���ا الجامعة في 
سبيل االرتقاء بمس���توى طلبتها، كما 
قدمت شكرها وتقديرها ألولياء األمور 
الذين س���اهموا في الوصول بأبنائهم 
نحو التفوق من خالل ما بذلوه لهم من 
جهد وعناء وأنفق���وا الغالي والنفيس 
ألجلهم. هذا وتخلل الحفل فقرة فنية 
اس���تعراضية لفرقة أهل الشام، وفقرة 
غنائية وطنية للطالبة نورهان البياري، 
واختتم الحفل بتكري���م نحو 75 طالبًا 
المختلفة  الجامعة  وطالبة من كلي���ات 

في أجواء غمرتها السعادة والفرح.

»التمريض وعلوم الصحة« 
بالكلية الجامعية يحيي

 يوم الصحة العالمي

جامعة فلسطين فرع الشمال تنظم حفال لتكريم أوائل طلبتها
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

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

في القضية التنفيذية رقم 257 / 2019
إل���ى المنفذ ضدهما/-1 عالء الدين فؤاد مصطفى عبيد – مجهول محل 

اإلقامة -2 هبة مدحت رأفت عبيد – مجهول محل اإلقامة
طبق���ًا للحك���م الصادر ضدك م���ن محكمة بداي���ة غزة ف���ي الكمبيالة 
المستحقة الدفع والبالغ قيمتها )2500( شيكل لصالح طالب التنفيذ/ 
ك���رم نواف أحمد مصطف���ى، لذلك عليك دفع قيم���ة الكمبيالة لصالح 

طالب التنفيذ باإلضافة إلى رسوم ومصاريف القضية.
لذلك علي���ك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم 
تحض���را خالل المدة المذكورة فإنكما تعدان ممتنعان عن التنفيذ ومن 
ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في 2019/3/17م

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 

إعالن وراثة صادر عن محكمة  خانيونس الشرعية 
لق���د تقدمت له���ذه المحكمة مضبط���ة وراثة موقعة م���ن مختار عائل���ة فروانة  
بخانيون���س المؤرخة في 2019/4/7م تتضم���ن ان المرحوم يعقوب احمد جمعان 
فروان���ه من خانيونس قد انتق���ل الى رحمة الله تعالى بتاري���خ 1975/10/15 في 
خانيونس و انحصر ارثه الش���رعي و االنتقال���ي  في زوجته نقاوة عبد القادر محمد 
المش���هورة فروانة  و ف���ي أوالده المتولدين له منها و هم حم���دي و حماده و عبد 
الس���ميع و حامد و فريال و غزالة و أحالم فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من 
ذك���ر و لي���س له وصية واجبة او اختيارية وليس ل���ه أوالد كبار توفوا حال حياته و 
تركوا ورثة سوى من ذكر  وألجل إعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب 
كل وارث شرعا وانتقاال فمن  له حق االعتراض  على هذه المضبطة مراجعة محكمة 
خانيونس الشرعية خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن و حرر في 2019/4/7م.

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي 

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 )179 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس����يد: سناء 
إبراهيم محمد أبو دقه من س����كان خانيونس هوية رقم 935113936 بصفته 

وكيال عن: حوريه خضير احمد أبو دقه واسيا خضير احمد أبو دقه
بموجب وكالة رقم: 2137 / 2019 الصادرة عن كاتب عدل خان يونس 

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

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 4/9/ 2019م

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

السيادة  بس���ط  "نتباحث حول  وأضاف 
اإلس���رائيلية على معاليه أدوميم وعلى 
مناطق أخرى، وال���كل يعرف بأن الوالية 
الجديدة س���تكون مصيري���ة " على حد 

تعبيره . 
وتابع نتنياهو متس���ائالاً "هل نستطيع 
ضم���ان أمنن���ا ومناطقن���ا الحيوية في 
الضفة التي تبلغ 20 ضعف مساحة غزة 
وإذا كان الج���واب بال ؛ فس���نحصل على 

غزة ثانية في الضفة " .  
ويذك���ر أن الرئي���س األمريك���ي دونالد 
ترامب أعلن الش���هر الماض���ي اعترافه 
بسيادة "اسرائيل" الكاملة على مرتفعات 
الجوالن ، قائال : " إن الوقت حان العتراف 
واشنطن بسيادة "إسرائيل" الكاملة على 
مرتفعات الجوالن، والتي استولت عليها 
الدولة العبرية من سوريا وضمتها إليها 
في 1967، ف���ي خط���وة ال يعترف بها 

المجتمع الدولي ".  
ويش���ار إل���ى أن اإلس���رائيليين أدل���وا 
أمس الثالث���اء بأصواتهم باالنتخابات ، 
ال� 120 للكنيس���ت  النتخاب ممثليهم 
)البرلمان(  بدورته ال� 21 ، حيث س���يتم 
االنتهاء م���ن اإلعالن عن نتائجها يومي 
الخمي���س والجمع���ة المقبلي���ن، حيث 

سيتم تس���لم النتائج النهائية لرئيس 
الدولة في الس���ابع عش���ر من الش���هر 

الجاري بما فيها توزيع المقاعد .

و�سائل واأ�ساليب عدة
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية واص���ل أبو يوس���ف أكد 
أن ما يخط���ط له االحتالل اإلس���رائيلي 
بضم وفرض الس���يادة اإلسرائيلية على 
المحتلة بعد  الغربي���ة  الضف���ة  أراضي 
االنته���اء من االنتخاب���ات، أمر مرفوض 
الفلسطيني،  من كافة مكونات الشعب 
مش���ددا أن الخطوة ستواجه من القيادة 
الفلسطينية بمجموعة وسائل وأساليب 

عدة . 
وأوضح أبو يوس���ف ل�"االس���تقالل " أن 
االنتخابات اإلسرائيلية التي تجرى بين 
س���تفرز  المتطرفة  اليمينية  األح���زاب 
ف���ي نهايتها حكومة تزيد من مواقفها 
الفلس���طينية  القضية  العدائية ض���د 
وحقوق الش���عب الفلس���طيني ، مشيرًا 
الى أن الدم الفلسطيني والتنكر لحقوق 
الش���عب الفلسطيني هم وقود األحزاب 

اإلسرائيلية بانتخاباتهم . 
وبين أن ضم و فرض السيادة اإلسرائيلية 
على أراضي الضف���ة الغربية ، يأتي من 

خالل التوس���ع االستيطاني ببناء المزيد 
من الوحدات االستيطانية وكذلك إضفاء 
الش���رعية عل���ى المس���توطنات ورفض 
االنس���حاب من األراضي الفلسطينية ،  
وهي خطوات غير شرعية وغير قانونية 

بحسب القوانين الدولية. 
و أش���ار إلى أن الس���لطة الفلس���طينية 
قدمت وأحال���ت مجموعة م���ن الملفات 
الهام���ة عل���ى صعيد جرائ���م االحتالل 
أمام المحكم���ة الجنائية الدولية خاصة 
مل���ف االس���تيطان العتب���اره جريم���ة 
ح���رب ، وتواصل جهودها ومس���اعيها 
لتفعي���ل كافة اآلليات لتجريم االحتالل 
اإلس���رائيلي الرتكابه المج���ازر المروعة 
ضد أبناء الش���عب الفلس���طيني بكافة 

المؤسسات الدولية .  
ولفت إل���ى أن القي���ادة الفلس���طينية 
تعم���ل عل���ى تنفي���ذ ق���رارات مجلس 
المركزي والوطني بما فيها التخلص من 
كاف���ة االتفاقيات األمنية و االقتصادية 
و السياس���ية الموقع���ة بين الس���لطة 
الفلس���طينية واالحتالل اإلس���رائيلي ،  
ومقاطعة بضائع االحتالل  والتأكيد على 
الدولية وس���حب  المقاطعة  دعم حركة 
 . " BDS " االستثمارات وفرض العقوبات

 وبين أن اس���تمرار المقاومة الش���عبية 
وكل ما يش���مل فرض وقائع على األرض 
، و استمرار المساعي على صعيد الدول 
العربية لمنع اس���تمرار التطبيع وإقامة 
عالقات م���ع االحتالل االس���رائيلي هي 
خيارات أخرى تضاف لجهود السلطة.  

الوس���ائل واألس���اليب كافة  وأك���د أن 
لمواجه���ة خط���وات حكوم���ة االحتالل 
اإلس���رائيلي ضد الش���عب الفلسطيني 
وحقوقه ، س���تنجح في حال تمكن الكل 
الفلسطيني بإنهاء االنقسام واستعادة 
الوحدة الفلس���طينية ورفض أي حديث 
عن محاوالت تجرى لفصل قطاع غزة عن 

الضفة كما تخطط لذلك أمريكا.  
وأش���ار إلى أن التحالف االس���تراتيجي 
بي���ن الرئيس األمريك���ي دونالد ترامب 
وحكومة االحتالل اإلسرائيلية يأتي في 
س���ياق محاوالتهم لتمرير صفقة القرن 
من أجل تصفية القصية الفلس���طينية 
و منع عودة الالجئين و إضفاء الش���رعية 

على االستيطان . 

خيارات دون املطلوب 
ب���دوره ، رأى مخيمر أبو س���عدة أس���تاذ 
العلوم السياس���ية بجامع���ة األزهر أن 
السلطة الفلسطينية لن يكون بمقدورها 

مواجهة خيار االحتالل اإلسرائيلي بضم 
وفرض السيادة اإلسرائيلية على أراضي 
الضف���ة الغربية المحتل���ة بعد االنتهاء 
م���ن االنتخاب���ات ، إنما س���يكون ردها 
وخطواتها في حال تم ذلك ضعيفا ولن 

يرقى الى مستوى الفعل اإلسرائيلي.
وأكد أبو سعدة ل�"االستقالل " أن السلطة 
اصدار  عل���ى  س���تعمل  الفلس���طينية 
بيانات ش���جب واستنكار وكذلك اللجوء 
لمجلس األمن والجمعي���ة العامة لألمم 
للش���كوى  ؛  العربية  والجامعة  المتحدة 
في حال عملت حكومة " إسرائيل " على 

ضم وفرض السيادة على الضفة . 
وشدد أن رئيس الس���لطة الفلسطينية 
محمود عباس يرى أن التنس���يق األمني 
بينه وبين االحتالل اإلس���رائيلي ش���يئًا 
مقدس���ًا ومكس���بًا سياس���يًا ال يمك���ن 
التخلي عن���ه ، لذلك م���ن الصعب على 
السلطة أن تعلن عن خطوات تصعيدية 
وجدية كإلغاء اتفاق " أوس���لو " ورفض 
التنس���يق األمني ورفض حل الدولتين 
والعمل على حل الدول���ة الواحدة، لدفع 
"بنيامي���ن نتنياه���و" أو من س���يرأس 
للتراجع  القادمة  الحكومة اإلس���رائيلية 

عن خطوته . 

نوايا إسرائيلية لضم الضفة.. ما هي خيارات السلطة؟
غزة / �سماح املبحوح: 

يف ظل احلديث الدائر حول نوايا بنيامني نتنياهو 
�سم اأرا�سي ال�سفة الغربية املحتلة وفر�س ال�سيادة 
الإ�سرائيلية عليها وا�ستمرار التنكر حلقوق ال�سعب 

الفل�سطيني يف حال فاز يف النتخابات الإ�سرائيلية التي 
انطلقت اأم�س الثالثاء، فهل متلك ال�سلطة خيارات ملواجهة 

تلك اخلطوة الإ�سرائيلية املزمعة؟   و كان رئي�س وزراء 
الحتالل الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو �سرح ال�سبت املا�سي 

، عن وجود مباحثات حول "ب�سط ال�سيادة" على ال�سفة 
الغربية املحتلة و�سم مناطق فيها ، موؤكًدا اأنه " ل ينوي 

اإخالء اأي من امل�ستوطنات والبوؤر هناك " .   وقال نتنياهو 
يف حديث للقناة الثانية الإ�سرائيلية  قبل ايام من 

النتخابات الإ�سرائيلية - : "  اإنه وبعد اأيام من اعرتاف 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب بال�سيادة الإ�سرائيلية 

ا على  على ه�سبة اجلولن املحتلة ، هنالك مباحثات اأي�سً
�سم مناطق يف ال�سفة الغربية ".  
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ماذا أعددنا من خطط وبرامج نحن الفلسطينيين لمواجهة ضم الضفة 
وصفقة القرن؟ فتصريحات »نتنياهو« األخيرة حول نيته ضم الضفة 
الغربية، ليس����ت من باب الدعاية االنتخابية، وان كانت تس����اعده في 
ج����ذب المزيد من أصوات الناخبين، كونها حقيقة واقعة ال محال في 
ظل الضعف واالنقس����ام العربي والفلسطيني الحاصل والذي يدمي 
القل����ب. لنتذكر مع����ا انه عندما قام جيش االحت����الل باحتالل الضفة 
الغربية، قال قادته بصريح العبارة، بأنهم س����يعطوا الفلس����طينيين 
مس����تقبال حكمًا ذاتيًا للتجمعات الكبرى من الس����كان وهو ما حصل 
ويحص����ل على ارض الواقع. ما يري����ده »نتنياهو« هو عدم تحمل عبئ 
ومس����ئولية ثالثة مليون فلس����طيني في الضف����ة الغربية، ولتجنب 

ذلك س����يعمل على ضم الضفة دون س����كان، والفائدة من الس����كان 
الفلس����طينيين وبرغم أنه����م األصليين منذ مئات وآالف الس����نين، 
واإلس����رائيليين هم الدخالء والمحتلين، ه����و خدمة ماكينة االحتالل 
الصناعية، وبعض األعمال مثل كنس شوارع المستوطنات وتل أبيب.

ي����ا للهوان! ما هي النتيجة التفاق »أوس����لو«، ه����ي كما ترون، الضفة 
س����تكون بال دولة كما أوهموا الش����عب قبل 25 عامًا بتوقيع اتفاقية 
»أوسلو«، وهي مجرد كانتونات معزولة تغلق متى شاءت مجرد مجندة 
صهيوني����ة أتت م����ن بولندا أو روس����يا أو حتى من اريتري����ا بأثيوبيا، 
وتوقف من تريد من الفلسطينيين بمجرد حركة من أصبعها وكفها 
على الحواجز. إذن الصورة هي هكذا: سكان الضفة يعملون في كنس 

ش����وارع المس����توطنات ويعلمون في تل أبي����ب والمناطق الصناعية 
الكبرى، وسيكون ثالثة مليون فلس����طيني في خدمة دولة االحتالل، 
ومجرد عبيد ولكن بصورة محسنة بشكل طفيف. قد ال يروق التحليل 
والتوصيف الس����ابق للبعض، ولك����ن الحقيقة أحيان����ا تزعج كونها 
تض����رب في العمق، وتفتح جراح ما كس����بت أيدي البعض بغير حق، 

ومن عنده توصيف غير هذا فليتحفنا به ونحن له من الشاكرين.
صفقة القرن واضحة للعيان وهي ض���م الضفة ودويلة بغزة، 
وهذا يرفضه كل حر وشريف، والتسويق ان مقاومة غزة تدجن 
للقبول بها، أو س���تقبل بها هو من قبيل المناكفات، والضعف 
في الط���رح، فاصال اكبر عقبة تواج���ه مخططات صفقة القرن، 

هي المقاومة، وهي س���بق وأفش���لت »شرق أوسط جديد«، وما 
يفي���د ويعجل صفق���ة القرن هو بقاء الحال عل���ى ما هو عليه 
في الضفة، من تغول اس���تيطاني وطرد وتهجير المقدسيين 
والضفة خاصة في مناطق »ج«. في كل األحوال هذا ما يخطط 
له االحتالل، وما يفرضه على ارض الواقع، ويمكن بحالة واحدة 
إفش���اله وهو س���رعة الوحدة وإتباع نموذج جنوب لبنان وغزة، 
فاالحتالل ال يفهم لغة المفاوضات طيلة 25 عاما والتي كانت 
نتيجته���ا لصالحه، ب���ل يفهم لغة القوة الت���ي فهمها جيدا 
من خ���الل المقاومة بجنوب لبن���ان وغزة، والت���ي أجبرته على 

االنس���حاب ذليال صغيرا.

األس���رى الفلسطينيون في س���جون االحتالل الصهيوني هم جزء هام ورئيسي من معركة 
الش���عب الفلس���طيني وقيادته مع االحتالل الصهيوني, هذه المعرك���ة ال تكاد تنتهي مع 
االحتالل, فاألس���رى الفلس���طينيون دائما ما يكونون عرضة لعنصرية االحتالل الصهيوني, 
وضحية لقراراته التعس���فية التي تحرمهم من ابس���ط حقوقهم, حت���ى تلك الحقوق التي 
انتزعوها بالتضحيات, يحاول االحتالل س���حبها وحرمانه���م منها وتضييق الخناق عليهم 
بش���كل اكبر, إلرضاء نزواتهم, وإش���باع غرائزهم االنتقامية من األسرى وذويهم, فاالحتالل 
يريد األسرى الفلسطينيين أسرى »أموات« مسلوبي اإلرادة, ال أمل لهم في الحياة, وهو يحاول 
ان يزرع فيهم اليأس, يقتل فيهم أي أمل بالحرية وفك القيد واالنتصار على السجان, حتى 
من يخرجون منهم بعد انقضاء محكومياته���م, يخرجون بأمراض خطيرة ومزمنة, وتتفاقم 
معاناتهم مع هذه األمراض مع الوقت, حتى تؤدي في النهاية إلى الوفاة كما حدث مع حاالت 

كثيرة من األسرى الفلسطينيين بعد ان تم اإلفراج عنهم. 
نحو مائة وخمس���ين أسيرا فلس���طينيا بدأوا أول من أمس إضرابهم المفتوح عن الطعام في 
س���جون االحتالل الصهيوني, بعد ان فش���لت الحوارات بين ممثلي األسرى الفلسطينيين 
ومصلحة الس���جون الصهيونية, التي تريد ان تحرم األس���رى من ابس���ط حقوقهم, وتصر 
عل���ى تركيب أجهزة تش���ويش على االتصاالت فوق األقس���ام التي يعيش فيها األس���رى 
الفلسطينيون, وهذه األجهزة تصدر إش���عاعات خطيرة تسبب أمراضًا سرطانية, وعواقبها 
وخيمة على صحة األسرى, الذين أصيب عدد منهم باإلعياء والصداع, بعد ان تم تركيب هذه 
األجهزة المسرطنة فوق األقسام, وهو ما دفع األسرى لخوض معركتهم ضد مصلحة السجون 
الصهيونية, رافضين اس���تمرار تركيب هذه األجهزة, وقد استخدمت مصلحة السجون كل 
أشكال القوة القمعية ضد األسرى, واستدعت وحدة »المتسادا« الصهيونية لقمعهم وأصيب 
أكثر من تسعين أسيرا فلسطينيا بجراح مختلفة, لكن األسرى لم يتراجعوا عن مطالبهم, ولم 

يبق أمامهم إال سالح الجوع واألمعاء الخاوية لمواجهة بطش االحتالل وسياسته. 
هذه المعركة ال تنتهي, فمنذ خوض األس����رى الفلس����طينيين ألول إضراب مفتوح عن الطعام 
عام 1967م والمعركة مس����تمرة ومشتعلة بين األس����رى ومصلحة السجون الصهيونية, وفي 
كل المع����ارك التي خاضها األس����رى حققوا انجازات لصالحهم, لكن ه����ذه االنجازات تحققت 
بتضحيات جسام, فقد استشهد عدد من األسرى أثناء خوض معركة األمعاء الخاوية, وكان أول 
ش����هيد من األس����رى هو البطل عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد عام 1970م, ثم استشهد 
من بعده الش����هيد راسم حالوة والش����هيد علي الجعفري والشهيد إس����حق مراغة, والشهيد 
حسين عبيدات وغيرهم وهذه المعركة ستبقى قائمة ما بقي أسير فلسطيني واحد في سجون 
االحتالل النازية, والتي يمارس فيها اش����د صور العنصرية, ويحولها إلى جحيم ال يطاق, حتى 
يردع كل أشكال النضال الفلسطيني, وال يبقي لهم أي خيار سوى القبول بسياسة األمر الواقع, 
لكن األمور دائما ما تنتهي بخيبة أمل لالحتالل, وفش����ل في تمرير سياساته, فاألسرى نموذج 

للتحدي واإلرادة, ولن يوقفهم بطش االحتالل وقمعه مهما بلغ حجمه. 
المعركة بدأت بكل ما تحمل من أخطار, وعلى االحتالل ان يتحمل عواقبها, ففصائل المقاومة 
الفلس���طينية تولي قضية األسرى اهتماما خاصا, ولن تقبل ان تكون في منأى عن المعركة, 
وقد حذرت االحتالل من ذلك وقالت ان معركة األسرى هي معركتنا, وان التهدئة لن تصمد 
إذا لم يتم االس���تجابة لشروط األس���رى وتحقيق مطالبهم, وال شك ان هناك جهودًا يبذلها 
الوفد المصري إليجاد حلول يقبل بها األس���رى الفلس���طينيون, وال زالت الحوارات مستمرة, 
والفصائ���ل الفلس���طينية في حالة ترقب لما يحدث, كما ان الش���عب الفلس���طيني ينتظر 
اإلشارة لالنخراط في معركة األسرى, فهي معركة عليها إجماع فلسطيني وال يمكن ألحد ان 
يتخلى عن واجبه تجاه األس���رى األطهار, فإذا ما بدأت المعركة فعلى االحتالل ان يعمل ألف 
حساب لها, ألن الكل الفلس���طيني في الضفة وغزة والقدس واألراضي المحتلة عام 1948م 
سينخرطون في المعركة بكافة أشكالها وألوانها السلمية والعسكرية, فاألسرى هم أغلى ما 
نملك, وش���عبنا يحفظ حقهم عليه, وإال لما تحمل كل هذا الحصار المفروض على قطاع غزة 
من اجلهم, وما تحمل األثمان التي دفعتها غزة من خالل ثالثة حروب طاحنة شنها االحتالل 
الصهيوني على قطاع غزة, فاألسرى ضحوا من اجل شعبهم, والشعب الفلسطيني لن يتخلى 

عنهم وسيلبي النداء.       

معركة األسرى ال تنتهي

د. خالد معاليحــال الضفــة بعــد الضــم

رأي

إن الثورة الفلس���طينية ه���ي جزء ال يتج���زأ من الحركة 
الثورية العالمية، وجزء أساس���ي من الحضارة اإلنسانية، 
وتعتبر قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل 
س���جون االحتالل اإلس���رائيلي معلمًا أساسيًا من معالم 
القضية الفلس���طينية، وجزءًا ال يتجزأ من هموم الشعب 
الفلس���طيني، وعنوانًا بارزًا في تاريخه النضالي، باعتبار 
قطاع األس���رى واحدًا من أهم قطاع���ات الحركة الوطنية 
الفلس���طينية. لذا فقد أصبح لألسير الفلسطيني منزلة 
كبيرة في وجدان ش���عبه وأمتهم، لم���ا يمثله من قيمة 
معنوية ونضالية. كما غ���دا نموذجًا ُيحتذى في مقاومة 
المحتل. أما دولة االحتالل اإلس���رائيلي، فإنها تعتبرهم 
مجرد أف���راد منحرفين وقتلة، وتعتبر س���جنهم انتقاما 
يس���تحقونه. وهذا ناتج عن نظرة إس���رائيلية عنصرية 
ال ترى في الفلس���طينيين س���وى مخربين،ال يستحقون 
الحياة أو حتى المعاملة اإلنس���انية التي فرضها القانون 
الدولي. فلقد ُقمع األسرى طويال ومرات ال تحصى، وعانوا 
أش���كاال متعددة م���ن اإلذالل واإلهانة، وظلت الس���جون 
اإلس���رائيلية دومًا -ومنذ لحظة إنشائها- وسائل عقابية 
قاهرة ألجساد األسرى الفلسطينيين ونفوسهم، وإلحاق 
األذى المتعم���د به���م، ومكان���ًا للتأثير عل���ى أفكارهم 
ومعتقداتهم، وأداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية 
التدريجي���ة والبطيئة. وما ذاك إال ألن س���لطات االحتالل 
ترى في الفلسطينيين أعداء لها، يجب التخلص منهم، 

أو على األقل ردعهم بكل الوسائل الممكنة.
وما من ش���ك بأن هذا الس���لوك الش���اذ، ليس هو ما ولد 
المقاومة لدى الفلس���طينيين، بل أن االحتالل وأس���اس 
وجوده في فلس���طين هو المص���در األصيل لكل تفكير 
في المقاومة. وقد فكر الفلس���طينيون بالمقاومة منذ ما 
قبل إنش���اء السجون اإلسرائيلية، وقادوا أشرس عمليات 
المواجهة مع جنود االحتالل. كما وأن المقاومة المسلحة 
التي انطلقت في فلس���طين، كانت ق���د انطلقت قبل أن 
تسجن إس���رائيل فلس���طينيا واحدًا. لكن بالتأكيد فإن 
معاناة األس���رى في السجون من محاوالت محو هويتهم 
واإلساءة لمكانتهم وتشويه كفاحهم، أو السيطرة على 
وعيهم والتعمد بإذاللهم وايذائهم، قد أنشأت لديهم 
دافع���ا كفاحيًا إضافيًا، ه���و دافع مواجهة الس���جانين 
اإلس���رائيليين بما يؤلمهم ويفضح ممارس���اتهم، وبما 
ُيحافظ على انس���انية اإلنس���ان الفلس���طيني وجوهره. 
من هنا يتبين لنا أن ثقافة الهيمنة، التي س���عت إدارة 
الس���جون اإلس���رائيلية إلى فرضها على أرواح األس���رى، 
قد أنتجت رد فعل عكس���ي تمام���ا تمثل بثقافة مضادة 
ومقاِوم���ة، وأن تلك الثقافة واصل���ت تطورها وتجذرها، 
بفعل تراكم الخبرات. فّرص األس���رى صفوفهم، ووحدوا 
جهوده���م، ونظموا عالقاتهم الداخلي���ة، بما أثار إعجابا 
مكتوما لدى عدوهم. وهكذا غدا الس���جن س���احة أخرى 
من س���احات االش���تباك والمواجهة، بين الفلسطينيين 
واإلس���رائيليين. وهكذا تحول السجن اإلسرائيلي- على 

أيدي هؤالء األبطال - من مؤسس���ة هيمنة، إلى مؤسسة 
وطنية مقاومة، تحافظ على إنسانية اإلنسان، وتعزز من 
انتمائه الوطني والقوم���ي. وما كان لذلك أن يتأتى دون 
خوض هذه الرحلة الطويلة من العذابات واإلضرابات عن 

الطعام والمواجهات المختلفة خلف قضبان السجون.
لقد اتسم نضال الحركة األسيرة، في المراحل المختلفة، 
بالطابع الس���لمي: حيث ال يملك المعتقلون سوى اإلرادة 
والعزيمة. ولقد أنتج هذا الس���الح مجموعة متزايدة من 
االحتجاج���ات الس���لمية، واإلضرابات ع���ن الطعام، وفي 
بعض األحيان القليلة مواجهات عنيفة، سرعان ما كانت 
تنتهي. إذن فالمواجهات السلمية كانت هي الغالبة في 
كل المراحل. ولعل اإلضراب عن الطعام هو األبرز من بين 
األشكال النضالية، التي لجأ إليها األسرى، النتزاع الحقوق 
األساس���ية الخاصة بالفرد أو الجماعة. حيث كان عنوانها 
األب���رز دائما: نعم آلالم الج���وع. وال آلالم الركوع. لقد قيل 
منذ القدم أن الجوع كافر، لكن هناك ِمن الفلس���طينيين 
َمن جعلوا من الجوع ثائرًا خلف قضبان س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي، فثاروا مرارًا، وخاضوا »اإلضراب عن الطعام« 
مئات المرات، واس���تطاعوا بفعل ذلك انتزاع الكثير من 
حقوقهم المس���لوبة وتغيير واقعهم نحو األفضل، على 
قاعدة أن الحق ُينتزع وال ُيوهب، وأن مقاومة المحتل حق 
وواجب، داخل وخارج السجون، وأن »اإلضراب عن الطعام« 
ش���كل من أش���كال المواجهة ويجس���د ثقافة المقاومة 
السلمية داخل س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، وُيعتبر 
امت���دادا طبيعيا لحالة االش���تباك اليوم���ي والمواجهة 
المباش���رة مع االحتالل خارج السجون. لقد أدرك األسرى 
الفلسطينيون مبكرا، أهمية مواجهة سجانيهم، فلجئوا 
إلى اإلضراب���ات المفتوحة عن الطعام، رغم علمهم بأنها 
ق���د تؤدي إل���ى تدهور صحته���م، أو حت���ى في بعض 
الحاالت إلى الموت، إال أنه���م واصلوا إضراباتهم كخيار 
ال بديل عنه، كلما ش���عروا بفشل الوسائل األخرى األقل 
ألما وضررًا. لذا لم يكن اإلضراب عن الطعام غاية، بل بات 

الخيار األخير غير المفضل، الذي يلجأ إليه األسرى.
نعم، لم يكن اإلض���راب عن الطعام يومًا هو الخيار األول 
أمام األس���رى، كما لم يكن هو الخي���ار المفضل لديهم، 
وليس هو األس���هل واألقل ألمًا ووجع���ًا، وإنما هو الخيار 
األخير وغير المفضل، وهو األش���د إيالم���ًا واألكثر وجعًا، 
فهم ال يه���وون تجويع أنفس���هم وال يرغبون في إيذاء 
أجس���ادهم، كما ال يرغبون في أن يسقط منهم شهداء 
في الس���جون. لكنه���م يلجؤون لهذا الخي���ار مضطرين 
ورغم���ا عنه���م، ذودًا ع���ن كرامتهم، ورفض���ا لمحاوالت 
إذاللهم وتجس���يدًا لثقافة المقاومة في انتزاع الحقوق 
المس���لوبة، ودفاعًا عن مكانتهم ومشروعية مقاومتهم 
للمحتل. وبن���اًء على ذلك فلقد خاض األس���رى منذ عام 
1967 عش���رات اإلضرابات الجماعية ع���ن الطعام، وكان 
سجن عس���قالن ش���هد في تموز/ يوليو عام 1970 أول 
إضراب جماعي منظم يخوضه األسرى، واستشهد خالله 

األس���ير »عبد القادر أبو الفحم« الذي ُيعتبر أول شهداء 
اإلضراب���ات عن الطع���ام. وبالرغم م���ن أن اضرابات عدة 
س���بقته، إال أن هذا اإلضراب ُيعتب���ر أول إضراب جماعي 
ومنظم ع���ن الطعام. وق���د أحدث هذا اإلض���راب وهذه 
الش���هادة تأثيرًا كبيرًا على واقع الحركة األس���يرة فيما 
بعد، وش���ّكل حافزًا لألسرى لالس���تمرار على ذات النهج، 
فتوال���ت اإلضرابات بع���د ذلك في إطار الص���راع الدائرة 
رحاه في س���احات الس���جون كافة، وقدم خاللها األسرى 
تضحيات جسامًا وسقط من بينهم العديد من الشهداء 
أمثال: أبو الفحم وراس���م حالوة وعلي الجعفري وإسحق 

مراغة وحسين عبيدات.
لق���د اعتم���دت الحركة األس���يرة على وحدته���ا ووحدة 
موقفها في مواجهة الس���جان، وأن اإلضرابات الش���املة 
والمفتوحة عن الطعام، ال تس���تطيع أن تقوم بمنأى عن 
ثقافة جماعية، هي العنصر الرئيسي في حسم المعركة 
وتحقيق االنتصار. ولكن خالل السنوات القليلة الماضية 
بدأنا نرى في الس���جون أسرى يخوضون إضرابات فردية 
بمن���أى ع���ن الجماعة، كش���كل نضالي فرضته أس���باب 
ذاتي���ة وموضوعية. إال أنه وبالمقاييس الس���ابقة ُيعتبر 
ش���كاًل نضاليًا جديدًا ُنقدره ونحترمه وندعمه. وكثيرون 
هم األس���رى الذين أش���هروا س���الح األمعاء الخاوية في 
وجه الس���جان وخاضوا إضرابات فردية عن الطعام أليام 
وش���هور طويلة، أمثال: خضر عدنان، هناء ش���لبي، أيمن 
الشراونة، سامر العيساوي، بالل كايد، سامي جنازرة، ثائر 
حالحلة، محم���د القيق، محمود السرس���ك، وغيرهم، وما 
يزال هناك عدد من األسرى يخوضون إضرابا عن الطعام 
ض���د »االعتقال اإلداري«، وهؤالء وغيره���م أحدثوا حراكا 
نضاليا داخل السجون وسلطوا الضوء على ملفات مهمة، 
ولع���ل غالبيتها العظمى كانت ضد سياس���ة »االعتقال 
اإلداري«، وش���ّكلت بمجموعه���ا امت���دادًا طبيعيًا للثورة 
على االحتالل وتجس���يدًا حقيقيًا لثقافة المقاومة خلف 
قضبان سجون االحتالل. وأن جميع من خاضوا اإلضرابات 
الجماعية والفردية ش���ّكلوا نماذج مشرقة في المواجهة 
والتحدي، وس���ّطروا حاالت نضالية فري���دة ومتميزة في 
التضحي���ة. لق���د كنا ومازلن���ا نرى بأننا صوت لألس���رى 
والمحرري���ن، وقضاياهم المتعددة وملفاتهم المختلفة، 
لذا لم ندخر جهدا إال وبذلناه، وقدمنا كل الدعم واإلسناد 
للمضربين عن الطعام، وسنقف دائما وأبدا وبكل طاقاتنا 
وإمكانياتنا بجانب هذه الش���ريحة المناضلة وسنواصل 
دفاعن���ا عن حقوقه���م وص���وال لحريتهم المنش���ودة. 
وباألمس قرر جزء من األس���رى -بغض النظر كم عددهم- 
مواجهة الس���جان وإشهار س���الح اإلضراب عن الطعام، 
وسيلتحق بهم دفعات أخرى خالل األيام القادمة. وهذا 
يدفعنا وبدون تردد إلى ان نكون و كما عاهدناهم دائما 
س���ندا لهم ولن نتخلى عنهم، فمعركتهم هي معركتنا 
جميعا، وانتصارهم يش���كل انتصارا للحق الفلسطيني 

وكفاحه المشروع.

مقاومة االحتالل في السجون.. األسرى 
الفلسطينيون يقاومون المحتل رغم قيدهم

عبد الناصر فروانة
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رام الله/ االستقالل:
االتص���االت  مجموع���ة  وقع���ت 
العقبة  قروي  ومجلس  الفلسطينية 
بمحافظ���ة طوباس الثالثاء، اتفاقية 
تموي���ل مش���روع تزوي���د المرك���ز 
الطب���ي في قري���ة العقب���ة بأجهزة 
طبية، يس���تفيد منه���ا المواطنون 
بمنطق���ة العقب���ة ومحيطها، والتي 
االحت���الل  النته���اكات  تتع���رض 
اإلس���رائيلي وتفتق���د للكثي���ر من 
الخدمات الحيوي���ة. ووقع االتفاقية 
عن المجموعة عم���ار العكر الرئيس 
التنفيذي، وعن مجلس قروي العقبة 
رئيس المجلس، الحاج سامي صادق 
وذل���ك بحض���ور وفد م���ن المجلس 

وجمعية المرأة الريفية – العقبة.
الحثيثة  الجهود  العكر على  وأثنى 
التي يقوم بها مجلس قروي العقبة، 
ممثاًل برئيس���ه الذي اس���تطاع أن 
ينتزع الكثير من حقوق المواطنين 
صموده���م،  تعزي���ز  خ���الل  م���ن 
وتزويدهم بالخدمات الحيوية وفتح 
الكثير من المؤسسات في المنطقة 
الت���ي تش���كل بواب���ة إل���ى االغوار 

الشمالية.
وتابع العكر قائال »إننا في مجموعة 
االتصاالت ال نتردد في دعم وتمويل 
المشاريع التي تلبي احتياج الناس، 
وتوف���ر عليهم عناء الس���فر، خاصة 
ف���ي المناطق المهمش���ة والبعيدة 
عن المدن، مش���ددا في هذا االطار 

إلى طبيعة عمل المزارعين واالخطار 
التي تحي���ط بهم، وض���رورة توفر 
مراكز صحية للحفاظ على حياتهم 
والحد من تداعي���ات الحوادث التي 
يتعرضون لها، مستذكرا جملة من 
المش���اريع التي قدمتها المجموعة 
س���ابقا لقرية العقبة والت���ي بدأنا 
نلم���س نتائجه���ا وأثاره���ا ومنها 
مش���روع توفي���ر المياه، ومش���روع 
تش���طيب مبنى للتصنيع الغذائي 
ودعم نس���اء القرية بمصنع لأللبان 

وأخيرا دعم المركز الصحي. 
وأض���اف العك���ر قائ���ال »إن الحاج 
س���امي يش���كل نموذجا لإلنس���ان 
الفلس���طيني المثاب���ر والحري���ص 

على أهالي قريت���ه بل وعلى أهالي 
المنطقة بش���كل عام، وهو يشكل 
تجربة ريادية ونموذجًا يحتذى في 

اإلدارة وتعزيز صمود المواطنين«.
الح���اج صادق  أع���رب  من جهت���ه 
ع���ن ش���كره لمجموع���ة االتصاالت 
م���ا تقدمه من  الفلس���طينية على 
الفلس���طينية،  للمؤسس���ات  دعم 
الصحي  بالقطاع  النه���وض  خاصة 
الم���درة  التنموي���ة  والمش���اريع 
المهمش���ة  المناطقة  ف���ي  للدخل 
االستيطان  بمشاريع  والمستهدفة 

ومخططات السيطرة عليها.
ولف���ت الح���اج ص���ادق إل���ى أن أي 
مش���روع يتم تنفيذه في المنطقة 

إنما هو يش���كل صفعة للسياس���ة 
أطماع  م���ن  ويح���د  االس���تيطانية 
االحت���الل في وضع اليد على س���لة 
غذاء فلسطين، مشيرا إلى اإلجراءات 
التي يمارسها االحتالل  التعسفية 
بح���ق المواطنين م���ن أجل طردهم 

واخالء األراضي.
ودعا الحاج صادق كافة المؤسسات 
للمناط���ق  الدع���م  تقدي���م  إل���ى 
»إسرائيليا«  والمصنفة  المهمش���ة 
»ج«، وه���ي تش���كل هدفًا مباش���رًا 
لالحت���الل ومخططاته التوس���عية، 
فيما هي ج���زء من أراض���ي الدولة 
الفلس���طينية، وأهم مصادر الدخل 

القومي.

»االتصاالت« تدعم قرية العقبة لتمويل شراء أجهزة طبية 

رام الله/ االستقالل:
أظهر مس���ح لموقع االقتصادي، أن الشيكات المقدمة للصرف في فلسطين، 

بلغت 1.94 مليار دوالر في أول شهرين من 2019.
واس���تند مس���ح موقع االقتصادي، على البيانات الش���هرية لمقاصة البنوك 
العاملة في فلس���طين، الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، ومنشورة على 

موقعها اإللكتروني.
ووفق المسح، تراجعت الش���يكات المقدمة للصرف بنسبة %7.2 خالل أول 
ش���هرين من 2019 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، نزوال من 2.09 مليار 

دوالر أمريكي.
كان مس���ح لموقع االقتصادي، أمس، أظهر أن قيمة المرتجعة في الس���وق 

الفلسطينية، بلغت 191.7 مليون دوالر في أول شهرين من 2019.
ووفق المسح، تراجعت الشيكات المرتجعة بنسبة %1.8 خالل أول شهرين 
م���ن 2019 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، نزوال من 195.3 مليون دوالر 

أمريكي.
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.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، نحو 14 بنكًا، منها 7 بنوك محلية و7 

بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.
وقبل عدة س���نوات، أعادت س���لطة النقد الفلس���طينية، القيمة االعتبارية 
والنقدية لورقة الش���يك، بإطالق نظام تصنيف���ات يفرض ضوابط وعقوبات 

على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.
ويف���رض النظام، عقوب���ات تصل إلى وقف إصدار أية ش���يكات للمتداولين 
الذي���ن ال تصرف ش���يكاتهم نتيجة لع���دم توفر الرصي���د، وتعزيز النظام 

القضائي بحق المخالفين.

»النقد«: 1.94 مليار دوالر 
شيكات مقدمة للصرف 

حتى فبراير 2019

رام الله/ االستقالل:
أك���د مدير دائ���رة انضباط الس���وق في 
سلطة النقد علي فرعون، ان البنوك في 
غزة والضفة الغربية التزمت بشكل كامل 
النقد  الصادرة عن س���لطة  بالتعليمات 
في رام الله فيما يتعلق بنس���بة الخصم 
من قروض الموظفين الُمقترضين وهي 
%50 م���ن الرات���ب المحول أو القس���ط 
أيهما اقل، وأن ما ُيش���اع ع���ن اقتطاع 
كامل غير صحيح بعد التحقق من ذلك.

وأوض���ح فرع���ون في حديث م���ع إذاعة 

أجيال المحلية« الثالث���اء، أن %99 من 
الشكاوي التي وصلتنا تم التحقق منها، 
وأتضح أنها غير صحيحة، مشيرا إلى أن 
نس���بة الخصم الكاملة للقروض شملت 
حالتي���ن فقط، وهما م���ن تقاضى راتبًا 
كام���اًل مثال » 2000 ش���يكل« أما الحالة 
األخ���رى من هو مقت���رض بمصدر دخل 

آخر.
 وقال فرعون إن البن���وك بادرت باتخاذ 
خط���وات من ش���أنها التخفي���ف على 
الموظفين من خالل مثال إمكانية حصول 

الموظف على جاري مدين دوار وإعطائها 
ُسلفًا نقدية لبعض الموظفين.

وفيم���ا يتعلق بالش���يكات، قال فرعون 
إنها مش���مولة في التعليمات، حيث تم 
وقف استقطاع ال�� 60 شيكل للشيكات 
المعادة لموظفي القط���اع العام ووقف 

تصنيفهم على الشكات.
ولفت فرعون ال���ى اجتماعات متواصلة 
تعقدها س���لطة النقد مع وزارة المالية 
وكذلك البنوك في ظل اس���تمرار الوضع 

المالي الراهن.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت نس���بة الفقر المطلق )الغذائي وغير الغذائي( ف���ي األردن، لتصل إلى 15.7 بالمئة، 

وفقًا آلخر مسح نفذته الحكومة األردنية.
ج���اء ذلك خالل مؤتمر صحف���ي عقده رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثالث���اء، تحدث فيه عن أبرز 

القضايا التي يتم تداولها في الساحة األردنية مؤخرا.
وكانت آخر نس���بة للفقر في األردن، بلغت 14.4 بالمئة خ���الل العام 2010، مرتفعا من 13.3 
بالمئة في 2008، بينما رجحت تقديرات غير رسمية بلوغ نسبة الفقر 20 بالمئة حتى 2016.

ويعن���ي الفقر المطلق، الحاالت الت���ي تعيش بأقل من دوالر واحد يوميا، بين غذاء وش���راب 
ومعيشة، وفق تعريف البنك الدولي. وكشف مسح حول دخل ونفقات األسرة 2017 - 2018، 
الص���ادر عن دائرة اإلحصاءات العامة في وقت س���ابق، عن وجود ملي���ون فقير من أصل 7.1 

ماليين أردني، في المملكة التي يتجاوز عدد سكانها 10 ماليين نسمة.

»النقد« توضح كيفية تعامل البنوك
 مع رواتب الموظفين المقترضين

مسح حكومي: الفقر المطلق 
في األردن عند 15.7 بالمئة

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أس���عار الذهب يوم الثالثاء، لتحوم 
قرب أعلى مس���توى فيما يزيد عن أس���بوع 
والذي المس���ته في الجلس���ة الس���ابقة، مع 
تراجع ال���دوالر بفع���ل بيان���ات اقتصادية 

ضعيفة.
وارتفع الذهب في التعام���الت الفورية 0.2 
بالمئة إلى 1299.34 دوالر لألوقية )األونصة( 
بحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بعد 
أن المس أعلى مس���توى منذ 28 مارس آذار 

عند 1303.61 دوالر في الجلسة السابقة.
وزاد الذه���ب ف���ي التعام���الت اآلجل���ة في 
الواليات المتح���دة 0.1 بالمئة إلى 1303.20 

دوالر لألوقية.
ورفعت الصين، أكبر دولة مستهلكة للذهب 
ف���ي العالم، احتياطيات الذه���ب بواقع 0.6 
بالمئ���ة الي 60.62 ملي���ون أوقية في نهاية 

مارس آذار حسب بيانات البنك المركزي.
وبحس���ب بيانات صن���دوق النق���د الدولي، 
رفعت تركي���ا أيضا حيازاتها من الذهب في 

مارس آذار.
وتراج���ع ال���دوالر بع���د بيان���ات اقتصادية 
ضعيف���ة من الوالي���ات المتح���دة ما يجعل 
الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحوزون 
عم���الت أخرى. وس���جل الدوالر أكب���ر تراجع 
يوم���ي من حيث النس���بة المئوي���ة منذ 20 

مارس آذار في الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات يوم االثني���ن أن الطلبيات 
علي الس���لع المصنعة في الواليات المتحدة 
انخفضت قليال في فبراير ش���باط وأن قطاع 
الصناعات التحويلية تباطأ وس���ط زيادة في 

المخزونات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، انخفض 
البالتين في المعام���الت الفورية 0.3 بالمئة 
إل���ى 902.56 دوالر لألوقية بع���د أن المس 
أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار 2018 في 
الجلسة السابقة. وفقد البالديوم 0.6 بالمئة 
إلى 1375.70 دوالر لألوقية، بينما استقرت 

الفضة عند 15.25 دوالر لألوقية.

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى 
منذ أسبوع  مع تراجع الدوالر

االستقالل/ وكاالت:
أظه���رت بيانات حديثة أن االقتصاد العالمي دخل بالفعل مرحلة من التباطؤ المتزامن التي 

قد يصعب عكس مسارها العام الجاري.
وتفي���د صحيفة فايننش���ال تايمز أن مؤش���رات اتجاهات وأمزجة المس���تثمرين -وبيانات 
اقتصادية ُجمعت من دول متقدمة وناشئة- ظلت في حالة تراجع منذ الخريف الماضي، مما 
يوح���ي بأن زخم النمو العالمي بدأ يخبو األمر الذي يؤكد الحاجة إلى اللجوء إلى أنماط جديدة 
من التحفيز االقتصادي. وكش���فت بيانات حديثة جمعتها الصحيفة ومؤسس���ة بروكينغز 
-وفق مؤش���ر يتبع حال���ة االقتصاد العالمي- أن النظرة المس���تقبلية المتردية دفعت مديرة 
صندوق النقد الدولي كريس���تين الغارد إلى إطالق تحذيرات من أن الصندوق س���يقلص من 
توقعات���ه للنمو االقتصادي. كما ذكرت منظمة التج���ارة العالمية أن التهديدات المتواصلة 

الناجمة عن النزاعات التجارية قد أضعفت تلك التوقعات.
وتأت���ي هذه النتائج عقب مؤش���رات اقتصادية مخيبة -تم جمعها طوال األش���هر الس���تة 

الماضية- كشفت عن صورة مماثلة لحالة االقتصاد بالواليات المتحدة والصين وأوروبا.

فايننشال تايمز تحذر:
 االقتصاد العالمي يفقد زخمه
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/عماد رشاد سكران ابو معيلق..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
800004608  ((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مجدي عودة موس���ى قشطه ..... /. 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800523235 ((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواط���ن/ عب���د الفتاح كمال يوس���ف 
الجعيدي..... /. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية 
التي تحمل رقم )400275487 (( فعلى من يجدها 

رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مصعب فايز اسماعيل نصار..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803449610    ((فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سارة يونس محمد االغا  ..... /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802721902 ((فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عبد الفتاح كمال يوسف الجعيدي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400275487 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
اتهم الرئيس اإليراني حس����ن روحاني الثالثاء 
الوالي����ات المتح����دة بأنه����ا »زعيم����ة اإلرهاب 
الدول����ي« غداة ق����رار واش����نطن إدراج الحرس 
الث����وري اإليران����ي عل����ى الئح����ة »المنظمات 
اإلرهابية«، مؤكدًا أن ب����الده تخوض »المعركة 

ضد اإلرهاب منذ نشأته«.
وندد روحاني باإلجراء األميركي، مشيرًا إلى التزام 
الحرس الثوري اإليراني، وهو الجيش االيديولوجي 
للجمهورية االس���المية في إيران، بمحاربة تنظيم 
»داع���ش« إل���ى جان���ب الق���وات الحكومي���ة في 
س���وريا والعراق. وقال روحاني في خطاب تّم بثه 
مباش���رة عبر التلفزيون الرسمي »من أنتم لتصفوا 

باإلرهابية المؤسسات الثورية؟«.
وجاءت كلمة روحاني في احتفال بمناس���بة اليوم 
الوطني للتقنية النووية الذي شارك فيه ممثلون 
ع���ن الحرس الث���وري، وهو يتزام���ن أيضًا مع يوم 

الحرس الثوري.
والحرس الثوري اإليراني جيش مواٍز يمتد تأثيره 
إل���ى أبعد م���ن المجال العس���كري، وص���واًل إلى 

االقتصاد والسياسة.
وخالل لق���اء مع قوات م���ن الحرس الث���وري، أكد 
المرش���د األعلى اإليراني آية الله علي خامنئي أن 
الحرس الث���وري كان »على خ���ط الدفاع األول في 
مواجهة األعداء في مختلف الس���احات )...( داخل 
الحدود وخارجها على بعد آالف الكيلومترات« في 
س���وريا، لكن أيضًا في »الساحات السياسية« في 

إيران، وفق موقعه الرسمي على االنترنت.
وأضاف خامنئي أن األميركيين »يتوّهمون أّنهم 
يرسمون الخطط ضّد الحرس الثوري اإلسالمي)...( 

لكن سُيرّد كيدهم وخداعهم إلى نحورهم«.
وبعد إع���الن الواليات المتحدة ع���ن قرارها إدراج 
الحرس الثوري على »الئح���ة المنظمات اإلرهابية 
األجنبية«، ردت إيران االثنين باإلعالن أنها تعتبر 
»نظ���ام الواليات المتحدة نظام���ًا راعيًا لإلرهاب«. 
واعتب���رت إي���ران أيضًا ق���ادة الق���وات األمركية 
الوس���طى »س���نتكوم« وكل الق���وات التابعة لها 

ضمن »الجماعات اإلرهابية«. 
وتش���رف »سنتكوم« على منطقة تضم نقاط نزاع 
عدة بينها أفغانس���تان والعراق وس���وريا واليمن 

والخليج.

وفي إش���ارة إلى اعتماد ه���ذا التوصيف للجنود 
األميركيين، عنونت وكالة فارس اإليرانية المقربة 
م���ن المحافظي���ن المتش���ددين صب���اح الثالثاء: 
»مقتل أربع���ة ارهابيين من الجيش األميركي في 
أفغانستان«، وذلك في إشارة إلى آخر هجوم وقع 
قرب قاعدة باغرام الجوية، أكبر قاعدة أميركية في 

أفغانستان.
وف���ي البرلمان، ارتدى معظم الن���واب الثالثاء زي 

الحرس الثوري تعبيرًا عن تضامنهم معه.
ومن منبر البرلمان، دعا النائب المحافظ المتشدد 
جواد كريمي قدوسي، الرئيس األميركي »ليحجز 
لنفس���ه غرفة في مطار نيويورك ليس���تقبل من 
اآلن فصاعدا توابيت إرهابيي الجيش األميركي«، 

بحسب وكالتي ايسنا وفارس.

االستقالل/ وكاالت:
س���ّمى البرلمان الجزائ���ري الثالثاء رئيس مجلس 
األمة عبد القادر بن صالح رئيس���ا لفترة انتقالية 
ق���د تمتد لفترة تس���عين يوما بعد أس���بوع على 
استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الرغم 
من إعالن الش���ارع مسبقا رفضه له، معتبرا أنه من 
نتاج نظام بوتفليق���ة. وأخذ البرلمان الذي اجتمع 
بغرفتيه، مجلس األمة والمجلس الشعبي الوطني، 
في قصر األمم بنادي الصنوبر في العاصمة »علما 
بإعالن  المتعلق  الدس���توري  المجل���س  بتصريح 
الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية تبعا 
الستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة«، بحسب 

ما ذكر اإلعالم الرسمي.
وتّم خالل الجلسة »ترس���يم رئيس مجلس األمة 

عبد القادر بن صالح رئيس���ا للدولة لمدة أقصاها 
90 يوما طبقا ألحكام المادة 102 من الدس���تور«، 
بحسب ما ذكرت وكالة األنباء الجزائرية الرسمية.

وقال بن صال����ح )77 عاما( بعد إعالنه رئيس����ا »فرض 
عل����ي الواجب الدس����توري في ه����ذا الظ����رف تحّمل 
مسؤولية ثقيلة«، معربا عن أمله في »تحقيق الغايات 
والطموحات التي ينشدها الش����عب الجزائري«. ونزل 
آالف الط����الب الى ش����وارع الجزائر مطالبي����ن برحيل 
»النظام«، ومرددين »بن صالح ارحل«، و«ليرحل النظام«.

وبع���د أكث���ر من ش���هر م���ن االحتجاج���ات غير 
المس���بوقة في كل أنحاء البالد، اضطر بوتفليقة 
إلى االس���تقالة في الثاني من نيسان/أبريل تحت 
ضغط الشارع وضغط الجيش الذي طالب بتنحيه 
الفوري.  وحك���م بوتفليقة )82 عاما( الجزائر لنحو 

20 س���نة، بينها سبع س���نوات وهو مريض بعد 
إصابت���ه بجلطة ف���ي الدماغ ف���ي 2013. وفجرت 
رغبته بالترش���ح لوالية خامس���ة ال���ى االنتخابات 
الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل، 
عل���ى الرغم من مرضه، تظاهرات حاش���دة ورفضا 
واسعا. وبحسب الدستور، وفي حال شغور منصب 
الرئاسة، يتولى رئيس مجلس األمة »مهام رئيس 
الدول���ة لم���ّدة أقصاه���ا 90 يوما، تنظ���م خاللها 
انتخابات رئاسية. وال يحق لرئيس الدولة المعين 

بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية«.
ويرفض الجزائريون الذين يتظاهرون بمئات اآلالف 
منذ أكثر من ش���هر كل يوم جمعة خصوصا في كل 
أنحاء البالد، أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة 

وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة االنتقالية.

الجزائريون يرون فيه »من نتاج نظام بوتفليقة«

البرلمان الجزائري يسمي عبد القادر بن صالح رئيسًا »انتقاليًا«
االستقالل/ وكاالت:

أعلنت »لجنة أطباء الس���ودان« النقابية المعارضة، الثالثاء، تس���جيل مقتل 
21 ش���خًصا، بينهم 5 عسكريين، منذ السبت، في محيط مقر قيادة الجيش 

بالخرطوم.
جاء ذلك في بيان نش���رته اللجنة عبر »فيس���بوك«، أشارت فيه إلى أن تدخل 

األمن لفض اعتصام في محيط المقر أسفر كذلك عن إصابة 153 شخًصا.
وأش���ار البي���ان إلى احتمالي���ة ارتفاع حصيل���ة القتلى ج���راء خطورة بعض 

اإلصابات، دون تفاصيل إضافية.
ولم يصدر على الفور تأكيد أو نفي من السلطات لما ورد في البيان.

ومنذ السبت، يواصل آالف الس���ودانيين احتشادهم أمام مقر 
قيادة الجيش، للمطالبة ب�«تنحي الرئيس عمر البشير، وإسقاط 

النظام«.
ودخلت احتجاجات السودان ش���هرها الرابع، وبدأت منددة بالغالء، وتطورت 

الحًقا لتتحول إلى المطالبة بتنحي البشير.

السودان: 21 قتيال بينهم 
5 عسكريين منذ السبت

نــواب إيرانيــون ارتــدوا زي الحــرس الثــوري

االستقالل/ وكاالت:
قت���ل 8 أش���خاص بينهم 5 ش���رطيين، وأصيب 27 آخ���رون، الثالثاء، جراء 

تفجيرين في سيناء شمال شرقي مصر.
وقالت الداخلية المصرية، في بيان عبر صفحتها الرس���مية ب�«فيس���بوك«: 
»أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمش���يط بمنطقة السوق بالشيخ زويد 
)شمال شرق(، قام شخص انتحاري يبلغ عمره 15 عاما بتفجير نفسه بالقرب 

من القوة األمنية«.
وأس���فر التفجير االنتحاري عن مقتل 7، بينهم ضابطان وش���رطيان اثنان، 
و3 مواطني���ن أحدهم طفل عمره 6 س���نوات، باإلضافة إل���ى إصابة 26 من 

المواطنين.
وتم نقل الضحايا للمستشفى لتلقي العالج، وفق البيان.

وتاب���ع بيان الداخلية: »حال قيام القوات بإجراء عمليات تمش���يط واس���عة 
بكافة النطاقات، وقع انفجار عبوة ناس���فة في محيط قسم شرطة رفح، حال 

مرور إحدى المدرعات التابعة لقطاع األمن المركزي )قوات فض شغب(«.
وأوضحت الداخلية أن الحادث الثاني أس���فر عن مقتل مجند وإصابة آخر تم 

نقله للمستشفى.
وقال بيان منسوب لتنظيم »والية سيناء« اإلرهابي، على تويتر، إن »انتحاريا 
يدعى أبو هاجر المصري نفذ هجوما على دورية للش���رطة المصرية بالقرب 

من قسم شرطة الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل وإصابة 15 شخصا«.
وفي فبراير / ش���باط 2018، أطلقت مصر عملية عس���كرية وشرطية شاملة 
تحت عنوان »س���يناء 2018«، تستهدف مواجهة مسلحين بسيناء )شمال 
ش���رق( ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد موعد 

لنهاية العملية.

8 قتلى بتفجيرين 
أحدهما انتحاري بسيناء

االستقالل/ وكاالت:
اّتهم رئيس وزراء باكس���تان عمران خ���ان، الثالثاء، القادة في »إس���رائيل« 

والهند ب�«اإلفالس األخالقي«.
كم���ا اته���م الحزبين الحاكمي���ن في البلدي���ن، بأن لديهم���ا »نوايا 
مبّيت���ة«، الحت���الل أراض بش���كل غي���ر قانوني في كل م���ن الضفة 
الغربية الفلس���طينية، وإقليم »كش���مير« المتنازع عليه بين إس���الم 
أباد ونيودلهي، بهدف كس���ب أص���وات الناخبين ف���ي االنتخابات 

التشريعية في كل من »إسرائيل« والهند.
جاء ذلك في تغريدة ل�«خان« عبر موقع »تويتر«، وفق صحيفة »داون« المحلية.

وقال: »عندما ُيظهر القادة في »إسرائيل« والهند اإلفالس األخالقي من خالل 
اس���تعدادهم لضم الضفة الغربية ولوك )جزء من إقليم كشمير المحتل من 
قب���ل الهند(، في تحد للقانون الدولي ومجلس األم���ن التابع لألمم المتحدة، 

باإلضافة إلى دستور بالدهم من أجل حصد أصوات«.
وأضاف متس���ائال: »أال يشعر شعبهم بالغضب والتعجب مما يمكن لهم أن 

يفعلوه )القادة( من أجل كسب االنتخابات«.

باكستان: »خان« يتهم قادة
 »إسرائيل« والهند بـ »اإلفالس األخالقي«
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أعلن أنا المواطنة/وفاء جبر حماده  
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
958828857 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ نور مصطفى احمد ابو عجوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803314749( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ موسى محمد عودة الجالد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410007298( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد جواد سعيد البربار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402994677( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ صالح محمد احمد الرحل
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)400237632( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبدالكريم بسام حمدي الجمالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403011448( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال خبير عس���كري إس���رائيلي إن "الجيش 
اإلسرائيلي منشغل بتوفير اإلجابة الواضحة 
عن التساؤل الذي يشغل قياداته العسكرية 
منذ فترة وهو: ه���ل بات قادرا على االنتصار 
ف���ي الح���رب الكبي���رة القادم���ة؟ ف���ي ظل 
العملي���ات المتواصلة في قطاع غزة والضفة 
الغربية، والجهود التي تبذلها حماس وحزب 
الله الستدراج الجيش اإلسرائيلي للعمل في 

العمقين اللبناني والغزي".
وأضاف أمير بوخبوط في تحليله العس���كري 
والضب���اط  "الجن���ود  أن  ويل���ال،  بموق���ع 
اإلسرائيليين ينتظرهم في عمق لبنان وغزة 
عالم كامل من األنفاق المترابطة في ش���بكة 

أرضية من المنازل والمس���اجد والمؤسسات، 
وف���ي داخلها مس���لحون مدرب���ون وقناصة 
وعبوات ناس���فة هدفها قت���ل أكبر عدد من 

الجنود واختطافهم".
ونقل عن الجنرال روني���ن غوفمان أن "أعداء 
إس���رائيل في غزة ولبنان أدركوا ما يعتبرونه 
حقيقة أكيدة وهي أن المس���توى السياسي 
اإلسرائيلي قرر تصفية الحساب معهم عبر 
ضربات مكثفة من سالح الجو فقط، والنتيجة 
هي التردد والخوف اإلسرائيليين من اليوم 

الذي تندلع فيه الحرب الكبيرة القادمة".
وأضاف أن "المعركة الطويلة س���تتطلب من 
الجيش اإلس���رائيلي إشراك قوات معززة من 
س���الح المشاة إلى داخل أرض العدو، بهدف 

تدمي���ر مواقع ال يصلها س���الح الطيران من 
خ���الل تفعيل مزيد م���ن الضغط على العدو 
عبر عملي���ات برية، ي���دور حوله���ا خالفات 
إس���رائيلية عقب ما حصل ف���ي المواجهات 

العسكرية األخيرة بلبنان وغزة".
وأوضح أنه "يجب التفريق بين إدخال قوات 
برية إس���رائيلية إل���ى ارض المعركة بصورة 
فعلية، كم���ا حصل في لبن���ان 2006، وبين 
اس���تدعاء عش���رات اآلالف من جنود وضباط 
االحتي���اط خالل ح���رب عمود الس���حاب في 
غزة 2012، الذي هدف أساس���ا للضغط على 
مص���ر وحماس من مغبة الب���دء بعملية برية 

إسرائيلية في قلب غزة".
وأك���د أن "الجنرال غ���ادي آيزنك���وت خالل 

واليت���ه المنتهي���ة قبل أش���هر، عمد ضمن 
خططه القتالي���ة للمزج بين الق���وات البرية 
وس���الح الطيران، لكن جنراالت كب���ار أكدوا 
أن آيزنكوت أنهى عمله، وما زالت الش���كوك 
كبيرة داخل المستوى السياسي اإلسرائيلي 
بإدخال القوات البرية ألرض العدو، سواء في 

لبنان أو غزة، بهدف تدمير مواقعه".
وأشار أنه "فور دخول الجنرال أفيف كوخافي 
إلى مقر قي���ادة هيئة األركان اإلس���رائيلية 
طرح الس���ؤال الكبير عليه: م���ا درجة تأهيل 
قوات المش���اة للدخول في عمليات ميدانية 
برية ف���ي أرض العدو، وكي���ف يمكن لذلك 

التأثير على مجريات المعركة القادمة؟".
وشرح قائال إن "ما زاد من خطورة هذا السؤال 

اس���تمرار سلس���لة العمليات المسلحة في 
الضفة الغربية، الس���يما التي ينفذها شبان 
فلس���طينيون غير مدربين، وليسوا تابعين 
لمنظمات مس���لحة، ومع ذلك يتفوقون على 
الجن���ود اإلس���رائيليين المتحصنين داخل 

المواقع العسكرية".
وختم بالق���ول إن "مس���توى إحباط الجيش 
اإلس���رائيلي ارتف���ع بالتزام���ن م���ع تواصل 
المظاهرات الحاصلة عل���ى حدود قطاع غزة، 
ويمكن تسميتها "معركة مصغرة" على طول 
الجدار الحدودي، وجاءت نتيجة كل تصعيد 
يحص���ل هن���اك أن الجيش بص���دد البحث 
في م���دى مالءمة تدريبات���ه، وتأهيل قواته 

لمواجهة مثل هذه األحداث".

خبير إسرائيلي: الجيش ليس مستعدًا لحرب برية

القدس المحتلة/ االستقالل:
عقد رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو 
عص���ر الثالثاء، جلس���ة طارئ���ة مع مستش���اريه للحملة 
االنتخابية؛ عقب ورود معلومات عن نسب اقتراع متدنية 

جًدا في معاقل »الليكود«.
بينما أطلق حزب اليمين الجديد برئاس���ة )وزير التعليم( 
نفتال���ي بينيت نداء إلى أنص���اره بضرورة التصويت في 

االنتخابات قائاًل إن »حزبه في خطر«.
ورأى خبراء في الش���ئون االنتخابية اإلس���رائيلية بأن ما 
يجري كان متوقًع���ا حيث يحاول نتنياهو إظهار ضعف 
التصوي���ت أمام ناخبيه س���عًيا الس���تنفارهم للذهاب 

لصناديق االقتراع.
وأشاروا إلى أن نتنياهو يحاول منذ أيام تخويف جمهوره 
من إمكانية خسارته سعًيا للحصول على نتيجة مرضية.

ووجه نتنياهو رس���الة إلى أنصاره، االثني���ن، قال فيها 
إن: »الف���وز ليس مؤكًدا وأن���ه يتوجب الخروج للتصويت 
حتى ال يس���تيقظوا على بيني غانتس رئيًس���ا للوزراء«. 
وافتتحت لجنة االنتخابات المركزية اإلس���رائيلية صباح 
الثالث���اء صناديق االقت���راع أمام ماليي���ن الناخبين في 

انتخابات الكنيست ال�21.
ويتنافس نحو 40 قائمة انتخابية إس���رائيلية؛ س���عًيا 

للحصول على 120 مقعدًا في »الكنيست«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
بعد س���اعات معدودة م���ن فتح صنادي���ق االقتراح في 
انتخابات الكنيس���ت الحالية، صباح الثالثاء، نشر حزب 
ال�«ليكود« شريطا مس���جال يتحدث فيه عضو الكنيست 
عوفر شيالح، من حزب »كاحول الفان« مع عضو الكنيست 
عمير بيرتس من حزب »العم���ل«، ادعى أنهما يتحدثان 
عن صفقة مزعومة مع العرب، والتي س���ارع ش���يالح إلى 

إنكارها.
وفي التس���جيل الذي نش���ره ال�«ليكود«، يقول ش���يالح 
لبيرتس إن هناك فرصة تعتمد على الس���رعة، وإنه في 
ح���ال ضمن موافقة آف���ي غباي، رئيس ح���زب »العمل«، 

فإنه يستطيع أن يضمن أال ينسف العرب الصفقة ضد 
نتنياهو وال�«ليكود«.

ويضيف أن نتنياهو هو عدوهما المشترك.
من جهته هاجم ش����يالح هذا التسجيل الصوتي 
في صفحت����ه على موق����ع التواص����ل االجتماعي، 
وكت����ب: »نتنياهو اليائس ينش����ر األكاذيب التي 
تعتمد على »بقايا تس����جيالت خفية، بما في ذلك 

محادثاتي«.
وأكد أنه »ال يوجد صفقات س���رية، وال يوجد أي مؤامرة«، 
مضيفا أنه »يوجد فق���ط نتنياهو، الذي يعرف أنه فقط 

عن طريق االحتيال يستطيع التمسك بالسلطة«.

جلسة طارئة لنتنياهو عقب
 تدني االقتراع بمعاقل »الليكود«

نتنياهو يحرض اليمين بصفقة 
مزعومة لغانتس مع العرب

االستقالل/ أطلس للدراسات:
توّجه اإلسرائيليون إلى صناديق االقتراع، صباح 
أمس الثالثاء، في انتخابات متقاربة تواجه رئيس 
الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد قائد الجيش 
السابق بيني غانتس، ولكنها تعطي أيًضا فرصة 

لالختيار بين 39 حزًبا سياسًيا.
وت���م افتتاح أكثر م���ن 10,000 محطة تصويت، 
الساعة 7:00 صباًحا، لتمكين أكثر من 6.3 مليون 
ناخب مؤهل اإلدالء بأصواتهم للكنيس���ت ال� 21، 
مع وصول حملة االنتخابات الشديدة والحادة إلى 
ذروتها.  وقد أظهرت اس���تطالعات الرأي حصول 
حزب غانت���س الوس���طي »أزرق – أبي���ض« على 
مقاعد مس���اوية أو أعلى بقليل من حزب نتنياهو 
»الليك���ود«، ولك���ن حصول نتنياه���و على فرصة 
أفضل لتشكيل ائتالف أغلبية مع أحزاب اليمين 

والحفاظ على منصبه.

مدعوًما من التحالف المقرب مع الرئيس األمريكي 
دونال���د ترامب، ومواجًها سلس���لة تهم فس���اد؛ 
يس���عى نتنياهو لوالية خامسة في المنصب، ما 
قد يعني حصول���ه على أطول والية في رئاس���ة 

الوزراء، متجاوًزا المؤسس دافيد بن غوريون.
ويواج���ه نتنياهو أش���د منافس���ة من���ذ عقد من 
غانت���س، قائد الجيش الس���ابق، الج���ذاب الذي 
يدخ���ل السياس���ة ألول م���رة، وال���ذي وّحد حزبه 
الناش���ئ مع حزب يائير لبيد »يوجد مس���تقبل« 
وحزب وزير الجيش األسبق موشيه يعلون إلنشاء 

حزب »أزرق - أبيض«.
الحزب ال���ذي ُيعد ثالثة قادة س���ابقين للجيش 
بين صفوفه، نجح بتش���كيل تح���ٍد جدي لصورة 
نتنياهو ك� »سيد األمن«، ولكنهم بدوا كمبتدئين 

سياسيين مقارنة برئيس الوزراء المخضرم.
وفي األيام االخيرة م���ن الحملة االنتخابية، حاول 

نتنياه���و م���رة أخرى إرض���اء قاعدت���ه ومال نحو 
اليمين، متعهًدا بضم مستوطنات الضفة الغربية 
في حال إعادة انتخابه، كما أجرى سلسلة مقابالت 
صحفي���ة حذر فيها من أن »حكوم���ة اليمين في 
خطر«. وبالرغم من توقع حصول األحزاب اليمينية 
عل���ى معظ���م مقاعد الكنيس���ت ال� 120، أش���ار 
نتنياهو إل���ى مالحظات أصدرها الرئيس رؤوفين 
ريفلين مؤخًرا حول طريقة اختيار الشخص الذي 
يتم توكيله أواًل بتش���كيل الحكوم���ة، محذًرا من 
أن الرئي���س ريفلين يبحث عن »حج���ة« الختيار 

شخص غير نتنياهو.
ويواج���ه نتنياهو تهًما في ثالث قضايا فس���اد، 
وورد أنه يخطط اش���تراط االنضمام إلى االئتالف 
الذي يأمل بتشكيله بعد االنتخابات على دعم ما 
يس���مى ب� »القانون الفرنس���ي«، الذي يحميه من 

المالحقة القانونية خالل واليته.

»إسرائيل« تنتخب: نتنياهو، غانتس أم 37 حزبًا آخر؟

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���ر موقع "مفزاك اليف" العبري، أن زعيم حزب "إس���رائيل بيتنا" أفيغدور 
ليبرمان، قدم ش���كوى إلى لجنة االنتخابات المركزية اإلسرائيلية، ضد زعيم 

حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت.
وأوضح الموقع، أن ليبرمان قدم الش���كوى ضد بينت، لقيامه بإرس���ال رسائل 
نصية وصوتية هاتفية تس���تهدف الجمهور المتحدث بالروسية )جمهور 
ليبرم���ان(، إلقناعهم ب���أن الحزب تراجع وهزم، كذلك انتحال ش���خصية في 

الحزب.
وكانت عملية االنتخابات اإلس���رائيلية، ال� 21 للكنيس���ت، بدأت منذ الساعة 
الس���ابعة من صباح الثالثاء، ف���ي جميع أنحاء الكيان، بمش���اركة 40 قائمة 

انتخابية.
وبحس���ب وس���ائل اإلعالم العبرية، ت���م افتت���اح 10720 صندوقًا وزعت في 
جميع أنحاء الكيان، ويش���ارك بهذه العملية 6.339.279 ناخبًا إسرائيليًا، من 

أصحاب حق االقتراع، منهم نحو 950 ألفًا من المواطنين العرب.

ليبرمان يقدم شكوى للجنة 
االنتخابات ضد بينت
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االستقالل/ وكاالت:
إذا كنت ممن س���ئموا الهواتف 
الذكي���ة التي باتت ترافقنا طيلة 
الوقت بعدما أوقعتنا في اإلدمان 
“التقني”، فإن ش���ركة أميركية 
طورت هاتفا “غبيا” يقوم بمزايا 

محدودة.
“الي���ت”  ش���ركة  وأعلن���ت 
 Light Phone األميركي���ة، ع���ن
2 ثاني نسخة وهو جهاز يمكنه 
أن يج���ري المكالم���ات ويبع���ث 
بالرس���ائل، فضال عن اإلرشاد إلى 
وال  المنبه،  وضب���ط  االتجاه���ات 
يتيح أي خدمات أخرى. وبحس���ب 

“بزنس إنس���ايدر”، فإن هاتف “اليت 2” يمتاز 
بحجم���ه الصغير ووزنه الخفيف، وال يضم الجهاز 
أي تطبيق���ات، وهو ما يعني أن مس���تخدميه لن 
يجدوا طريقة للوصول إلى المنصات االجتماعية.

وت���م تزويد الهاتف بش���بكة االتصال من الجيل 
الرابع )LTE(، وس���يكون الجه���از “الغبي” متاحا 

باللونين األبيض واألسود.
ويأت���ي اإلعالن ع���ن هذا الهاتف، فيما كش���فت 

دراس���ة لش���ركة “فلوري” أن الشخص األميركي 
يستخدم جهازه لخمس س���اعات في المتوسط، 

خالل اليوم الواحد.
وفي المنحى ذاته، وجد اس���تطالع أن الش���خص 
األميرك���ي يتفح���ص هاتفه ألكثر م���ن ثمانين 
م���رة في اليوم الواحد، وس���ط إقب���ال متزايد على 

التطبيقات والمنصات االجتماعية.
وحس���ب الش���ركة، فإن هناك “إقباال كبيرا” على 
هاتفها “الغبي”، وتقول الشركة إنها باعت أكثر 

من مئة ألف نس���خة منه في 
أكث���ر من خمس���ين بلدا في 
العالم، وتطمح إلى تس���ويق 
االجه���زة في  م���ن  المزي���د 

المستقبل.
وف���ي إعالنها ع���ن الهاتف، 
قال���ت الش���ركة إن الهاتف 
يساعد من يس���تخدمه على 
س���واء  أفضل،  وق���ت  قضاء 
أو  للقراءة  بتخصيص وق���ت 
االس���تمتاع بلحظ���ات مرحة 
مع األصدق���اء أو الذهاب إلى 
الشاطئ. ويصل سعر الجهاز 
الذي س���يبدأ تس���ويقه في 
يوليو الماضي، إلى 300 دوالر، وهذا يعني أنه لن 

يكون رخيصا على الرغم من مزاياه المحدودة.
وألن بعض األش���خاص الكبار في السن، يجدون 
صعوبة في اس���تخدام الهواتف الذكية، تراهن 
الش���ركة عل���ى ه���ذه الفئ���ة أيضا حت���ى ترفع 
المبيع���ات، ألن بعض المس���تخدمين ال يهمهم 
س���وى إجراء المكالمات وليسوا مهتمين بالتقاط 

السيلفي أو تصفح التطبيقات.

هروبًا من »اإلدمان التقني«.. إقبال كبير على »الهاتف الغبي«!

االستقالل/ وكاالت:
قالت نتائج دراس���ة جديدة إن الكريم الواقي من الش���مس 
يوف���ر حماي���ة لألوعية الدموي���ة التي توجد ف���ي الجلد من 
األشعة فوق البنفسجية. ويرتبط تضّرر هذه األوعية بظهور 
عالمات الش���يخوخة المبكرة وبالتأثير الس���لبي على تدفق 
الدم. وُيس���تخدم الكريم الواقي من الش���مس للحماية من 

سرطان الجلد.
وبحسب الدراس���ة التي أجريت في جامعة والية بنسلفانيا، 
تتسبب األشعة فوق البنفس���جية في تقليل كمية أكسيد 
النتري���ك المتاحة في الجل���د، ما يؤدي إل���ى ضيق األوعية 
الدموية الت���ي تحتاج إلى أكس���يد النتريك لتتوس���ع كي 
يستطيع الجسم تنظيم درجة حرارته، ويستجيب لإلجهاد 

الحراري.
وُعرضت نتائج الدراس���ة ف���ي االجتماع الس���نوي لجمعية 
البيولوجي���ا التجريبية األمريكية، وأوص���ت من يعملون في 
أماكن مفتوحة أو يتريضون أو يمضون أوقاتًا على الشواطئ 
باس���تخدام الكريم الواقي للش���مس بهدف حماية األوعية 

الدموية إلى جانب وقاية الجلد من السرطان.

الكريم الواقي من الشمس 
يحمي األوعية الدموية أيضًا!

االستقالل/ وكاالت:
توجد أدلة طبية على أن تناول أكثر من 700 غرام 
من اللحوم الحمراء والمصّنعة في األس���بوع أو من 
50 غرامًا في اليوم يضاعف خطر اإلصابة بسرطان 

القولون بمعّدل 1.8 مرة.
وتعتب���ر اللح���وم الحمراء أكثر األن���واع التي يتم 
تحويله���ا إلى لحوم مصّنع���ة، لكن تدخل بعض 
منتجات لحم الدجاج والدي���ك الرومي ضمن هذا 

التصنيف أيضًا.
وتصّنف منظمة الصحة العالمية اللحوم المصّنعة 
إل���ى مجموعتي���ن، األول���ى ه���ي األكث���ر خطورة 
والس���جق  والفرانكفورتر  الس���المي  وتتضم���ن: 
)البلوبيف(  والكورندبي���ف  والببروني  والبيك���ون 
والبرغر والالنش���ون، وهي األكثر خطرًا من ناحية 

س���رطان القولون والمعدة. وتتضم���ن المجموعة 
الثانية اللحوم الحمراء بشكل عام.

ويرج���ع س���بب خط���ورة اللح���وم المصّنع���ة من 
المجموع���ة األولى إل���ى أنه يتم فرمه���ا مع الدم 
وكمية عالي���ة من الدهون، وحفظها باس���تخدام 
النت���رات وكمية كبيرة من المل���ح إلى جانب مواد 
حافظة أخ���رى، كما أن���ه تتم معالجته���ا لتمتد 

صالحيتها فترة طويلة.
وترتف���ع درجة مخاطر اإلصابة بس���رطاني األمعاء 
والمعدة عن���د تناول هذه اللحوم باس���تمرار، إلى 
جانب خطرها على القلب والس���كري بسبب الملح 

والدهون الزائدة في هذه النوعية من المنتجات.
وتحت التوصيات الغذائي���ة الصحية على تناول 
اللحوم الحمراء بح���د أقصى حصة يوميًا، وتعادل 

الحص���ة 100 غرام م���ن اللحم قليل أو متوس���ط 
الده���ن. أو بمعدل حصتين في اليوم ل� 3 أيام 

في األسبوع كحد أقصى.
وُينص���ح بتقليل كمية اللحوم المصّنعة 
ضم���ن ه���ذه الح���دود، وع���دم تناول 
الكورندبيف أو البرغر أو الس���جق أكثر 

من مرة أسبوعيًا.
وعلى الرغم م���ن أن اللحم األحمر 

بالدهون  يختل���ط  المفروم 
أن���ه ال يصّنف ضمن  إال 

من  المصّنعة  اللح���وم 
الدرج���ة عالية الخطورة 
ألن���ه ال يت���م حفظ���ه 

وتمليحه أو معالجته.

تعرف على أنواع اللحوم المصنعة وأكثرها خطورة على صحتك

االستقالل/ وكاالت:
الحساسية هي تفاعل الجسم البشري مع أجسام أو مواد 
يعتبره���ا جه���از المناعة مضرة بالجس���م أو غريبة عنه، 
وُيمكن أن تظهر الحساس���ية على ش���كل ردة فعل من 

الجسم أو بعض أعضائه مثل األنف أو العين أو الجلد.
وبما أن الحساسية تزداد عادة في فصل الربيع، أورد موقع 
“إنفيوجن إكس���برس” نصائح للوقاية من الحساس���ية 

والتقليل من أعراضها، على النحو التالي:
-1 الربو الحاد

إذا كن���ت تعاني الربو الحاد، تجن���ب األماكن التي يكثر 
فيه���ا غبار الطلع في فصل الربيع، وقلل من قضاء الوقت 

في الخارج.

-2 جهاز نيتي
يتوف���ر هذا الجهاز ف���ي معظم الصيدلي���ات ويعمل على 
التخلص من المهيجات والحساسية خارج الجيوب األنفية.

-3 العالجات العشبية
تساعد العالجات الطبيعية مثل الكيرسيتين وورقة نبات 
القراص في تقليل أعراص الحساس���ية عبر تقليل قدرة 
الجسم على إنتاج الهيستامين المسبب للحساسية، كما 

يساعد الكيرسيتين في التقليل من االلتهابات.
-4 األطعمة الغنية بالبروبيوتيك

تحت���وي العديد من األطعمة وخاصة لب���ن الزبادي على 
عنصر البروبيوتيك الذي يساهم في زيادة مناعة الجسم 

ومقاومة الحساسية.

4 طرق ناجحة 
للتخلص من 
الحساسية في
 فصل الربيع

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراسة بحثية أجرتها الجمعية األمريكية ألطباء 
القلب، أن األش���خاص الذين يتناولون زي���ت الزيتون مرة 

واحدة في األسبوع أظهروا مياًل أقل لتخثر الدم.
وأوضح أطب���اء الجمعي���ة األمريكية أن زي���ت الزيتون 
وفق هذه الدراس���ة يس���اعد على تقليل خطر اإلصابة 
بالجلطات، مع المس���اعدة على تدفق الدم بش���كل 
أفض���ل خ���الل األوعي���ة الدموية، كم���ا أن تناول 
زي���ت الزيت���ون يمنع الترس���بات عل���ى جدران 
األوعية الدموي���ة، وبالتالي يقلل من 
خطر اإلصابة بالس���كتات الدماغية 

واألزمات القلبية.
األشخاص،  أيضًا  الدراسة  وتنصح 
الذين يعانون من الس���منة بتناول 
زيت الزيتون، والذين يرتفع لديهم 
خطر اإلصابة بالنوبات القلبية 
فضاًل  الدماغية،  والس���كتات 
عن أم���راض القل���ب واألوعية 

الدموية بشكل خاص.

زيت الزيتون يحميك من 
»الجلطات« واألزمات القلبية
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االستقالل / عبدالله نضيف:
تأهل ناديا مخيم الشاطئ »خدمات الشاطئ 
والصداقة« لدور نصف النهائي بعد فوزهما 
على ش���باب خانيونس وغزة الرياضي على 

التوالي، الثالثاء ضمن مباريات كأس غزة .
فقد خطف خدمات الش���اطئ فوزا صعبا من 
أنياب ش���باب خانيونس بنتيج���ة 1_0 ، و 
الصعود لدور ال4 من بطولة كأس قطاع غزة 
، في اللقاء الذي أقي���م الثالثاء، على ملعب 

الدرة وسط قطاع غزة .
و بهذا الفوز ينتظر البحرية الفائز من القمة 
الرفحية خدمات وشباب رفح والتي ستلعب 
غدًا الخميس على اس���تاد خانيونس جنوب 

القطاع .
سجل هدف خدمات الشاطئ مهند أبو زيد 

بالدقيقة 29 من الشوط األول .
و في اللق���اء الثاني المثير و الذي أقيم على 
ملعب فلسطين بمدينة غزة ، نجح الصداقة 
العنيد م���ن قلب تأخره على غ���زة الرياضي 
العميد بنتيجة 2_1 ، و خطف بطاقة التأهل 
ل���دور ال4 و ضرب مواجهة قوية أمام اتحاد 
الش���جاعية الذي نجح في تخطي أهلي غزة 

بهدفين دون رد .
و ف���ي الش���وط األول ب���ادر غ���زة الرياضي 
التس���جيل بالدقيقة 42 ، م���ن ضربة جزاء 

نفذها حازم أبو شنب بنجاح .

و ف���ي الش���وط الثاني ، اس���تعاد الصداقة 
نفسه و عمل على ترتيب خطوطه و الضغط 
من أج���ل إدراك التعادل ونجح في ذلك في 

ظل تراجع غير مبرر لالعبي الرياضي .
ليس���جل عاهد أبو مراحيل في الدقيقة 51 
ه���دف التع���ادل ، في الدقيق���ة 85 ينجح 
نف���س الالعب من تس���جيل ه���دف الفوز 
للصداقة و الثاني له من ضربة جزاء سكنت 
داخ���ل المرمى بنجاح ، ليحص���ل الالعب أبو 
مراحي���ل على الحم���راء بع���د حصوله على 
البطاقة الصف���راء الثانية في الدقيقة 86 و 

يغيب عن لقاء الشجاعية القادم .

ضمن مباريات كأس غزة

الشاطئ يتخطى »النشامى« و »الصداقة« يخطف غزة الرياضي

غزة / عبدالله نصيف: 
تتجه األنظار مس���اء اليوم األربعاء الساعة الرابعة عصرا 
، ص���وب ملعب رف���ح البلدي ، حيث لق���اء تحديد بطل » 
طوكيو » للش���باب على مستوى فلسطين ألول مرة ، بين 
اتحاد خانيونس بطل غزة و ش���باب الخليل بطل الضفة 

الغربية .
وسيحظى اللقاء بحضور رئيس بلدية رفح صبحي رضوان 
و إبراهيم أبو سليم نائب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم و عبدالس���الم هنية عضو المجلس األعلى للشباب 
و الرياضة و مس���ؤولي برنامج األم���م المتحدة اإلنمائي ) 
UNDP ( و عدد من الش���خصيات الرياضية الفلسطينية 
م���ن غزة و الضفة الغربية للمش���اركة ف���ي حفل افتتاح 

ملعب رفح البلدي قبي���ل انطالق المباراة، حيث تم خالل 
الفترة االخيرة تدشين الملعب بالعشب الصناعي و بناء 
المدرج الجنوبي ، و ترميم المدرجات بكراٍس بالستيكية 

في منظر حضاري تشهده المالعب الغزية ، 
و بالنظر للمباراة التاريخية ، س���نجد أن كل فريق يمتلك 
نجوم ش���ابة قادرة على إحداث الفارق لكل فريق و إمتاع 

الجماهير التي ستمأل مدرجات ملعب رفح البلدي .
يذك���ر أن اتح���اد خانيونس تغلب عل���ى خدمات البريج 
في المباراة النهائي���ة بنتيجة 3_2 توج من خاللها بطال 
لبطولة طوكيو للشباب في قطاع غزة ، و جاء تتويج شباب 
الخلي���ل بلقب طوكيو الضفة الغربية بعد فوزه في اللقاء 

النهائي على فريق شباب العبيدية بنتيجة 3_1.

بور سعيد / االستقالل:
تلق���ى فري���ق المصري الب���ور س���عيدي لك���رة القدم 
ضربة قوية, عقب الكش���ف عن طبيع���ة إصابة مدافعه 

الفلسطيني محمد صالح.
وأك���دت الفحوصات الطبي���ة التي أجراه���ا صالح خالل 
الس���اعات الماضية إصابته بقطع ف���ي الرباط الصليبي 
للركبة, بعد س���قوطه خالل المباراة الودية للمصري ضد 

فريق الشباب بالنادي مساء األحد.
وخ���رج صالح من المب���اراة بعد م���رور 15 دقيقة فقط 
متأثرًا باإلصابة, بعد تدخل قوي من أحد العبي الشباب 

بالنادي .
يش���ار إلى أن صالح قّدم مس���تويات مميزة مع المصري 
منذ انضمامه لصفوف الفريق في شهر يناير الماضي، 
وبات من األعمدة األساس���ية لخط الدف���اع تحت قيادة 

مدربه إيهاب جالل .

يتخللها افتتاح ملعب رفح

مواجهة تاريخية بين »طواحين« غزة 
و »عميد« الضفة في نهائي »طوكيو« 

االستقالل/وكاالت:
يدخ���ل الجيل الش���اب لنادي أياكس أمس���تردام 
الهولن���دي في اختب���ار أمام تعط���ش يوفنتوس 
اإليطالي وخبرته، بينما يخوض مانشستر يونايتد 
تحدي���ا صعبا أمام تألق برش���لونة اإلس���باني، في 
ذهاب ال���دور ربع النهائي لمس���ابقة دوري أبطال 

أوروبا في كرة القدم مساء اليوم األربعاء .
وبع���د المفاج���أة التي حققه���ا ن���ادي العاصمة 
الهولندية بإقصاء بطل المواس���م الثالثة األخيرة 
ري���ال مدري���د من ال���دور ثمن النهائي، س���يكون 
"أحفاد" يوهان كرويف على الملعب الحامل اسمه، 
أمام طموح المضي في مس���يرة رف���ع اللقب للمرة 
األولى منذ 1995، علم���ا بأنهم بلغوا هذه المرحلة 

من المسابقة القارية للمرة األولى منذ عام 2003.
الفريق الهولندي الذي ع���رف على امتداد تاريخه 
بض���خ المواهب الش���ابة على األندي���ة الكبرى في 
القارة، يك���رر األمر هذا الموس���م: فرنكي دي يونغ 
المنتق���ل ف���ي الصي���ف المقبل إلى برش���لونة لم 
يتجاوز الحادية والعش���رين من العمر ، و ماتياس 
دي ليخت يصغره بعامين، ومعهما المغربي حكيم 
زياش إبن السادس���ة والعشرين، والصربي "الخبير" 

دوسان تاديتش إبن الثالثين.
و حقق أياك���س مفاجأة في الدور الماضي ، فبعدما 
أنهى مب���اراة الذهاب على أرضه ض���د ريال مدريد 
خاس���رًا 1-2، قدم نادي العاصم���ة الهولندية أداء 
رائعا عل���ى ملعب س���انتياغو برنابيو ف���ي اإلياب، 

وتف���وق بنتيجة 4-1 في مب���اراة أظهر فيها العبوه 
أجم���ل اللمح���ات الس���يما تاديتش . وف���ي مباراة 
ثانية ضمن ربع النهائ���ي على ملعب أولد ترافورد، 
س���يكون مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي أولي 
غونار سولس���كاير على موعد مع برش���لونة ونجمه 

األرجنتيني ليونيل ميس���ي، في تك���رار لنهائي 
العامين 2009 و2011 اللذي���ن خرجا بنتيجتهما 

النادي الكاتالوني منتصرا.
ويدخ���ل يونايتد ه���ذه المرحلة بع���د إقصاء 
باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن النهائي، 
بف���وز غاٍل 3-1 ف���ي العاصمة الفرنس���ية بعد 

التأخر 2- 0 على ملعبه. 
وفي حين سيعول النرويجي الذي منح فريقه لقب 
دوري األبطال 1999 على حساب بايرن ميونيخ في 
نهائي على ملعب برشلونة كامب نو، على التحسن 
اإليجابي الذي أدخله على "الش���ياطين الحمر" منذ 
تعيينه بدال م���ن البرتغالي جوزي���ه مورينيو في 
كانون األول/ديس���مبر، سيكون في مواجهة فريق 
يق���دم أداء الفتا ف���ي الفترة الماضي���ة أبعده في 
صدارة ترتيب الدوري اإلس���باني بفارق 11 نقطة 

عن أتلتيكو مدريد، وقّربه من لقب ثان تواليا.
وعل���ى رغم بع���ض النتائج الس���لبية التي حققها 
مؤخ���را، بخس���ارته ثالث مباريات ف���ي آخر أربع في 
اقتناعه  المس���ابقات، يبدي سولس���كاير  مختلف 
بق���درة فريقه على العبور إلى نصف النهائي للمرة 

األولى منذ 2011.

دوري أبطال أوروبا

شباب أياكس يصدم بقوة السيدة العجوز و صحوة يونايتد أمام تألق برشلونة

إصابة محمد صالح 
بالرباط الصليبي
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طولكرم/ االستقالل:
قال النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة 
إن بعض وزراء حكومة محمد اش���تيه الجديدة لم 

يحظ بعضوية بلدية أو مجلس قروي.
وتح���ت عنوان: "تمه���ل قليال.." خاطب خريش���ة 
رئيس الحكومة قائال: "أخي د. محمد اشتيه، بكل 
الحب والتقدير وعلمي المسبق بقدرتك وجديتك، 
أتمن���ى عليك التري���ث في اختي���ار فريق عملك، 
فنحن نحتاج إلى توافق ش���عبي أوال، ووطني ثانيا 

بمن سيتحمل المسؤولية".
وأضاف خريشة في مقالته: "مع كل االحترام لكل 

الفصائل صغيرها وكبيره���ا، ورغم علمك وعلمي 
اله���وة الكبيرة وحال���ة عدم الثق���ة المتنامية مع 
الناس، وأنت رأيت واستمعت لحاالت االستقاالت 
وعدم الرضى التي س���ادت بع���ض قيادات هذه 
الفصائ���ل؛ ألن البعض منهم يرى في كونه وزيرا 
مكس���ًبا ش���خصًيا له، وإال ماذا يهم إذا كان االسم 
س أو ص أو ع؟ علما أن قسًما كبيًرا منهم لم يحظ 
بمقع���د في بلدية أو مجلس ق���روي في انتخابات 

الهيئات المحلية ولن نتحدث عن التشريعي".
وتابع خريش���ة: "لذا أتمنى علي���ك أن تعيد النظر 
وتبحث مج���دًدا في مش���اركة حم���اس والجهاد 

والجبهتين في إطار حكومة أنت سميتها حكومة 
الكل الفلس���طيني، عندها سيتم التحضير جديا 
إلج���راء انتخاب���ات وتهيئ���ة األج���واء والمناخات 

المناسبة إلجرائها".
وزاد النائب خريشة مخاطًبا اشتية "فحكومتك في 
ظل تغييب المؤسسات الرقابية وتحديدا الجسم 
التشريعي ستتعرض لكثير من النقد فالمطلوب 
تحصينها وطنيا بمش���اركة الجميع، بحيث تكون 
ق���ادرة على تعزي���ز صم���ود الناس واس���تعادة 
الثقة المفقودة معهم واس���تعادة وحدة ش���عبنا 

والتصدي لصفقة القرن".

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الثالثاء، تمكنها 
م���ن "إحباط هج���وم كبير" في مدينة الق���دس المحتلة، 
واعتقال فلس���طينيين مم���ن كانوا يخطط���ون لتنفيذ 

الهجوم.
وذكرت مص���ادر عبري���ة أن الجيش تمكن م���ن اعتقال 
فلس���طينيين اثنين من س���كان بلدة عنات���ا عند معبر 

الزعي���م في منطقة القدس بعد أن ُعثر على أس���لحة في 
سيارتهما.

ووف���ق موق���ع )وال���ال( العب���ري، فق���د ت���م اعتقال 
فلس���طينيين اثنين في العش���رينيات م���ن العمر، 
من س���كان بلدة عناتا، عند معب���ر الزعيم في منطقة 
الق���دس بعد أن عثر ضباط "ش���رطة الح���دود" على 

أسلحة في سيارتهم.

رام الله/ االستقالل:
أصيب مس���اء الثالث���اء، ش���اب بالرص���اص الحي خالل 
مواجهات مع االحتالل في قرية المزرعة الغربية ش���مال 

غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال مص���در محلي إن قوات االحت���الل اقتحمت القرية 
وداهمت منطقة "عين حراش���ة" أعقبها اندالع مواجهات 
مع عشرات الش���بان، حيث أطلق الجنود القنابل الغازية 

والصوتية والرصاص الحي.
وأصي���ب خالل المواجهات ش���اب بالرص���اص الحي في 
الخاصرة، جرى نقله ألحد المش���افي ب���رام الله ووصفت 

حالته بالمستقرة.
ورش���ق الش���بان قوات االحتالل بالحجارة، فيما انتش���ر 
الجن���ود المش���اة على ت���الل المنطقة وأطلق���وا القنابل 

الغازية على المنازل.

وعوفر، وجلبوع، ومجدو".
وأكد نادي األس���ير في بيان له مساء الثالثاء 
أن هناك مفاوضات غير مباشرة تجري داخل 
الس���جون، وجهود مصرية ما تزال مستمرة 
للضغ���ط على س���لطات االحت���الل من أجل 

تحقيق مطالب األسرى الحياتية.
وكان األس���رى أعلنوا مس���اء االثنين فش���ل 
الحوار والتفاوض مع إدارة س���جون االحتالل 
بعد رفضها مطالبهم وفرضها شروط معقدة 

على استخدامهم للهواتف العمومية.
وواجه األسرى ذلك األمر باإلعالن الفوري عن 
الشروع باإلضراب، وفًقا للخطة النضالية التي 

أقرها األسرى والمتمثلة بالبدء باإلضراب على 
هيئة دفع���ات تبدأ من الهيئ���ات القيادية 
للتنظيم���ات، ويلي ذلك دفعات في 11 و13 
أبري���ل، وتصل ذروة اإلض���راب في 17 أبريل 

الموافق ليوم األسير الفلسطيني.
واستعرض نادي األسير أبرز مطالب األسرى 
في )إض���راب الكرامة2( وه���ي: إزالة أجهزة 
التش���ويش وتركيب هوات���ف عمومية في 
أقسام األسرى، وإلغاء منع الزيارة المفروض 
عل���ى مئ���ات من األس���رى، ورف���ع العقوبات 
الجماعي���ة التي فرضته���ا إدارة المعتقالت 
على األس���رى من���ذ ع���ام 2014، إضافة إلى 

العقوبات التي فرضته���ا في اآلونة األخيرة 
وتحديدًا بع���د عمليات القم���ع التي ُنفذت 
بحق األسرى في معتقلي "النقب الصحراوي، 

وعوفر".
باإلضافة إلى توفير الش���روط اإلنسانية في 
ما يس���مى )بالمعبار( )وه���و محطة يمر بها 
األس���رى عند نقله���م من معتق���ل آلخر قد 
ينتظر فيه األسير أليام قبل نقله للمعتقل(، 
ونق���ل األس���يرات لقس���م آخر تتوف���ر فيه 
ظروف إنس���انية أفضل، وتحس���ين ظروف 
احتج���از األس���رى األطفال، ووقف سياس���ة 
اإلهم���ال الطب���ي وتقدي���م الع���الج الالزم 

للمرضى، وكذلك للمصابين من األسرى بعد 
االعتداءات، وإنهاء سياسة العزل. 

ويعد هذا اإلضراب استمراًرا لمعارك نضالية 
خاضها األسرى منذ نش���أة الحركة الوطنية 
األس���يرة وكان أبرزها إضراب���ات ُنفذت في 
السبعينيات  أعوام  معتقل "عسقالن" خالل 
وأستش���هد فيها األس���ير عبد الق���ادر أبو 
الفحم، وإضراب معتق���ل "نفحة" عام 1980 
وفيه ارتقى األس���يرين )راسم حالوة، وعلي 
الجعف���ري( ش���هداء، والتحق بهم األس���ير 
)اس���حق مراغة( بعد سنوات نتيجة تعرضه 

للتغذية القسّرية.

ووف���ق النادي ففي عام 1992 نّفذ األس���رى 
إضراب "بركان أيلول" وفيه ش���اركت الحركة 
األس���يرة بكافة أطيافها، وُاستش���هد خالله 
األس���ير )حس���ين عبيدات(، والحق���ًا ُنفذت 
العش���رات من اإلضرابات. وبع���د عام 2000 
خاض األسرى عدة إضرابات وذلك في أعوام 
2001، و2004، و2012، و2014، و2017 وهو 
اإلضراب الذي سبق اإلضراب الحالي واستمر 
لمدة )42( يومًا. ُيش���ار إلى أن أعداد األسرى 
في معتق���الت االحتالل يبل���غ نحو )5700( 
منه���م )46( أس���يرة، و)250( طفاًل، موزعين 

على )23( سجن ومعتقل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
فازت "الش���بيبة" الذراع الطالب���ي لحركة "فتح" في انتخاب���ات مجلس اتحاد 

الطلبة في جامعة القدس، بحصدها 31 مقعدا من أصل 50.
وأظهرت النتائج النهائية النتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة، حصول الشبيبة 
على 31 مقعدا، مقاب���ل 11 مقعدا للجبهة الديمقراطية، و7 للجبهة الش���عبية، 
ومقعد واحد للتحالف والمبادرة. ويوم الس���بت الماضي، أعلنت لجنة االنتخابات 
في جامعة القدس رفض طلب ترش���ح الكتلة االس���المية، ف���ي انتخابات مجلس 
الطلبة، "لعدم استيفائها للشروط التي ينص عليها القانون". وفق تعبير اللجنة.

الشبيبة الطالبية تفوز بـ31 مقعدًا خريشة: بعض وزراء حكومة اشتيه لم يحظ بمقعد مجلس قروي
في انتخابات جامعة القدس

االحتالل يزعم: إحباط تنفيذ
 »هجوم كبير« بالقدس

إصابة شاب بمواجهات مع
 االحتالل في قرية المزرعة الغربية

غزة/ االستقالل: 
دع���ا اعالمي���ون ومختص���ون ال���ى ضرورة 
توفير حاضنة تش���كل منظومة سياس���ية 
ووطني���ة لمواجه���ة حال���ة التوجي���ه التي 
يمارس���ها االعالم اإلسرائيلي ضد المحتوى 
الفلسطيني. وطالب المختصون خالل ندوة 
بعنوان "أثر السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية 
على المحتوي الفلس���طيني" نظمتها كلية 
العلوم اإلنس���انية في جامعة االسراء بغزة 
أم���س الثالثاء بوجود ضوابط وقواعد تحكم 
عملي���ة تناول االعالم الفلس���طيني لألخبار 
اإلسرائيلية في ظل الهجمات واالستهداف 

المتكرر للمحتوى الفلسطيني . 
وأوضح عام���ر عامر مدير مكتب فضائية 
والمخت���ص  بغ���زة  الي���وم  فلس���طين 
ف���ي الش���أن اإلس���رائيلي ب���أن اإلعالم 
االس���رائيلي مجند بش���كل أساسي في 
الرس���مية،  اإلس���رائيلية  الرواية  خدمة 
الفت���ا إلى ان���ه له تأثي���رًا  كبي���رًا  في 
تحديد جدول األعمال في دولة االحتالل 
كأن يجع���ل من قضية م���ا قضية عامة 
أو قضي���ة لي���س له���ا ص���دى إعالمي. 
وأكد عام���ر على ضرورة وج���ود ضوابط 

ُمعين���ة تحُكم عملي���ة تن���اول األخبار 
العبرية في ظل الهجمات اإلس���رائيلية 
الُمتك���ررة على المحتوى الفلس���طيني، 
مش���يرا الى ان بعض الوسائل اإلعالمية 
الفلسطينية تضع لنفسها قواعد تلتزم 
بها في التعامل مع االعالم اإلس���رائيلي  
 يش���كل االعالم 

َّ
وش���دد على ضرورة أن

الفلسطيني مكنة إعالمية وطنية ُتنظم 
التضليل  لمواجه���ة  المعلومات  نش���ر 
اإلعالمي الذي يبثه االعالم اإلس���رائيلي 
باس���تمرار ويهدف للتأثي���ر على الرأي 

العام الفلسطيني.  

ومن جهته، أكد د. أحمد الشقاقي مدير 
تحرير صحيفة االستقالل على أّن اإلعالم 
اإلسرائيلي إعالم موجه بدرجة أساسية 
ولم يغفل عن تقدي���م مضامين عربية 
منذ احت���الل عام 1967، واس���تطاع من 
خالل ذلك تمرير رس���ائله إلى الجمهور 

الفلسطيني عبر إدعاء مبدأ المهنية .
ولف���ت الى ان االعالم اإلس���رائيلي لعب 
خالل الفترة الماضية على وتر االنقسام 
الفلس���طيني وس���اهم في تعزيزه عبر 
العديد من المواقف. وشدد د. الشقاقي 
على أهمية صناعة الصورة الفلسطينية 

أم���ام العال���م الخارجي كص���ورة "العلم 
الُكبرى  العودة  والخيمة" في مس���يرات 
 الش���عب 

َّ
الت���ي أثبت���ت للعال���م ب���أن

الفلسطيني شعٌب محتل مسالم وليس 
إرهابي كما يزُعم اإلعالم اإلسرائيلي.

وطالب بضرورة توفير حاضنة أو منظومة 
سياسية  ووطنية لمواجهة ضخ االعالم 
اإلس���رائيلي الموجه���ة ض���د المحتوى 
 ه���ذه الندوة 

َّ
الفلس���طيني. ويذك���ر أن

تأتي ضمن األنش���طة الالمنهجية التي 
تعقدها جامعة اإلسراء والتي تدعم بها 

المسيرة التعليمية للطلبة. 

خالل ندوة عقدتها كلية العلوم اإلنسانية بجامعة االسراء 

مطالبات بضرورة مواجهة تأثير اإلعالم اإلسرائيلي على المحتوى الفلسطيني
االستقالل/وكاالت:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مزروق يوم الثالثاء، أن من شأن 
توقف التنس���يق األمني الذي تؤديه األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية أن يدفع 

ذلك سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتفكيك االستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أبو مرزوق في حوار مع منصة "ميدان" التابعة لقناة الجزيرة: "لو توقف التنسيق 
األمني ولو فترة وجيزة سنرى شعبنا ومقاومته وخياراته، وسنرى أن تمدد االستيطان 

يتوقف وبعضه يبدأ بالتفكك وأن االحتالل سيرحل بالمقاومة".
وأضاف: "أما التفاوض واس���تجداء االحتالل لترك األرض لتشكيل دولة فهذا حلم لن 

يتحقق في ظل سياسات السلطة".
وج���دد الرئيس محمود عباس الثالثاء، دعوته دولة االحتالل للعودة للمفاوضات التي 

توقفت عام 2014 بسبب رفض سلطات االحتالل وقف االستيطان.
وقال عباس خالل افتتاح قسم عالج أمراض الدم واألورام في المستشفى االستشاري 
العرب���ي، في رام الله: "ليفهموا أن الس���الم مصلحة لنا وله���م وللعالم أجمع، وبالتالي 

ليأتوا الى طاولة المفاوضات، وأيدينا دائمًا ممدودة للمفاوضات".
وأوضح أبو مرزوق أن التنس���يق األمني هو األس���اس في من���ع العمليات التي تواجه 
االحت���الل، وه���ذا موضع فخر الرئاس���ة الفلس���طينية واألجهزة األمني���ة، ولو توقف 

التنسيق األمني ولو فترة وجيزة سنرى شعبنا ومقاومته وخياراته.
وأك���د أن المقاوم���ة الفلس���طينية ُولدت من رحم القاعدة الش���عبية، وهي س���الحنا 
االس���تراتيجي الذي ال نتخلى عن���ه، وال يمكن بحال أن تتواج���ه المقاومة مع القاعدة 

الشعبية.
وبين أن ما يميز تلك المقاومة أنها ليس���ت مقاومة شريحة من شعبنا، وإنما متجذرة 

 في مجاله وفي تكامل فريد.
ٌّ

ويعمل بها جميع مكونات المجتمع كل

أبو مرزوق: توقف التنسيق األمني سيدفع 
االحتالل لتفكيك مستوطناته بالضفة

»معركة الكرامة 2 » :  ..
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واشنطن/ االستقالل: 
ُأصيب أب بصدمة كبيرة عندما تفاجأ بأن ابنه الصغير البالغ 3 سنوات أغلق 
جه���ازه اللوحي »آي باد« لم���دة 26 مليون ثانية )أي قرابة 49 عاما( بس���بب 

إدخاله كلمات مرور خاطئة لعدة مرات متتالية أثناء محاولته اللعب به.
ونشر األب، الذي يعمل صحافيًا في مجلة »نيويوركر« األمريكية ويدعى »إيفان 
أوسنوس« تغريدة عبر حسابه على تويتر من هاتفه مصحوبة بصورة من جهازه 

اللوحي تفيد بأن »آي باد تم تعطيله، حاول خالل 25.536.442 ثانية(.
واستقبل إيفان أكثر من 100 رد من مستخدمين ينصحونه باالنتظار، ويبدو 
أن المش���كلة لن ترى حاًل، فبحس���ب التعليمات الرسمية من شركة أبل، فإن 
إدخ���ال كلمة مرور عدة مرات متتالية تؤدي إلى إزالة المحتوى والبيانات على 

الجهاز سواء الهاتف الذكي »آي فون« أو الجهاز اللوحي »آي باد«.
ولم تش���ر الش���ركة إلى عدد مرات اإلدخال، ولكن بحسب ما ورد في صحيفة 
دايلي ميل البريطانية، يبدو 10 مرات إدخال خاطئة تؤدي إلى هذه المشكلة.

ويعد الحل الوحيد أمام إيفان وغيره ممن يواجهون مثل هذه المشكلة، هي 
»إذا كان المستخدم قام بعمل نسخة احتياطية مسبقة للمحتوى والبيانات 
الموج���ودة عل���ى الجهاز«، فيمكن اس���تردادها، عن طري���ق توصيل الجهاز 
بالكمبيوتر بواس���طة آي تيونز، وفي حال عدم القيام بذلك، فال توجد طريقة 

أخرى السترداد المعلومات.

إغالق آي باد لمدة 49 عامًا 
إلدخال كلمة مرور خاطئة

سان فرانسيسكو/ االستقالل: 
كشف عس���كري متقاعد كيفية حصوله على ما وصفه 
ب�«ث���روة« من خالل البحث في س���لة القمام���ة الخاصة 

بمؤسس شركة فيسبوك الملياردير مارك زوكربيرغ.
ووص���ف جايك أورتا، الذي يس���كن في ش���قة صغيرة 
قريبة من منزل زوكربيرغ في سان فرانسيسكو، نفسه 
بأنه »صائد كنوز«، رغم أنه يعمل بدوام كامل في البحث 

في القمامة.
ويمتلئ االستوديو الصغير الذي يسكنه جايك، البالغ 
م���ن العمر 56 عاما، بالكثير من الموجودات التي حصل 
عليها م���ن البحث ف���ي القمامة، وخصوص���ا من منزل 
زوكربيرغ الذي تقدر قيمته بنحو 10 ماليين دوالر، وفق 

ما نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ويبعد منزل مؤسس ش����ركة فيس����بوك عن االس����توديو 
الذي يملكه جايك، والذي يس����تأجره بدعم من الحكومة 
األميركية، نحو 3 مجمعات سكنية. ومن بين الموجودات 
التي حصل عليها جايك من منزل مارك زوكربيرغ، مكنسة 
كهربائية ومجفف شعر وآلة لصنع القهوة وكيس كبيرة 

من المالبس الفاخرة التي تخلى عنها الملياردير.
وقال جاي���ك إنه يجني بي���ن 30 و40 دوالر يوميا أو ما 
يعادل 300 دوالر أس���بوعيا من المواد واألش���ياء التي 
يحصل عليها من حاويات القمامة. وذكر أنه في بعض 
األحيان قد يعثر على بنطال جينز فاخر أو سترة جديدة، 

وزوج من األحذية الرياضية وأمور أخرى.

يش���ار إلى أن البحث في حاوي���ات القمامة يعتبر أمرا 
غير قانون���ي ف���ي والية كاليفورنيا األميركية، وينص 
القانون عل���ى أن حاوية القمامة، بمج���رد وضعها على 
قارعة الطريق تصبح من ممتلكات شركة جمع القمامة، 
لك���ن من الواضح أنه نادرا ما يت���م تطبيق القانون على 
الباحثي���ن في القمام���ة. ويصف أصدق���اء جايك بأنه 
»مكتش���ف«، فيما قال أحدهم، ف���ي تصريح لصحيفة 
نيوي���ورك تايمز األميركية، »زبالة رج���ل هي كنز رجل 
آخر«. ومن بين األش���ياء القيم���ة التي عثر عليها جايك 
أثناء البح���ث في القمام���ة بالمنطقة الراقي���ة القريبة 
من ش���قته هواتف ذكية وأجهزة آيباد و3 س���اعات يد 

وأكياس من المايغوانا.

متقاعد يحقق »ثروة« من قمامة مؤسس فيسبوك

الرياض/ االستقالل:
أقدم مجهولون، االثنين، على حرق شجرة طلح معمرة في محافظة القويعية 

التابعة لمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.
وانتش���ر مقطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي للشجرة وقد شبت في 

أسفل جذعها النار لدرجة مشارفتها على السقوط. 
وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من قبل نشطاء البيئة في المملكة، انتهت 
بتدخ���ل عاجل من قبل الجهات المعنية ف���ي المحافظة إلصالح الضرر الذي 

لحق بالشجرة وإعادتها للحياة.
وحضر العاملون في بلدية القويعية والحماية المدنية وقاموا بتطويق الجذع 

بكميات تراب كبيرة بهدف إحياء الشجرة من جديد.

غضب سعودي بعد حرق شجرة 
طلح معمرة.. والسلطات تتدخل

موسكو/ االستقالل: 
اضطر عمال النظافة في مدينة تيومين الروسية، للبحث مطوال 
في أطنان من القمامة المتراكمة، عقب رمي زوجين روس���يين 

لكيس مليء بالمال في سلة القمامة المنزلية. 
وقام الزوج���ان بدع���وة جدة أحدهم���ا للعيش معهم���ا، تاركة 
ش���قتها التي بيعت بس���عر ضخم، يتراوح بين 45 و90 ألف 
دوالر أمريكي، وذلك حس���ب أس���عار المنطقة السكنية التي 

يتواجد فيها منزل الجدة.
ولس���وء الحظ، ق���ام الزوجان بإخف���اء المال ف���ي كيس للقمامة في 
البيت، وبات من الممكن أن تختلط األمور عليهما وتتجمع المخلفات 

األخرى بسهولة في الكيس. وبالفعل، اختلطت األمور على الزوجين 
وامت���أ »الكي���س الذهبي« مع م���رور الوقت ببقايا الطع���ام والعلب 
المعدنية الفارغة، إضاف���ة إلى األموال المخبأة فيه، وألقياه مع بقية 
القمامة ف���ي الحاوية المخصصة لذلك. وبع���د أن تذكر الزوجان أن 
المال قد وضع في كيس القمامة الممتلئ، سارعا إلى حاوية القمامة 
المخصص���ة للحي الذي يقطنانه، ليفاج���آ بأن عمال النظافة قد مروا 
وأفرغوا الحاوية تماما. وأش���ار مصدر رسمي في مدينة تيومين إلى 
أن عم���ال النظافة قد تفرغوا طويال للبحث ف���ي »جبال من القمامة« 
المتراكم���ة في المكب التاب���ع للمدينة، إلى أن تمكن���وا في نهاية 

المطاف من العثور على »الكيس الذهبي«، وإعادته للزوجين.

نيويورك/ االستقالل: 
ذك���رت صحيفة نيويورك تايمز، االثنين، أن الرئيس األميركي 
دونال���د ترامب كان منزعج���ا من مدير جهاز الخدمة الس���رية 
الس���ابق راندولف أليز، وسبق وأن س���خر من مظهره الجسدي، 

ووصفه ب�«الغبي«.
ووفًقا لمصادر نيويورك تايم���ز، فإن »الدليل على وجود عالقة 
متوترة بين ترامب وأليز كان واضًحا، حتى أن ترامب س���خر من 

حجم آذان أليز«.
وفي وقت س���ابق من االثنين، ذكرت ش���بكة )س���ي.إن.إن( أن 
ترامب أقال مدير جهاز الخدمة الس���رية، الوكالة المسؤولة عن 

حماية الرئيس وغيره من كبار المسؤولين األميركيين.
قالت الش���بكة، نقال عن عدة مسؤولين باإلدارة، إن ترامب أصدر 
تعليمات للقائ���م بأعمال كبير موظف���ي البيت األبيض مايك 

مولفاني بإقالة مدير جهاز الخدمة السرية راندولف أليز.
غير أن أليز قال إنه لم ُيقل، واصفا التغيير بأنه يندرج في إطار 

»انتقال منظم في القيادة« بوزارة األمن الداخلي.
يأتي ذلك بعد يوم من استقالة مسؤول كبير آخر بفريق األمن 

القومي، وهي وزيرة األمن الداخلي كيرستشن نيلسن.
ووصف مسؤول اإلقالة لسي.إن.إن بأنها »تطهير شبه ممنهج« 

في وزارة األمن الداخلي التي يتبعها جهاز الخدمة السرية.

قبل اإلقالة.. ترامب »يسخر من 
أذني« مدير فريق حمايته

تصرف غريب يطلق عملية بحث 
شاملة في »جبال من القمامة«

لندن/ االستقالل: 
يب���دو أن عائق الق���راءة والكتاب���ة لم يمنع 
مدرس���ة ثانوية من مدارس النخبة في لندن 
من تعيين فيصل أحمد مدرسا فيها، بحسب 

ميل أونالين البريطانية.
فقد منحت مدرس���ة س���انت توم���اس مور 
الكاثوليكي���ة في وود غرين ف���ي العاصمة 
البريطاني���ة الضوء األخض���ر لبدء العمل في 

وظيفة مدرس.

وجاء القرار من قبل برنامج تدريب المعلمين 
"علم أوال" )تيتش فيرس���ت( في المدرس���ة، 
وذل���ك على الرغم من "معانات���ه الكبيرة في 
الكتابة" والمش���كالت التي يعاني منها في 

قراءة وفهم االختبارات المكتوبة.
لكن بعد أيام قليلة على بدء عمله مدرسا، في 
استدعته  ش���مالي لندن،  الواقعة  المدرسة 

اإلدارة وأوقفته عن العمل.
ويبدو أن فيصل أحمد يعاني من مرض "خلل 

األداء التنموي" )ديسبراكسيا( وهو عبارة عن 
اضطراب عصبي مزمن من مرحلة الطفولة.

وأبلغ فيصل المدير مارك روالند بأنه ال يقدر 
على الكتابة ألكثر من بضع دقائق، نظرا لما 

يسببه من ألم، بسبب المرض.
 يش���ار إلى أن "عل���م أوال" عبارة ع���ن برنامج 
الذين   المتميزي���ن  للخريجين  اس���تقطاب 
يتقدم���ون للحصول عل���ى مؤهالت التعليم 
أثن���اء فت���رة الدراس���ة ويظه���رون قدرات 

متقدمة في هذا المجال.
وظه���رت الفضيحة عندما رفع فيصل أحمد، 
وه���و ف���ي الثالثيني���ات من العم���ر، دعوى 
االستقالة  بس���بب  المدرس���ة  قضائية ضد 
القائم���ة على التعس���ف، والتميي���ز القائم 
عل���ى اإلعاقة بعد أن تقدم باس���تقالته جراء 

الغضب.
الغري���ب في األم���ر أنه كان مق���ررًا أن يقوم 
فيصل أحمد الذي ال يتقن القراءة وال الكتابة 

ويعان���ي من فهم النص���وص، كان مقررًا أن 
يقوم بتدريس مادة الدراس���ات االقتصادية 
للمس���توى األول  في نظام شهادة الثانوية 
العامة في بريطانيا المعروف اختصارا باسم 

"جي سي أس إي".
وبينم���ا رفضت لجنة التوظيف المركزية في 
لندن مزاعم فيصل أحمد وأسقطت القضية، 
أظهرت الوثائق أنه خسر الدعوى القضائية 

ضد المدرسة أواخر مارس الماضي.

مــدرس ثانــوي فــي لنــدن.. ال يقــرأ وال يكتــب
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