
غزة/ قاسم األغا:
عّبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
طالل أب���و ظريفة عن رفض جبهت���ه عقد اجتماع 

بين رئيس السلطة الفلس���طينية محمود عّباس، 
"بنيامين  االحت���الل  حكوم���ة  ورئيس 
أّك���د وزير الخارجية  نتنياهو". وأمس، 

مصر تقرر إغالق معبر رفح أليام 
بسبب أعياد وأعمال صيانة

غزة/ االستقالل:
قررت الس���لطات المصري���ة إغالق معبر 
رف���ح أمام حركة األف���راد والبضائع أليام 
الفت���رة المقبلة؛ بس���بب أعياد س���نوية 
وصيانة وتأهيل بنية تحتية في المعبر 

بالجانب المصري.
وأف���اد مص���در مطل���ع ب���أن الس���لطات 
المصرية قررت إغالق المعبر أمام حركة 

األف���راد أي���ام )25 و29 أبريل الجاري و1 
مايو المقبل(؛ بس���بب أعياد سنوية لدى 

مصر.
وأضاف المصدر: »كما س���يجري توقيف 
توري���د البضائ���ع بالكامل م���ن يوم 20 
أبريل الجاري حتى األول من مايو المقبل 
بس���بب صيانة وتأهيل البنية التحتية 

في المعبر بالجانب المصري«.
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األغوار: االحتالل يصادر 51 
ألف دونم ويعزل 5 قرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، المواطن عوض محمد العباسي 
على هدم منزله "قيد اإلنش���اء" في حي س���ويح ببلدة س���لوان جنوب المسجد 

الخليل/ االستقالل: 
اصيب عش���رات المواطنين من بينهم طلبة م���دارس، أمس الثالثاء، 
باالختن���اق خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في محيط 
مدرس���تي طارق ب���ن زياد، والخليل األساس���ية للبنين ف���ي المنطقة 

إصابات بالرصاص واالختناق خالل
 مواجهات مع االحتالل بالقدس والخليل

االحتالل يجبر مقدسيًا 
على هدم منزله بسلوان

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي مس����ؤول ملف األسرى جميل 

عليان، أن األس����رى في س����جون االحتالل "اإلس����رائيلي" هم 
أيقونة الجهاد والمقاومة وأن إنجازهم باالنتصار في معركة 

د.عليان: األسرى أيقونة الجهاد والمقاومة
 وإنجازهم رسالة للتمسك بالوحدة

أبو ظريفة لـ »االستقالل«: نرفض لقاء »عباس«
 بـ »نتنياهو« والرهان على عودة المفاوضات

هنية: انتصار األسرى سينعكس 
إيجابًا على تفاهمات الهدوء

غزة/ االستقالل:
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إسماعيل 

هنية: إن انتصار األسرى في سجون االحتالل سيكون له ظالل 
إيجابية على تفاهمات الهدوء على جبهة قطاع غزة.

عشية يوم األسير .. الصور والذكريات
 تشعل حنين أمهات األسرى 

غزة/ سماح المبحوح:  
كعادتها منذ 27عامًا  تحاول والدة عميد األس���رى ف���ي قطاع غزة ضياء األغا 

أن تسابق نبضات قلبها خطوات قدميها خالل رحلتها من مدينة 
خانيون���س جنوب القطاع باتجاه مدينة غزة ؛ إلحياء فعاليات يوم 

فصائل تنتقد استعداد عباس لقاء نتنياهو دون شروط 
غزة / االستقالل:

انتقدت فصائل فلس���طينية أمس الثالثاء، اس���تعداد 
رئي���س الس���لطة محمود عب���اس للقاء رئي���س حكومة 

االحت���الل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو دون ش���روط، 
واش���تراطه لقاء القوى الوطني���ة. وكان وزير 
الخارجية والمغتربين رياض المالكي أعلن عن 

نائب رئيس أركان االحتالل السابق: أمامنا اختبار صعب بغزة

غزة/ االستقالل:
قال نقيب الصيادين نزار عياش مس���اء أمس الثالثاء، إن س���لطات االحتالل 

اإلسرائيلي وسعت مس���احة الصيد المسموحة ببحر قطاع غزة ل� 
15 مياًل بحرًيا. وذكر عياش في تصريح صحفي أمس، أن االرتباط 

عّياش: توسعة إضافية 
لمساحة الصيد ببحر قطاع غزة

نفــاد الحليــب العالجــي 
يهــدد أطفــال غــزة

غزة/ االستقالل:
من المقرر أن تحيي جماهير ش���عبنا الفلسطيني 
ف���ي الداخل والخ���ارج اليوم األربع���اء، ذكرى يوم 
األسير الفلس���طيني، الذي يصادف السابع عشر 

من أبريل/ نيس���ان من كل عام. ويأتي إحياء هذه 
المناس���بة بالتزامن م���ع االنتصار ال���ذي حققته 
الحركة األسيرة مس���اء اإلثنين الماضي بانتزاعها 
اتفاقًا يلبي مطالبهم العادلة، بعد ثمانية أيام من 

اإلضراب عن الطعام الذي ش���ارك فيه المئات من 
األسرى رفضًا لمجموعة من اإلجراءات والممارسات 

اإلس���رائيلية التي كان���ت ترمي إلى 
مزيد من التضييق عليهم.

على وقع انتصار »معركة الكرامة 2«

جماهير شعبنا تحيي اليوم »يوم األسير الفلسطيني«

األوقاف تحذر من »العبث 
بالنار« بالمسجد األقصى

معروف: تسديد رسوم الخدمات 
الحكومية بغزة من »المستحقات« قريبًا

) APA images (              جانب من املهرجان الذي نظم بغزة اأم�س احتفاء بانت�صار معركة الكرامة
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الخليل/ االستقالل: 
دهس مس����توطن الثالثاء طف����اًل في حارة 
الس����اليمة بمدينة الخلي����ل جنوب الّضفة 
الغربي����ة. وأف����ادت مص����ادر محلي����ة بأّن 
مستوطنًا دهس الطفل عمر رأفت الساليمة 
)6 أعوام( أثناء عودته من مدرسته، قبل أن 

يفّر المستوطن من المكان.
وجرى نقل الطفل إلى مستشفى الخليل 
الحكومي، مصابًا بجروح في وجهه ورأسه، 

ووصفت إصابته بالمتوسطة.

رام الله/ االستقالل:
 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس 12 
مواطنًا من مناطق مختلفة ف����ي محافظات الضفة 

الغربية.
وبّين نادي األس����ير، في بيان أص����دره، أن االحتالل 
اعتقل خمسة مواطنين من محافظة القدس، وهم: 
محمد مأمون محيسن )15 عامًا(، وعبد الرحمن أحمد 
أب����و ريالة )14 عامًا(، ومهند مأم����ون أبو عصب )15 
عامًا(، وعدن����ان مروان أبو ريال����ة )21 عامًا(، وجميل 

هشام ناصر )21 عامًا(.
وبدوره، ذكر عضو لجنة المتابعة بالعيسوية محمد 
أب����و الحمص، أن قوات ومخابرات االحتالل اقتحمت 
البلدة، وداهمت عدة منازل وشنت حملة اعتقاالت 

طالت 5 من أبناء البلدة.

وأوض����ح أن ق����وات االحتالل صعدت خ����الل األيام 
الماضية من الحملة ضد أهالي البلدة، من االقتحام 
للبلدة على مدار الس����اعة واالنتش����ار في الشوارع 
واستخدام القنابل الصوتية واألعيرة المطاطية بين 
المنازل والبنايات السكنية، وتوزيع إخطارات الهدم 
واستدعاءات لمراجعة البلدية، إضافة الى التواجد 

والتمركز على مداخل البلدة.
كما اعتقل����ت قوات االحتالل مواطنين من محافظة 
الخليل، وهما: محمد راتب أبو صبيح، ويوسف أحمد 
العكر، إضافة إل����ى ثالثة مواطنين من محافظة رام 
الل����ه والبيرة وه����م: راغب محم����د التميمي، وهالل 
ممدوح عطا، وس����ليمان س����الم قطش، فيما اعتقل 
عادل صباح من نابلس، ومحمد فتح الله عيد دحدول 

من سلفيت.

القدس المحتلة / االستقالل:
أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى 
المبارك أن الحريق الذي اندلع، في غرفة الحارس في ساحة 
المصلى المرواني بالمس���جد األقص���ى كان نتيجة »عبث 

الفتيان« في المنطقة.
وأش���ادت األوقاف في بيان لها، بطاقم إطفائية المسجد 
األقصى ليقظته���م وحرصهم على مرافق المس���جد، إذ 
س���يطروا على الحريق الذي نش���ب في غرفة الحارس في 

ساحة المرواني.
وأهاب���ت بالمصلين القاطنين حول المس���جد وفي البلدة 
القديمة توعية أطفالهم بعدم العب���ث بالنار، وخصوًصا 
داخل المس���جد األقصى، والذي كان���ت نتيجته احتراق 
غرفة الحارس في ساحة المرواني، وتنمية حبهم للمسجد 
والحفاظ عليه وحس���ن الرباط فيه وع���دم اللعب أو المس 
بممتلكاته. وش���ددت األوقاف اإلسالمية على أن المسجد 

األقصى أمانة في أعناقنا جميًعا.

القدس المحتلة- الخليل/ االستقالل:
أصيب أمس الثالثاء، العشرات من المواطنين بينهم 
طلب���ة مدارس، برصاص االحت���الل واالختناق، خالل 
مواجهات متفرقة مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في 
كل من بلدة حزما ش���رقي القدس المحتلة ومدينة 

الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
فقد أصيب مساء أمس  شاب بالرصاص الحي، خالل 
مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي 

في بلدة حزما، شرق القدس المحتلة.

وأفاد ش���هود عيان، بأن الش���اب أصيب في قدمه 
اليس���رى، نقل إثرها إلى مجمع فلس���طين الطبي 
بمدين���ة رام الله. كما أصيب عش���رات المواطنين 
من بينه���م طلبة مدارس، أم���س، باالختناق خالل 
مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في محيط 
مدرستي طارق بن زياد، والخليل األساسية للبنين 

في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.
ونقل���ت وكالة األنباء الرس���مية »وف���ا« عن مصادر 
محلي���ة قولها: »إن مواجهات اندلعت بين ش���بان 

وق���وات االحتالل بالقرب من المدرس���تين أطلقت 
خاللها األعيرة المطاطي���ة، وقنابل الصوت، والغاز 
الس���ام، ما تسبب بإصابة العشرات بحاالت اختناق 

جراء استنشاق الغاز، وتم معالجتهم ميدانيًا«.
وتش���هد مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين يومي���ا مواجهات مع ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي، وذلك في س���ياق الرفض الش���عبي 
المتواصل لالحتالل ال���ذي ال يتوانى عن التنكيل 

بالفلسطينيين والتضييق عليهم.

الخليل/ االستقالل:
هدمت قوات االحتالل االس����رائيلي، يوم 
أمس، خيمة س����كنية في قرية سوسيا 
جنوب ش����رق يط����ا جن����وب الخليل في 

الضفة الغربية.
وأكد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار 
واالستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن 
قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية هدمت 
خيمة سكنية تعود لعائلة حسين راضي 

النواجعة، ويقطنها 10 أفراد.
الحقوقية  المؤسس����ات  الجبور  وناش����د 
والوطني����ة والدولية بالتدخ����ل العاجل، 
لوضع ح����د لهذه الممارس����ات الهمجية 
التي ته����دف إلى ترحيل المواطنين من 

أراضيهم، ومنعهم من تربية المواشي.

االحتالل يهدم خيمة سكنية جنوب الخليل

رام الله / االستقالل:
أعلن مس����ؤول ملف األغ����وار في محافظة طوباس معتز بش����ارات عن 
مصادرة س����لطات االحتالل 51 أل����ف دونم إلى جانب عزل خمس قرى 
بدوية في منطقة األغوار والس����يطرة على ينابيع المياه وآليات زراعية 

وخاليا شمسية.
وأوضح بشارات يوم أمس، أن سياسة االحتالل واضحة بفصل األغوار 
عن باقي قرى محافظة طوباس في إشارة لترسيم حدود هذه األراضي، 
مش����يرا إلى أن س����لطات االحت����الل صنفت هذه األراض����ي بالمنطقة 
العس����كرية ورفضت دخول أصحابها إال بتصريح من ما يس����مى قائد 

جيش االحتالل بالضفة.
وأكد مس����ؤول ملف األغوار في محافظة طوباس أن هذه السياس����ات 
تهدف لتهجير وطرد العائالت ضمن مخطط االحتالل لالستيالء على 

األغوار حسب القرارات االحتاللية التي تصدر بشكل يومي.

األغوار: االحتالل يصادر 51 
ألف دونم ويعزل 5 قرى

إصابات بالرصاص واالختناق خالل
 مواجهات مع االحتالل بالقدس والخليل

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلس���رائيلي، ي���وم أمس، المواطن 
عوض محمد العباس���ي على هدم منزله "قيد اإلنشاء" في 
حي سويح ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك .

ولفت مرك���ز معلومات وادي حلوة، إل���ى أن عملية الهدم 
ج���اءت بعد تلقي المواطن العباس���ي إخط���ارًا من بلدية 

االحتالل بهدم المنزل، بحجة البناء دون ترخيص.
وأشار المواطن العباسي إلى أن طواقم البلدية اقتحمت المنزل 

أواخر آذار/ مارس الماضي عدة مرات، ومنعته من مواصلة العمل 
والبن����اء، ومطلع الش����هر الجاري أصدرت ق����رار الهدم، موضحًا 
أن����ه توجه خالل األيام الماضية لمح����اٍم ومهندس في محاولة 
لترخيص المنزل، لكن أكدا أن المنطقة ال يوجد فيها "خط بناء"، 
وق����رار الهدم دخل حيز التنفيذ. وذكر أنه اضطر لهدم المنزل 
بي����ده، تفادًيا لدفع غرامة مالية وأج����رة هدم لطواقم االحتالل، 
الفًتا إل����ى أن بلدية االحتالل هدمت له المنزل عام 2007، وعاد 

العام الماضي ببنائه للعيش فيه مع أسرته.

األوقاف تحذر من »العبث بالنار« بالمسجد األقصى االحتالل يجبر مقدسيًا على هدم منزله بسلوان

 يافا / االستقالل:
 اقتحمت قوات كبيرة من الش���رطة اإلس���رائيلية، يوم أمس، مقبرة اإلسعاف 
اإلسالمية في مدينة يافا في أراضي عام 1948، لحماية طواقم بلدية يافا التي 
تسعى لنبش األضرحة وتجريف المقبرة لصالح إنشاء مشروع إليواء المشردين 

على أرضها.
وطوقت قوات االحتالل المقبرة من كافة الجهات، ومنعت الفلس���طينيين من 
الوصول إليها، فيما يخش���ى المواطنون من إقدام بلدية "تل أبيب" على نبش 

القبور، وانتهاك حرمة المقبرة.
وناشد رئيس الهيئة اإلسالمية في مدينة يافا المحامي محمد دريعي، األهالي 

في يافا بالتوجه إلى المقبرة، والتصدي القتحامها، وانتهاك حرمتها.
وكانت الهيئة قد أتمت طمر القبور بعد نبشها من قبل "سلطة اآلثار" والبلدية، 

إال أن األخيرة أصرت على نبشها، لمشروع تنوي إقامته على أراضيها.

االحتالل يقتحم مقبرة اإلسعاف 
بيافا لنبش األضرحة والتجريف

االحتالل يعتقل 12 مواطنًا من الضفة والقدس مستوطن 
يدهس طفال 

بالخليل

خان يونس/ االستقالل: 
فتح���ت زوارق االحت���الل اإلس���رائيلي الحربي���ة، يوم أم���س، نيران 
رشاش���اتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين ببح���ر رفح وخانيونس 

جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، قي���ام الزوارق الحربية بإطالق النار تجاه مراكب 

الصيادين، مما أجبرهم على مغادرة البحر خوًفا على حياتهم.
وعلى الرغم من توسيع االحتالل مساحة الصيد المسموح للصيادين في 
قطاع غزة، لمسافة تصل إلى 15 كلم إال أن زوارق االحتالل تالحق مراكب 

الصيادين وتحاول تخريب عملهم.

زوارق االحتالل تستهدف 
مراكب الصيادين جنوب القطاع
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غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي مس����ؤول 
ملف األس����رى جميل عليان، أن األس����رى في سجون 
االحتالل "اإلسرائيلي" هم أيقونة الجهاد والمقاومة 
وأن انجازه����م باالنتصار في معركة الكرامة رس����الة 
للش����عب الفلس����طيني وقيادته بالتمسك بالوحدة 

الوطنية وااللتزام بها.
وشدد القيادي عليان، خالل مهرجان نظمته مؤسسة 
مهجة القدس للش����هداء واألسرى والعمل النسائي 
لحرك����ة الجهاد اإلس����المي ف����ي فلس����طين احتفاء 
بانتصار معركة الكرامة 2، أن األس����رى حققوا انجازًا 
كبي����رًا يتمثل في انتصارهم ف����ي معركة الكرامة 2 

حيث أجبر االحتالل على اإلذعان لشروطه.
وأوضح عليان، أن هذا اإلنج����از الذي حققته الحركة 
األس����يرة ُيبن����ى عليه، وه����ي التي عودت الش����عب 
الفلس����طيني عل����ى اإلنج����ازات المتتالي����ة، حي����ث 
قه����روا بإرادته����م وصالبتهم ووحدتهم الس����جان 

"اإلس����رائيلي"، موجه����ًا التحية لكافة األس����رى في 
سجون االحتالل.

وبين عليان، أن انجاز األسرى لم يكن عفويًا بل انجاز 

كتب بالدم والج����وع والعطش والقيم واإلرادة، وهي 
خطوة على خطوات كثيرة والش����عب الفلس����طيني 
ال يرض����ى بأقل م����ن تحريرهم جميعًا من س����جون 

االحتالل.
وش����دد على أن قضية األس����رى مباركة، حيث قدموا 
رس����الة وحدة بأنه دون الوحدة يك����ون العمل قاصرًا 
ويجب مغادرة س����احة االنقس����ام للوص����ول للعمل 
الوح����دوي، داعيًا كافة الش����رائح للوقوف على قلب 

رجل واحد لالنتصار للقضية الفلسطينية.
ولف����ت إل����ى أن الوح����دة مطلوب����ة في ظ����ل قاطرة 
اإلرهاب األمريكي واإلس����رائيلي التي تقتحم حياة 
الفلس����طينيين في الضفة المحتلة، وتريد أن تصل 

لغزة إلخراج أهلها منها.
وأكد ان الس����جن هو الس����احة المتقدمة في الصراع 
والب����د أن نعت����رف أن أس����رانا هم أيقون����ة الجهاد 
والمقاوم����ة ويجب أن نحتضنهم، ونكرمهم بداًل من 

قطع رواتبهم وفرض العقوبات عليهم.
ودع����ا علي����ان الس����لطة الفلس����طينية، لرف����ع كافة 
اإلجراءات العقابية بحق األس����رى وتكريمهم بعدم 

منع الرواتب وقطعها.

د.عليان: األسرى أيقونة الجهاد والمقاومة وإنجازهم رسالة للتمسك بالوحدة

غزة/ قاسم األغا:
عّبر عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطي���ة ط���الل أب���و ظريفة عن 
رفض جبهته عقد اجتماع بين رئيس 
عّباس،  محمود  الفلس���طينية  السلطة 
"بنيامين  االحت���الل  ورئيس حكوم���ة 

نتنياهو".
وأمس، أّكد وزير الخارجية والمغتربين 
الفلسطيني رياض المالكي، استعداد 
نتنياهو دون  للق���اء  عّب���اس  الرئيس 
شروط مسبقة، حال استضافت موسكو 

هذا اللقاء".
وقال أبو ظريفة لصحيفة "االستقالل":" 
إن ذلك يتناقض ويتعارض مع موقف 
لمنظمة  والمركزي  الوطني  المجلَسْين 
التحرير الفلسطينية، بسحب االعتراف 
بدول���ة االحتالل، ووق���ف كل اللقاءات 
مع���ه إل���ى جان���ب اإلدارة األمريكية، 
وتجاوز اتفاق أوسلو، وعدم الرهان على 

إمكانية العودة للمفاوضات". 
وفيم���ا ش���ّدد على أن اتفاق "أوس���لو" 
ومنذ ربع قرن عل���ى توقيعه لم يجلب 
إاّل الكوارث؛ مطالًبا بتبّني استراتيجية 
وطنية جدي���دة، ُتخّل بمي���زان القوى 
على األرض، وُتجبر االحتالل والمجتمع 

الدولي عل���ى الدعوة لمؤتم���ر )دولي( 
ينعقد على أس���اس قرارات الش���رعية 
دول���ة  بقي���ام  المتمثل���ة  الدولي���ة، 
فلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة 
الالجئي���ن الفلس���طينيين وفق القرار 
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طريق امل�صاحلة 
وأش���ار إل���ى أن الدع���وة لعق���د اإلطار 
الموقت لمنظمة التحرير )يضم األمناء 
العامي���ن للفصائ���ل(، يفت���ح الطريق 
أمام المعالجة الجاّدة للش���أن الداخلي 
الفلسطيني، وما أفرزته حالة االنقسام.

وفي ه���ذا اإلطار لفت إل���ى أن الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلس���طين تبذل 
جه���وًدا لما وصف���ه "لملم���ة األوضاع 
الداخلية"، من خالل الترتيب لعقد لقاء 

يجمع مختلف الفصائل الوطنية.
وكان األمين العام للجبهة الديمقراطية 
نايف حواتم���ة، أعل���ن الجمعة، خالل 
ترؤسه وفًدا من الجبهة إلى روسيا، أنه 
يبحث مع "موسكو" عقد لقاء جديد بين 

الفصائل بأقرب فرصة.
وق���ال حواتمة: "نعمل )م���ع الخارجية 
الروس���ية( من أجل خط���وات جديدة، 
في مقدمتها حوار جديد بأقرب فرصة 

ممكن���ة، لنبحث مرة أخ���رى، العالقات 
الوطنية،  الوحدة  الفلسطينية وقضايا 
ونبحث قضايا تطبي���ق القرارات التي 
اتخذناه���ا ف���ي مؤسس���ات منظم���ة 

التحرير، وباإلجماع الوطني أيًضا".
ولفت أبو ظريفة إل���ى أهمية الدور 
الروس���ي في المصالحة بين طرفي 
الفلسطينية  والقضية  االنقس���ام، 

عموًما.
وقال: "إن روسيا دولة دائمة العضوية 
)بمجل���س األم���ن( لديها ورق���ة قوة، 
تستطيع من خاللها الدفاع عن الحقوق 
الفلسطينية، ولعب دور إيجابي داخلي 

بتقريب وجهات النظر".
واس���تضافت روس���يا يومي 11 - 12 
فبراير الماضي، حوارات بين الفصائل 
في محاولة لتقريب وجهات النظر بين 
حركتي "فتح" و"حماس"، لكن الحوارات 
انته���ت دون إص���دار بيان مش���ترك، 
على  و"الجه���اد"  "حم���اس"  العتراض 

بنوٍد فيه.

م�صريات العودة
وعن تفاهمات "كس���ر حصار غزة"، لم 
يخِف أب���و ظريفة وهو عض���و الهيئة 
الوطنية العليا لمسيرات العودة تلكًؤا 

من االحتالل لجهة تنفيذها.
وق���ال: "إذا م���ا بقى االحت���الل يتباطأ 
في تنفي���ذ التفاهمات )اإلنس���انية(؛ 
فإننا س���نفّكر بإمكانية عودة وس���ائل 
المقاومة الش���عبية )الخش���نة(، مبيًنا 
أن مصر عبر وفدها األمني تتابع س���ير 

التفاهمات بكل "إيجابية".
وأض���اف: "نتمّن���ى أن ُتس���فر متابعة 

التزام  لجه���ة  المصريي���ن،  األش���قاء 
تنفيذ  ف���ي  اإلس���راع  االحت���الل على 

التفاهمات، والتوقف عن خرقها". 
ويخت���رق االحت���الل بش���كل متك���رر 
التفاهمات اإلنس���انية، من خالل قتله 
المتعّمد بالرصاص الحّي للمتظاهرين 
الع���ودة،  بمس���يرات  الس���لمّيين 
واستهداف الصيادين في بحر القطاع.

وأس���فرت اعت���داءات االحت���الل على 
المش���اركين بمس���يرات الع���ودة منذ 
انطالقه���ا يوم 30 م���ارس 2018، عن 
فلس���طينًيا،   273 نح���و  استش���هاد 
وإصاب���ة آالف آخرين بج���راح متفاوتة. 

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وعلى وقع التفاهم���ات؛ أعلن االحتالل 
عن توسيع مساحة الصيد البحري في 
بحر قط���اع غزة، إلى )15( مي���اًل بحرًيا، 
وتسهيالت "ملحوظة" بحركة البضائع 

والُتّجار على المعابر )مع االحتالل(.
ُيكّثف وفد  الماضية،  األس���ابيع  ومنذ 
أمني مص���رّي جهوده بي���ن قطاع غزة 
جهود  الس���تكمال  االحت���الل؛  وكيان 
"كس���ر الحصار"، التي تقودها القاهرة 
من���ذ أش���هر ع���ّدة، إلى جان���ب األمم 

المتحدة وقطر.

اعتبره تناقضًا مع موقف المجلسين "الوطني" و "المركزي"

أبو ظريفة لـ »االستقالل«: نرفض لقاء »عباس« بـ »نتنياهو« والرهان على عودة المفاوضات

غزة/ االستقالل:
قال رئيس المكتب السياس���ي لحرك���ة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( إس���ماعيل هنية: إن انتصار 
األس���رى في س���جون االحتالل س���يكون له ظالل 
إيجابية على تفاهمات اله���دوء على جبهة قطاع 

غزة.
وأوض���ح هنية، خ���الل كلمة له بجلس���ة للمجلس 
التشريعي في غزة للتضامن مع األسرى، أن قضية 
األس���رى كانت في تفاصيل مباحثات الهدوء على 

جبهة غزة.
وأض���اف »قلنا لألخوة في مصر وقطر وميالدينوف 
)منسق األمم المتحدة للسالم في الشرق األوسط( 
إنه ال يمكن التوصل لتفاهمات مستقرة إذا لم يتم 

حل قضية األسرى داخل السجون«.
وتابع »بل إن الجهود التي تبذل للوصول لتفاهمات 
أو هدوء عل���ى جبهة القطاع يمك���ن أن تنهار إذا 
اس���تمر الوض���ع هكذا داخ���ل الس���جون، وذّكرنا 
الوسطاء أن ش���رارة حرب 2014 انطلقت من داخل 

السجون«.
وذكر هنية أنه فتح خط اتصال مع األس���ير القائد 
عباس السيد من داخل س���جون االحتالل بحضور 
ميالدين���وف، واس���تمع المبعوث األمم���ي إلى ما 
يتعرض له األس���رى من انتهاكات في الس���جون، 
مؤكدًا أن قضية األس���رى كانت ف���ي إطار الجدول 
الزمن���ي للتفاهمات الذي تس���لمته الفصائل من 

مصر.

وقال: »تلقيت في س���اعة متأخرة م���ن ليلة أمس 
األول اتصااًل من األسير القائد عباس السيد أبلغنا 
فيه بتحيات وتقدير وشكر األسرى لكل الفصائل 
والمقاومة والش���عب ومصر على إس���هامهم في 

تحقيق انتصار األسرى«.
وفي س���ياق متصل، قال هنية إن قطع الس���لطة 
الفلس���طينية رواتب األسرى والش���هداء »طعنة 

غادرة في ظهر األسرى وأهاليهم«.
وأضاف »ال أعرف ثورة في التاريخ المعاصر تقاتل 
المحتل تتحول لتشكل س���وًرا حامًيا له، وتضرب 
عناص���ر القوة والكرامة ف���ي مجتمعها وعلى رأس 

هذه العناصر األسرى وأهاليهم«.
وأعلن هنية بصفته نائًبا في المجلس التشريعي 

ورئيس وزراء سابق عن رفضه تقاضي راتبه تضامًنا 
مع أهالي األسرى المقطوعة رواتبهم، وتوزيعه على 

عدد من أهالي األسرى المقطوعة رواتبهم.
وتاب���ع »ال يج���وز عل���ى اإلطالق أن يعي���ش هؤالء 
الصام���دون المحروم���ون من أبنائه���م في ظروف 
صعبة، وأباطرة المال في أوساط رسمية يتنعمون 
باألم���وال ويبذرون بثروات الش���عب ويس���تأثرون 

بمقدراته«.
وف���ي موضوع آخر، ش���دد هنية عل���ى أن »غزة لن 
تنفصل عن األرض والش���عب والقدس واألس���رى 
والالجئين، ونحن شعب نرفض التوطين، مؤكدًا أن 
غزة لن تتمدد بسيناء ولو شبًرا واحًدا بل ستتمدد 

في أرضها الفلسطينية شمااًل.

هنية: انتصار األسرى سينعكس إيجابًا على تفاهمات الهدوء
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غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي مس����ؤول 
ملف األس����رى جميل عليان، أن األس����رى في سجون 
االحتالل "اإلسرائيلي" هم أيقونة الجهاد والمقاومة 
وأن انجازه����م باالنتصار في معركة الكرامة رس����الة 
للش����عب الفلس����طيني وقيادته بالتمسك بالوحدة 

الوطنية وااللتزام بها.
وشدد القيادي عليان، خالل مهرجان نظمته مؤسسة 
مهجة القدس للش����هداء واألسرى والعمل النسائي 
لحرك����ة الجهاد اإلس����المي ف����ي فلس����طين احتفاء 
بانتصار معركة الكرامة 2، أن األس����رى حققوا انجازًا 
كبي����رًا يتمثل في انتصارهم ف����ي معركة الكرامة 2 

حيث أجبر االحتالل على اإلذعان لشروطه.
وأوضح عليان، أن هذا اإلنج����از الذي حققته الحركة 
األس����يرة ُيبن����ى عليه، وه����ي التي عودت الش����عب 
الفلس����طيني عل����ى اإلنج����ازات المتتالي����ة، حي����ث 
قه����روا بإرادته����م وصالبتهم ووحدتهم الس����جان 

"اإلس����رائيلي"، موجه����ًا التحية لكافة األس����رى في 
سجون االحتالل.

وبين عليان، أن انجاز األسرى لم يكن عفويًا بل انجاز 

كتب بالدم والج����وع والعطش والقيم واإلرادة، وهي 
خطوة على خطوات كثيرة والش����عب الفلس����طيني 
ال يرض����ى بأقل م����ن تحريرهم جميعًا من س����جون 

االحتالل.
وش����دد على أن قضية األس����رى مباركة، حيث قدموا 
رس����الة وحدة بأنه دون الوحدة يك����ون العمل قاصرًا 
ويجب مغادرة س����احة االنقس����ام للوص����ول للعمل 
الوح����دوي، داعيًا كافة الش����رائح للوقوف على قلب 

رجل واحد لالنتصار للقضية الفلسطينية.
ولف����ت إل����ى أن الوح����دة مطلوب����ة في ظ����ل قاطرة 
اإلرهاب األمريكي واإلس����رائيلي التي تقتحم حياة 
الفلس����طينيين في الضفة المحتلة، وتريد أن تصل 

لغزة إلخراج أهلها منها.
وأكد ان الس����جن هو الس����احة المتقدمة في الصراع 
والب����د أن نعت����رف أن أس����رانا هم أيقون����ة الجهاد 
والمقاوم����ة ويجب أن نحتضنهم، ونكرمهم بداًل من 

قطع رواتبهم وفرض العقوبات عليهم.
ودع����ا علي����ان الس����لطة الفلس����طينية، لرف����ع كافة 
اإلجراءات العقابية بحق األس����رى وتكريمهم بعدم 

منع الرواتب وقطعها.

د.عليان: األسرى أيقونة الجهاد والمقاومة وإنجازهم رسالة للتمسك بالوحدة

غزة/ قاسم األغا:
عّبر عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطي���ة ط���الل أب���و ظريفة عن 
رفض جبهته عقد اجتماع بين رئيس 
عّباس،  محمود  الفلس���طينية  السلطة 
"بنيامين  االحت���الل  ورئيس حكوم���ة 

نتنياهو".
وأمس، أّكد وزير الخارجية والمغتربين 
الفلسطيني رياض المالكي، استعداد 
نتنياهو دون  للق���اء  عّب���اس  الرئيس 
شروط مسبقة، حال استضافت موسكو 

هذا اللقاء".
وقال أبو ظريفة لصحيفة "االستقالل":" 
إن ذلك يتناقض ويتعارض مع موقف 
لمنظمة  والمركزي  الوطني  المجلَسْين 
التحرير الفلسطينية، بسحب االعتراف 
بدول���ة االحتالل، ووق���ف كل اللقاءات 
مع���ه إل���ى جان���ب اإلدارة األمريكية، 
وتجاوز اتفاق أوسلو، وعدم الرهان على 

إمكانية العودة للمفاوضات". 
وفيم���ا ش���ّدد على أن اتفاق "أوس���لو" 
ومنذ ربع قرن عل���ى توقيعه لم يجلب 
إاّل الكوارث؛ مطالًبا بتبّني استراتيجية 
وطنية جدي���دة، ُتخّل بمي���زان القوى 
على األرض، وُتجبر االحتالل والمجتمع 

الدولي عل���ى الدعوة لمؤتم���ر )دولي( 
ينعقد على أس���اس قرارات الش���رعية 
دول���ة  بقي���ام  المتمثل���ة  الدولي���ة، 
فلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة 
الالجئي���ن الفلس���طينيين وفق القرار 

     .)194(

طريق امل�صاحلة 
وأش���ار إل���ى أن الدع���وة لعق���د اإلطار 
الموقت لمنظمة التحرير )يضم األمناء 
العامي���ن للفصائ���ل(، يفت���ح الطريق 
أمام المعالجة الجاّدة للش���أن الداخلي 
الفلسطيني، وما أفرزته حالة االنقسام.

وفي ه���ذا اإلطار لفت إل���ى أن الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلس���طين تبذل 
جه���وًدا لما وصف���ه "لملم���ة األوضاع 
الداخلية"، من خالل الترتيب لعقد لقاء 

يجمع مختلف الفصائل الوطنية.
وكان األمين العام للجبهة الديمقراطية 
نايف حواتم���ة، أعل���ن الجمعة، خالل 
ترؤسه وفًدا من الجبهة إلى روسيا، أنه 
يبحث مع "موسكو" عقد لقاء جديد بين 

الفصائل بأقرب فرصة.
وق���ال حواتمة: "نعمل )م���ع الخارجية 
الروس���ية( من أجل خط���وات جديدة، 
في مقدمتها حوار جديد بأقرب فرصة 

ممكن���ة، لنبحث مرة أخ���رى، العالقات 
الوطنية،  الوحدة  الفلسطينية وقضايا 
ونبحث قضايا تطبي���ق القرارات التي 
اتخذناه���ا ف���ي مؤسس���ات منظم���ة 

التحرير، وباإلجماع الوطني أيًضا".
ولفت أبو ظريفة إل���ى أهمية الدور 
الروس���ي في المصالحة بين طرفي 
الفلسطينية  والقضية  االنقس���ام، 

عموًما.
وقال: "إن روسيا دولة دائمة العضوية 
)بمجل���س األم���ن( لديها ورق���ة قوة، 
تستطيع من خاللها الدفاع عن الحقوق 
الفلسطينية، ولعب دور إيجابي داخلي 

بتقريب وجهات النظر".
واس���تضافت روس���يا يومي 11 - 12 
فبراير الماضي، حوارات بين الفصائل 
في محاولة لتقريب وجهات النظر بين 
حركتي "فتح" و"حماس"، لكن الحوارات 
انته���ت دون إص���دار بيان مش���ترك، 
على  و"الجه���اد"  "حم���اس"  العتراض 

بنوٍد فيه.

م�صريات العودة
وعن تفاهمات "كس���ر حصار غزة"، لم 
يخِف أب���و ظريفة وهو عض���و الهيئة 
الوطنية العليا لمسيرات العودة تلكًؤا 

من االحتالل لجهة تنفيذها.
وق���ال: "إذا م���ا بقى االحت���الل يتباطأ 
في تنفي���ذ التفاهمات )اإلنس���انية(؛ 
فإننا س���نفّكر بإمكانية عودة وس���ائل 
المقاومة الش���عبية )الخش���نة(، مبيًنا 
أن مصر عبر وفدها األمني تتابع س���ير 

التفاهمات بكل "إيجابية".
وأض���اف: "نتمّن���ى أن ُتس���فر متابعة 

التزام  لجه���ة  المصريي���ن،  األش���قاء 
تنفيذ  ف���ي  اإلس���راع  االحت���الل على 

التفاهمات، والتوقف عن خرقها". 
ويخت���رق االحت���الل بش���كل متك���رر 
التفاهمات اإلنس���انية، من خالل قتله 
المتعّمد بالرصاص الحّي للمتظاهرين 
الع���ودة،  بمس���يرات  الس���لمّيين 
واستهداف الصيادين في بحر القطاع.

وأس���فرت اعت���داءات االحت���الل على 
المش���اركين بمس���يرات الع���ودة منذ 
انطالقه���ا يوم 30 م���ارس 2018، عن 
فلس���طينًيا،   273 نح���و  استش���هاد 
وإصاب���ة آالف آخرين بج���راح متفاوتة. 

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وعلى وقع التفاهم���ات؛ أعلن االحتالل 
عن توسيع مساحة الصيد البحري في 
بحر قط���اع غزة، إلى )15( مي���اًل بحرًيا، 
وتسهيالت "ملحوظة" بحركة البضائع 

والُتّجار على المعابر )مع االحتالل(.
ُيكّثف وفد  الماضية،  األس���ابيع  ومنذ 
أمني مص���رّي جهوده بي���ن قطاع غزة 
جهود  الس���تكمال  االحت���الل؛  وكيان 
"كس���ر الحصار"، التي تقودها القاهرة 
من���ذ أش���هر ع���ّدة، إلى جان���ب األمم 

المتحدة وقطر.

اعتبره تناقضًا مع موقف المجلسين "الوطني" و "المركزي"

أبو ظريفة لـ »االستقالل«: نرفض لقاء »عباس« بـ »نتنياهو« والرهان على عودة المفاوضات

غزة/ االستقالل:
قال رئيس المكتب السياس���ي لحرك���ة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( إس���ماعيل هنية: إن انتصار 
األس���رى في س���جون االحتالل س���يكون له ظالل 
إيجابية على تفاهمات اله���دوء على جبهة قطاع 

غزة.
وأوض���ح هنية، خ���الل كلمة له بجلس���ة للمجلس 
التشريعي في غزة للتضامن مع األسرى، أن قضية 
األس���رى كانت في تفاصيل مباحثات الهدوء على 

جبهة غزة.
وأض���اف »قلنا لألخوة في مصر وقطر وميالدينوف 
)منسق األمم المتحدة للسالم في الشرق األوسط( 
إنه ال يمكن التوصل لتفاهمات مستقرة إذا لم يتم 

حل قضية األسرى داخل السجون«.
وتابع »بل إن الجهود التي تبذل للوصول لتفاهمات 
أو هدوء عل���ى جبهة القطاع يمك���ن أن تنهار إذا 
اس���تمر الوض���ع هكذا داخ���ل الس���جون، وذّكرنا 
الوسطاء أن ش���رارة حرب 2014 انطلقت من داخل 

السجون«.
وذكر هنية أنه فتح خط اتصال مع األس���ير القائد 
عباس السيد من داخل س���جون االحتالل بحضور 
ميالدين���وف، واس���تمع المبعوث األمم���ي إلى ما 
يتعرض له األس���رى من انتهاكات في الس���جون، 
مؤكدًا أن قضية األس���رى كانت ف���ي إطار الجدول 
الزمن���ي للتفاهمات الذي تس���لمته الفصائل من 

مصر.

وقال: »تلقيت في س���اعة متأخرة م���ن ليلة أمس 
األول اتصااًل من األسير القائد عباس السيد أبلغنا 
فيه بتحيات وتقدير وشكر األسرى لكل الفصائل 
والمقاومة والش���عب ومصر على إس���هامهم في 

تحقيق انتصار األسرى«.
وفي س���ياق متصل، قال هنية إن قطع الس���لطة 
الفلس���طينية رواتب األسرى والش���هداء »طعنة 

غادرة في ظهر األسرى وأهاليهم«.
وأضاف »ال أعرف ثورة في التاريخ المعاصر تقاتل 
المحتل تتحول لتشكل س���وًرا حامًيا له، وتضرب 
عناص���ر القوة والكرامة ف���ي مجتمعها وعلى رأس 

هذه العناصر األسرى وأهاليهم«.
وأعلن هنية بصفته نائًبا في المجلس التشريعي 

ورئيس وزراء سابق عن رفضه تقاضي راتبه تضامًنا 
مع أهالي األسرى المقطوعة رواتبهم، وتوزيعه على 

عدد من أهالي األسرى المقطوعة رواتبهم.
وتاب���ع »ال يج���وز عل���ى اإلطالق أن يعي���ش هؤالء 
الصام���دون المحروم���ون من أبنائه���م في ظروف 
صعبة، وأباطرة المال في أوساط رسمية يتنعمون 
باألم���وال ويبذرون بثروات الش���عب ويس���تأثرون 

بمقدراته«.
وف���ي موضوع آخر، ش���دد هنية عل���ى أن »غزة لن 
تنفصل عن األرض والش���عب والقدس واألس���رى 
والالجئين، ونحن شعب نرفض التوطين، مؤكدًا أن 
غزة لن تتمدد بسيناء ولو شبًرا واحًدا بل ستتمدد 

في أرضها الفلسطينية شمااًل.

هنية: انتصار األسرى سينعكس إيجابًا على تفاهمات الهدوء
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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 ) 195/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
عواطف عبد الحميد عبد الله جبر من سكان غزة هوية رقم 918999616 

بصفته وكيال عن: روضة عبد الحميد عبد الله سعدون
بموجب وكالة رقم: 32611 / 2019 الصادرة عن جده

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2322  قسيمة 5  المدينة أبو مدين

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

المعاملة. التاريخ: 4/16/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 192/ 2019(

يعل���ن للعموم انه تق���دم لإلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: محمود صائب مصطفى الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 

802523795 بصفته وكيال عن: محمود عادل مصطفى حسن الفرا
بموجب وكالة رقم: 7168 / 2016 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 104  قسيمة 4  المدينة خانيونس

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

المعاملة. التاريخ: 4/16/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 194/ 2019(

يعل����ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس����يد: باس����ل مصطفى 
حسن الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 700420250 بصفته وكيال عن: شريف وشادية 

وسيرينا / أبناء ياسر مصطفى حسن الفرا ورياض وشاهر / أبناء مصطفى حسن الفرا
بموجب وكالة رقم:1291 / 2010 الصادرة عن القاهرة + 8956 / 2010 

أمريكا + 3810 / 2013 خانيونس
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 104  قسيمة 4  المدينة خانيونس + قطعة 58 قسيمة 42 المدنية خانيونس 
 فمن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التق����دم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عش����ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 4/16/ 2019م

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

معاناة متجددة 
و تق���ول والدة االس���ير ل�"االس���تقالل" 
بصوته���ا المرتج���ف: " رغ���م جس���دي 
الضعيف ووضعي الصحي الس���يء ، إال 
أنني أقطع مس���افات طويلة من مدينة 
خانيون���س جن���وب القط���اع للمج���يء 
لمدينة غزة ، للمش���اركة بفعاليات يوم 

األسير " . 
وتضي���ف  : " معاناتي للوصول لمدينة 
غزة للمشاركة في يوم األسير ، ال تقارن 
بمعاناة األسرى داخل سجون االحتالل، 
فهم يرزحون تحت وطأة سجان ال يرحم 
، وهم من ضح���وا بأعمارهم رخيصة من 

أجل فلسطين " . 
وأش���ارت إلى أن معاناة األس���رى داخل 
سجون االحتالل االسرائيلي تستحق من 
الكل الفلس���طيني أن يبذلوا من أجلهم 
جه���ودًا أكب���ر ، لتحقي���ق انتصار على 
سجانيه بخروجهم جميعا من السجون 
، كما حقق األس���رى قبل أي���ام انتصارًا 
على إدارة الس���جن بعد خوضهم اضرابًا 

مفتوحًا عن الطعام دام   8 أيام . 
واعتق���ل  األس���ير االغا على ي���د قوات 
االحتالل اإلسرائيلي في 10 تشرين أول/

أكتوبر 1992 على خلفية قيامه بتنفيذ 
عملية فدائية في مستوطنة "جانيتال" 
بمجمع غوش قطيف اإلسرائيلي آنذاك 
ما أس���فر ع���ن مقتل ضابط إس���رائيلي 
وحك���م علي���ه االحتالل بالس���جن مدى  

الحياة. 
وبالتزامن مع يوم األس���ير الفلسطيني 
الذي يص���ادف الي���وم حقق األس���رى 
بس���جون االحتالل انتصارا جديدا على 
إدارة مصلحة الس���جون خالل خوضهم 
اضرابًا مفتوحًا عن الطعام تحت مسمى 
معرك���ة الكرام���ة " 2 " إذ نالوا مطالبهم 
بعد اتفاق مع إدارة مصلحة الس���جون ، 
والذي يقضى بإزالة أجهزة التش���ويش 
بتاريخ  والموافقة ألول مرة  المس���رطنة 
الحرك���ة األس���يرة عل���ى تركيب هاتف 
عموم���ي في كافة أقس���ام الس���جون ، 
واع���ادة زي���ارات أهالي قط���اع غزة إلى 

طبيعتها ، والسماح بزيارة أهالي الضفة 
بالش���هر، وإلغاء  الغربية جميًعا مرتين 

اإلجراءات والعقوبات السابقة كافة. 
وأق���ر المجل���س الوطني الفلس���طيني، 
باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في عام 1974، خالل دورته 
العادية يوم الس���ابع عش���ر من نيسان/

ابري���ل ، يوم���ًا وطني���ًا للوفاء لألس���رى 
وتضحياته���م ، باعتب���اره يومًا لش���حذ 
الهم���م وتوحي���د الجه���ود، لنصرتهم 
ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، يومًا 
للوقوف بجانبهم وبجانب  لتكريمهم و 
ذويه���م، يومُا للوفاء لش���هداء الحركة 

الوطنية األسيرة.

منا�سبة مقد�سة
وال يختلف حال والدة األسير المقدسي 
محمد أبو اسنينة )32عاما ( عن سابقتها 
، فمش���اركتها بفعالي���ات إحي���اء يوم 
األس���ير الفلس���طيني كل عام مناسبة 
مقدس���ة ال تتوانى عن الحض���ور إليها 
وه���ي تحتض���ن ص���ورة فل���ذة كبدها 

الغائب عن البيت منذ اثني عشر عاما . 
ألم وش���وق عايشتها أمهات  فقصص 
األسرى تنعكس مالمحها على وجوههن 
، فأوجاع الثمانينية أبو اسنينة لم تقف 
حاجزا أمام ارادته���ا وعزيمتها القوية ، 
فأصرت على المش���اركة ف���ي فعاليات 
إحياء يوم األسير الفلسطيني ، رغم كبر 

سنها ووضعها الصحي . 
و تجلس والدة األسير أبو اسنينة داخل 
خيمة أقيم���ت بمقر الصلي���ب األحمر ، 
تحمل ص���ورة ابنها وتقلب عينيها بين 
مالمحه الغائبة خلف س���جون االحتالل، 
والتي لم تس���تطع تخي���ل كيف أصبح، 
بعدما حرمها االحتالل م���ن زيارته منذ 

سنوات.
وتوض���ح ل�"االس���تقالل " أن مش���اركة 
أمهات األسرى في فعاليات يوم األسير 
الفلسطيني جزء من حياتهن المعتادة ، 
فرغم كبر سنهن واوجاعهم التي تزداد 
يوما بع���د اآلخر ، إال انهن يتحملن ذلك 

من أجل أبنائهن .

وتبين أن إحياء يوم األسير الفلسطيني 
جاء للتأكيد على أن االس���رى يعيشون 
ويالت داخل السجن ، وال أحد يستطيع 
نسيان قضيتهم العادلة ، مشددة على 
أنه سيأتي اليوم الذي يتحرر فيه إبنها 
وكاف���ة زمالئه بعد اب���رام صفقة تبادل 
والمقاومة  االس���رائيلي  االحت���الل  بين 
التي تأس���ر ع���ددًا من جن���ود االحتالل 

بقطاع غزة. 
ويذكر أن األسير أبو اسنينة اعتقل من 
قبل ق���وات االحتالل الصهيوني بتاريخ 
المحكم���ة  وأص���درت  2008/08/20م؛ 
الصهيوني���ة بحق���ه حكم���ًا بالس���جن 
المؤبد مرتين باإلضاف���ة إلى )40( عاما؛ 
بتهم���ة االنتماء والعضوية في س���رايا 
القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلس���المي والمش���اركة ف���ي عملي���ات 

للمقاومة أدت لمقتل جنود صهاينة.
وولد أبو اسنينة بتاريخ 1987/08/02م؛ 
وهو أع���زب من بلدة عنات���ا في القدس 

المحتلة؛ ويقبع حاليا في سجن ريمون.

عشية يوم األسير .. الصور والذكريات تشعل حنين أمهات األسرى 
غزة/ �سماح املبحوح:  

كعادتها منذ 27عامًا  حتاول والدة عميد 
الأ�سرى يف قطاع غزة �سياء الأغا اأن ت�سابق 

نب�سات قلبها خطوات قدميها خالل رحلتها من 
مدينة خانيون�س جنوب القطاع باجتاه مدينة 
غزة ؛ لإحياء فعاليات يوم الأ�سري الفل�سطيني 
.  وكمئات اأمهات الأ�سرى يف قطاع غزة تتذوق 
اأم الأ�سري �سياء الأغا لوعة الفراق واحلرمان 

من روؤية فلذة كبدها واأكرب اأبنائها، فال اأحد 
ي�ستطيع و�سف ما ت�سعر به، وهي حتيي غيابه 
بالفعاليات والأن�سطة التي تنفذها املوؤ�س�سات 
الر�سمية وغريها  والدموع حبي�سة  مقلتيها.   

وجتوب والدة الأ�سري اخليمة، وهي حتت�س �سورة 
جنلها القابع خلف اأ�سوار ال�سجن منذ �سنوات 

طويلة بفخر واعتزاز، لتجدد الإرادة والعزمية 
يف نفو�س من جاءوا للت�سامن مع فلذة كبدها 
وزمالئه بالأ�سر ، من اأمهات الأ�سرى اللواتي 

يذقن ذات البعد عن اأبنائهن. 



األربعاء 11 شعبان 1440 هــ 17 ابريل 2019 م

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن محكمة شرق خانيونس الشرعية
تق���دم لمحكمة ش���رق خانيونس مضبط���ة موقعة من مخت���ار عائلة النجار 
مؤرخة في 2019/4/16م تتضمن ان : حس���ين بن احمد بن حمد أبو ش���نينو 
من خزاعة وس���كانها قد توفي الى رحمته تعالى سنة 1935م وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنتقالي ف���ي زوجته فاطمة بنت إبراهيم ب���ن خليل النجار وفي 
أوالده منها وهم س���الم وس���ليمان وسالمة وس���لمى وفوز وغالية وفضة ثم 
سنة 1940م توفيت سالمة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في 
والدتها فاطمة إبراهيم خليل النجار وفي زوجها س���ليم سلمان النجار وفي 
أوالدها منه وهم محمد وس���ليمان وفوزية وفاطمة وخضرة ثم سنة 1967م 
توفيت فاطمة المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالدها من 
زوجها المتوفي قبلها حس���ين المذكور وهم س���الم وسليمان وسلمى وفوز 
وغالية وفضية وفي أوالد ابنتها المتوفاة قبلها سالمة المذكورة وهم محمد 
وسليمان وفوزية وفاطمة وخضرة المتولدين لسالمة من زوجها سليم سلمان 
النجار ثم بتاريخ 2008/2/19م توفي سليمان المذكور وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقالي في زوجته رفعة بنت حس���ين بن محم���د النجار وفي أوالده منها 
وهم حس���ين  وغسان وسفيان وسالم ووفاء وابتسام وامل وهزار وفي أوالده 
م���ن زوجته المتوفاة قبل���ه حمدية بنت محمود بن حمد النجار وهم حس���ن 
وعدنان وس���لمى وعزيزة ومعزوزة وغالية فقط وال وارث للمتوفين المذكورين 
س���وى من ذكر وليس لهم وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال 
حياتهم وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق خانيونس 
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن وحرر في يوم 11 

شعبان لسنة 1440 وفق 2019/4/16م

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

�إعالن مناق�صة
توريد �صلة غذ�ئية

)رم�صان 1440هـ - 2019م(
  تعل���ن جمعية مجمع الصحابة الطب���ي عن طرح مناقصة مواد غذائية 
فعل���ى الراغبين في االش���تراك بالعطاء المذكور أعاله من الش���ركات 
المختصة بهذا الش���أن مراجع���ة جمعية مجمع الصحاب���ة في مقرها 
الكائن في غزة ش���ارع الصحابة بالقرب من مس���جد التابعين للحصول 
على كراس���ة العطاء وذلك خالل س���اعات الدوام الرس���مي من الساعة 

السابعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا.
مالحظات:

• شراء العطاء ابتداء من يوم الثالثاء الموافق 2019/04/16م.
• اخر موعد لتس���ليم العطاء بالظرف المختوم مع احضار العينات يوم 

السبت 2019/04/20م الساعة العاشرة صباحًا.
• فتح المظاريف في جلسة علنية يوم السبت 2019/04/20م الساعة 

العاشرة والنصف صباًحا في مقر الجمعية.
• رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

• لزوم احضار من يرس���و عليه العطاء شهادة عدم خصم من المصدر 
وفاتورة ضريبية.

• يجب على المورد تقديم كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق من أحد 
البن���وك العاملة في قطاع غزة بقيمة %5 من إجمالي المبلغ وترفق مع 

العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.
• يجب أن يك���ون المتقدم للعطاء مؤهاًل ويمتلك ش���هادة ترخيص 

سارية المفعول وأن يكون مسجل في دوائر الضريبة.
• الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

• من حق الجمعية تجزئة العطاء.
• رسوم دخول العطاء 100 شيكل غير مستردة.

لالستفسار االتصال على جوال رقم : 0595348888

�إعالن ت�صجيل مركبة
 أعلن ان���ا احمد مفيد عبد كالي من س���كان غزة - النصر هويه 
رقم 407853332  عن رغبتي بتس���جيل مركبة  رقم 3135401 
موديل 1998  ش���اصى رق���م  4612146  من نوع فيات مالكي  
مسجله س���ابقا باسم  السيد سعدي حس���ن الحايك مجهول 
مح���ل اإلقامة  هوي���ة رقم 956378160 حيث إنني اش���تريت 
مركبة سابقا وأرغب بتسجيلها على اسمي لدى دائرة ترخيص 
غزة فم���ن لديه اعتراض لدى الدائرة المذك���ورة التابعة لوزارة 
النقل والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة أيام من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن .

الجنائية  المحكم����ة  المالك����ي  وطال����ب 
األمريكية  التهديدات  بمناقشة  الدولية 
للجنائي����ة حي����ال الدع����وة للتحقيق مع 

إسرائيليين".
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو 
زهري في تصري���ح مقتضب عبر "تويتر": 
"اإلعالن عن استعداد محمود عباس للقاء 
نتنياهو دون شروط مسبقة يطرح عالمات 
تساؤل حول موقف عباس ووضعه مئات 

الشروط للقاء القوى الفلسطينية".

انتهاك فظ
كم���ا انتق���دت الجبه���ة الديمقراطي���ة 
لتحري���ر فلس���طين بش���دة ما ج���اء في 
اس���تعداد عباس  المالك���ي عن  تصريح 
لعقد اجتماع مع رئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتنياهو، دون شروط مسبقة في 

موسكو.
وأش����ارت الجبهة في بيان الثالثاء إلى أن 
المالك����ي اعترف، في التصريح نفس����ه، 
أنه ليس����ت هن����اك دعوة روس����ية لمثل 
هذا االجتماع، وأن الحكومة الفلسطينية 
– حس����ب تعبيره – ال ترى أي آفاق لهذا 

االجتماع في المستقبل القريب.
وقالت الجبهة إن ما ذهب المالكي يروج له 
في موسكو، يشكل انتهاكًا فظًا لقرارات 
المجلس الوطني، ال����ذي قرر طي صفحة 
الثنائية م����ع دولة  أوس����لو والمفاوضات 
االحتالل، لصالح مؤتمر دولي ترعاه األمم 

المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة.
وأضاف����ت الجبه����ة أن المالك����ي تجاوز 

صالحيات����ه كوزي����ر لحكوم����ة الس����لطة 
القضي����ة  مل����ف  ف����ي  الفلس����طينية 
الفلسطينية، كما جدد المجلس الوطني 
تأكي����د أن ذل����ك من اختص����اص اللجنة 
التنفيذي����ة، وم.ت.ف، الممثل الش����رعي 
والوحي����د لش����عبنا، أما حكومة الس����لطة 
اإلدارة  ح����دود  تتع����دى  فوظائفه����ا ال 
الذاتي����ة للس����كان، ودخوله����ا على خط 
الوطنية عبر وس����ائل استجداء  القضية 
العروض الهابط����ة، كالعرض الذي قدمه 

المالكي في موس����كو يلح����ق أذى كبيرًا 
بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

واعتبر أن����ه كان أجدى للمالكي أن يطلب 
إلى األصدق����اء الروس الوقوف إلى جانب 
م.ت.ف،في  وجانب  الفلسطيني  الشعب 
تطبي����ق ق����رارات المجل����س الوطني بما 
في ذلك دعم الش����عب الفلسطيني في 
الحص����ول على العضوي����ة العاملة لدولة 
المتح����دة، وتوفير  األمم  فلس����طين في 
الحماية الدولية لألرض والش����عب، وعقد 

ق����رارات  س����قف  دولي تح����ت  مؤتم����ر 
الش����رعية الدولي����ة. ال أن ينف����رد ف����ي 
اس����تجداء عروض هابط����ة، فيها تهالك 
استعادة تجربة بائس����ة لعملية  عل����ى 
تفاوضية دامت أكثر من ربع قرن ألحقت 
الك����وارث المدم����رة بالقضي����ة والحقوق 

الوطنية لشعبنا.
الوطني����ة  الق����وى  الجبه����ة  ودع����ت 
والديمقراطي����ة واليس����ارية وفعالي����ات 
»التجم����ع  ومنه����ا  المدن����ي،  المجتم����ع 

تمرير  الفلس����طيني« عدم  الديمقراطي 
ه����ذه التصريحات المؤذي����ة كما وردت 
على لس����ان المالكي دون تحديد موقف 
واضح منها، والضغط لوضع حد لسياسة 
اإلجماع الوطن����ي،  بق����رارات  التالع����ب 

وحد لسياسة التفرد واالستفراد.

انحدار وطني 
م����ن جهته����ا، قال����ت حرك����ة االح����رار 
عب����اس على  "إن إص����رار  الفلس����طينية 
المفاوض����ات العبثي����ة التي اس����تغلها 
االحت����الل لنه����ب وس����رقة المزي����د من 
األرض يعك����س األزم����ة الحقيقية لديه 
في ظل فشله وفشل مشروعه السياسي 

واالنحدار الوطني".
وأضاف����ت حركة األحرار ف����ي تصريٍحات 
صحفية :"السلطة أصبحت بكل مكوناتها 
تبحث عن كسب رضا االحتالل وقياداته 
التي ال تريد س����الما ب����ل وال تريد وجودا 
للفلسطيني أيا كان على أرض فلسطين.

ودع����ت حركة األح����رار رئيس الس����لطة 
للتوج����ه الف����وري للتوحد مع ش����عبهم 
وفصائله����م لمواجهة إج����رام االحتالل 
والمؤام����رات التصفوي����ة والعم����ل على 
وقف التنس����يق األمني ورف����ع اإلجراءات 

االنتقامية عن غزة لتعزيز صمود أهلها.
وتوقف����ت الحوارات بين حم����اس وفتح- 
التي يرأسها الرئيس عباس- في نهاية 
2017، فيم����ا أعلن����ت حرك����ة فتح وقف 
الجلوس م����ع حركة الجهاد ف����ي فبراير 
2019 "ألنها ال تعترف بمنظمة التحرير".

فصائل تنتقد استعداد عباس لقاء نتنياهو دون شروط 
غزة / ال�ستقالل:

انتق��دت ف�سائ��ل فل�سطينية اأم���س الثالث��اء، ا�ستعداد 
رئي���س ال�سلط��ة حمم��ود عبا�س للق��اء رئي���س حكومة 
الحت��الل الإ�سرائيل��ي بنيام��ني نتنياه��و دون �سروط، 

وا�سرتاطه لقاء القوى الوطنية. وكان وزير اخلارجية 
واملغرتبني ريا�س املالكي اأعلن عن ا�ستعداد عبا�س للقاء 
نتنياهو دون �سروط م�سبقة، يف حال ا�ست�سافت مو�سكو 
اللق��اء. وق��ال املالك��ي يف مقابلة م��ع وكال��ة �سبوتنيك 

الرو�سي��ة: اإن "عبا�س على ا�ستعداد للقاء نتنياهو دون 
�سروط م�سبق��ة يف حال ا�ست�سافت مو�سكو هذا اللقاء"، 
م�سيف��ًا "�سرنف���س اأي اق��رتاح للت�سوي��ة الإ�سرائيلي��ة 

الفل�سطينية ل يقر با�ستقالل دولة فل�سطني".

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن بشأن مختار بدل 
متوفى لعائلة قوش )يبنا(

تعل���ن دائرة ش���ؤون المخاتير في وزارة الحك���م المحلي بمحافظات 
غزة بأن الس���يد/ محمد عبد اللطيف سليمان قوش قد تقدم لشغل 
منصب مختار قوش )يبنا( وعلى من يرغب في االعتراض التوجه إلى 
الدائرة في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض الرس���مي وذلك خالل 

أسبوعين من تاريخه.
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية

الموضوع /  مذكرة تبليغ حضور
إلى / هالة محمد حس���ين المبحوح  من بيت الهيا وسكان البريج 
س���ابقا / ومقيمة حاليا ف���ي جمهورية مص���ر العربية يقتضي 
حضورك إل���ى هذه المحكمة ي���وم االحد الواق���ع 2019/4/28م  
الس���اعة 9 صباحا للنظر في االس���تدعاء المقدم من قبل زوجك 
غازي محمود احمد بدوان من السوافير وسكان البريج بخصوص 
طالقك من���ه وان لم تحضري ف���ي الوقت المعي���ن يجر بحقك  
المقتضى الش���رعي ح���ال غيابك . لذلك جرى تبليغك حس���ب 

األصول . وحرر في 2019/4/14م

 قا�سي الو�سطي ال�سرعية
حممد كامل اأبو را�س 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ احمد ياسر كمال االغا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801209545( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  احمد حسين علي الحساينة
 عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)922031810( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  انعام يوسف محمد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923305759( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  س���هير عبد القادر محمد االشقر 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931695100( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
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أعلن أنا المواطن/ يحيى خليل عبدالله عابد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804387868( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/هالة محمد هاشم تمراز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401274378( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
صادف أم���س الثالثاء الذكرى ال� 31 الستش���هاد 
القائد خليل الوزي���ر "أبو جهاد" نائب القائد العام 
لقوات الثورة، الذي اغتاله الموس���اد اإلس���رائيلي 
في بيته بتونس، بقيادة رئيس وزراء اإلس���رائيلي 

األسبق إيهود باراك.
حس���ب ما تناقلته التقارير وش���هود عي���ان، فإن 
فرق "كوماندوز" إس���رائيلية وصلت فجر السادس 
عش���ر من نيسان 1988، إلى ش���اطئ تونس، وتم 
إنزال 20 عنصرا مدربين من قوات وحدة 'سييريت 
ماتكال' من أربع س���فن وغواصتين وزوارق مطاطية 
وطائرتي���ن عموديتين للمس���اندة، لتنفيذ مهمة 
اغتيال 'أبو جهاد' على ش���اطئ ال���رواد قرب ميناء 

قرطاجة.
واقتحم���ت إح���دى الخالي���ا البيت بعد تس���للها 
للمنطقة، وقتل���ت الحارس الثاني الش���هيد نبيه 
سليمان قريشان، وتقدمت أخرى مسرعة للبحث عن 
الشهيد "أبو جهاد"، فسمع ضجة في المنزل خالل 
انشغاله في خط كلماته األخيرة على ورق كعادته، 

وكان يوجهها لقادة االنتفاضة.
وذهب وهو يرفع مسدسه ليستطلع األمر، كما روت 
زوجته انتصار الوزير، وإذا بسبعين رصاصة تخترق 
جسده ويصبح في لحظات في عداد الشهداء ليتوج 
أميًرا لشهداء فلسطين، علًما بأن آخر كلمة خطتها 

يده هي )ال صوت يعلو فوق صوت االنتفاضة(.

وُدفن "أمير الشهداء" في العشرين من نيسان 
1988 في دمش���ق، بمسيرة حاشدة غصت بها 
ش���وارع المدينة، بينما لم يمن���ع حظر التجول 
ال���ذي فرضه االحت���الل اإلس���رائيلي جماهير 
األرض الفلس���طينية المحتل���ة م���ن تنظي���م 
للش���هيد  والرمزية وفاء  الغاضبة  المس���يرات 
الذي اغتيل وهو يتاب���ع ملف االنتفاضة حتى 

الرمق األخير.
وكان خلي���ل الوزير أحد أبرز مهندس���ي االنتفاضة 
الش���عبية األولى التي اندلعت ف���ي كانون األول/ 
ديس���مبر 1987، وش���ارك في توجيهها ودعمها 

حتى ساعة استشهاده.
وكان الش���هيد الوزي���ر ولد ع���ام 1935 في مدينة 
الرمل���ة، وغادرها إلى غزة إثر ح���رب 1948 مع أفراد 
عائلته، ودرس في جامعة اإلس���كندرية، ثم انتقل 
إلى الس���عودية فأقام فيها أق���ل من عام، وبعدها 
توج���ه إل���ى الكويت وظ���ل بها حتى ع���ام 1963، 
وهناك تعرف على الش���هيد ياسر عرفات وشارك 

معه في تأسيس حركة فتح.
وفي ع���ام 1963 غادر الكويت إل���ى الجزائر، حيث 
س���محت الس���لطات الجزائرية بافتتاح أول مكتب 
لحركة فتح وتولى مس���ؤولية ذلك المكتب، وغادر 
الجزائ���ر عام 1965 إلى دمش���ق، حي���ث أقام مقر 
القيادة العسكرية وُكلف بالمسؤولية عن العالقات 

مع الخاليا الفدائية داخل فلسطين.

كما ش���ارك في حرب 1967 وقام بتوجيه عمليات 
عس���كرية ضد الجيش اإلس���رائيلي ف���ي منطقة 
الجلي���ل األعل���ى، وتولى المس���ؤولية ع���ن القطاع 
الغربي في حركة فتح، وهو القطاع الذي كان يدير 

العمليات في األراضي المحتلة.
وخالل توليه قيادة ه���ذا القطاع في الفترة ما بين 
1976– 1982 عكف على تطوير القدرات القتالية 
لقوات الثورة كما كان له دور بارز في قيادة معركة 
الصمود في بيروت عام 1982، والتي استمرت 88 

يوًما خالل االجتياح اإلسرائيلي للبنان.
وبعد حص���ار بيروت عام 1982 وخروج كادر وقوات 

الثورة من المدينة عاد الوزير، مع رفيق دربه ياس���ر 
عرفات إلى مدينة طرابلس ليق���ودا معركة الدفاع 
ع���ن معاقل الثورة في مواجهة المنش���قين، وبعد 
الخروج م���ن طرابلس توجه إل���ى تونس حيث مقر 

منظمة التحرير وإقامة أسرته.
وم���ن العملي���ات العس���كرية التي خط���ط لها أبو 
جهاد، عملية نسف خزان زوهر عام 1955، وعملية 
نسف خط أنابيب المياه )نفق عيلبون( عام 1965، 
وعملية فندق )س���افوي( في "ت���ل أبيب" وقتل 10 
إس���رائيليين عام 1975، وعملية انفجار الشاحنة 

المفخخة في القدس عام 1975.
باإلضاف���ة إلى عملية قتل "البرت ليفي" كبير خبراء 
المتفج���رات ومس���اعده ف���ي نابلس ع���ام 1976، 
وعملي���ة دالل المغربي التي قت���ل فيها أكثر من 
37 إس���رائيلًيا ع���ام 1978، وعملي���ة قصف ميناء 
ايالت عام 1979، وقصف المس���توطنات الشمالية 

بالكاتيوشا عام 1981.
وُتحمل "إس���رائيل" الشهيد المسؤولية عن أسر 8 
جنود إس���رائيليين في لبنان ومبادلتهم ب� 5000 
معتق���ل لبناني وفلس���طيني و100 م���ن معتقلي 
األرض المحتل���ة ع���ام 1982، وكذل���ك وضع خطة 
اقتحام وتفجير مقر الحاكم العسكري اإلسرائيلي 
ف���ي صور، األمر ال���ذي أدى إلى مص���رع 76 ضابًطا 
وجندًي���ا بينهم 12 ضابًطا يحملون رتًبا رفيعة عام 

.1982

خليل الوزير »أبو جهاد« .. رحلــة نضــال حتــى االغتيــال

القدس المحتلة / االستقالل:
ق���ال مكتب األم���م المتحدة لتنس���يق 
األرض  ف���ي  اإلنس���انية  الش���ؤون 
س���بعة  إن  المحتل���ة  الفلس���طينية 
فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات 
االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية 
المحتل���ة وقطاع غزة خالل األس���بوعين 

الماضيين.
وأوض���ح المكت���ب ف���ي تقري���ر "حماية 
المدنيي���ن" ال���ذي يغطي الفت���رة بين 
26 م���ارس – 8 أبري���ل 2019، أن قوات 
االحت���الل قتل���ت أربعة فلس���طينيين، 
من بينهم طفالن في س���ياق مظاهرات 
"مس���يرة العودة الكبرى" في قطاع غزة، 

وأصابت 1,456 آخرين بجروح.
وأضاف أنه في يوم السبت 30 آذار/مارس 
الماضي، الذي وافق ذك���رى يوم األرض 

ومرور عام على بداية مس���يرات العودة، 
قتلت قوات االحتالل ثالثة فلسطينيين، 
من بينهم فتيان يبلغ كالهما من العمر 
)17 عاًما(، فيما استش���هد آخ���ر متأثًرا 
بالجروح التي ُأصيَب بها في المظاهرات 

بعد ثالثة أيام.
وف���ي حادث���ة منفصل���ة خارج س���ياق 
االحتالل  أطلقت قوات  العودة،  مسيرات 
في صبيحة ي���وم 30 مارس، النار باتجاه 
فلس���طيني آخ���ر بالق���رب من الس���ياج 

الحدودي، ما أدى الستشهاده.
وفيما ال يقل عن 27 مناسبة خارج سياق 
االحتالل  أطلقت قوات  العودة،  مسيرات 
النار باتجاه المزارعين وصيادي األسماك، 
في سياق فرض القيود على الوصول في 
المناطق المحاذية للس���ياج الحدودي مع 
"إس���رائيل" وفي ُعرض البحر بغزة، دون 

وقوع إصابات.
وبحس���ب التقرير األممي، فإنه وفي أربع 
مناسبات أخرى، دخلت قوات االحتالل إلى 
قطاع غزة ونّفذت عمليات تجريف وحفر 
قرب الس���ياج الحدودي، وفي مناسبتين 
أخريين، اعتقلت خمس���ة فلسطينيين، 
م���ن بينهم ثالث���ة أطفال، بينم���ا كانوا 

يحاولون التسلل إلى "إسرائيل".
وفي الضفة الغربي���ة، أوضح التقرير أن 
قوات االحتالل قتلت فلسطينيْين خالل 
عمليتْي تفتيش واعتق���ال في الضفة، 
حي���ث أطلقت في 27 مارس، النار باتجاه 
مسعف متطوع فلسطيني، وقتلته بينما 
كان على رأس عمله خالل عملية عسكرية 
في مخيم الدهيش���ة لالجئين في بيت 

لحم.
وف���ي 2 نيس���ان/أبريل، أطل���ق جن���ود 

االحتالل النار باتجاه ش���اب فلس���طيني 
يبلغ م���ن العمر )24 عاًما( وقتلوه بالقرب 
م���ن مخي���م قلندي���ا لالجئي���ن، بعد أن 
اندلعت اشتباكات خالل عملية تفتيش 
واعتق���ال، كما ُأصي���َب أربعة آخرين، من 
الحية خالل  بالذخي���رة  بينهم طف���الن، 

هاتين الحادثتين.
وذكر التقري���ر أن قوات االحتالل أصابت 
 304 الماضيي���ن  األس���بوعين  خ���الل 
فلس���طينيين، بمن فيه���م 239 طفاًل، 
بج���روح في اش���تباكات أخ���رى اندلعت 
غالبيته���ا في أعق���اب عمليات تفتيش 

واعتقال واحتجاجات في الضفة.
وأش���ار إلى أن تلك الق���وات نّفذت 169 
عملي���ة تفتيش واعتقال ف���ي مختلف 
أنحاء الضف���ة، حيث أّدت ثماٍن منها إلى 
اندالع اش���تباكات نتج عنه���ا 11 إصابة 

من اإلصاب���ات المذكورة أع���اله، واعُتقل 
ما مجموعه 197 فلس���طينًيا، من بينهم 
15 طفاًل، وسّجلت محافظة القدس أعلى 

عدد من هذه العمليات.
كما ُأصيَب ثمانية فلس���طينيين آخرين 
بجروح خالل االش���تباكات التي اندلعت 
عق���ب االحتجاج���ات ف���ي ذك���رى يوم 
األرض وخالل المظاهرة األسبوعية التي 
تأتي احتجاًجا على عنف المس���توطنين 
ر  والتوسع االس���تيطاني في قرية المغيِّ

برام الله ومنطقة غور األردن.
وبي���ن تقري���ر "أوتش���ا" أن %90 م���ن 
اإلصابات الناجمة عن االشتباكات وقعت 
جراء استنش���اق الغاز المس���يل للدموع، 
مما اس���تلزم الحصول عل���ى عالج طبي، 
و%7 منها باألعي���رة المعدنية المغلفة 

بالمطاط، و%2 بالذخيرة الحية.

»أوتشا«: 7 شهداء و197 معتقال فلسطينيًا بأسبوعين
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أعلن أنا المواطن/ آمين إبراهيم صبحي الداية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403253917( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وائل ماهر شعبان حمودة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802141135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ايمان خضر محمد يعقوب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400009874( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فتحية لطفي محمد الناقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)945750743( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اس���ماعيل جمال س���الم حبوش 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801841073( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ حني���ن أحمد ابراهيم النمروطي  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804702983( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  مها حسين يوسف جحجوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802367136( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مجدي محمود حسين غانم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802730713( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطنة/ داليا يونس س���ليمان الزريعي   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804023141 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
ثم���ن رئي���س الحمل���ة الش���عبية لمناصرة 
موظف���ي قطاع غزة د. إيهاب النحال، محاولة 
المؤسسات الحكومية في غزة التخفيف عن 
كاه���ل الموظفين في القط���اع العام، وذلك 
بع���د إعالن المكتب اإلعالم���ي الحكومي عن 
جملة من القرارات لتسديد رسوم المعامالت 
والخدمات الحكومية من المستحقات المالية 

لموظفي غزة.
وأوض���ح النحال ف���ي تصريح ل���ه، أن إعالن 
المكت���ب اإلعالم���ي الحكوم���ي ع���ن جملة 
من الق���رارات لتس���ديد رس���وم المعامالت 
والخدمات الحكومية من المستحقات المالية 
لموظفي غ���زة خطوة في االتج���اه الصحيح، 
الموظفين  واس���تجابة لمطلب من مطال���ب 

للتخفيف عنهم.

 الخط���وة الحكومية 
َّ

وأش���ار النحال إل���ى أن
خطوة ف���ي االتج���اه الصحيح وتس���تجيب 
لمطلب م���ن مطالب الموظفين التي حملتها 
الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة لجميع 

المسؤولين وعبر اإلعالم.
وأعل���ن المكت���ب اإلعالمي الحكوم���ي بغزة، 
يوم أمس، عن جملة من القرارات لتس���ديد 
رس���وم المعامالت والخدمات الحكومية من 

المستحقات المالية لموظفي غزة.
وقال رئيس المكتب سالمة معروف، إن هذه 
القرارات س���تدخل حيز التنفيذ قريًبا لحين 
االنتهاء من حوس���بة وربط كاف���ة الجهات 
والخدم���ات، حتى تكون العملية محوس���بة 

بالكامل تسهياًل وتخفيفًا على الموظفين.
وأك���د مع���روف أن الق���رارات تأتي ضمن 
سلس���لة إجراءات تس���عى للتخفيف عن 

كاه���ل المواطني���ن بمن فيه���م موظفي 
التي  الخدمات  العام، وستش���مل  القطاع 
الحكومي���ة وفق  المؤسس���ات  تقدمه���ا 
التال���ي: وزارة الداخلي���ة واألم���ن الوطني 
الشق المدني: معامالت األحوال المدنية، 
معام���الت تصديق الجوازات، ش���هادات 
حسن السير والس���لوك، شهادات تصدر 
لمن يهم���ه األمر )حال���ة المواطن داخل/

خ���ارج البل���د(، ام���ا وزارة الداخلية واألمن 
الوطني الشق العسكري: مخالفات المرور، 
رس���وم خدمات صحية، ش���هادات حسن 

سير وسلوك.
وس���تقدم وزارة التربي���ة والتعلي���م العالي 
خدمات: رسوم الدراس���ة، ورسوم امتحانات 
–ش���امل، ورس���وم تصديق ش���هادات، أما 
المجلس األعلى للقضاء النظامي فس���يقدم 

خدمات: رسوم دوائر ومحاكم عدلية، ورسوم 
غرام���ات محاكم، والمجل���س األعلى للقضاء 
الش���رعي فس���يقدم خدمات: رس���وم عقد 
زواج، رس���وم معامالت طالق، معامالت حجة 

العزوبية.
رس���وم  خدم���ات:  الع���دل  وزارة  وتق���دم 
تصديق���ات، وش���هادات ع���دم محكومية، 
ورس���وم دوائر عدلية، فيما س���تقدم سلطة 
س���لطة األراض���ي خدمات معاملة مس���احة، 
ومعامالت تسجيل أراضي/ طابو، ومستخرج 
قيد، أما وزارة الش���ؤون الخارجية فس���تقدم 

خدمة معامالت التصديقات.
كم���ا يس���تطيع الموظف تس���ديد رس���وم 
معامالت وزارة النقل والمواصالت كمعامالت 
المركبات  رخصة قيادة، ومعامالت ترخيص 
المالكي، من المس���تحقات المالية، باإلضافة 

إل���ى معامالت النياب���ة العام���ة كمعامالت 
قضاي���ا، وغرامات ومحاك���م، ومعامالت وزارة 
بن���اء، وكذلك  المحل���ي كترخيص  الحك���م 
معامالت وزارة الصح���ة: كمعامالت صحية، 

ومزاولة مهنة.
وكان���ت الحملة الش���عبية لمناصرة موظفي 
غزة دعت المؤسس���ات الحكومي���ة في غزة 
للتخفيف عن كاهل الموظفين في غزة، بعد 
تدهور أوضاعه���م االقتصادية نتيجة عدم 

تقاضيهم لمستحقاتهم المالية.
وكان النح���ال قال في تصري���ح له »إن صبر 
موظفي غ���زة عل���ى أوضاعهم المعيش���ية 
واالقتصادية الصعبة بدأ ينفد، الس���يما في 
ظل وج���ود حلول ممكنة م���ن التخفيف من 
ظروفهم الصعبة قادرة أن تقدمها الوزارات 

في غزة وعلى رأسهم وزارة المالية«.

موظفو غزة: محاولة المؤسسات الحكومية التخفيف عن الموظفين خطوة في االتجاه الصحيح

رام الله / االستقالل:
تباح���ث رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين اللواء ق���دري أبو بكر يوم 
أم���س، مع نائب رئيس بعث���ة الصليب األحمر الدولي ف���ي الضفة الغربية، 
إنجاز وإتمام الزيارة الثانية للمعتقلين الفلس���طينيين القابعين في سجون 

االحتالل اإلسرائيلية في أقرب وقت.
وأضاف أب���و بكر خالل لقائه وفد الصليب األحمر بمق���ر الهيئة برام الله، أن 
الجهود المشتركة ما بين طواقم الهيئة وبالتنسيق مع الصليب األحمر يجب 
أن تتواصل إلتمام الزيارة الثانية، قبل أن يتخذ األس���رى إجراءات تصعيدية 
ض���د عدم إتمامها. وش���دد أبو بكر على أهمية دور الصلي���ب األحمر الدولي 
في زيارة األس���رى في س���جون االحتالل واالطالع على ظروفه���م االعتقالية 
واإلنس���انية بش���كل دوري منذ عشرات الس���نين، داعيا إلى ضرورة استمرار 

التعاون المستقبلي ما بين الهيئة وطواقم الصليب األحمر الدولي.
من جانبه أكد ممثل الصليب على أن مؤسسته تعمل دائما للقيام بواجباتها 
تجاه األسرى والمعتقلين وفقا إلطار عملها المسموح به في األراضي المحتلة 

وضمن المعايير الدولية المقررة.
وقال« نس���عى بالش���راكة معكم وبالتعاون المتواصل إلتمام الزيارة الثانية 
لألس���رى كوننا نعلم مدى أهميتها لألسير وعائلته على الصعيد االنساني، 
وإننا على اس���تعداد دائم للتعاون مع الهيئة وطواقمها بوضوح وش���فافية 

للقيام بواجباتنا تجاه األسرى على أكمل وجه«.
كم���ا تباحث الطرفان ف���ي األوضاع االعتقالية والظ���روف التي يحتجز فيها 
األسرى المرضى فيما يسمى »مشفى الرملة«، وكذلك الظروف الصعبة التي 

يحتجز فيه األسرى األطفال واألسيرة المريضة إسراء جعابيص.

غزة/ االستقالل: 
المركزي���ة  االنتخاب���ات  لجن���ة  افتتح���ت 
الفلس���طينية، دورة تدريبي���ة ح���ول تعزيز 
مش���اركة االحزاب السياس���ية ف���ي العملية 
االنتخابية وش���ارك في ال���دورة التى عقدت 
بقاعة مطعم  سيدار بمدينة غزة  ممثلون عن 

االحزاب السياسية.
وأك���د المدير االقليم���ي للجن���ة االنتخابات 
المركزي���ة في قطاع غ���زة جمي���ل الخالدي، 

ان اللجنة ش���رعت  بتنفيذ مش���روع األحزاب 
السياس���ية واالنتخاب���ات به���دف تعزي���ز 
الش���راكة مع االح���زاب السياس���ية، مبينا ان 
فعالي���ات المش���روع انطلق���ت بالتزامن في 
الضف���ة الغربية وقطاع غزة على مدار س���ت 
أس���ابيع بواقع 3 أيام لكل ورشة، بتمويل من 

الحكومة النرويجية. 
م���ن جهته ذك���ر رئيس قس���م اإلج���راءات 
والتدري���ب بلجنة االنتخاب���ات المركزية رائد 

الس���موني أن اللجنة بدأت بتنفيذ المشروع 
بهدف تعزيز الشراكة مع األحزاب السياسية 
وزي���ادة الثق���ة العام���ة بنزاهة وش���فافية 
العملية االنتخابية وق���ت حدوثها، من خالل 
زيادة مس���توى إلمام المش���اركين بالمعرفة 
االنتخابي���ة والنص���وص القانوني���ة الخاصة 
بالعمليات االنتخابي���ة، وتعزيز الدور الفاعل 
لألح���زاب السياس���ية خالل وخ���ارج الحدث 

االنتخابي.

افتتاح دورة تدريبية حول مشاركة األحزاب السياسية باالنتخابات

هيئة األسرى والصليب 
األحمر يتباحثان حول إتمام 

الزيارة الثانية للمعتقلين
غزة / االستقالل:

أكدت شبكة المنظمات االهلية ضرورة العمل 
رس���ميا على المس���توى الدولي السياس���ي 
للمحافل  األس���رى  مل���ف  ونقل  والقانون���ي 
الدولية لفضح جرائم االحتالل، مطالبة بإيفاد 
لجان تحقيق دولية لزيارة الس���جون، وتحمل 

مسوؤليتها في حماية االسرى.
وأكدت الش���بكة في بيان له���ا، وقوفها بكل 
االمكانات مع الخطوات المش���روعة لألس���رى 
واضرابهم المطلبي لتحس���ين شروط الحياة 
االعتقالية داخل سجون ومعتقالت االحتالل 
حتى تحقي���ق أهدافهم، والعم���ل على كل 

لدعمهم وإيص���ال معاناتهم  المس���تويات 
لكافة الجهات المعنية.

وطالب���ت المجتم���ع الدول���ي بالضغ���ط على 
العادلة  للمطال���ب  لالس���تجابة  "االحت���الل" 
لألسرى ووقف استهتارها بحياتهم، ودعوة 
المؤسس���ات الحقوقي���ة الدولي���ة إلس���ماع 
صوتها لرفع الظلم الواقع على االسرى ضمن 
ارادتهم، وتحميل  سياسات ممنهجة لكسر 
المترتبة  للتبعات  المسؤولية  االحتالل كامل 

على الوضع الصحي لالسرى وحياتهم .
وحث���ت عل���ى توس���يع الح���راك الش���عبي 
والفعاليات واالنش���طة المساندة لالسرى من 

كافة القوى والمؤسس���ات والهيئات ،وهو ما 
يتطلب توحيد الجهود على كل المستويات 
ألوس���ع مش���اركات ميدانية بمناس���بة يوم 

األسير الذي يصادف اليوم .
وتش���ير إحصاءات ص���ادرة عن مؤسس���ات 
األس���رى، وحقوق اإلنس���ان بوج���ود أكثر من 
5450 أس���يرة وأس���يرًا بينهم 205 طفال،48 
أس���يرة، 497 معتقال إداري���ا، وأكثر من540 
أسيرًا يقضون حكما بالس���جن المؤبد و700 
أس���ير مريض منهم 29 أس���يرا فيما يسمى 
مش���فى الرمل���ة، وه���و س���جن ال تتوفر فيه 

مقومات الحد األدنى للمشفى.

المنظمات األهلية تدعو لنقل ملف األسرى للمحافل الدولية
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أعلن أنا المواطن/ آمين إبراهيم صبحي الداية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403253917( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وائل ماهر شعبان حمودة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802141135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ايمان خضر محمد يعقوب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400009874( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فتحية لطفي محمد الناقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)945750743( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اس���ماعيل جمال س���الم حبوش 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801841073( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ حني���ن أحمد ابراهيم النمروطي  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804702983( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  مها حسين يوسف جحجوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802367136( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مجدي محمود حسين غانم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802730713( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطنة/ داليا يونس س���ليمان الزريعي   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804023141 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
ثم���ن رئي���س الحمل���ة الش���عبية لمناصرة 
موظف���ي قطاع غزة د. إيهاب النحال، محاولة 
المؤسسات الحكومية في غزة التخفيف عن 
كاه���ل الموظفين في القط���اع العام، وذلك 
بع���د إعالن المكتب اإلعالم���ي الحكومي عن 
جملة من القرارات لتسديد رسوم المعامالت 
والخدمات الحكومية من المستحقات المالية 

لموظفي غزة.
وأوض���ح النحال ف���ي تصريح ل���ه، أن إعالن 
المكت���ب اإلعالم���ي الحكوم���ي ع���ن جملة 
من الق���رارات لتس���ديد رس���وم المعامالت 
والخدمات الحكومية من المستحقات المالية 
لموظفي غ���زة خطوة في االتج���اه الصحيح، 
الموظفين  واس���تجابة لمطلب من مطال���ب 

للتخفيف عنهم.

 الخط���وة الحكومية 
َّ

وأش���ار النحال إل���ى أن
خطوة ف���ي االتج���اه الصحيح وتس���تجيب 
لمطلب م���ن مطالب الموظفين التي حملتها 
الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة لجميع 

المسؤولين وعبر اإلعالم.
وأعل���ن المكت���ب اإلعالمي الحكوم���ي بغزة، 
يوم أمس، عن جملة من القرارات لتس���ديد 
رس���وم المعامالت والخدمات الحكومية من 

المستحقات المالية لموظفي غزة.
وقال رئيس المكتب سالمة معروف، إن هذه 
القرارات س���تدخل حيز التنفيذ قريًبا لحين 
االنتهاء من حوس���بة وربط كاف���ة الجهات 
والخدم���ات، حتى تكون العملية محوس���بة 

بالكامل تسهياًل وتخفيفًا على الموظفين.
وأك���د مع���روف أن الق���رارات تأتي ضمن 
سلس���لة إجراءات تس���عى للتخفيف عن 

كاه���ل المواطني���ن بمن فيه���م موظفي 
التي  الخدمات  العام، وستش���مل  القطاع 
الحكومي���ة وفق  المؤسس���ات  تقدمه���ا 
التال���ي: وزارة الداخلي���ة واألم���ن الوطني 
الشق المدني: معامالت األحوال المدنية، 
معام���الت تصديق الجوازات، ش���هادات 
حسن السير والس���لوك، شهادات تصدر 
لمن يهم���ه األمر )حال���ة المواطن داخل/

خ���ارج البل���د(، ام���ا وزارة الداخلية واألمن 
الوطني الشق العسكري: مخالفات المرور، 
رس���وم خدمات صحية، ش���هادات حسن 

سير وسلوك.
وس���تقدم وزارة التربي���ة والتعلي���م العالي 
خدمات: رسوم الدراس���ة، ورسوم امتحانات 
–ش���امل، ورس���وم تصديق ش���هادات، أما 
المجلس األعلى للقضاء النظامي فس���يقدم 

خدمات: رسوم دوائر ومحاكم عدلية، ورسوم 
غرام���ات محاكم، والمجل���س األعلى للقضاء 
الش���رعي فس���يقدم خدمات: رس���وم عقد 
زواج، رس���وم معامالت طالق، معامالت حجة 

العزوبية.
رس���وم  خدم���ات:  الع���دل  وزارة  وتق���دم 
تصديق���ات، وش���هادات ع���دم محكومية، 
ورس���وم دوائر عدلية، فيما س���تقدم سلطة 
س���لطة األراض���ي خدمات معاملة مس���احة، 
ومعامالت تسجيل أراضي/ طابو، ومستخرج 
قيد، أما وزارة الش���ؤون الخارجية فس���تقدم 

خدمة معامالت التصديقات.
كم���ا يس���تطيع الموظف تس���ديد رس���وم 
معامالت وزارة النقل والمواصالت كمعامالت 
المركبات  رخصة قيادة، ومعامالت ترخيص 
المالكي، من المس���تحقات المالية، باإلضافة 

إل���ى معامالت النياب���ة العام���ة كمعامالت 
قضاي���ا، وغرامات ومحاك���م، ومعامالت وزارة 
بن���اء، وكذلك  المحل���ي كترخيص  الحك���م 
معامالت وزارة الصح���ة: كمعامالت صحية، 

ومزاولة مهنة.
وكان���ت الحملة الش���عبية لمناصرة موظفي 
غزة دعت المؤسس���ات الحكومي���ة في غزة 
للتخفيف عن كاهل الموظفين في غزة، بعد 
تدهور أوضاعه���م االقتصادية نتيجة عدم 

تقاضيهم لمستحقاتهم المالية.
وكان النح���ال قال في تصري���ح له »إن صبر 
موظفي غ���زة عل���ى أوضاعهم المعيش���ية 
واالقتصادية الصعبة بدأ ينفد، الس���يما في 
ظل وج���ود حلول ممكنة م���ن التخفيف من 
ظروفهم الصعبة قادرة أن تقدمها الوزارات 

في غزة وعلى رأسهم وزارة المالية«.

موظفو غزة: محاولة المؤسسات الحكومية التخفيف عن الموظفين خطوة في االتجاه الصحيح

رام الله / االستقالل:
تباح���ث رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين اللواء ق���دري أبو بكر يوم 
أم���س، مع نائب رئيس بعث���ة الصليب األحمر الدولي ف���ي الضفة الغربية، 
إنجاز وإتمام الزيارة الثانية للمعتقلين الفلس���طينيين القابعين في سجون 

االحتالل اإلسرائيلية في أقرب وقت.
وأضاف أب���و بكر خالل لقائه وفد الصليب األحمر بمق���ر الهيئة برام الله، أن 
الجهود المشتركة ما بين طواقم الهيئة وبالتنسيق مع الصليب األحمر يجب 
أن تتواصل إلتمام الزيارة الثانية، قبل أن يتخذ األس���رى إجراءات تصعيدية 
ض���د عدم إتمامها. وش���دد أبو بكر على أهمية دور الصلي���ب األحمر الدولي 
في زيارة األس���رى في س���جون االحتالل واالطالع على ظروفه���م االعتقالية 
واإلنس���انية بش���كل دوري منذ عشرات الس���نين، داعيا إلى ضرورة استمرار 

التعاون المستقبلي ما بين الهيئة وطواقم الصليب األحمر الدولي.
من جانبه أكد ممثل الصليب على أن مؤسسته تعمل دائما للقيام بواجباتها 
تجاه األسرى والمعتقلين وفقا إلطار عملها المسموح به في األراضي المحتلة 

وضمن المعايير الدولية المقررة.
وقال« نس���عى بالش���راكة معكم وبالتعاون المتواصل إلتمام الزيارة الثانية 
لألس���رى كوننا نعلم مدى أهميتها لألسير وعائلته على الصعيد االنساني، 
وإننا على اس���تعداد دائم للتعاون مع الهيئة وطواقمها بوضوح وش���فافية 

للقيام بواجباتنا تجاه األسرى على أكمل وجه«.
كم���ا تباحث الطرفان ف���ي األوضاع االعتقالية والظ���روف التي يحتجز فيها 
األسرى المرضى فيما يسمى »مشفى الرملة«، وكذلك الظروف الصعبة التي 

يحتجز فيه األسرى األطفال واألسيرة المريضة إسراء جعابيص.

غزة/ االستقالل: 
المركزي���ة  االنتخاب���ات  لجن���ة  افتتح���ت 
الفلس���طينية، دورة تدريبي���ة ح���ول تعزيز 
مش���اركة االحزاب السياس���ية ف���ي العملية 
االنتخابية وش���ارك في ال���دورة التى عقدت 
بقاعة مطعم  سيدار بمدينة غزة  ممثلون عن 

االحزاب السياسية.
وأك���د المدير االقليم���ي للجن���ة االنتخابات 
المركزي���ة في قطاع غ���زة جمي���ل الخالدي، 

ان اللجنة ش���رعت  بتنفيذ مش���روع األحزاب 
السياس���ية واالنتخاب���ات به���دف تعزي���ز 
الش���راكة مع االح���زاب السياس���ية، مبينا ان 
فعالي���ات المش���روع انطلق���ت بالتزامن في 
الضف���ة الغربية وقطاع غزة على مدار س���ت 
أس���ابيع بواقع 3 أيام لكل ورشة، بتمويل من 

الحكومة النرويجية. 
م���ن جهته ذك���ر رئيس قس���م اإلج���راءات 
والتدري���ب بلجنة االنتخاب���ات المركزية رائد 

الس���موني أن اللجنة بدأت بتنفيذ المشروع 
بهدف تعزيز الشراكة مع األحزاب السياسية 
وزي���ادة الثق���ة العام���ة بنزاهة وش���فافية 
العملية االنتخابية وق���ت حدوثها، من خالل 
زيادة مس���توى إلمام المش���اركين بالمعرفة 
االنتخابي���ة والنص���وص القانوني���ة الخاصة 
بالعمليات االنتخابي���ة، وتعزيز الدور الفاعل 
لألح���زاب السياس���ية خالل وخ���ارج الحدث 

االنتخابي.

افتتاح دورة تدريبية حول مشاركة األحزاب السياسية باالنتخابات

هيئة األسرى والصليب 
األحمر يتباحثان حول إتمام 

الزيارة الثانية للمعتقلين
غزة / االستقالل:

أكدت شبكة المنظمات االهلية ضرورة العمل 
رس���ميا على المس���توى الدولي السياس���ي 
للمحافل  األس���رى  مل���ف  ونقل  والقانون���ي 
الدولية لفضح جرائم االحتالل، مطالبة بإيفاد 
لجان تحقيق دولية لزيارة الس���جون، وتحمل 

مسوؤليتها في حماية االسرى.
وأكدت الش���بكة في بيان له���ا، وقوفها بكل 
االمكانات مع الخطوات المش���روعة لألس���رى 
واضرابهم المطلبي لتحس���ين شروط الحياة 
االعتقالية داخل سجون ومعتقالت االحتالل 
حتى تحقي���ق أهدافهم، والعم���ل على كل 

لدعمهم وإيص���ال معاناتهم  المس���تويات 
لكافة الجهات المعنية.

وطالب���ت المجتم���ع الدول���ي بالضغ���ط على 
العادلة  للمطال���ب  لالس���تجابة  "االحت���الل" 
لألسرى ووقف استهتارها بحياتهم، ودعوة 
المؤسس���ات الحقوقي���ة الدولي���ة إلس���ماع 
صوتها لرفع الظلم الواقع على االسرى ضمن 
ارادتهم، وتحميل  سياسات ممنهجة لكسر 
المترتبة  للتبعات  المسؤولية  االحتالل كامل 

على الوضع الصحي لالسرى وحياتهم .
وحث���ت عل���ى توس���يع الح���راك الش���عبي 
والفعاليات واالنش���طة المساندة لالسرى من 

كافة القوى والمؤسس���ات والهيئات ،وهو ما 
يتطلب توحيد الجهود على كل المستويات 
ألوس���ع مش���اركات ميدانية بمناس���بة يوم 

األسير الذي يصادف اليوم .
وتش���ير إحصاءات ص���ادرة عن مؤسس���ات 
األس���رى، وحقوق اإلنس���ان بوج���ود أكثر من 
5450 أس���يرة وأس���يرًا بينهم 205 طفال،48 
أس���يرة، 497 معتقال إداري���ا، وأكثر من540 
أسيرًا يقضون حكما بالس���جن المؤبد و700 
أس���ير مريض منهم 29 أس���يرا فيما يسمى 
مش���فى الرمل���ة، وه���و س���جن ال تتوفر فيه 

مقومات الحد األدنى للمشفى.

المنظمات األهلية تدعو لنقل ملف األسرى للمحافل الدولية
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أعلن أنا المواطنة/ فدوى عبد الله عبد الجواد البابا
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)ا966965733( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ كمال سعيد شحادة عدوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802332528 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رباب علي عبد القادر مهنا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)954827713 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ باسمة خليل مصباح عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903698819 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سمير رجب محمد يوسف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)925946576( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عمر عبد الرحمن عودة الحو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801039314 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ حليمة ثائر مصطفى الحو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804451045( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد احمد محمد ابو حمد.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)951771633 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/صفاء محمود عبد الجواد الشرافي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901625798( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / خالد اشتيوي:
التش����ريعي في غزة  المجل����س  دعا 
المؤسس����ات الدولية؛ خاصًة مجلَس 
المتحدة  باألم����م  اإلنس����اِن  حق����وِق 
لتكلي����ف لجنٍة ُدولي����ٍة لالطالِع على 
أوضاِع األس����رى في سجون االحتالل، 
الصارخ����ِة  االنته����اكاِت  ومعاين����ِة 
للقان����وِن الدولي، والقان����وِن الدولي 
اإلنساني، واتفاقياِت ِجنيف والعمل 
على رقابة الس����جون ل����دى االحتالل 
وتطبي����ق المعايي����ر الدولي����ة بحق 

االسرى.
جاء ذلك خالل جلس����ة خاصة نظمها 
أمس  ي����وم  التش����ريعي  المجل����س 
بمناس����بة يوم األس����ير الفلسطيني 
والمحرري����ن  األس����رى  وزارة  بمق����ر 
رئي����س  وبحض����ور  غ����زة،  بمدين����ة 
المكت����ب السياس����ي لحركة حماس 
إسماعيل هنية، ونواب من المجلس 
األس����رى  وزارة  ووكيل  التش����ريعي، 
بغزة، وكوكبة من األسرى المحررين، 

ولفيف من المهتمين والباحثين.
إل����ى تش����كيِل  التش����ريعي  ودع����ا 
ائتالٍف عالمٍي من مؤسساٍت حقوِق 
اإلنس����اِن إلطالِق حمل����ٍة عالميٍة ِضدَّ 
والعزِل  اإلداريِّ  االعتق����اِل  سياس����ِة 
وجرائم  الطبيِّ  واإلهم����اِل  االنفرادِي 
األسرى،   

ِّ
بحق "الصهيونُي"  االحتالُل 

ومعاناِة األسَرى من األطفاِل والنساِء 

والمرَضى والجرَحى.
وأكد ضرورة وجود لجنة رقابية دائمة 
المحتلة  الفلس����طينية  األراضي  في 
ُتل����ِزم االحت����الَل بتطبي����ق المعايير 
الدولي����ة لحقوق اإلنس����ان والقانون 
الدولي اإلنساني، على أن تكون تحت 
رقابة مجلس األم����ن الدولي، والعمل 
عل����ى تطبي����ق اتفاقي����ة مناهض����ة 
التعذي����ب، وذلك للحد من التعذيب 
الذي يتعرض له األسرى في سجون 

االحتالل.
وطال����ب اللجن����ة الدولي����ة للصليب 
األحم����ر القي����ام بال����دور المنوط بها 
من خ����الل التدخل لحماية األس����رى 

"الصهيوني����ة"  االنته����اكات  م����ن 
وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم 
اإلنس����انية والضغط عل����ى المجتمع 
الدول����ي لمن����ع االنته����اكات بح����ق 
األسرى التي تمثل خرقًا صارخًا لكل 

المبادئ اإلنسانية والقانونية.
وحث على تش����كيل لجن����ة لتوثيق 
كاف����ة الجرائم الُمْنَتِهك����ة والخارقة 
ألحكام القانون الدولي العام بش����أن 

األسرى.
ودع����ا لرف����ع األم����ر ل����دى المحكمة 
أن  باعتب����ار  الدولي����ة  الجنائي����ة 
االنتهاكات بحق األس����رى تعتبر من 
جرائ����م الحرب والت����ي تدخل ضمن 

اختص����اص المحكم����ة بموجب نص 
الم����ادة )8( م����ن النظام األساس����ي 

للمحكمة الجنائية الدولية.
وش����دد عل����ى تحمي����ل س����لطة رام 
الل����ه المس����ؤولية الكامل����ة ع جرائم 
م����ن  ح����ق  أي  تم����سُّ  ق����رارات  أيِّ 
والمعنوية  المادية  األس����رى  حقوق 

والوظيفية.
وأوصى بإلغاء قرار الس����لطة بتحويل 
وزارة األسرى إلى هيئة؛ باعتبار ذلك 
وتهميشها  األسرى،  لقضية  تقزيم 
وتج����اوز حقوقهم، واعتبار ذلك خطًا 
أحمر، وع����دم الخض����وع ألي ضغوط 
صهيوأمريكية تنتقص حق األسرى.

التشريعــي يدعــو لتدويــل قضيــة األســرى

) APA images (  جانب من �جلل�شة �خلا�شة للمجل�س �لت�شريعي بغزة �أم�س

رام الله / االستقالل:
طالبت الهيئة اإلس���المية المس���يحية لنصرة القدس 
والمقدس���ات منظمات المجتم���ع الدولي بالضغط على 
"إس���رائيل" لوق���ف انتهاكاتها التي تمارس���ها بحق 
األس���رى والمعتقلين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم، 

وااللتزام بالمعايير الدولية في معاملتها معهم.
ودع���ت الهيئة ف���ي بيان لها بمناس���بة يوم األس���ير 
الفلسطيني الذي يصادف اليوم، إلى جعل يوم األسير 
يوم الحرية والنصر لألس���رى الفلس���طينيين، من خالل 

الفعاليات وتقديم الدعم الالزم لهم.
وأش���ارت إلى ما يعانيه األس���رى من جب���روت المحتل 
ومعاملته الس���يئة المنافية لكافة األعراف والمواثيق 
الدولية، والتي يأتي على رأسها سياسة االهمال الطبي 

والتعذيب.
واعتبرت يوم األس���ير ه���و يوم الحرية بإطالق س���راح 
أول أس���ير فلس���طيني هو محمود بكر حج���ازي بتاريخ 

1974/4/17، داعية إلى تبييض المعتقالت اإلسرائيلية 
وإطالق سراح جميع األسرى.

ونوه����ت إل����ى أنه ومن����ذ احت����الل "إس����رائيل" لألراضي 
الفلس����طينية عام 1967 وهي تواصل سياسة االعتقال 
التعسفي لعشرات اآلالف من الفلسطينيين وإخضاعهم 
للتعذي����ب والمعامل����ة القاس����ية والحاط����ة بالكرامة. من 
جهت����ه، اعتبر األمين العام للهيئة حنا عيس����ى مواصلة 
السياسات التعسفية بحق األسرى التي أدت الستشهاد 
العدي����د منهم انته����اكات جس����يمة بحق اإلنس����انية، 
ومخالفة خطيرة ألحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف 
الرابعة لس����نة 1949ثانًيا، والمادة 9 م����ن العهد الدولي 
الخ����اص بالحق����وق المدينة والسياس����ية لس����نة 1966، 

وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.
وأوضح أن سياس���ة االعتقال تعد من أبرز السياس���ات 
التي تنتهجها "إسرائيل" بتقييد حرية آالف المدنيين 
الفلس���طينيين، مش���يًرا إلى أن المعتقلين يواجهون 

ظروًفا معيشية قاس���ية في ظل اإلجراءات اإلسرائيلية 
الالإنسانية بحقهم والتنكر لحقوقهم.

وأكدت الهيئة أن األوضاع الصحية للمعتقلين س���يئة 
للغاية، حي���ث تفتقر عيادات المعتق���الت إلى األطباء 
المختصين واألدوية الالزم���ة للعالج، ويمارس بحقهم 
أحياًنا كثي���رة التعذيب بهدف إيالمهم، مما يتناقض 

مع المادة 91 من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949.
وأش���ارت إلى وجود أكثر من ثالثمائة طفل فلسطيني 
ف���ي معتقالت االحت���الل، يتم احتجازه���م في ظروف 
س���يئة تتنافى مع المواثيق واألعراف الدولية الخاصة 
باألطف���ال، مم���ا يؤثر عل���ى قدرتهم على الع���ودة إلى 
صفوف الدراس���ة. وذكرت أن سلطات االحتالل تصعد 
من سياسة العزل االنفرادي والتنقالت وفرض الغرامات 
المالي���ة عل���ى المعتقلي���ن، إضافة للظروف القاس���ية 
والمعامل���ة المهينة، واألوضاع غي���ر الصحية والرطوبة 

والمماطلة في العالج.

هيئة تطالب بالضغط على االحتالل لوقف انتهاكاته بحق األسرى

غزة / االستقالل:
أشادت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل 
اإلس���رائيلي بروح التضحية والفداء ألبناء الحركة األس���يرة في سجني 

"النقب ورامون" وباقي السجون وانتصارهم في معركة "الكرامة 2".
وقال���ت الهيئة في بيان لها: إن" هؤالء األس���رى أب���دوا جندية وطاعة 
وتفانًيا ال تجدها إال لدى المقاتل الفلس���طيني، مس���تحضرين الفعل 
البطولي لألسير إسالم وش���احي الذي وضع بصمته الواضحة في هذه 

المعركة".
وأوضحت أن الحركة األسيرة سجلت من جديد كلمتها في كتاب الحرية، 
ووضعت بصمتها في لوحة العز والش���رف ألبناء الشعب الفلسطيني، 
من خالل انتصار اإلرادة على آل���ة القمع، وعلو صوت الحق على قعقعة 

الباطل.
وأضاف���ت أنه ما كان لنا أن نحقق هذا االنجاز إال من خالل وحدة المصير 
مع أبناء الش���عب الفلس���طيني، ورص الصفوف ألبناء الحركة األسيرة، 

وإدارة المرحلة باقتدار.
وش���كرت الهيئة لجنة الحوار وقيادة الحركة األسيرة التي استخلصت 
حقوقن���ا وحفظت مكتس���باتنا من الضي���اع، وكانت ممثل���ة من كافة 
الفصائل، وهم األس���رى محمد عرمان، وعباس السيد، ومهند شريم عن 
حرك���ة حماس، وأكرم أبوبكر وناصر عوي���س وماجد المصري عن حركة 
فتح، وزيد بسيس���ي عن حركة الجهاد اإلس���المي، ووائل الجاغوب عن 

الجبهة الشعبية وحسين درباس عن الجبهة الديمقراطية.
وأكدت أن جولة من جوالت الصراع وضعت أوزارها، لكن المعركة مازالت 

مستمرة حتى حرية جميع األسرى وحرية أرضنا وشعبنا.

أسرى حماس يشيدون 
بانتصار الحركة األسيرة 

بمعركة الكرامة 2

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجل���ت محكم���ة االحت���الل اإلس���رائيلي يوم أم���س، محاكمة أربعة أس���رى 

مقدسيين، وجددت اعتقال أسير خامس لحظة اإلفراج عنه.
وذكر رئيس لجنة أهالي األس���رى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، 
أن س���لطات االحتالل جددت اعتقال األسير المقدسي عدنان الرجبي لستة 
أشهر للمرة الثانية، وذلك لحظة االفراج عنه من السجون، بعد أن أمضى ستة 

أشهر رهن االعتقال اإلداري.
بدوره، أف����اد مركز معلومات وادي حلوة ب����أن محكمة االحتالل أجلت 
يوم أمس، محاكمة الش����اب أحمد محم����د درباس لتاريخ 2019-5-2، 
علًما أنه اعتقل أواخر العام الماضي من قرية العيسوية شمال شرق 

القدس المحتلة.
كما أجلت محاكمة كل من أحمد ضياء غيث، وعدي عدنان غيث وحمزة عسيلة 

، وكانوا اعتقلوا بعد اقتحام منازلهم في بلدة سلوان.

االحتالل يؤجل محاكمة 4 
مقدسيين ويجدد اعتقال خامس
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في تقريره عن س����رقة غاز غزة، المس اإلعالمي تامر المس����حال 
ط����رف الجبل الجليدي من الفس����اد، وما خفي م����ن هذا الجبل 
الفاس����د أعظم بكثير مما نشر عبر فضائية الجزيرة، لذلك تابع 
الشعب الفلس����طيني هذا البرنامج بش����غف واهتمام، ولسان 
ح����ال الناس يقول: نريد المزيد من التقارير الفاضحة لفس����اد 
قادة الس����لطة، حتى تزال الغشاوة عن عيون البعض، وتنجلي 
الحقيقة المرة في الكش����ف عن عش����رات قضايا الفساد التي 
أرهق����ت القضية الفلس����طينية، وأفس����دت الوطنية، وخلخلت 
كيان اإلنسان الفلسطيني بش����كل متعمد؛ يزرع الشك، ويبث 

عدم الثقة بالمستقبل.
أدع����و تامر المس����حال لتقلي����ب ملفات المجلس التش����ريعي 
الس����ابق، مجلس حركة فتح، حيث عش����رات القضايا التي فتح 
فيها تحقيق بالفساد، واألخطر كانت قضية تهريب اإلسمنت 
المصري لبن����اء جدار الفص����ل العنصري عل����ى أراضي الضفة 

الغربية، ولهذه القضية ملف أشرفت عليه لجان مختصة، وهي 
لجنة الموازنة والش����ؤون المالية، لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان، 
واللجن����ة القانونية، باإلضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من 
رئاس����ة المجلس التش����ريعي تتكون من د. حسن خريشة، ود. 
س����عدى الكرنز، واألستاذ جمال الش����اتي، وقد حصلت اللجنة 
على وثائق تبين أن ش����ركة LTD اإلس����رائيلية والتي يملكها 
زئيف بلنس����كي حاولت اس����تيراد اإلس����منت من شركة مصر 
بني س����ويف، ولكن بع����د تدخل جهات أمني����ة ولجان مقاومة 
التطبي����ع في مصر؛ تم وقف هذه الصفقة، مما دفع بلنس����كي 
إلى التحايل، واستيراد اإلسمنت عبر شركات فلسطينية، وهنا 
بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار أذونات استيراد 
لإلس����منت المصري من وزارة االقتصاد الوطني، وبلغ مجموع ما 

تم استصداره من هذه األذونات ما يقارب 420 ألف طن.
لقد نش����رت صحيفة األيام الفلس����طينية بتاريخ 2004/6/10، 

تقرير المجلس التشريعي على صفحتها الثالثة، والذي يفيد 
بأن الحكومة المصرية في حينه قد طلبت ش����هادة فلسطينية 
تفيد بأن اإلس����منت المص����ري يذهب إلى تعمي����ر المخيمات 
والبيوت الفلس����طينية التي يدمرها اإلس����رائيليون في قطاع 
غزة والضفة الغربية، وبالفعل، ق����دم مدير عام وزارة االقتصاد 
الوطني عبد الحفيظ نوفل هذه الش����هادة المزورة إلى الحكومة 
المصرية لتعتمد عليها في مواصلة تدفق اإلسمنت المصري.

ومكافأة لهذا الموظف على ش����هادة التزوير، تمت ترقيته إلى 
وكيل وزارة مس����اعد في الوزارة نفس����ها، ونش����رت له التهنئة 
عل����ى الصفحة األولى من صحيفة األيام نفس����ها، وفي التاريخ 
نفسه الذي نشرت فيه الصحيفة تقرير الفساد على صفحتها 

الثالثة.
س����نة 2008 تمت ترقي����ة عبد الحفيظ نوفل إل����ى وكيل وزارة 
االقتص����اد، ليتقدم س����نة 2010 بش����كوى للنيابة ضد رئيس 

جمعي����ة حماية المس����تهلك ف����ي الخليل بتهمة التش����هير 
بالوزارة، ويعرف أهل الخليل أن جمعية حماية المستهلك قد 
ضبطت شحنة بضائع مهربة من المستوطنات اليهودية، وبعد 
أيام قام وزير االقتصاد حسن أبو لبدة باإلفراج عن هذه الشحنة 

دون خوف أو حياء.
واص����ل عب����د الحفيظ نوف����ل تقدمه فصار س����فيرًا للس����لطة 
الفلس����طينية في جنوب أفريقي����ا س����نة 2013، ولكنه اليوم 
يش����غل سفير السلطة الفلس����طينية في موسكو، وقد اعترف 
قبل فترة بأن تأجيل زيارة إسماعيل هنية إلى روسيا 2019 قد 

تمت بتوصية من الجانب الفلسطيني.
أسماء وشركات ومؤسس����ات وشخصيات وقيادات فلسطينية 
لم����ا تزل تتغ����ذى على الفس����اد، تنمو، وتكبر، وتس����يطر على 
مفاصل حياة اإلنس����ان الفلسطيني، يهدف تدميره، وتصفية 

قضيته الوطنية.

اعتاد أس���رانا البواسل في سجون االحتالل الصهيوني صناعة النصر وتحقيق االنجازات رغم أنهم يعانون 
األس���ر والعزلة والقمع الشديد, إنهم يمتلكون اإلرادة التي ال تعرف الهزيمة وال تجيد إال االنتصار, فما من 
معركة خاضها أسرانا على مدار سنوات اعتقالهم في سجون االحتالل الصهيوني, إال وحققوا فيها انجازات 
لصالحهم, رغم قسوة السجان وتعامله معهم بمنطق ال إنساني وتغوله عليهم إلى حد كبير, لكن األسرى 
سلكوا طريقا واحدا ال بديل عنه, هو طريق النصر حتى قبل ان يقعوا في األسر, وهذا الطريق ال يمكنهم ان 
يحيدوا عنه أبدا مهما كان حجم التضحيات, ومهما حاول االحتالل ببطش���ه وقمعه وتنكيله, فإرادة النصر 
ولدت بداخلهم وهي تجري في أجس���ادهم مجرى الدماء في الع���روق, لذلك ال غرابة ان يصنعوا النصر تلو 
النص���ر, وينتزعوا حقوقهم من بين أنياب االحتالل, فمن غيرهم يعرف كيف يحاور هذا العدو باللغة التي 

يفهما وينتزع منه االنتصارات. 
لق���د حاول االحتالل بش���تى الط���رق االلتفاف على حقوق األس���رى, وانتزاع انجازاته���م التي تحققت 
بالتضحيات, لكنهم فش���لوا في ذلك, قاموا بالتنكيل باألس���رى واالعتداء عليهم واستدعاء ما تسمى 
بوحدة »المتسادا« لقمعهم, ورغم انه أصيب أكثر من تسعين أسيرا منهم بجراح مختلفة على يد هذه 
الوحدات القمعية, إال أنهم أصروا على مطالبهم, واس���تأنفوا معركته���م بأمعائهم الخاوية وجوعهم 
وعطش���هم, فكان لهم ما أرادوا, وانصاع االحتالل الصهيوني صاغرًا لمطالبهم واس���تجاب لرغباتهم 
وتحققت مطالب األس���رى التي أصروا عليها وقاتلوا من  اجلها, وهذا االنجاز لم يأِت اعتباطا, إنما ساعد 

على تحقيقه عدة أمور نلخصها في التالي. 
أوال: ان مصلحة السجون لمست حالة إصرار كاملة عند األسرى بضرورة إزالة أجهزة التشويش التي تم زرعها 
فوق األقسام, وان مطالب األسرى جادة جدا وال يمكن المساومة عليها, وأنهم لن يتوقفوا عن إضرابهم مهما 
كان حجم القمع حتى يحققوا مطالبهم, وهذا جاء بفعل وحدة الموقف الفلسطيني داخل السجون واإلصرار 
على تحقيق هذه المطالب بتفعيل إجراءات الضغط على االحتالل تدريجيا, وصوال إلى إضراب ش���امل في 
كل سجون االحتالل, وهذا ما كانت تخشاه مصلحة السجون الصهيونية, وتسعى للحل قبل تفاقم األمور .  
ثانيا: إصرار فصائل المقاومة الفلسطينية على دمج موضوع إضراب األسرى في سجون االحتالل الصهيوني 
ضمن شروط التهدئة وإبالغهم للوفد المصري برغبتهم هذه, وتهديد الفصائل الفلسطينية بأنها سترد 
على أي انتهاك صهيوني بحق األس���رى في س���جون االحتالل بتصعيد عسكري كبير, ولن تقف مكتوفة 
األيدي أمام ممارس���ات االحتالل بحق األس���رى, وانه يجب االس���تجابة لمطالبهم فورا وإال فإن عواقب ذلك 

ستكون وخيمة. 
 ثالثا:التهديدات التي وجهتها كتائب القس���ام الجناح العس���كري لحركة حماس لحكومة االحتالل بأنها 
س���تعامل الجنود الصهاين���ة المحتجزين لديها بمثل ما تعامل مصلحة الس���جون الصهيونية األس���رى 
الفلسطينيين, مما شكل حالة ضغط نفس���ي لدى اسر الجنود الصهاينة, الذين مارسوا ضغوطا بشكل أو 
بآخر على حكومتهم إليجاد حل س���ريع لمش���كلة األسرى, خاصة بعد إعطاء أوامر من القسام بمعاملة جنود 

االحتالل بالمثل.  
رابعا: تحرك الش���ارع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لمؤازرة األسرى المضربين عن الطعام, 
والخروج بمس���يرات واعتصامات في الش���وارع, واالس���تعداد لتفجير انتفاضة األس���رى في الش���ارع 
الفلسطيني, وقد ظهرت حالة إجماع فلسطيني واضحة أمام االحتالل على تحرك الشارع الفلسطيني 
في كل مكان  لنصرة األس���رى ومس���اندتهم في مطالبهم, وهو ما جعل االحتالل يخشى من انتفاضة 

شعبية كبيرة في وجهه. 
األس���رى قدموا رس���الة وحدة لش���عبهم, فعندما يتوحد الموقف والهدف يتحقق االنتصار, إنهم نموذج 
يجب ان يحتذي به, وهم قدوة لشعبهم, وربما تكون معركتهم هذه مثاال أمام الجميع في كيفية تحقيق 
النص���ر وانت���زاع الحقوق من العدو المجرد, ليس الح���وار وحده هو الذي يحقق النص���ر, فالحق إن لم تكن 
هناك قوة تحمية فانه س���يبقى وتدافع عنه فلن يثبت ولن يس���تقيم, واألسرى جردوا من كل عوامل القوة 
المادي���ة بأيديهم, فاعتمدوا عل���ى قوة إرادتهم وعزيمتهم, وخاضوا معركته���م ضد االحتالل بأمعائهم 
الخاوية وبجوعهم وعطشهم, من اجل ذلك كتب الله لهم النصر على عدوهم, وحققوا انجازات غير مسبوقة 

لصالحهم ولمن يأتي بعدهم عنوانها النصر.  

يصنعون النصر

د. فايز أبو شمالةتامر المسحال وما خفي أعظم

رأي
   فج���أة وب���دون مقدمات أعل���ن الجيش 
الصهيون���ي في بيان ل���ه 2019/4/3 انه 
تمكن من إعادة رفات الجندي الصهيوني 
زكريا بومل، الذي فقدت آثاره منذ معركة 
الس���لطان يعقوب عام 1982 بالقرب من 
الحدود الس���ورية اللبناني���ة، ليأتي بعد 
ذلك التوضي���ح األهم م���ن وزارة الدفاع 
الروس���ية 2019/4/4 حيث جاء في بيان 
صادر عنها »سلمت روسيا إسرائيل رفات 
الجندي من كتيبة الدبابات اإلس���رائيلية 
زكريا بأول ، الذي فقد منذ 37 عاما، وتمت 
الي���وم في مبن���ى وزارة الدفاع الروس���ية 
مراسم تسليم رفات الجندي اإلسرائيلي 
لرئيس الوزراء نتنياهو لدفنه في وطنه« 
، كما أع���ادت وزارة الدفاع الروس���ية في 
هذه المراس���م للجانب الصهيوني بدلة 
ب���أول وح���ذاءه العس���كريين في نعش 
مغط���ى بالعلم الصهيون���ي. أحد ضباط 
المخابرات العس���كرية الصهيونية وفي 
حديث للقناة 12 العبرية أكد ان الجيش 
يبح���ث عن رفات ب���أول وفلدمان وكاتس 
)الجنود الثالثة( من���ذ فقدت آثارهم في 
لبنان عام 1982، وفي سنة 2002 شكلت 
وحدة الجن���ود المفقودي���ن في الجيش 
العثور  الصهيوني فريقا كل���ف بمهمة 
على الجنود الثالث���ة، وفي العام الماضي 
تهيأت الظروف ووصلنا إلى صورة كاملة 
من النوع الذي س���مح لن���ا بتحديد مكان 

وجود الجثة«.
 من جانبه أكد كمال خلف مراسل صحيفة 
رأي الي���وم 2019/4/4 نق���ال ع���ن مصدر 
متاب���ع »ان القوات الروس���ية حضرت إلى 
مخي���م اليرموك بتاري���خ 19 آذار )مارس( 
وطوق���ت المخيم وطلبت م���ن كافة القوى 
المسلحة داخله من فصائل وجيش سوري 
وقوى أمن الخروج من المخيم، وانتش���رت 
القوات الروسية فيه وتوجهت إلى مقبرة 
الش���هداء في المخيم وطوقتها بالكامل، 
وكانت الق���وات الروس���ية تحمل معدات 
متطورة وآليات، ومكثت القوات الروس���ية 
خمس���ة أيام حتى تاري���خ  24آذار مارس، 
وخرجت بهذا التاريخ وكان الخبراء الروس 
يحملون أكياسا بأيديهم«. يذكر ان مخيم 
اليرموك كان قد وقع تحت سيطرة داعش 
ابريل 2015 واس���تمرت س���يطرتها  في 
علي���ه حتى مايو 2018  عندما اس���تعاده 

الجيشان السوري والروسي، وكانت األنباء 
الواردة ف���ي تلك الفترة ق���د تحدثت عن 
دمار كبير للمخيم ونبش للقبور في مقبرة 
الش���هداء بالمخيم ب���ل وتدمير بعضها، 
واعتقد البعض ان ذلك على خلفية دينية 

من شواهد القبور أو البناء عليها.
  مجم���ل الرواي���ات ح���ول إع���ادة رفات 
الجندي الصهيون���ي زكريا بومل تضعنا 
أم���ام مجموعة من الحقائ���ق التي تؤكد 
ان الكي���ان الصهيوني ال يمكنه االعتماد 
على نفسه في تحقيق رغباته وطموحاته، 
ب���ل وحتى االس���تمرار في الوج���ود، لوال 
مقدمتهم  وف���ي  الداعمي���ن  مجموع���ة 
الوالي���ات المتحدة األمريكي���ة بإداراتها 
المتصهين���ة، ومجموعة من المتواطئين 
الذين يمارس���ون أدوارا داعمة من الخلف 
عالنية أو من تح���ت الطاولة، كما ان هذه 
الروايات تسلط الضوء على أدوار من يظن 
البعض أنه���م يقفون إل���ى جانب الحق 
العربي عموما والفلسطيني خصوصا في 
الصراع مع الكي���ان الصهيوني، أو أنهم 
يع���ادون الكي���ان الصهيون���ي باعتباره 
أول  وللمس���لمين.  لألم���ة  األول  الع���دو 
الصهيوني  الكيان  لخدم���ة  المتواطئين 
في قضي���ة رفات الجنود المفقودين منذ 
معرك���ة الس���لطان يعقوب ع���ام 1982، 
س���واء كان هذا التواطؤ بقص���د أو بدون 
قصد، الدولة الروسية، فبحسب الروايات 
كان لها ال���دول األول واألكبر واالهم في 
الوص���ول إلى مكان وج���ود رفات الجندي 
الصهيون���ي، ففضال عن الجه���د الكبير 
الذي بذلته القوات الروس���ية في سوريا 
عموم���ا وف���ي مخيم اليرم���وك خصوصا، 
كان هناك إعالن لوزارة الدفاع الروس���ية 
ف���ي س���بتمبر 2018 ع���ن إصاب���ة أحد 
جنودها خ���الل عملية البح���ث عن رفات 
جن���ود إس���رائيليين مفقودي���ن، ج���راء 
تعرضهم لهجوم من مسلحي الجماعات 
اإلرهابي���ة«، ث���م الس���كوت المطلق عن 
الغ���ارات الصهيوني���ة عل���ى األراض���ي 
السورية التي تعلم بها مسبقا وربما يتم 
التنسيق بشأنها بين الجيشين الروسي 
والصهيون���ي، رغ���م اإلعالن���ات الكثيرة 
واالتفاقيات األمنية والدفاعية بين سوريا 
وروسيا، وفوق ذلك امتناع روسيا عن دعم 
الجيش السوري بما يناسب من األسلحة 

الدفاعي���ة ، وتقييد اس���تخدام الموجود 
لدى سوريا، وهذا مما يزيد التكهنات بأن 
إمداد س���وريا بمثل هذه األسلحة إنما هو 
ألغراض إعالمية فقط، ويحس���ن التذكير 
ب���أن روس���يا كان���ت أول دول���ة تعترف 
بالكيان الصهيوني الغتصابه فلس���طين 
ف���ي الع���ام 1948، وأنها الم���ورد األول 
للكي���ان بالدعم البش���ري, كل ذلك يؤكد 
الكذب���ة التي يحاول البعض تس���ويقها 
بأن روس���يا تقف إلى جانب الحق العربي 
والفلس���طيني ف���ي الصراع م���ع الكيان 
الصهيوني، وفي نف���س الوقت خطأ بل 
جريمة من يثق في روس���يا بأنها ناصرة 
ومنتصرة للحق العربي والفلسطيني، كما 
يؤكد أن روسيا والواليات المتحدة ليستا 
أكث���ر من وجه���ي عملة واح���دة لحماية 
ودع���م الكيان الصهيوني على حس���اب 

المصالح العربية.
جماع���ات  أيض���ا  المتواطئي���ن  وم���ن 
المعارض���ة الس���ورية المس���لحة خاصة 
تل���ك التي تواجدت ف���ي مخيم اليرموك 
وعاثت فس���ادا في مقبرة الشهداء بحثًا 
عن رف���ات الجن���ود الصهاين���ة ولكنها 
فشلت في ذلك، فقد ذكرت صحيفة رأي 
اليوم االلكترونية 2019/4/4 »ويعتقد ان 
الخب���راء الروس وج���دوا الرفات خالل مدة 
تواجدهم ف���ي مخيم اليرم���وك بعد ان 
فش���لت الجماعات المسلحة في الوصول 
إلى رف���ات الجندي خ���الل عمليات نبش 

قبور الشهداء«.
     ومن المتواطئين أيضا )ولو بغير قصد( 
أولئ���ك ال���ذي يعملون ويعرف���ون مكان 
رفات الجنود الصهاينة، والتزموا الصمت 
والس���كوت طوال هذه السنوات الطويلة 
)37 عام���ًا(، ولم يحاولوا اس���تغالل هذه 
الورقة لإلفراج عن أس���رى فلس���طينيين 
وع���رب يقبعون ف���ي س���جون االحتالل 

الصهيوني منذ عشرات السنين.
   وأخي���را ومما يؤل���م ويدمي القلب عقد 
المقارنة بين اهتمام الكيان الصهيوني 
بأبنائه وجنوده حت���ى وهم رفات مضى 
عليه عش���رات الس���نين، وبين س���هولة 
العربي���ة والقي���ادات  تخل���ي األنظم���ة 
الرس���مية عن أبنائه���ا وقياداتها ليس 
فقط األموات منهم، بل األحياء بمجرد أن 
يغادروا مواقعهم ومناصبهم الرسمية.    

رفات الجندي الصهيوني والمتواطئون
تيسير الغوطي
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غزة/ االستقالل:
الخلوية  وقعت ش����ركة االتص����االت 
)ج����وال(، إح����دى ش����ركات مجموعة 
االتصاالت الفلسطينية، مع مؤسسة 
للطفول����ة،  المس����تقبل  فلس����طين 
اتفاقية دعم لتجهيز وتطوير قسم 
العالج الوظيفي بالمؤسس����ة، لرعاية 

األطفال المصابون بالشّلل الدماغي.
ووّق����ع االتفاقي����ة ف����ي مقر ش����ركة 
»ج����وال« بمدينة غ����زة الثالثاء، مدير 
المؤسس����ة أحمد الكاش����ف، ومدير 
إدارة إقليم غزة بالشركة عمر شمالي، 
بحض����ور عدد م����ن م����دراء مجموعة 
االتص����االت، ووف����د م����ن مؤسس����ة 

فلسطين المستقبل للطفولة.
وأش����اد الكاش����ف بدع����م »ج����وال« 
لتجهي����ز قس����م الع����الج الوظيفي، 
واهتمامها به����ذه الفئة من األطفال 
الت����ي تحت����اج إل����ى رعاي����ة خاصة، 
مشيًرا إلى أن القسم يعتبر من أهم 
أولويات المؤسس����ة لم����ا يقدمه من 
مباشر في  بش����كل  خدمات تساهم 
ع����الج المرضى وتطوي����ر قدراتهم و 

تنميتها.
م خ����الل حف����ل التوقي����ع على  وق����دَّ
االتفاقي����ة، ش����رًحا وافًيا ع����ن برامج 
وخدمات المؤسس����ة الت����ي تقدمها 
لرعاي����ة وتأهي����ل مرض����ى الش����لل 

الدماغي داخل وخارج المؤسسة.
المس����تقبل  »فلس����طين  أن  وأوضح 
للطفول����ة« تقوم برعاي����ة وتأهيل ما 
يق����ارب )150( مريًض����ا يومًيا داخل 
المتكاملة:  البرام����ج  المؤسس����ة في 
التعليمية والعالج الطبيعي والعالج 

الوظيفي والنطق«، ورعاية قرابة )40( 
مريًضا يوميًا ف����ي البرامج المختلفة 
لتلق����ي الجلس����ات وعن المش����اريع 
المس����تقبلية للمؤسسة وتطلعاتها 

نحو تطوير العمل فيها.
وأثنى على دور »جوال« الداعم لهذه 
الفئ����ة خصوًصا في ظل م����ا تعانيه 
من احتياجات خاصة، في كل س����بل 
الحياة بدءًا م����ن العالج ومروًرا بتلقي 
التعليم الخاص والتأهيل إلدماجهم 

في المجتمع.
ونّوه إلى أن الشلل الدماغي عبارة عن 
إصاب����ة أو تلف ما يصي����ب المناطق 
المس����ؤولة عن الحركة ف����ي الدماغ، 
وقد يكون لديهم تأخر في القدرات 
العقلي����ة أو صعوب����ات تعليمي����ة أو 
مش����كالت حسية أو ما ش����ابه، مبيًنا 
أن »ه����ذا ال يعن����ي أن هناك طفال ال 
يستطيع أن يتعلم، ولكنه يعني أن 

ما يمكن أن يت����م تعلمه قد يختلف 
من طفل إلى آخر في ضوء إمكانيات 

وقدرات كل طفل«.
وأش����ار إل����ى أن »مب����دأ المؤسس����ة 
العام مس����اعدة كل طفل على تعلم 
الضروري����ة  والمع����ارف  المه����ارات 
إمكانياته  ف����ي ض����وء  له  بالنس����بة 
وقدرات����ه، الفًت����ا إلى أن ه����ذا الدعم 
المقدم من »جوال« يس����اهم بدرجة 
كبيرة في حصول األطفال المصابين 
عل����ى حقهم في ممارس����ة حياتهم 
وتعليمهم، وفق ما وصل إليه التطور 

العلمي.
في المقابل، أكد مدير ادارة إقليم غزة 
في ش����ركة »جوال« عمر شمالي، على 
حرص ش����ركته الش����ديد على تبّني 
شراكات استراتيجية مع المؤسسات 
الت����ي تقدم الخدم����ات النوعية لكل 

فئات المجتمع الفلسطيني.

وقال شمالي: »إن الهدف من تقديم 
الدع����م يكمن ف����ي االس����تراتيجية 
التي تتبعها ج����ّوال، نحو دفع عجلة 
التنمية في كاف����ة المجاالت، وصواًل 
إلى مجتمع سليم معافى يقوم على 

أسس سليمة«.
بتاريخه  الفلس����طيني،  أن  وأوض����ح 
النضال����ي الطوي����ل، مح����ل اهتمام 
كبي����ر وأن االس����تثمار فيه يقود إلى 
تأس����يس ش����راكات حقيقي����ة في 
الدولة  الت����ي تخدم  المجاالت كافة، 
ومؤسس����اتها، ويع����د م����ن ضم����ن 
»ج����وال«  اس����تراتيجيات  أولوي����ات 
نح����و اس����تكمال المش����روع الوطني 
والنهوض به تمشًيا مع رؤية القيادة 
الفلسطينية نحو تحقيق االستقالل 
الكام����ل المكلل بدولة فلس����طينية 
الق����دس  وعاصمته����ا  مس����تقلة 

الشريف.

غزة/ االستقالل:
أعل���ن المكتب اإلعالم���ي الحكومي بغزة، أم���س الثالثاء، عن جمل���ة من القرارات 
لتسديد رسوم المعامالت والخدمات الحكومية من المستحقات المالية لموظفي 

غزة.
وقال رئيس المكتب س���المة معروف في تصريح���ات صحفية، إن هذه القرارات 
س���تدخل حيز التنفيذ قريًب���ا لحين االنتهاء من حوس���بة ورب���ط كافة الجهات 
والخدم���ات، حتى تك���ون العملية محوس���بة بالكام���ل تس���هياًل وتخفيفًا على 

الموظفين.
وأك���د معروف أن القرارات تأتي ضمن سلس���لة إجراءات تس���عى للتخفيف عن 
كاه���ل المواطنين بما فيهم موظف���ي القطاع العام، وستش���مل الخدمات التي 

تقدمها المؤسسات الحكومية وفق التالي:
-1 وزارة الداخلي���ة واألم���ن الوطني الش���ق المدني: معامالت األح���وال المدنية، 
معامالت تصديق الجوازات، ش���هادات حسن الس���ير والسلوك، شهادات تصدر 

لمن يهمه األمر )حالة المواطن داخل/ خارج البلد(.
-2 وزارة الداخلية واألمن الوطني الشق العسكري: مخالفات المرور، رسوم خدمات 

صحية، شهادات حسن سير وسلوك.
-3 وزارة التربية والتعليم العالي: رسوم الدراسة، رسوم امتحانات –شامل، رسوم 

تصديق شهادات.
-4 المجلس األعلى للقضاء النظامي: رس���وم دوائر ومحاكم عدلية، رسوم غرامات 

محاكم.
-5 المجل���س األعلى للقضاء الش���رعي: رس���وم عقد زواج، رس���وم معامالت طالق، 

معامالت حجة العزوبية.
-6 وزارة العدل: رسوم تصديقات، شهادات عدم محكومية، رسوم دوائر عدلية.

-7 س����لطة األراضي: معاملة مس����احة، معامالت تس����جيل أراض����ي/ طابو، 
مستخرج قيد

-8 وزارة الشؤون الخارجية: معامالت التصديقات.
-9 وزارة النق���ل والمواصالت: معامالت رخصة قيادة، معامالت ترخيص المركبات 

المالكي.
-10 النيابة العامة: معامالت قضايا، غرامات ومحاكم.

-11 الحكم المحلي: ترخيص بناء
-12 وزارة الصحة: معامالت صحية، مزاولة مهنة.

معروف: تسديد رسوم الخدمات 
الحكومية بغزة من »المستحقات« قريًبا

غزة: »جوال« توقع اتفاقية لدعم مؤسسة ترعى الطفولة

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس مجلس إدارة الش���ركة الفلس���طينية 
للس���يارات، طارق العقاد، أن قطاع السيارات تأثر 

بأزمة الرواتب االخيرة في فلسطين.
وخالل حديث مع االقتصادي على هامش افتتاح 
للسيارات  الفلس���طينية  للش���ركة  الجديد  الفرع 
بمدينة نابلس، أشار العقاد إلى إن قطاع السيارات 
من القطاعات األكثر تأثرًا بأي أزمة اقتصادية تمر 

بها فلسطين.
وفي 17 فبراير/ ش���باط الماضي، قررت إس���رائيل 
خص���م 11.3 مليون دوالر من عائ���دات الضرائب 
)المقاصة(، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة 
وعائالت  للمعتقلين  مس���تحقات  الفلس���طينية 

الشهداء.
وأكد العقاد أن أزم���ة الرواتب الناتجة عن قرصنة 
االس���رائيليين لألم���وال الفلس���طينية لن تغير 

الخطة االس���تراتيجية للش���ركة في االس���تثمار 
والتوسع في أنحاء الوطن.

وللش���هر الثاني عل���ى التوال���ي، صرف���ت وزارة 
المالية الفلس���طينية أنص���اف رواتب للموظفين 

العموميين، بما ال يقل عن 2000 شيكل.
وأض���اف "أن فت���ح فروع الش���ركة الفلس���طينية 
للس���يارات في مختلف أنحاء الوط���ن، التزام من 
الشركة بش���كل خاص ومجموعة آبيك بشكل عام 
بواجبها تجاه المجتمع لخلق فرص عمل للش���باب 
من خالل االس���تثمارات التي تنفذها في مختلف 

القطاعات".
والش���ركة الفلس���طينية للس���يارات، هي الموزع 
الحص���ري والوحي���د ف���ي فلس���طين لس���يارات 
Hyundai الت���ي تش���مل الس���يارات الصغي���رة 
والش���احنات وعرب���ات النقل، ومجموع���ة Fiat و

 Fiat, Fiat س���يارات  تش���مل  الت���ي   Chrysler

 Professional, Alfa Romeo, Chrysler,
.Jeep, Dodge, Ram

وتتبع الشركة الفلس���طينية للسيارات لمجموعة 
أبيك والتي بل���غ صافي ارباحها ف���ي 2018 بعد 

الضرائب 16 مليون دوالر امريكي.
وانكمش نم���و الطلب على الق���روض المخصصة 
الس���وق  ف���ي  والمركب���ات  الس���يارات  لش���راء 
الفلس���طينية خالل الربع األخي���ر في 2018، على 

أساس ربعي.
وبحس����ب بيان����ات منش����ورة على موقع س����لطة النقد 
الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة قروض السيارات حتى 

نهاية الربع األخير 2018 نحو 302.3 مليون دوالر.
وتش���ير أرقام رس���مية لوزارة النقل والمواصالت، 
إن عدد الس���يارات المرخصة في سجالتها حتى 
نهاية العام الماضي، بلغت حوالي 228.324 ألف 

مركبة.

بيت لحم/ االستقالل:
نفذ وفد برئاسة الوزير ناصر قطامي مستشار الصناديق العربية واإلسالمية، 
الثالثاء، جولة تفقدية في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وكان ف���ي اس���تقبالهم محافظ محافظة بي���ت لحم  كامل حميد، ورؤس���اء 
الهيئات المحلية وممثلو المؤسسات الرسمية.

وفي كلمة له خالل لقائه الوفد، استعرض محافظ بيت لحم القضايا الوطنية 
والمجتمعي���ة التي تهم المواطن الفلس���طيني، مؤكدًا على أهمية محافظة 
بيت لحم وما تمثله من عمق اس���تراتيجي وزخ���م اقتصادي وأهمية دينية 

وحضارية.
وش���كر حميد الوزير قطام���ي والوفد المرافق الهتمامه���م بزيارة المحافظة 

واالطالع على مشاكلها وسعيهم لتعزيز التعاون المشترك.
وش���ملت زيارة الوفد بلدية بيت س���احور ولقاء رئيس وأعض���اء البلدية في 
مقر البلدية لمناقش���ة واقع الخدمات في البلدية وآليات العمل والسياسات 
المتبعة من قبل الصناديق العربية واإلس���المية ف���ي تلبية االحتياجات من 
مشاريع البنى التحتية، التعليم والصحة والتي تطمح البلدية بتنفيذها من 

خالل الجهات المانحة والدول الشقيقة.
واس���تعرض أعضاء المجل���س البلدي معان���اة أهل المدينة ج���راء جدار 
الفصل العنصري ومعاناة وكذلك جراء مصادرة أجزاء كبيرة من أراضيهم 
وأخرى تقع تحت المناطق المصنفة )ج( والتي يهددها خطر االس���تيطان 

والمصادرة.
كم���ا زار الوفد جامعة بيت لحم، وكان في اس���تقبالهم ع���دد من الموظفين 
اإلداريين واألكاديميين يترأس���هم الدكتور ميشيل صنصور نائب الرئيس 
التنفيذي للجامعة والذي قدم ش���رحًا مفصاًل ع���ن المحطات التي مرت بها 
الجامعة منذ تأسيسها والطموحات المستقبلية التي تسعى إلى تحقيقها 

ضمن استراتيجيتها القصيرة وطويلة المدى.
وف���ي ختام الجولة، ش���ارك قطامي والوفد المرافق له بوضع حجر األس���اس 
لبناء مدرسة االخاء اإلسالمية الثانوية التابعة للجنة زكاة بيت لحم المركزية 
بتمويل من هيئة االعمال الخيرية اإلماراتية وبحضور منفذ المشروع إبراهيم 

راشد وجهات االختصاص بمحافظة بيت لحم.

قطامي يبحث مع محافظ بيت لحم تنفيذ 
مشاريع لتعزيز صمود المواطنين

قطاع السيارات بفلسطين تأثر بأزمة الرواتب

االستقالل/ وكاالت:
انخفضت األص���ول االحتياطية للبن���ك المركزي 
األردني، بنس���بة 0.3 بالمئة على أس���اس شهري، 
في م���ارس/آذار الماضي، إلى 11.305 مليار دينار 

)15.940 مليار دوالر(.
وكان���ت األص���ول االحتياطي���ة للبن���ك المركزي 
)عمالت وذهب وسندات وأذونات(، بلغت 11.339 
مليار دينار )15.987 مليار دوالر( في فبراير/شباط 

الماضي. وبحس���ب البيانات الص���ادرة عن البنك 
الثالثاء، تراجع���ت األصول االحتياطية  المركزي، 
على أس���اس سنوي بنس���بة 1.3 بالمئة، نزوال من 
11.460 ملي���ار دينار )16.412 ملي���ار دوالر(، في 

مارس 2018.
وبلغت قيمة األص���ول االحتياطية لألردن، حوالي 
11.476 مليار دينار )16.181 مليار دوالر( بنهاية 

.2018

وتغطي االحتياطات األجنبية لدى البنك المركزي 
األردني، مستوردات المملكة لمدة تقارب 7 أشهر.

وبدأ االحتياطي األجنبي في األردن بالتأثر س���لبًا 
منذ بداية 2016، بع���د تباطؤ النمو في تحويالت 
المقيمي���ن ف���ي الخ���ارج، والدخ���ل الس���ياحي، 
واالس���تثمار األجنب���ي، وهي العوام���ل المغذية 
الحتياط���ي الب���الد م���ن العم���الت األجنبية في 

المملكة.

على أساس شهري

انخفاض األصول االحتياطية األردنية 0.3 بالمائة في مارس
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االستقالل/ وكاالت:
ليبي مقرب من  كشف دبلوماس���ي 
وزارة خارجية حكومة الوفاق النقاب 
عن انزعاج أميركي من إمكانية تسرب 
أس���لحة متطورة ألطراف القتال في 
طرابلس بعد عودة تصاعد الخالفات 
الفرنس���ية اإليطالي���ة المتزامنة مع 
اندالع قتال حول العاصمة إثر إطالق 
اللواء خليفة حفتر حملة عس���كرية 
للسيطرة عليها في الرابع من إبريل/ 

نيسان الجاري.
وذك���ر الدبلوماس���ي ال���ذي تحدث 
الثالثاء  أم���س  الجديد"  ل"العرب���ي 
أن التحذي���ر األميرك���ي ج���اء بع���د 
ثبوت نية فرنس���ا منح حفتر أسلحة 
نوعي���ة جديدة لترجي���ح كفته في 
معركته الحالي���ة في طرابلس وعزم 
األخي���ر على نقل المعركة إلى داخل 

العاصمة.
وكانت وس���ائل إعالم تونس���ية قد 
تحدثت عن منع السلطات التونسية 
دخ���ول س���يارة تحمل لوح���ة ليبية 
متنها  على  دبلوماس���ية"(  )"بعثات 
فرنس���يون قبل تس���ليم أسلحتهم 

التي كانت بحوزتهم.
إن  ليبي���ة  صح���ف  قال���ت  فيم���ا 
الفرنس���يين هم خبراء عس���كريون 
كان���وا برفق���ة ق���وات حفت���ر التي 

تهاجم العاصمة.
لك���ن الدبلوماس���ي الليب���ي قال إن 
"كانوا  ثمانية  وعددهم  الفرنسيين 
في إطار إعداد كوادر ليبية من قوات 
حفت���ر للتعامل مع أس���لحة نوعية 
جدي���دة بطل���ب من حفت���ر"، مؤكًدا 
لعناصر من  "قدم���وا تدريب���ا  أنهم 
نخبة قوات حفت���ر للتعامل مع هذه 

األسلحة".
وأكد الدبلوماسي الذي اشترط عدم 
ذك���ر اس���مه أن مخاوف واش���نطن 

تتجلى بامتالك حفتر لتلك األسلحة 
" وه���ي قناص���ات متط���ورة مزودة 
فرنسية  ورشاش���ات  ليلية  بمناظير 
قريبة االس���تخدام من رشاشات "بي 
كي تي" الروسية واسعة االستخدام 
مؤكدا  الليبيي���ن"،  المقاتلين  بي���ن 
أن المخاوف تش���ير أيض���ا إلى عزم 
إلى  الح���رب  حفت���ر عل���ى "تحويل 
داخل العاصمة، فنوع تلك األسلحة 
يستخدم كثيرا في حروب الشوارع".

وحتى اآلن ال تعت���رف أي من الدول 

التي تقدم الدعم السياس���ي لحفتر 
بتقديمه���ا لدع���م عس���كري لحربه 
الحالية حول طرابلس، وس���ط تباين 

في لهجة تصريحات قادتها أخيرا.
ورغم تأكيد مصر وفرنس���ا وروس���يا 
واإلمارات ف���ي بيانات منفصلة على 
العس���كري وضرورة  الح���ل  رف���ض 
السياس���ية إليجاد  للعملية  العودة 
حل���ول لألزمة ف���ي الب���الد إال أنها ال 
تخفي ميله���ا لدعم تح���رك حفتر 

باتجاه العاصمة.

توجه فرنسي لدعم حفتر بأسلحة نوعية لنقل المعركة لداخل طرابلس

االستقالل/ وكاالت:
أعرب األمين العام لمنظمة التعاون اإلس���المي، يوس���ف العثيمين، وشيخ 
األزه���ر، أحمد الطيب، عن حزنهم���ا للحريق الضخم الذي ش���ب بكاتدرائية 

نوتردام التاريخية في باريس.
وقال العثيمين، الثالثاء، في بيان إنه يعرب عميق أسفه وحزنه للحريق الذي 

تسبب في تدمير كاتدرائية نوتردام.
وأعرب األمين العام عن تضامنه مع حكومة فرنس���ا وش���عبها وجميع أتباع 
الديانة المسيحية في أنحاء العالم في أعقاب هذا الحريق الذي ألحق الضرر 
بإحدى أش���هر الوجهات الس���ياحية في فرنس���ا وأحد أهم المعالم األثرية 

المسجلة في قائمة التراث الثقافي العالمي.
وفي الس���ياق ذاته، ق���ال الطيب: »أش���عر بالحزن تجاه حري���ق »كاتدرائية 
نوت���ردام « بباريس، هذه التحفة المعمارية التاريخي���ة«، مضيفا: »قلوبنا مع 
إخواننا.  واش���تعلت النيران بكاتدرائية نوتردام التاريخية وس���ط باريس، 
مس���اء اإلثنين، واس���تمرت نحو 15 س���اعة، قبل ان ينجح جهاز اإلطفاء في 

إخمادها، بحسب إعالم محلي.
وتسبب النيران بانهيار سقف الكنيسة وبرجها البالغ ارتفاعه 93 متًرا.

وقالت قناة »فرانس 24« المحلية إن نحو 400 إطفائي ش���اركوا في مكافحة 
النيران ومحاولة إنقاذ برجيها األماميين، وهذا ما تمكنوا من تحقيقه.
وتعد كاتدرائية نوتردام من المعالم السياحية األكثر زيارة في أوروبا.

ويمثل مبنى الكنيس���ة )تم إنشاؤها خالل الفترة من 1163 1345-م( تحفة 
فنية من العمارة القوطية ) مرحلة من العمارة األوروبية ( التي س���ادت القرن 

الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر.

»التعاون اإلسالمي« واألزهر 
يعربان عن حزنهما لحريق 

كاتدرائية نوتردام

االستقالل/ وكاالت:
ش���هدت العاصمة البحريني���ة المنام���ة، الثالثاء، 
انطالق االجتماع الحادي عش���ر للمجموعة المعنية 
بمكافحة تموي���ل تنظيم »داعش« اإلرهابي، والذي 

يختتم األربعاء.
وقال وزي���ر خارجية البحرين، خالد ب���ن أحمد آل خليفة، 
في كلمة االفتتاح، إن بالده س���تظل مش���اركا فاعال في 
التحالف الدولي لمكافحة »داعش«، وفق ما نقلته وكالة 

األنباء الرسمية.
وأوضح أن االجتماع األول للمجموعة عقد على مس���توى 

الخبراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بالمنامة، حيث 
صدر »إعالن المنامة« الذي أقر بأن تمويل اإلرهاب مصدر 

قلق عالمي.
ونّوه بجهود التحالف الدولي لمكافحة التنظيم اإلرهابي، 
والتي أدت إلى تدهوره بش���كل كبير، مشيًرا أنه لم يعد 

يسيطر على أي أرض في سوريا أو العراق.
وتطرق إلى تحدي »اعتم���اد تنظيم »داعش« وحزب الله 
والقاعدة على اس���تخدام األم���وال وتحويلها وتخزينها 
بطرق غير ش���رعية«، وعادة ما ينفي ح���زب الله اللبناني 

هذه التهم.

االستقالل/ وكاالت:
تش���ير تقديرات الحكومة األلمانية إل���ى أّن فرع منظمة 
»اإلغاثة اإلس���المية« في ألماني���ا يرتبط بصالت بجماعة 

اإلخوان المسلمين.
وجاء ف����ي رد الحكوم����ة األلمانية عل����ى طلب إحاطة 
م����ن الكتل����ة البرلماني����ة للح����زب الديمقراطي الحر 
 Islamic« أن كال م����ن ف����رع المنظم����ة ف����ي ألماني����ا
Relief Deutschland«، ومقره����ا الرئيس����ي ف����ي 
 Islamic Relief« البريطاني����ة مدين����ة برمنجه����ام 
Worldwide« لديه »صالت شخصية هامة« بجماعة 

اإلخوان المسلمين أو بمنظمات مقربة منها.
ورًدا على س���ؤال عن تقييم الحكومة لدعمها لمشروعات 
لمنظم���ة »اإلغاثة اإلس���المية بناء على ه���ذه الخلفية، 
أشارت الحكومة في ردها الذي أطلعت عليه وكالة األنباء 
األلمانية )د.ب.أ( إلى المراجعة السارية للمجلس المركزي 
للمحاسبات، موضحًة أن قرارات الدعم تم اتخاذها »عقب 

موازنة كافة االعتبارات ذات الصلة بالدعم«.
وق���ال النائب البرلمان���ي عن الح���زب الديمقراطي الحر، 
أوليفر لوكسيك: »ذهاب أموال دافعي الضرائب األلمان 

لإلسالميين فضيحة«. وفق تعبيره.

المنامة: انطالق اجتماع دولي 
لمكافحة تمويل »داعش«

ألمانيا: منظمة »اإلغاثة اإلسالمية« 
لها صالت باإلخوان المسلمين

االستقالل/ وكاالت:
أغلقت منصة التواصل االجتماعي »إنس���تغرام«، حس���اب قاسم سليماني، 
قائ���د فيلق القدس اإليراني، بعد إدارج الواليات المتحدة األمريكية رس���ميًا 
الحرس الث���وري اإليراني على الئحة المنظم���ات »اإلرهابية«. وأزالت المنصة 

حساب سليماني الذي كان يحظى ب�888 ألف متابع على اإلنستغرام.
واالثنين دخل حيز التنفيذ قرار الواليات المتحدة إدراج الحرس الثوري على 

الئحة المنظمات اإلرهابية، وذلك وفقًا لبيان وزارة الخارجية األمريكية.
وفي 8 أبريل/نيس����ان الجاري، أدرجت واش����نطن الحرس الث����وري، وهو جزء من 
الجي����ش اإليراني، على الئحة المنظمات اإلرهابي����ة األجنبية. ويعد القرار األول 
من نوعه؛ كون الواليات المتحدة لم تصنف من قبل أي كيان عس����كري حكومي 
ك�«منظم����ة إرهابية«. في المقابل، أعلن المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني، 
إدراج القيادة المركزية األمريكية »سنتكوم« ضمن الئحة التنظيمات اإلرهابية.

ويعد الحرس الثوري الذي تأسس بعد الثورة اإلسالمية في إيران عام 1979 
لحماية المؤسس���ة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في البالد، ويسيطر 

على قطاعات كبيرة من االقتصاد، وله تأثير كبير في النظام السياسي.
وتصاع���دت التوترات بين واش���نطن وطهران، منذ إعالن ترامب انس���حاب 

الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع إيران، المبرم عام 2015.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت روس���يا، الثالثاء، اعترافها بالس���لطات الجديدة في السودان، وإجراء 

اتصاالت معها.
ج���اء ذلك في تصريح صحفي ل�"ميخائي���ل بوغدانوف"، نائب وزير الداخلية 

الروسي، بحسب قناة "روسيا اليوم" المحلية.
وقال بوغدانوف إن موس���كو تعمل على توثيق االتصاالت باإلدارة الجديدة 

في الخرطوم.
وفي 11 أبريل/نيس���ان الجاري، عزل الجيش الس���وداني "عمر البش���ير" من 
الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البالد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة 

منذ نهاية العام الماضي.
وش���ّكل الجيش مجلًس���ا عس���كرًيا انتقالًيا، وحدد مدة حكمه بعامين، إال أن 
رئيس���ه "عوض بن عوف" اس���تقال بعد يوم واحد م���ن توليه المنصب جراء 
الرفض الش���عبي، وخلفه "عبد الفتاح البرهان"، وسط محاوالت للتوصل إلى 

تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

االستقالل/ وكاالت:
حّذر وزي���ر الخارجية األلماني هايكو ماس البريطانيين من إرجاء قرار 
خروجه���م من االتحاد األوروب���ي لما بعد نهاية تش���رين أول/أكتوبر 

المقبل.
وق���ال ماس ف���ي تصريح���ات لصحيف���ة »فايننش���ال تايمز« 
البريطاني���ة الصادرة الثالثاء: »يتعي���ن عليهم أن يقرروا حتى 
تش���رين أول/أكتوبر المقبل ما يري���دون«، موضًحا أنه ال يمكن 
تمديد عملية البريكست على مدار عقد، وأضاف: »حدوث إرجاء 
جديد قد يبعث بإش���ارة أنهم يريدون ف���ي النهاية البقاء في 

االتحاد األوروبي«.
ووافقت ال���دول المتبقية في االتحاد خالل قم���ة طارئة يوم األربعاء 
الماضي على إرجاء بريكست حتى 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل كحد 
أقص���ى، وتجنبوا بذلك خروًجا فوضوًي���ا لبريطانيا من االتحاد. ويجوز 
لبريطاني���ا الخروج من االتحاد قبل هذا الموعد حال اتفقت البالد على 
المس���توى الداخلي على حل وسط بش���أن العالقات المستقبلية مع 

بروكسل.

موقع »إنستغرام« يغلق 
حساب »قاسم سليماني«

وزير ألماني يحذر لندن: ال 
إرجاء جديد للبريكست

روسيا: نعترف بالسلطات 
السودانية الجديدة 
ونجري اتصاالت معها
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القدس المحتلة/ االستقالل:
بّينت تس���جيالت وصلت الشرطة اإلسرائيلية أن رئيس 
الحكومة، بنيامي���ن نتنياهو، لم يدف���ع مبلغ 600 ألف 
دوالر مقابل األس���هم التي امتلكها في ش���ركة الصلب 
»NMDM«، التي يملكها قريبه ناتان ميليكوفس���كي، 

والتي باعها الحقا بسعر 4.3 مليون دوالر.
وبحس���ب موق���ع صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت« على 
الشبكة، فإن الشرطة قامت سرا بجباية إفادة من شخص 

زودها بتسجيالت مرتبطة بعائلة ميليكوفسكي.
ووفق المعلوم���ات التي وصلت إل���ى المحققين، والتي 
يجري فحصها، فإن هناك ادعاءات بأن صفقة األس���هم 

بين نتنياهو وقريبه كانت »إشكالية«.
وأضاف���ت الصحيف���ة إن التس���جيالت الت���ي قدم���ت 
للمحققين تحتوي على معلومات يقول فيها قريب من 
عائلة ميليكوفسكي أن نتنياهو لم يدفع مبلغ 600 ألف 
دوالر مقابل األس���هم التي امتلكها في العام 2007 من 
شركة الصلب التي يملكها قريبه، وبالتالي فإن الحديث 

عن تحويل أموال بدون تقديم تقارير بذلك.
وفي أعقاب هذه الش���هادة، من المتوقع أن تس���تدعي 
الشرطة أقرباء آخرين لميليكوفسكي لإلدالء بشهادتهم، 

ومن المحتمل أن يتم استدعاؤه أيضا.
وكان ق���د كش���ف النقاب عن الش���راكة بي���ن نتنياهو 
وميليكوفس���كي لدى رفض طل���ب األول الحصول على 
تمويل لمصاريفه القضائية من قريبه. وأش���ارت اللجنة 

لمنح التصاريح في مكت���ب مراقب الدولة، التي رفضت 
طلب نتنياه���و، إال أن المعلومات التي قدمها للجنة في 
طلب س���ابق قدمه عام 2009 تشير إلى أنه كان بحوزته 
أسهم شراكة في شركة الصلب مع قريبه، علما أنه سبق 
وأن نفى ذلك، وادعى أنه لم يتحدث مع ميليكوفس���كي 

بهذا الشأن.
وبحس���ب مكت���ب مراقب الدول���ة فإن هناك ش���بهات 
جنائي���ة، وأن نتنياهو لم يقدم التقارير حول ممتلكاته 

بموجب القانون.

يذك���ر أن مصدرا قضائي���ا كبيرا كان قد ص���رح أنه من 
المتوق���ع أن يص���در المستش���ار القضائ���ي للحكومة، 
أفيح���اي مندلبلي���ت، تعليمات للش���رطة للبدء بفحص 

شبهات جنائية.
وأضافت الصحيفة، أن الش���رطة أوضح���ت أنها لم تبدأ 
بشكل رس���مي بفحص قضية األسهم، ولكنها حصلت 
على اإلفادة األخيرة في أعقاب التسجيالت التي حصلت 

عليها.
وكان نتنياهو قد نفى، قبل االنتخابات، وجود أية عالقة 

بين األسهم وبين صفقة الغواصات. وادعى أنه اشترى 
األس���هم عام 2007 عندما أشغل منصب عضو كنيست 
لش���ركة ال تنتج الغواصات وال الصل���ب وال اإللكترونيكا 
التي تس���اعد ف���ي إنتاج الصلب. وأنه باع األس���هم في 
العام 2010، قبل التوقيع على صفقة الغواصات بس���نة 

ونصف، وقبل سنتين من بيع ألمانيا غواصات لمصر.
وكانت تقارير س���ابقة قد أفادت أن نتنياهو حقق أرباحا 
م���ن بيع األس���هم وصلت إل���ى 4.3 ملي���ون دوالر، أي ما 
يعادل س���بعة أضعاف قيمة الشراء، ما يعني أنه حقق 

أرباحا بقيمة 13.2 مليون شيكل.
وكان نتنياه���و قد ادعى الش���هر الماضي، أنه اش���ترى 
األس���هم في العام 2007 بس���عر الس���وق، وأبلغ سلطة 
الضرائب بذلك،  وبتاريخ 2009/03/31 توجه بواس���طة 
محاميه إلى اللجنة لمنح التصاريح، التي صادقت بتاريخ 
2009/08/18 عل���ى أن���ه بإمكانه االحتفاظ باألس���هم 
مع تس���لمه مهام منصبه، بداعي أنه ليس ش���ريكا في 
الش���ركة، وإنما كان مستثمرا وليس له دور في إدارتها. 
كم���ا صادقت على حصول نتنياهو على قرض من قريبة 
لدفع الضرائب على األرباح، والذي تم تسديده بعد سنة 
بالكامل. واش���تمل التقرير السنوي لضريبة الدخل عام 
2010 على بيع األس���هم، ودفع كامل الضريبة على ذلك 

بموجب القانون.
وعقب نتنياهو بالقول: إنه دفع ثمن األسهم، وإنه عمل 

بموجب القانون.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال قائ���د كبير س���ابق في جي���ش االحتالل 
اإلس���رائيلي إن معضل���ة قطاع غزة س���ترافق 
»إس���رائيل« لس���نوات طويلة، معتب���را أنه من 
الص���واب إعط���اء جه���ود التس���وية حقها في 

النجاح.
وج���اء ف���ي مقالة كتبه���ا نائب رئي���س أركان 
الجي���ش األس���بق  »يائير ج���والن« أنه يتوجب 
البح���ث على طريقة للنصر على »حماس« وليس 

فقط عبر الشعارات االنتخابية التي انتهت.
وق���ال »جوالن« إن التعامل م���ع حركة »حماس« 
له مح���ددات 5 وهي: »ف���وارق القوة، االنفصال 
الفلس���طيني، إص���رار »حماس« عل���ى مواصلة 
مضايقة »إس���رائيل« وعدم الس���ماح لها بفترة 
من اله���دوء األمني، ثبات طرق تفعيل القوة مع 
أن نسبة فعاليتها مشكوك في أمرها واإلحباط 
لي���س قائمًا فق���ط لدينا، فلدى حم���اس أيضًا 
إحباط، والمعرفة أن طرق تفعيل القوة يتبعها 
تدحرج نحو التصعي���د، وبالتالي وفي حال عدم 
حدوث تغيير فس���يناريو التصعي���د األمني ال 

يمكن منعه«.

وتاب���ع »ج���والن« أن���ه يتوجب الس���عي بداية 
لسياس���ة س���خية مع حركة »حماس«، ما يعني 
تحس���ين البنى التحتية والقدرات االقتصادية 
في قطاع غزة، وليس الميناء هو األساس، ولكن 
زيادة وتي���رة الكهرباء أو تزويده���ا للقطاع من 
»إس���رائيل« أو مصر، ومعالجة عاجلة لمش���اكل 
المياه والمجاري، باإلضافة إلى رفع دخل س���كان 
القطاع حتى لو ارتبط األمر بفتح س���وق العمل 
اإلس���رائيلي أمامه���م، وعدة آالف م���ن العمال 
الغزيي���ن الذي���ن س���يعملون في غ���الف غزة 

سيساهم في التهدئة األمنية«.
ومن ناحية أخرى يرى »ج���والن« ضرورة الحفاظ 
عل���ى التنس���يق األمني مع مص���ر منعًا لدخول 
وس���ائل قتالية للقطاع، كما دع���ا إلى مواصلة 
تحصين الحدود مع القطاع تحت األرض وفوقها.

للس���يناريوهات  تحليل���ه  »ج���والن«  وتاب���ع 
المتوقع���ة في القطاع، مش���يًرا إل���ى أنه وفي 
حال عدم تعاون حماس مع  جهود التس���وية 
واس���تمرارها في تنغيص حياة سكان الغالف 
والمبادرة ألعم���ال عدائية فالحل يكمن بوقف 
المس���اعدات المدنية مباشرة واالنتقال للخطة 

الثانية وهي القتال بال ه���وادة ضد »حماس« 
من خ���الل تدمي���ر قدراتها العس���كرية، »ألن 
الض���رر المدني لن يؤثر عل���ى حماس والمس 
بقوتها المقاتلة س���توصلها إل���ى الهزيمة� ما 

يوصلنا التباع طريقة عمل أخرى«.
وأش���ار إلى أن قتااًل من ه���ذا النوع ضد حماس 
س���يلزم الدخ���ول في قتال ب���ري وتحت األرض 
بشكل كبير، الفتا إلى أن الفترة األخيرة شهدت 
تضخيم���ًا ف���ي ق���درات »حماس« العس���كرية 
وتقلياًل في قدرات الجيش، وهو ما يوجب إعادة 
الثق���ة بالنف���س، ومعتبرا أن تج���ارب الماضي 
تثبت أن قدرات حماس ليست بهذا التضخيم«

وشدد على أن عملية برية واسعة هي الحل لمنع 
التهديد الذي س���تتعرض له الجبهة الداخلية 

اإلسرائيلية.
ومؤخ���را، توصل���ت حرك���ة حم���اس واالحتالل 
اإلس���رائيلي إل���ى تفاهمات بوس���اطة مصرية 
وأممي���ة، تقضي بتخفيف الحص���ار على قطاع 
غزة، وذل���ك عقب جولة م���ن التصعيد، تخللها 
قص���ف المقاومة »ت���ل أبيب« بمرك���ز األراضي 

المحتلة عام ٤٨ بصاروخين محليين.

»يديعوت«: نتنياهو لم يدفع ثمن أسهم باعها بـ4.3 مليون دوالر

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال عضو الكنيست اإلسرائيلي عن حزب الليكود ديفيد 
بيتان أمس الثالثاء، إنه من المستحيل تضمين اتفاقية 
بين أح���زاب االئتالف حول احتالل غ���زة، وذلك ردًا على 

تصريحات وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان.
وأضاف »بيتان«، من يقرر ذلك هو رئيس الوزراء، مبينًا أن 
ليبرمان يسعى للمزيد من النفوذ إذا أصبح وزيرًا للجيش.

وأعلن رئيس حزب »يس���رائيل بيتنو« أفيغدور ليبرمان 
أنه س���يبلغ الرئيس اإلس���رائيلي الثالثاء أنه سيوصي 

أمام���ه بتكليف رئي���س الحكوم���ة بنيامي���ن نتنياهو 
تش���كيل الحكومة اإلس���رائيلية القادمة. ووضع ليبرمان 
شروطا مقابل المشاركة في »االئتالف الحكومي« الجديد 

في »إسرائيل« برئاسة بنيامين نتنياهو.
ووفق صحيفة »يس���رائيل هيوم«، فقد اشترط ليبرمان 
مقابل المش���اركة في »ائت���الف نتنياهو« تعهد األخير 
بإسقاط حكم حركة حماس في قطاع غّزة، والحفاظ على 
حقيبة األمن والحصول على حقيبة الداخلّية، المفترض 

أنها من حّصة رئيس قائمة »شاس«، آرييه درعي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
انطلق ف���ي مدينة الق���دس المحتلة ام���س الثالثاء، 
الحوار االستراتيجي بين "إسرائيل" والواليات المتحدة 
لمواجهة التهديدات المشتركة، ومنها إيران ومنظمة 

حزب الله.
ويترأس الوفد األمريكي منسق مكافحة "اإلرهاب" 
في وزارة الخارجية, ناثان س���يلز الذي وصل إلى 
الكي���ان اإلثنين، وتفقد ما قالت "إس���رائيل" إنه 
أحد أنفاق "حماس" الذي تم اكتشافه من جيش 

داخل األراضي المحتلة.
وف���ي مقابلة مع صحيف���ة "يديع���وت احرونوت" رأى 
المس���ؤول األمريكي أن المفتاح للوضع األمني موجود 
في طه���ران, مش���يرا إلى إح���راز تق���دم ملموس في 
هذا الس���ياق عقب إدراج الحرس الث���وري على الئحة 

المنظمات اإلرهابية. 
وتوقع س���يلز أن تكون خطة الس���الم المسماة 
"صفق���ة القرن" مقبولة م���ن الطرفين. على حد 

قوله.

انطالق الحوار االستراتيجي بين 
»إسرائيل« وأمريكا بالقدس

عضو كنيست: غزة لن تكون ورقة 
مساومة لتشكيل ائتالف حكومي

دعا إلعطاء جهود التسوية حقها في النجاح

نائب رئيس أركان االحتالل السابق: أمامنا اختبار صعب بغزة
القدس المحتلة/ االستقالل:

طلب وزير المالية ورئيس حزب "كوالنو"، موش���يه كاحلون، من المستش���ار 
القضائ���ي للحكومة بفحص ما إذا كان مس���رح يافا ين���وي تنظيم فعالية 
يش���ارك فيها ناشط داعم لمقاطعة "إس���رائيل" )BDS( وإحياء ذكرى نكبة 

الشعب الفلسطيني عام 1948.
وقال كاحلون إنه في حال تبين صحة ذلك، فإنه ينوي فورا س���حب تمويل 
مس���رح يافا، بادعاء أنه "من غير الممكن أن تمّول إس���رائيل فعاليات تدعو 
لمقاطعتها"، مضيفا أن الحرب على حركة المقاطعة ستس���تمر بكل الطرق 

الممكنة.
يأت���ي رد كاحلون هذا في أعقاب توج���ه وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، التي 
ادع���ت أن الحديث عن فعالية "معادية إلس���رائيل" في مس���رح يافا، الذي 
"يعتبر مؤسس���ة ثقافية تمّول من أموال دافعي الضرائب في إس���رائيل، 

وتخرق قانون النكبة". على حد قولها.
يش���ار إل���ى أن "قان���ون النكبة" يخ���ول وزي���ر المالية ف���رض غرامات على 
المؤسسات التي تحظى بتمويل من الدولة في حال قيامها بفعاليات إحياء 
ذكرى نكبة الش���عب الفلس���طيني من خالل اعتبار "يوم استقالل إسرائيل 
أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد" أو نش���اطات تنفي "تعريف دولة إسرائيل 

كدولة يهودية وديمقراطية".
إلى ذلك، طالب���ت ريغيف وزير المالية بتفعي���ل الصالحيات الممنوحة له 

بموجب "قانون النكبة".

كاحلون وريغيف يسعيان 
لسحب تمويل مسرح يافا
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االستقالل/ وكاالت:
تعد الطحينة واحدة م���ن األغذية الغنية 
باألحماض الدهنية المفيدة، بما في ذلك 
أوميغا 3 وأوميغا 6، وكذلك كميات جيدة 
م���ن البروتي���ن والبوتاس���يوم والمنغنيز 
والكالسيوم والحديد والصوديوم واأللياف 

الغذائية.
وتنقس���م الطحين���ة، الت���ي تتك���ون في 
األساس من السمسم المحمص المطحون، 
إلى نوعين، األول ويكون فيها السمس���م 
غير مقش���ر، وهي األكثر فائ���دة، والثاني، 

ويكون فيها السمسم مقشرا.

تقلل �ضغط الدم
تحت���وي الطحين���ة على نس���بة جيدة من 
البوتاس���يوم، والتي يمكن أن تلعب دورا 
مهما ف���ي إدارة مس���تويات ضغط الدم. 
كما أن مضادات األكسدة الموجودة فيها 

تساعد في تقليل االلتهابات.

حت�ضن �ضحة القلب
تساعد الطحينة على تحسين صحة القلب، 
ألن ب���ذور السمس���م التي تس���تخدم في 

تصنيعها غنية بمادة “السمس���مولين” 
الت���ي تس���اعد على من���ع أم���راض القلب 
واألوعية الدموية، وتزيل الترسبات داخل 

الشرايين.

تنظم م�ضتوى الكولي�ضرتول
تلع���ب الطحين���ة على تنظيم مس���توى 
الكوليس���ترول ف���ي الدم من خ���الل مادة 
وعلى  فيها.  الموجود  “الفيتوس���تيرول” 
الرغم من أن الطحينة تحتوي على نس���بة 
عالي���ة من الده���ون، فإنها ده���ون جيدة 

ومفيدة للصحة.

حتفظ التوازن الهرموين
تحافظ الطحينة عل���ى التوازن الهرموني، 

خصوص���ا ل���دى النس���اء الالت���ي 
األربعي���ن من  تج���اوزن 

أن  ويمك���ن  العم���ر، 
الطحين���ة  تلع���ب 
أيض���ا  مهم���ا  دورا 

ف���ي الس���يطرة على 
الهرموني���ة  التقلب���ات 

وتقليلها.

تقلل التهابات املفا�ضل
تع���د الطحينة مص���درا مهما 
تقلي���ل  ف���ي  للمس���اعدة 
ألنها  المفاص���ل،  التهاب���ات 
 3 أوميغ���ا  بأحم���اض  غني���ة 
الدهنية، إذ إن لهذه األحماض 
دورًا محوريًا في منع ظهور التهابات 

المفاصل في جميع أنحاء الجسم.

حت�ضن �ضحة العظام
العظام،  الطحينة صح���ة  يحس���ن تناول 
وذلك لما تحتويه من معادن مختلفة، مثل 
النحاس والفوسفور والكالسيوم والحديد. 
وتساعد هذه المعادن على تحسين كثافة 
العظام ومنع ظهور هشاش���ة العظام مع 

التقدم في العمر.

تقلل الوزن
تساعد الطحينة على فقدان الجسم للوزن، 
ألنها تحتوي عل���ى البروتين الذي يجعل 
اإلنسان يشعر بالش���بع، وبالتالي تحد من 
الحاجة إلى تن���اول وجبات كبيرة وتدفعه 

إلى تناول وجبات خفيفة.

تقوي نظام املناعة
تعزز الطحينة نظام المناعة، خصوصا أنها 
غنية بع���دد كبير من المع���ادن المفيدة، 
والحدي���د  والس���يلينيوم  الزن���ك  مث���ل 
والنح���اس. كما يمكن له���ذه المعادن أن 
والبكتيرية  الفيروسية  االلتهابات  تكافح 
وتس���هل إنتاج خاليا ال���دم البيضاء التي 

تقاوم الجراثيم.

حت�ضن �ضحة الدماغ
تلع���ب أحم���اض أوميغ���ا 3 وأوميغ���ا 6 
الدهني���ة، التي تحتويه���ا الطحينة، دورا 
مهما في تط���ور األنس���جة العصبية في 
الجسم. وهذا يس���اعد بدوره في تحسين 
صحة الدماغ ويبطئ ظهور مرض الزهايمر.

حتارب ال�ضرطان
تعد الطحين���ة مصدرا ممت���ازا لمضادات 
األكسدة، والتي لها دور كبير في مكافحة 
األكسدة في  للسرطان. وتساعد مضادات 
تقلي���ل خطر اإلصابة بالس���رطان المرتبط 
بالهرمونات، بما في ذلك س���رطان الثدي 

والرحم والمبايض والبروستاتا.

10  أســــرار ال تعرفهــــا عــــن الطحينــة

االستقالل/ وكاالت:
يعان���ي كثير من األش���خاص الذين يمارس���ون 
ركوب الدراجات الهوائية بش���كل متواصل، من 
آالم في الركبتين مع مرور الوقت ما قد يؤدي إلى 

إقالعهم عن ممارسة هذه الرياضة.
ومن ه����ذا المنطلق نصح ديموش����ور باتش����يف، 
أخصائ����ي العالج الطبيعي في لن����دن، في حديث 
له مع صحيف����ة ديلي ميل البريطانية، بممارس����ة 
التمارين الثالثة التالية للتخفيف من أعراض آالم 

الركبتين:
 قف بش���كل مستقيم، وارفع ساقيك إلى الخلف 
بالتن���اوب واحرص على مالمس���ة كعب قدميك 
بيدي���ك، كرر التمرين لم���دة خمس دقائق حتى 

تشعر باالرتياح.

 اس���تلق عل���ى أح���د جانبي���ك بوضعية 
الجني���ن والجزء الس���فلي من جس���مك 
بزاوي���ة 90 درجة، ومد ذراعيك إلى األمام 
حت���ى تتالمس راحتا يديك. ارفع ذراعك 
العليا ومدها إلى الخلف مع تحريك الرأس 
بنفس االتجاه. احرص على أن يبقى الجزء 
السفلي من جسمك ثابتًا، ومارس الحركة 

لعدة دقائق.
-3 ارك���ع عل���ى ركبتيك ويدي���ك، ومن ثم 
خذ خط���وة بيديك إلى األمام بش���كل يبقي 
الردفي���ن مرتفعين. ارفع إح���دى يديك عن 
األرض والت���وي بجس���مك العل���وي قلياًل مع 
تحريك الرأس بنفس االتج���اه. كرر العملية 

لعدة دقائق.

3 تمارين بسيطة تخلصك من آالم الركبتين

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت ش���ركة PNY حاماًل جديدًا للهواتف الذكية لتسهيل التقاط الصور 

الفوتوغرافية وتسجيل الفيديو.
وأوضحت الشركة األمريكية أن الحامل العام P-T-BTRI001K-RB ال يتعدى 

وزنه 200 غرام، ويمكن حمله في جيب الجاكيت أو جيب حقيبة الظهر.
ويمكن اس���تعماله مع الهواتف الذكية بشاشة حتى قياس 6 بوصات، كما 
أنه يتحمل وزن نصف كيلوغرام، ويمتاز الحامل الجديد برأس قابل للتدوير، 

ليستعمل في أوضاع متعددة لتنسيق الصور العمودية واألفقية.
وأوضحت الش���ركة أن حامل الهات���ف الذكي الصغير مصن���وع من الفوالذ 
الفاخ���ر، ومزود بريم���وت يعمل بتقنية البلوتوث اللتق���اط صور جماعية من 

مسافة تصل إلى 10 أمتار.

برأس قابل للتدوير.. حامل جديد 
PNY للهواتف الذكية من

االستقالل/ وكاالت:
أظه���رت تجارب أجراها فريق بحث من جامعة بوس���طن 
إمكانية تحفيز الذاكرة وإعادة حيوية الشباب إليها في 
س���ن ال� 70 عن طريق موجات كهربائي���ة. وتبدأ قدرات 
الذاكرة في التراجع عادة في أواخر سنوات ال� 20 وأوائل 
ال� 30، لكن وفقًا للدراس���ة الحديثة يمكن إعادة النشاط 

إلى خاليا الذاكرة العاملة حتى في سن الشيخوخة.
وُنشرت نتائج الدراسة في مجلة »نيتشر نيوروساينس«، 
وق���ام فريق البحث الذي يتكون من البروفيس���ور روبرت 
رينه���ارت وزميله ج���ون نوجوين بتجارب ش���ارك فيها 
أشخاص في سن ال� 70. وخالل التجربة تم تحفيز خاليا 

الذاكرة بواس���طة أقطاب كهربائية وضع���ت على فروة 
الرأس لمدة 25 دقيقة.

وأظهرت التجارب زيادة نش���اط ذاكرة من هم في ال� 70 
ليعادل نشاط من هم في ال� 20، واستمر النشاط الزائد 
للذاكرة لمدة 50 دقيقة بعد تلقي جلسة تحفيز كهربي 
مدته���ا 25 دقيقة. ورصد فريق البح���ث تأثير التحفيز 
الكهربي على خاليا الذاكرة، حيث تبين زيادة التنس���يق 
بي���ن إيقاعات الدم���اغ المختلفة، وصاح���ب ذلك زيادة 

القدرة على تخزين ومعالجة المعلومات.
ويعتقد فريق البحث إمكانية تطوير نمط عالجي للخرف 

والزهايمر يعتمد على التحفيز الكهربي لخاليا الدماغ.

التحفيز الكهربي يعيد 
الشباب إلى الذاكرة في الـ 70

االستقالل/ وكاالت:
وجدت دراسة جديدة أن إعادة تنظيم مساحات العمل 
المفتوح���ة إلجبار األش���خاص على الجل���وس بالقرب 
من زمالء لم يجلس���وا بجانبهم مس���بًقا يشجع بشكل 
طبيعي على التفاعل ويس���اعد الموظفين على تطوير 
أفكار جدي���دة للمنتجات وهو ما يعود على الش���ركة 
بالنفع. وقال سونكي لي، أستاذ مساعد في النظريات 
واإلستراتيجيات التنظيمية، في دراسته التي نشرت 
في دورية "أورجانيزيش���ن س���اينس"، إنه عندما يتم 
يضطر األشخاص للتفاعل مع زمالء غير مألوفين لهم 
"يصبح لديك فرص أعلى لتعلم أشياء مفيدة لتطوير 

أفكار تجارية جديدة".
واختبر س���ونكي ال���ذي يعمل في كلية تب���ر للتجارة 
بجامعة كارنيجي ميلون األمريكية، نظريته في شركة 
للتجارة اإللكترونية بكوريا الجنوبية. وقامت الش���ركة 
بتغيير ترتيب الجلوس ل����60 من موظفي المبيعات. 
وانخرط هؤالء الذين جلس���وا بجوار زم���الء جديد في 
مزي���د م���ن "االستكش���اف" الذي يصف س���لوكيات 
مث���ل المجازفة والتجربة. كم���ا أن األداء المالي لهؤالء 

الموظفين كان أفضل من المجموعة المرجعية التي لم 
يمر أفراُدها بكثير من التغيير في تنظيم جلوسهم.

والحظ س���ونكي أيًضا أن الموظفي���ن الذين بدا أنهم 
تعلم���وا أكثر م���ن الجيران الجدد كان���وا هؤالء الذين 
لديهم مس���توى أعلى من الخبرة في المنظمة وهؤالء 
الذين لم يكن لديهم روابط اجتماعية قائمة مع مثل 

هؤالء الجيران.
وكان ه���ؤالء الذي���ن لديه���م خبرة أعل���ى أفضل في 
تعلم المعلوم���ات الجديدة وتطبيقها على مهماتهم 
الخاص���ة وأدت التفاع���الت الجديدة م���ع الزمالء غير 

المألوفين إلى مزيد من التعلم.
والح���ظ أيًض���ا أن ترتي���ب الجل���وس الجديد س���اعد 
الموظفين على تحس���ين أدائهم ف���ي بيع المنتجات 
القائم���ة، وذلك عل���ى األرجح ألن التفاع���ل مع جيران 
جدد ساعدهم على اس���تنباط إستراتيجيات تسويق 
جديدة وأساليب تس���عير وطرق للترويج لمنتجاتهم 

القائمة.
وقال: "لقد أصبحوا حتى أفضل فيما كانوا جيدين فيه 
بالفعل.. وهذه كانت نتيجة غير متوقعة بالنسبة لي".

دراسة: تغيير ترتيب المقاعد في 
العمل يعزز األفكار الجديدة
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غزة / عبدالله نصيف 
تأه���ل نادي خدمات رفح بصحبة نادي 
اتحاد الش���جاعية لنهائ���ي كأس غزة 
بطولة الراح���ل "محمد المزين"، بعد أن 
تخطيا نادي خدمات الش���اطئ ونادي 
الصداقة، ضمن لقاءات نصف نهائي 

كأس غزة.
وتأه���ل بط���ل ال���دوري خدم���ات رفح 
لنهائي ال���كأس بعد أن تفّوق بركالت 
الترجي���ح 4 مقاب���ل 2 عل���ى خدم���ات 
الش���اطئ في اللقاء الذي انتهى سلبًا 

على أرضية ملعب الدرة وسط القطاع.
ول���م ينج���ح أي فريق خ���الل مجريات 
الش���وط األول من افتتاح النتيجة رغم 

سيطرة األخضر على مجريات اللقاء.
وف���ي الش���وط الثان���ي ح���اول األزرق 
مباغتة ش���باك األخضر إاّل أن دفاعات 
وحارس خدم���ات رفح كان���ا بالمرصاد 
لهذه الهجمات ، لينتهي اللقاء سلبيًا 
و يتجها إلى نقط���ة الجزاء التي تفوق 
فيها األخضر الرفحي على البحرية ب4 

ركالت ناجحة مقابل اثنتين.
وس���جل للفائز كل من " بدر موس���ى، 
ومعتز النحال، وعمران أبو بالل ومحمد 

حجاج وأضاع محمود النيرب.
فيما س���جل للخاس���ر كل من " محمد 
السدودي و محمد ماضي و أضاع محمد 

مهنا و سليمان العبيد.

الثان���ي، صع���د اتحاد  اللق���اء  وف���ي 
الش���جاعية لمواجهة خدمات رفح في 
نهائي كأس غزة ، بفوزه الصعب على 
ن���ادي الصداقة بنتيج���ة 1 _ 0 ، في 
اللقاء الذي أقي���م على ملعب اليرموك 

بغزة.
وس���جل هدف الصعود للمنطار نجمه 
الهداف سالم وادي بالدقيقة 83 الذي 
ارتقى لعرضية متقنة س���ددها برأسه 

سكنت شباك فادي جابر .
واتح���اد  رف���ح  خدم���ات  وس���يلتقي 
الش���جاعية يوم االثني���ن القادم على 
أرضية ملع���ب اليرموك لتحديد هوية 

بطل كأس القطاع.

»األخضر« الرفحي و »المنطار« يتأهالن لنهائي كأس غزة

كوااللمبور/ االستقالل: 
تجرى اليوم األربعاء قرعة الدور التمهيدي 
لنهائيات  المؤهلة  المزدوج���ة  للتصفيات 
كأس العالم “قطر2022” وأمم آسيا 2023، 
المقرر إقامتها في المقر الرس���مي لالتحاد 

بالعاصمة الماليزية كوااللمبور.
التمهيدي���ة  المرحل���ة  ف���ي  ويش���ارك 
للتصفي���ات المزدوج���ة 12 منتخب���ا، يتم 
تقس���يمها إل���ى مس���تويين بن���اء عل���ى 

األفضلية في التصنيف .
المس���توى األول » ماليزيا وكمبوديا  ومكاو 

والوس  وبوتان ومنغوليا »
بينما المس���توى الثاني يضم » بنغالديش 
الش���رقية  وتيم���ور  وبرون���اوي   وج���وام 

وباكستان وسريالنك�ا .
ولم يتح���دد إلى اآلن البل���د المنظم لكأس 
آس���يا 2023، وحس���ب موقع اآلسيوي فإن 
هناك 3 دول تقدمت الس���تضافتها وهي 
الصين وكوريا الجنوبية والهند، واس���تبعد 
أندونيس���يا وتايالند من  االتحاد اآلسيوي 

االستضافة.
وأقيمت التصفيات المزدوجة لكأس العالم 
وآس���يا للم���رة األول���ى النس���خة الماضية، 
وتقام المرحلة األولى بمشاركة 12 منتخبًا، 
ويتأه���ل منه���ا 6 منتخبات إل���ى المرحلة 

الثانية.
بمش���اركة  الثاني���ة  المرحل���ة  وتق���ام 
المنتخبات ال 6 التي تتأهل من المرحلة 

األول���ى و34 منتخبًا تأهل���ت تلقائيًا إلى 
المرحل���ة الثانية من ضمنه���م منتخبنا 
الوطن���ي الفلس���طيني ليصب���ح الع���دد 
40 منتخب���ًا  ، و يت���م تقس���يمها على 8 
مجموعات، في كل مجموعة 5 منتخبات، 

وتلعب بنظام الذهاب واإلياب .
وس���تقام مباريات الذهاب من الدور األول 
للتصفيات المشتركة في 6 حزيران/يونيو 
2019، ف���ي حين تق���ام مباري���ات اإلياب 
ف���ي 11 حزيران/يونيو 2019. وس���ينضم 
الفائزون الستة إلى أفضل 34 منتخب في 
آس���يا من خالل الدور الثاني من التصفيات 
المش���تركة التأهيلية، والتي س���تبدأ في 

شهر أيلول/سبتمبر من هذا العام.

»الفدائي« يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا ومونديال 2022 الستكشاف المنافسين 

االستقالل/ وكاالت:
أكد تقرير صحفي إس���باني، أن ليفربول وضع شرًطا تعجيزًيا، من أجل 

الموافقة على انتقال السنغالي ساديو ماني، إلى ريال مدريد.
ووفًقا لبرنامج »التشرينجيتو« الذي ُبّث الثالثاء ، فإن ريال مدريد أرسل 
استفس���اًرا إلى ليفربول، من أجل معرفة ثمن انتقال ساديو ماني إلى 

»سانتياجو برنابيو« في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأش���ار البرنامج اإلس���باني إل���ى أن ليفربول رد على ري���ال مدريد بأن 
الثم���ن هو التعاقد م���ع الموهبة البرازيلية فينيس���يوس جونيور، إال 
أن الميرنج���ي رفض األمر. ويؤهل ريال مدريد، فينيس���يوس، ليصبح 
نجم الفريق األول في المس���تقبل، في ظ���ل اإلمكانيات الكبيرة التي 
يمتلكها.  وأوضحت تقارير س���ابقة أن الفرنس���ي زين الدين زيدان، 
المدي���ر الفني لري���ال مدريد، يضع ماني كه���دف أول للميرنجي في 

الميركاتو الصيفي المقبل.
كم���ا أن ماني كان على وش���ك التوقيع مع ريال مدري���د في الصيف 

الماضي، ولكن استقالة زيدان من قيادة الميرنجي أوقفت الصفقة .

االستقالل/ وكاالت:
يلقي كل من مانشستر سيتي وبورتو آمالهما، مساء اليوم 
األربعاء على األجواء الحماس���ية ف���ي ملعبيهما لتمنحهما 
دفعة لتحقي���ق االنتفاضة أمام توتنه���ام وليفربول على 
الترتي���ب في إي���اب ربع نهائ���ي دوري أبط���ال أوروبا بعد 
خس���ارتهما في الذهاب.و لم يستطع المان سيتي بقيادة 
المدرب اإلس���باني بي���ب جوارديوال أن يس���جل في ملعب 
توتنهام فخرج خاس���را به���دف دون رد، بينما غادر بورتو 

ملعب »آنفيلد« معقل ليفربول مهزوما بثنائية نظيفة .
وللعام الثاني على التوالي يصطدم مانشس���تر سيتي 
بفريق إنجليزي في ربع النهائي وتكرر الس���يناريو هذا 

الع���ام في الذهاب حيث خس���ر على ملع���ب توتنهام 
كما خسر الس���نة الماضية على ملعب ليفربول بثالثية 
نظيف���ة، لكنه هذه المرة يأمل ف���ي االنتفاضة التي لم 
يتمكن من تحقيقها قبل عام عندما خس���ر على ملعبه 

أمام »الريدز« 1-2 ليودع البطولة.
وللمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام يشارك المان سيتي 
في رب���ع النهائي وأمله بلوغ نص���ف النهائي الذي لم 
يصل له منذ موسم 2016/2015 تحت قيادة التشيلي 
مانويل بيليجريني عندما س���قط أمام ريال مدريد الذي 

فاز الحقا باللقب على حساب أتلتيكو مدريد.
أم���ا توتنه���ام الذي س���يغيب عنه نجمه ه���اري كين 

لإلصاب���ة، فيخوض ربع النهائ���ي الثاني له في تاريخه 
بعدما شارك ألول مرة في هذا الدور قبل ثمانية مواسم.

والمهمة أصعب بالنس���بة لبورت���و لتحقيق االنتفاضة 
فه���و يواجه وصيف البطولة كم���ا أن الفريق البرتغالي 
المت���وج مرتين بالكأس ذات األذني���ن )1987 و2004( 
خس���ر منذ فترة طويلة صفة المرش���ح للف���وز بالبطولة 
األوروبية األهم على مس���توى األندي���ة، كما أن موقفه 
ازداد تعقي���دا بع���د الس���قوط بثنائية ف���ي الذهاب، 
لكنه رغم ذلك يخوض اللق���اء مدفوعا بالرغبة في الثأر 
من »الري���دز« الذي أطاح به من ثمن النهائي الموس���م 

الماضي .

مانشستر سيتي يبحث عن االنتفاضة
 أمام توتنهام و بورتو للثأر من ليفربول

ليفربول يضع شرطًا تعجيزيًا 
لترك »ماني« لريال مدريد
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غزة/ االستقالل:
أكد مصدر مس���ؤول في محطة تولي���د الكهرباء بقطاع غزة يوم 
أمس، ب���دء تجهيز خزان وقود إضافي لمحط���ة توليد الكهرباء 

الوحيدة بالقطاع.
وقال المصدر المس���ؤول ل� "صفا": "إن تجهيز الخزان بدأ فعالاً على 
أرض الواقع بدعم قطري ضمن تفاهمات مع سلطة الطاقة والموارد 

الطبيعية بغزة".
وأضاف "ال يمكننا الحديث عن تفاصيل ألن الجهة المخولة هي س���لطة 

الطاقة".
وكان الس���فير محمد العمادي رئيس اللجن���ة القطرية إلعادة 
إعمار غزة وّقع عقود إنشاء ثالثة مشاريع جديدة في غزة في 11 
مارس/ آذار الماضي بينها إنش���اء وتجهيز خزان وقود إضافي 
لمحط���ة توليد الكهرباء، بتكلفة نحو 350 ألف دوالر، وبس���عة 

مليوني لتر.

بدء تجهيز خزان وقود 
إضافي لمحطة كهرباء غزة

االستقالل/ وكاالت:
وص���ف وزي���ر الخارجي���ة اللبنان���ي، جب���ران باس���يل، 
صفقة القرن بأنها »سلس���لة ُتلف ح���ول عنق القضية 
ا لعدم التمادي في إهدار  الفلس���طينية لخنقها«. داعياً

ا لإلعالن عنها. الحقوق العربية، تمهيداً
وقال باسيل: »ال يجوز أن نخطئ في العدو وال أن نضيع 
البوصلة، فالعدو هو إس���رائيل والبوصلة هي فلسطين، 
وكل ما يش���تت تركيزنا عن هدف إعادة حقوق الشعب 
الفلس���طيني، ه���و إله���اء لنا ع���ن مصالحن���ا ومصالح 
ش���عوبنا«. تصريحات الوزير اللبنان���ي جاءت في كلمة 
لها ألقاها خالل اللقاء العربي الروس���ي للتعاون، أمس 
ا  الثالثاء، والمنعقد في دورته الخامس���ة، ويستمر يوماً

ا، بالعاصمة الروسية »موسكو«. واحداً
وأردف: »نحن على وش���ك ضياع القضية وضياع األرض 

والقدس والمسجد األقصى وكنيسة القيامة، إذا رضي 
أح���د اليوم بذلك، فنحن على ثوابتنا باقون، فلس���طين 
عربية، وعاصمته���ا مدينة القدس، والجوالن س���ورية، 
وس���كانها عرب س���وريون، وش���بعا لبنانية وصكوكها 
عائدة لنا«. وانتقد الق���رارات األمريكية حول االعتراف 
بالقدس عاصمة ل� »إس���رائيل«، وب� »س���يادة« االحتالل 

على الجوالن السوري.
وتاب���ع: »م���ا أحوجنا اليوم إل���ى التوازن ف���ي العالقات 
ا  الدولية، في ه���ذا الزمن الذي تمنح في���ه دولة ما أرضاً
تخ���ص دولة إلى أخرى، وته���ب عاصمة تاريخية تعود 

لشعب الى شعب آخر«.
وف���ي منتصف فبراي���ر الماضي، أعلن جاريد كوش���نر؛ 
مستش���ار الرئيس األمريك���ي دونالد ترامب للس���الم 
بالشرق األوسط، أن واش���نطن ستقدم خطتها للسالم 

بين الفلس���طينيين واإلس���رائيليين بع���د االنتخابات 
البرلمانية اإلسرائيلية التي جرت الثالثاء الماضي.

وأش���ار كوش���نر إلى أن���ه »س���يتعين عل���ى الطرفين 
الفلسطيني واإلسرائيلي تقديم التنازالت«.

ومن المتوقع أن يتم نشر تفاصيل الصفقة بعد انتهاء 
بنيامي���ن نتنياهو، من تش���كيل حكومت���ه الجديدة، 
وهن���اك من يقول إن اإلدارة األمريكية س���تتروى حتى 

نهاية شهر رمضان المبارك.
و«صفقة القرن« هي خطة تعم���ل عليها إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب، لمعالجة الصراع الفلس���طيني 
اإلس���رائيلي، عب���ر إجبار الفلس���طينيين عل���ى تقديم 
ا لقيام  تنازالت، بما فيها وض���ع مدينة القدس، تمهيداً
تحالف إقليمي تش���ارك فيه دول عربية و«إس���رائيل«، 

لمواجهة الرافضين لسياسات واشنطن وتل أبيب.

وزير خارجية لبنان: صفقة القرن سلسلة
 تلف حول عنق القضية الفلسطينية

االستقالل/ وكاالت:
ش���دد العاهل األردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على 
أن األردن ل���ن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بس���بب مواقفه 
من القضية الفلس���طينية والقدس. وق���ال الملك عبد الله: إنه 
ال حل للقضية الفلس���طينية إال من خالل ح���ل الدولتين الذي 
يضمن إقامة الدولة الفلس���طينية المستقلة على خطوط الرابع 

من حزيران عام 1967 وعاصمتها »القدس الشرقية«.
ونّوه إلى أن »زياراته الخارجية التي شملت دوالاً عربية وأوروبية 
رك���زت على موق���ف األردن الواضح والمع���روف تجاه القضية 
الفلسطينية، وكذلك الجهود المبذولة مع األطراف الفاعلة من 

أجل تحقيق السالم العادل والدائم«.

جاء ذلك خالل لقائه في قصر الحس���ينية، بالعاصمة األردنية 
عّمان، أمس الثالثاء، رئيس وأعضاء كتلة اإلصالح التي يقودها 
اإلس���الميون في مجلس النواب )الغرفة األولى للبرلمان(. وجدد 
الملك عبد الله الثاني التأكيد في بيان نش���ره الديوان الملكي 
األردن���ي، على موقف األردن الثابت من القضية الفلس���طينية 

والقدس.
وأك���د: »األردن ل���ن يقبل ب���أن يمارس عليه أي ضغط بس���بب 

مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس«.
وكان وزير اإلعالم األردني األسبق، سميح المعايطة، قد قال في 
تصريحات صحفية  إن األردن يعمل بشكل استباقي لمواجهة 

ما قد يأتي من مشاريع حلول للقضية الفلسطينية.

غزة/ االستقالل: 
قالت لجنة دعم الصحفيين، أمس: إن س���لطات االحتالل 
تعتقل في سجونها 22 صحفيا فلسطينيا، بينهم ثالث 
س���يدات، في محاولة منها لطم���س جرائمها وتغييب 

الحقيقة.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته، بمناس���بة يوم األس���ير 
الفلس���طيني: إنه من بي���ن إجمالي أع���داد الصحفيين 
الُمعتقلين، وثقت صدور أحكام بالسجن الفعلي لحوالي 
7 صحفيي���ن، واعتق���ال إداري )بدون محاكم���ة( ألربعة 
صحفيين، وتوقي���ف 11 إعالميا وصحفيا بانتظار صدور 

الحكم .

وأضافت: "االحتالل اإلسرائيلي يعتقل الصحفيين على 
خلفية حرية الرأي، ويقاضيهم في محاكم عسكرية ومن 
خالل منظومة قوانين عنصري���ة، مخالفا بذلك المواثيق 

الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي".
وأوضح���ت اللجنة أن "إس���رائيل" ترتكب عدة انتهاكات 
بح���ق الصحفيين المعتقلين، أبرزه���ا "االعتقال اإلداري 
)س���جن بدون تهمة(، وإصدار أحكام تصل إلى الس���جن 
المؤبد، والتنكيل النفس���ي والمعن���وي، وتوقيفهم في 
س���جون بانتظار المحاكم���ة، وإبعاد آخري���ن عن مناطق 
س���كنهم، وفرض الحبس المنزلي، واإلهمال الطبي بحق 

المرضى منهم، والتعذيب أثناء اعتقالهم".

عبد الله الثاني: األردن لن يقبل بأّي ضغوط لمواقفه من القدس»دعم الصحفيين«: االحتالل يعتقل 22 إعالميًا

غزة/ االستقالل:
أعلن مدير صيدلية المستش���فيات بوزارة الصحة بغزة 
د.عالء حل���س، الثالثاء، عن نفاد الحليب العالجي بكافة 
أنواع���ه، األمر الذي يش���كل خطرا حقيقي���ا على صحة 
االطف���ال المرضى الذين يس���تفيدون منه منذ الوالدة، 

معتبرا انه شريان حياة لهم.
م���ن جانب���ه، أك���د رئي���س قس���م الجه���از الهضمي 
بمستشفى الرنتيس���ي د. راغب ورش اغا، على أن نفاد 
انواع الحليب العالجي يؤثر س���لبا عل���ى صحة اطفالنا 
المرضى داخل المستش���فى، مش���يرا أنهم سيعانون 
من اس���هال مزمن وس���وء امتصاص وبالتالي انخفاض 

أوزانهم ما يضطرهم الى دخول المستش���فى لفترات 
طويلة.

وأوض���ح أن األطف���ال المرضى يعتم���دون على حليب 
الجالكتومين بش���كل أساس���ي منذ الوالدة ومعرضون 
للخط���ر كونه���م ال يس���تفيدون اال م���ن المأك���والت 
الحيوانية كالسمك واللحوم والحليب ودون ذلك سيؤثر 

على صحتهم العامة.
ون���وه الى أن هذا الحليب تحديدا ال يتوفر في الس���وق 
الخ���اص وال تتوفر ل���ه بدائل على االط���الق عالوة على 

تكلفته العالية التي تتجاوز المائة دوالر.
وأش���ار الى أن حلي���ب نيوترموجين يعط���ى لألطفال 

الذي���ن يعانون من حساس���ية للبروتي���ن الموجود في 
الحلي���ب البق���ري حيث يس���تفيد منه ش���ريحة كبيرة 
م���ن االطفال المرض���ى، موضحا ان البدائ���ل الموجودة 
ليس���ت بنفس الكفاءة والجودة، الى جانب نفاد حليب 
ايزوميل الذي يحتاجه االطفال الذين يعانون من س���وء 
امتصاص الس���كر، وانواع أخرى من الحليب مفقودة من 

مستشفيات وزارة الصحة بغزة.
يذك���ر أنه يتم صرف المعدالت الش���هرية من الحليب 
العالجي حس���ب احتياج وعمر الطفل، خاصة وان هؤالء 
االطف���ال يعانون من أم���راض وراثية مزمن���ة وبحاجة 

للحليب العالجي الستمرار حياتهم.

الفلسطيني أبلغهم بتوس���يع مساحة الصيد من ميناء غزة حتى مدينة رفح 
ا. جنوبي القطاع ل� 15 ميالاً بحرياً

وتوقع نقيب الصيادين في القطاع أن يعود توس���يع مساحة الصيد بالفائدة 
على الصيادين، وصيد كميات أكثر وفرة من األسماك، خاصة مع قرب موسم 

الصيد في شهر مايو.
وكانت سلطات االحتالل سمحت بداية أبريل الجاري بتوسيع مساحة الصيد 
من ش���مالي القطاع حتى ميناء غزة لمسافة س���تة أميال بحرية، ومنها حتى 
، ثم 15 ميالاً حتى بين محافظتي خانيونس  وس���ط القطاع لمس���افة 12 ميالاً

. ورفح، فيما مقابل محافظة رفح 12 ميالاً
كما س���محت في حينه كذلك بإدخال )أسالك الس���تي( للقوارب واللنشات، 
وأبلغ بدراس���ته الس���ماح بإدخال مادة "فيبر غالس" للقطاع بعد منع دخولها 

سنوات.
وتأتي هذه الخط���وة ضمن جهود فصائل المقاومة لرفع الحصار المس���تمر 
ا، ضمن جهود ووس���اطة تقودها مصر وقطر واألمم  عل���ى القطاع منذ 13 عاماً

المتحدة.

وأعلنت الحركة االس���يرة مس���اء أول من أمس في 
بيان االنتص���ار، التوصل إلى اتفاق مع الس���ّجان 
يحقق من خالله ما انتفض األس���رى من أجله وهو 
إزال���ة أجهزة التش���ويش المس���رطنة وتحييدها 
والموافق���ة ألول م���رة في تاريخ الحركة األس���يرة 
والس���جون على تركيب هات���ف عمومي في كافة 
أقس���ام الس���جون أينما تواجد أس���ير فلسطيني 

يحمل قضية وطنه.
وي���وم األس���ير، ه���و ي���وم تضامني مع األس���رى 
والمعتق���الت  الس���جون  ف���ي  الفلس���طينيين 
اإلسرائيلية، ويوافق 17 نيسان/أبريل من ُكل عام.
وفي عام 1974 أقر المجلس الوطني الفلسطيني 
التحري���ر  لمنظم���ة  العلي���ا  الس���لطة  باعتب���اره 
الفلس���طينية، خالل دورته العادية يوم الس���ابع 
ا للوفاء لألسرى  ا وطنياً عش���ر من نيسان/أبريل، يوماً
الفلسطينيين وتضحياتهم، باعتباره يومًا لشحذ 
الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومس���اندتهم 

ودع���م حقهم بالحري���ة، ولتكريمه���م وللوقوف 
بجانبه���م وبجانب ذويهم، وأيض���ًا بهدف إثبات 
الوفاء لشهداء الحركة األسيرة. ومنذ ذلك التاريخ 
حتى اليوم يتم إحياء هذا اليوم من كل عام، حيُث 
يحيه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات 

ا بوسائل وأشكال متعددة. سنوياً
وبحس���ب مص���ادر حقوقي���ة، يقبع في س���جون 
االحتالل اإلس���رائيلي نحو أكثر من 6000 أس���ير 

فلسطيني بينهم 47 أسيرة، و250 طفال قاصرا.
ونش���رت هيئة شؤون األس���رى والمحررين ومركز 
الدفاع ع���ن الحريات والحق���وق المدنية "حريات" 
أمس، قائمة مفصلة بأس���ماء األسرى المرضى من 
ذوي الح���االت المرضية الصعب���ة والقابعين في 

سجون االحتالل.
وطالبت المؤسستان في بيان لهما، المجتمع الدولي 
واألمي���ن الع���ام لألم���م المتحدة ومنظم���ة الصحة 
العالمية والمؤسس���ات الحقوقي���ة الدولية، بتحمل 

مسؤولياتها القانونية واإلنسانية تجاه هذا الملف 
الهام، والذي أودى بحياة 62 أس���يرًا نتيجة سياسة 
اإلهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون االحتالل 
بحق األس���رى المرضى بشكل متعمد. وشددتا على 
أهمية الضغط على الحكومة اإلسرائيلية، وإجبارها 
على تقديم العالج الالزم لألس���رى المرضى وإطالق 

سراح الحاالت المرضية الصعبة.
وبلغ عدد األس���رى واألسيرات المرضى في سجون 
االحتالل أكثر من 700 أس���ير، بينهم 315 أسيرًا 
وأس���يرة يعان���ون من أم���راض مزمن���ة، كأمراض 
الس���رطان واألورام المختلف���ة، وأم���راض العيون، 
وأم���راض القل���ب، وأم���راض الس���كري والضغط، 
وأمراض الدم واألوعي���ة الدموية، إلى جانب وجود 
أسرى مقعدين وممن يعانون من مشاكل بالعظام، 
وأمراض بالكلى، وأمراض باطنية، وأمراض نفسية 
ومشاكل باألعصاب، ومش���اكل تنفسية، وهناك 

من يعاني من إصابات بالرصاص.

عيا�ش: تو�سعة  ..

جماهري �سعبنا ..

»ال بدائل له«

نفاد الحليب العالجي يهدد أطفال غزة
القدس المحتلة/ االستقالل:

ُأعلنت مس���اء الثالثاء، النتائج الرسمية النتخابات الكنيس���ت اإلسرائيلي؛ وأظهرت 
حصول حزبا "الليكود وكاحول لفان" على 35 مقعدا لكل منهما.
وفيما يلي المقاعد األخرى التي حصلت عليها األحزاب التالية:

حزب "يهدوت هتوراة" بزعامة يعكوف ليتسمان و"شاس" بزعامة أريه درعي 8 مقاعد 
لكل منهما حزب "العمل" بزعامة أفي جباي 6 مقاعد

الجبهة العربية للتغيير بزعامة الطيبي وعودة 6 مقاعد
حزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان 5 مقاعد

اتحاد أحزاب اليمين بزعامة الحاخام بيرتس 5 مقاعد
حزب "كوالنو" بزعامة موشيه كحلون 4 مقاعد
حزب "ميرتس" بزعامة تمار زاندربيغ 4 مقاعد

قائمة تحالف حزب "بلد" العربي وحزب "راعم" اليهودي 4 مقاعد

اإلعالن عن النتائج النهائية 
لالنتخابات اإلسرائيلية
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جورجيا/االستقالل: 
لقيت طفلة صغيرة، عمرها 6 سنوات، حتفها عندما أطلق أخوها األصغر 
النار عليها عن طريق الخطأ، أمام منزل العائلة الواقع في مدينة داالس، 

في والية جورجيا األمريكية.
وج���رت الحادثة الرهيب���ة بينم���ا كان الصغيران ينتظ���ران أمهما في 
الس���يارة، إذ عثر األخ )4 سنوات( على مسدس ملقم، وأطلق بالخطأ النار 

على أخته، ميلي درو كيلي، برصاصة استقرت في رأسها.
وأكد المحققون أن األخ األصغر عثر على المس���دس في الجيب األمامي 
داخل الس���يارة. كما ذك���رت مصادر محلية أنه جرى إس���عاف ميلي إثر 
تعرضه���ا إلصابة خطي���رة في ال���رأس، لتفارق الحي���اة بعد يومين من 

وصولها المستشفى.
وقررت الش���رطة األمريكي���ة عدم توجيه أي تهم قتل ف���ي الحادثة، إال 
أنها أصدرت تحذيرا عاما يذكر الناس بضرورة االستخدام اآلمن للسالح 

الناري.
وورد في تحذير الش���رطة: »نود أن نذكر الجميع بإبقاء أسلحتهم النارية 
غي���ر ملقمة وبعيدة عن متن���اول األطفال، لضمان ع���دم تكرار ما حدث 
 ،»Go Fund Me« ،إطالق���ا«.  كما قامت منصة جمع التبرعات الش���هيرة
بإنش���اء صفحة إلكترونية خاص���ة لتوفير الدعم الم���ادي الالزم لعائلة 
ميل���ي، وكذلك لتطال���ب من خاللها الن���اس »بحب بعضه���م البعض، 

كما فعلت ميلي«.

طفل يطلق النار على شقيقته 
الصغيرة ويرديها قتيلة!

االستقالل/ وكاالت: 
كش���ف تحليل فريق من العلماء لنيزك من المريخ، 
عن أدلة قد تثبت وجود حي���اة يوما ما على الكوكب 
األحمر. ووفقا لما نش���رته تقارير، تم العثور على جزء 
من النيزك في قارة »انتاركتيكا« خالل س���بعينيات 

القرن الماضي.
وأشار العلماء إلى أنهم عثروا على آثار لمادة عضوية 
قد تكون دليال على وجود حياة في وقت س���ابق على 

سطح المريخ.

وأوض���ح العلماء أن خصائص البكتريا المكتش���فة، 
شبيهة بش���كل البكتيريا المؤكس���دة للحديد على 
األرض، وهي مادة عضوية تشبه الشعيرات بأشكال 

خيطية يمكنها هضم الحديد.
ويزعم العلماء أن ه���ذه البكتريا، هي عالمة على أن 

الحياة كانت موجودة سابقا على الكوكب األحمر.
وقال جيمس ويليام ش���وبف، عال���م األحافير البارز 
وخبير أشكال الحياة المبكرة، إن هذه النتائج ال تعد 

دليال قاطعا على وجود حياة في المريخ.

بكين/ االستقالل: 
لجأ أب قاس إلى "حل غريب" حين وجد نفس���ه غير قادر 
عل���ى دفع فات���ورة المطعم، برفقة ابنت���ه التي تبلغ من 
العمر عامين. فبعد أن تناول رجل من إقليم غوانغ دونغ، 
جنوب���ي الصين، وجبة معجنات م���ع طفلته، لم يجد في 
جيبه إال ما يع���ادل 0.75 دوالر أميركي فقط، فيما بلغت 

قيمة الفاتورة 0.89 دوالر.
ورغ���م هزالة ه���ذا الفارق ال���ذي ال يتج���اوز 0.14 دوالر 
أميركي، أخبر الرجل القائمين على المطعم بأنه سيترك 
ابنت���ه رهينة عندهم، ألنه مضطر إل���ى جلب النقود من 

الخارج، على أن يعود لها في اليوم الموالي، حسبما نقلت 
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخرج األب بش���كل س���ريع من المطعم فيما كانت ابنته 
تحاول أن تلحق به وهي في حالة من البكاء الشديد، ولم 
يس���تطع العاملون في المحل أن يوقفوا "األب المهمل"، 

بالنظر إلى اختفائه السريع عن األنظار.
وش���ك أصحاب المطع���م أن يكون الرج���ل قد اختطف 
الفتاة الصغيرة، ألن من المستبعد أن يقدم أب حقيقي 
على خطوة من هذا القبيل، وتم االتصال بالش���رطة ألجل 

الحضور إلى المكان.

لندن/ االستقالل: 
واجهت طفلة بريطاني���ة صراعًا من أجل البقاء، بعد أن أصيبت 
ب���ورم خبيث في البطن، تركها تب���دو وكأنها تحمل جنينًا في 

أحشائها.
وأخبر األطباء والدي كليو كينان، البالغة من العمر عامين فقط، 
أن نس���بة بقائها على قيد الحياة، ال تتعدى 25-%35، بعد أن 
تم تشخيص الورم الخبيث، والذي ترك بطنها منتفخًا كالبالون. 
وقالت ش���انون الثام )23 عامًا( والدة كليو »ال تتوقع أبدًا حدوث 
ذلك لطفلك. واآلن بعد حدوثه، أش���عر بالعجز بش���كل كامل«. 
وت���م نقل كليو إلى وح���دة العناية الخاصة الش���هر الماضي، 

بعد أن عانت من آالم في المعدة، وأدرك األطباء بس���رعة وجود 
مشكلة كبيرة، وسارعوا إلجراء فحص باألشعة المقطعية، الذي 

كشف عن وجود ورم ضخم داخل بطنها«.
وبعد أس���بوعين، تم تش���خيص إصابة كليو بس���رطان الغدة 
الكظرية ف���ي المرحلة الثالثة، وهو مرض نادر تس���ببه الخاليا 
الس���رطانية في الغدد الكظرية أو الهرمونية، بحسب صحيفة 
»مي���رور« البريطانية. وعل���ى الرغم من أن ف���رص كليو بالنجاة 
منخفضة وفقًا لتقديرات األطباء، إال أن والديها يتمسكان بهذا 
األمل، وأطلقا حملة لجمع التبرعات على اإلنترنت، للمساعدة في 

تغطية نفقات عالج الطفلة، على أمل أن يكتب لها الشفاء.

طفلة رضيعة تبدو حامال بسبب ورم خبيثأب »يرهن« ابنته في مطعم مقابل وجبة

بكين/ االستقالل: 
يبدو أن المنافس���ة بين األش���قاء تبدأ حتى قبل 
ال���والدة، على األقل هذا ما يظهره فيديو لمس���ح 
بواس���طة الموجات فوق الصوتية "ألترا س���اوند" 

لتوأمين في رحم أمهما.
فقد أظهر فيديو لمسح بالموجات فوق الصوتية 
"ألترا س���اوند" توأمين اثنتي���ن التقط في عيادة 
نس���ائية ف���ي أحد مستش���فيات الصي���ن وهما 
توجهان اللكمات إلى بعضهما بعضا، بحس���ب ما 

ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية.
وفي اإلنترنت اشتهرت التوأمان االثنتان باسمي 
"تش���يري" و"س���تروبري"، أي "ك���رزة" وفراول���ة"، 

وشوهدتا، في الفيديو الذي التقط العام الماضي 
وأفرج عنه مؤخ���را، من خالل األلتراس���اوند وهما 

تتالكمان.
وق���ال والد التوأمين "تاو"، ف���ي تصريح للصحف 
الصيني���ة المحلي���ة، إنه ه���و من ق���ام بتصوير 
اللقطات أثناء المس���ح بالموجات الصوتية لرحم 
األم، وذلك في أحد مستشفيات مدينة ينتشوان 

وسط الصين.
وأوض���ح األب، البالغ م���ن العمر 28 عام���ا، أنه لم 
يص���دق عيني���ه عندما ش���اهد التوأمي���ن وهما 

توجهان اللكمات إلى بعضهما بعضا.
وانتش���ر الفيديو بص���ورة واس���عة النطاق على 

اإلنترنت بعدما نشرته صحيفة "تشاينا ديلي".
ووفقا لألب، فهذه ليس���ت المرة األولى التي يتم 
تصوي���ر التوأمين وهما تتفاع���الن معا وهما في 
رحم األم. وأوضح أن بعض الصور أظهرتهما وهما 
تحتضنان بعضهما، متمنيا أن تكبر الفتاتان معا 

في انسجام تام.
يش���ار إلى أن حالة التوأمي���ن المتطابقين تعتبر 
ن���ادرة إذ تتش���اركان الكيس الس���لوي نفس���ه 
والمش���يمة نفسها، في حالة تعرف باسم "مومو" 
أو "مونو مونو"، وهي حالة تحدث للتوائم أحادية 
الكيس السلوي عندما يحدث االنقسام بعد اليوم 

التاسع من اإلخصاب.

»ال يصدق« توأمين يتالكمان في رحم أمهما

قنا/ االستقالل: 
لفظت ربة منزل أنفاسها األخيرة بقرية أوالد علي بمركز فرشوط بشمال قنا؛ 
بعد أن انهال زوجها على رأس���ها ب�« شومة« ما أسفر عن تكسير جمجمتها 
ومصرعه���ا في الحال؛ بس���بب كثرة كالمها وثرثرتها المس���تمرة- بحس���ب 

اعترافات الزوج.
كان اللواء مجدي القاضي مس����اعد وزير الداخلي����ة مدير أمن قنا، تلقى 
إخط����اًرا بقيام »أمين .ر.ع« 70 س����نة، عامل، بقتل زوجت����ه »رتيبة .ح.ع« 
60 عاما بس����بب كثرة كالمها وجدالها معه؛ مس����تخدما في ذلك شومة 

خشبية.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مسن يقتل زوجته 
لـ »كثرة كالمها« 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
ُعثر مؤخ���رًا على عملة ذهبية يق���در عمرها بنحو 1600 
عام، وذلك ف���ي منطقة زراعية ق���رب صفورية بالداخل 

الفلسطيني المحتل.
وحس���ب موقع "ع���رب48" فإن أربعة طالب من مدرس���ة 
إعدادية في "كيبوتس يفعات" كانوا يقومون بجولة في 
منطقة صفورية في شباط/ فبراير الماضي، عندما عثروا 

على العملة الذهبية.
وبحس���ب س���لطة اآلثار التي تم إبالغها، ف���إن الحديث 
ع���ن "س���وليدوس" وه���ي عمل���ة ذهبي���ة صك���ت في 

القسطنطينية )إستنبول اليوم( في عهد ثيودوسيوس 
الثاني ف���ي الس���نوات 420 – 423 بعد المي���الد، الذي 
تنسب له "مخطوطة القانونية" التي جمع فيها القوانين 

الرومانية ونسقها.
وم���ن الالفت أن ه���ذه العملة كانت معروف���ة في الجزء 
الش���رقي من اإلمبراطورية البيزنطية، إال أنه للمرة األولى 

التي يتم العثور على مثلها في البالد.
وتحمل العملة "صورة القيصر ثيودوسيوس وعلى الوجه 
الثان���ي صورة إلهة النصر فتك���وري  وهي تحمل صليًبا 

كبيًرا".

نيزك يكشف عن »حياة نشطة« في المريخالعثور على عملة ذهبية نادرة بصفورية
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