
جيش االحتالل يجري 
تدريبات تحاكي الحرب

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أج����رت وح����دة عوكتس التابع����ة لجيش 
االحتالل اإلس����رائيلي، تدريبات عسكرية 

تحاكي اندالع حرب.
واعلن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، 
مساء امس الس����بت أنه تم إجراء مناورات 
لوحدة »عوكتس« والتي تحاكي أس����بوعًا 

من الحرب.  أوضح المتحدث، أن المقاتلين 
للطوارئ  مارس����وا س����يناريوهات عديدة 

والحرب والحاالت المعقدة. 
يذك����ر أن عوكت����س« هي وح����دة كالبة 
للمه����ام الخاص����ة والط����وارئ، وتعم����ل 
بالتعاون م����ع جميع الوحدات الخاصة في 

جيش االحتالل .
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بعد 240 يومًا.. مسيرات 
العودة نضال مستمر  

غزة/ دعاء الحطاب:
للشهر الثامن على التوالي، ومع كل رصاصة ُتصيُب شهيدًا أو ُتعيق جريحًا، 

تحصد مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي انطلقت منذ 
30 م���ن مارس الماضي على الحدود الش���رقية لقطاع غزة مزيدًا 

غزة/ محمود عمر:
الواضح جليًا أن ملف المصالحة الفلس���طيني انتق���ل إلى مرحلة جديدة من 

التعقي���دات، في ظل اس���تمرار حركة فت���ح بالمطالبة بتمكين 
حكوم���ة التوافق من تولي مس���ؤولية قطاع غ���زة، فيما تطالب 

  أشرف نعالوة.. مطارد 
يستنزف جيش االحتالل

غزة/ سماح المبحوح:
مرة تلو األخرى تفش���ل دولة االحتالل اإلس���رائيلي بكاف���ة أجهزتها األمنية 

والعس���كرية ووس���ائلها التكنولوجية المتط���ورة منذ أكثر من 
50 يوميا، في الوصول للمطارد أش���رف نعالوة أو حتى الحصول 

رام اهلل/ اال�ستقالل: 
نظ��م "احل��راك العم��ايل املوح��د الإ�س��قاط 
ي��وم  االجتماع��ي" ع�س��ر  ال�س��مان  قان��ون 
ال�س��بت، اعت�س��اًما مركزًيا عل��ى دوار املنارة 
و�س��ط مدينة رام اهلل و�سط ال�سفة الغربية 

املحتلة، الإ�س��قاط قانون ال�س��مان ب�س��يغته 
احلالية. واحت�سد اآالف العمال واملوظفني يف 
القطاع اخلا�ص من جميع حمافظات ال�س��فة 
للقان��ون  احلكوم��ة  الإق��رار  ��ا  رف�سً املحتل��ة 
ب�سيغته احلالية، مطالبني باإلغائه.  و�سارك 

يف االعت�س��ام عم��ال وموظف��ون يف �س��ركات 
وموؤ�س�س��ات وم�سانع وقطاع اخلا�ص، والعمال 
الذي��ن يعمل��ون يف الداخل املحت��ل، يف جتمع 

ه��و االأك��ر م��ن نوعه خ��الل بدء 
قان��ون  الإ�س��قاط  التظاه��رات 

تظاهرة كبيرة وسط رام الله رفضًا لقانون »الضمان االجتماعي«

غزة/ االستقالل: 
أجمع ممثلو الفصائل الفلس���طينية على أهمية حمالت 
مقاطعة االحت���الل محلًيا ودولًيا، مؤّكدين على أنها البد 

ا من اس���تراتيجية وطنية موحدة تدمج في  أن تكون جزًء
الوطنية  الفصائل  لكافة  السياسية  البرامج 
واالس���المية. ج���اء ذلك خالل لقاء نقاش���ي 

رام الله/ االستقالل: 
دعت القوى الوطنية واإلس���المية في محافظة رام الله والبيرة الس���بت، أبناء 

الش���عب الفلس���طيني إلى االلتحام في جبهة موحدة للمقاومة 
الش���عبية س���يًرا على درب االنتفاضة األول���ى، وتصعيد الفعل 

قوى رام الله تدعو للتصعيد 
الميداني في الضفة 

ذوو الشهداء: االحتالل يرتكب
 جريمة حرب باحتجاز جثامين أبنائنا

رام الله/ االستقالل:
دعا ذوو الش���هداء المحتجزة جثامينهم في ثالجات ومقابر 
االحتالل، إلى عّد قضية هؤالء الش���هداء »قضية وطنية من 

البطش: جوالت المصالحة لم يعد لها طعم 
وندعو إلرسال وفد من المركزية لـ غزة

غزة/ االستقالل: 
أكد خالد البطش عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي 

أن تع���دد جوالت الحوار والمصالح���ة لم يعد لها طعم، 
مش���ددا على أن الح���ل  يمكن بدعوة رئيس الس���لطة  

الجهاد: محاوالت إدانة المقاومة الفلسطينية 
تشكل اصطفافًا عالميًا لمحاصرتها

ما السيناريوهات المطروحة 
في حال فشلت المصالحة؟

03

03

02

08

15

15

1506

04

15

0305

حملة مداهمات واعتقاالت 
بالضفة تخللها مواجهات عنيفة 

»الفصائــل« تدعــو لتبنــى مقاطعــة
 االحتــالل كاستراتيجيــة وطنيــة

وقفة تضامنية مع األسيرة
 إسراء الجعابيص في بيت لحم

70 فلسطينيًا يواجهون خطر 
الموت المحقق في صحراء الجزائر

بيت لحم/ االستقالل:
ش���ارك مواطنون وأهالي األس���رى، أمس الس���بت، في ساحة 
المهد بمدينة بيت لحم في وقفة تضامنية مع األسيرة إسراء 

مطالبة مبوا�صلة 
اجلهود حلماية 

اخلان الأحمر
 من الهدم

رام الله/ االستقالل:
طال���ب األمي���ن الع���ام لحركة 
الفلسطينية  الوطنية  المبادرة 
البرغوثي  النائ���ب مصطف���ى 

بمواصل���ة الجهود 
تجم���ع  02لحماي���ة 

االآالف يحت�سدون و�سط رام اهلل رف�سًا لقانون ال�سمان االجتماعي اأم�ص 
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سلفيت/ االستقالل:
واصل مس���توطنون، يوم أمس، أعمال تجريف وشق طرق وبنى 
تحتية لتوس���عة مس���توطنة "بروخين" المقام���ة على أراضي 
المواطنين ش���مال بلدة بروقين غرب س���لفيت ش���مال الضفة 
الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، أن جرافات المستوطنين 
واصلت عمليات تجريف وتهيئة األرض والبنية التحتية للمزيد 
من البناء االس���تيطاني على حس���اب أراضي بلدة بروقين وقرية 

سرطة غرب محافظة سلفيت.

وأكدت المصادر، أن عمليات التوس���ع االس���تيطاني لم تتوقف 
في جميع قرى سلفيت وبلداتها؛ حيث تستنزف 25 مستوطنة 
أراضي 18 تجمعا سكانيا في محافظة سلفيت على مدار الساعة، 

منها بناء متنزه ومؤسسات تتبع مستوطنة "بروخين".
وأشارت إلى أن حكومة االحتالل كانت أعلنت في وقت سابق عن 
توسيع مستوطنة "بروخين" بالمئات من الوحدات االستيطانية 
الجدي���دة، حيث تعم���ل على بنائها حاليا على حس���اب أراضي 

المزارعين، وهو ما يخالف القانون الدولي اإلنساني.

رام الله/ االستقالل:
طالب األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية 
النائب مصطفى البرغوثي بمواصلة الجهود لحماية تجمع 
الخان األحمر م���ن مخططات اله���دم والتطهير العرقي 

اإلسرائيلية.
وق���ال البرغوثي، أثناء مش���اركته في االعتص���ام بالخان 
األحمر وأدائه صالة الجمعة إن تهديدات رئيس حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدم الخان األحمر 

خطيرة وجدية.
وأضاف أن نتنياهو يريد أن يس���تخدم التطهير العرقي 
للخ���ان األحمر كثمن يدفعه لحليفه العنصري المتطرف 
"بينت" للحفاظ على استمرار حكومته، مؤكدًا على أهمية 
استمرار أنش���طة المقاومة الش���عبية وحركة التضامن 
الدولية للحفاظ على س���كان الخ���ان األحمر وحمايته من 

مخططات الهدم.
وكان رئي���س وزراء حكوم���ة االحتالل نتنياه���و أعلن ان 
حكومت���ه تنوي ه���دم الخ���ان األحمر قريًبا، رغم فش���ل 
محاوالتها الس���ابقة بفضل المقاومة الش���عبية وحملة 

االستنكار والتضامن العالمي الواسعة.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الوزير وليد 
عس���اف أن االعتصام المفتوح في الخان األحمر متواصل 

بغض النظر عن نوايا االحتالل.
وقاًل: "سنحمي األرض ونحافظ عليها ونعزز صمود 
أهله���ا في مختلف المدن والق���رى والمواقع، وذلك 
من خالل المقاومة الش���عبية السلمية التي أثبتت 

نجاعتها".

القدس المحتلة/ االستقالل:
دع���ا المطران عط���ا الله حنا، رئيس أس���اقفة سبس���طية للروم 
األرثوذكس، المقدس���يين إل���ى مزيد من اليقظ���ة والحذر؛ ألن 
المؤام���رة على القدس وأوقافها وعقاراتها غير مس���بوقة، وتتم 

بخطوات متسارعة.
وقال حنا لدى لقائه عددا من ش���باب البلدة القديمة من القدس 
أمس: "نحذر من السماس���رة والعمالء والمطبعين والمندس���ين 
الذي���ن يظهرون أمامكم كالحمالن، لكنه���م في الواقع يمثلون 
شركات مشبوهة هدفها طمس معالم القدس وتشويه مالمحها 

وتزوير تاريخها وسرقة أوقافها وعقاراتها".
وأك���د أن القدس تتع���رض لحملة احتاللية غير مس���بوقة في 
تاريخها بهدف ابتالع ما تبقى م���ن أوقافها وعقاراتها، ولذلك 
وجب علينا الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين أن نكون على 

قدر كبير من الحكمة والرصانة والمسؤولية.
وأض���اف: "نعتقد أن االعتقاالت األخي���رة إنما هدفها هو النيل 
م���ن عزيمتنا وإرادتنا ومعنوياتنا، وال يج���وز أن تؤثر علينا هذه 
اإلجراءات؛ ألن القدس هي أمان���ة في أعناقنا، ويجب أن نحافظ 

عليها".

رام الله/ االستقالل:
دعا ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثالجات 
ومقاب���ر االحت���الل، إلى عّد قضية هؤالء الش���هداء 
"قضية وطنية م���ن الدرجة األولى"، مؤكدين ضرورة 
أن تتصدر االهتمام الشعبي والوطني إلى أن يفَرج 

عنهم جميًعا.
وطالب أهالي الش���هداء في بيان لهم، ب�"تكثيف" 
الفعالي���ات الش���عبية المطالب���ة باإلف���راج الفوري 
و"تخصي���ص"  المحتج���زة،  الجثامي���ن  ع���ن 
مس���احات في اإلع���الم للحدي���ث عن أبع���اد هذا 
والمختصين  الخبراء  اإلجراء ومخاطره، واس���تضافة 

وذوي الشأن لتشكيل رأي عام حول هذه القضية.
وشدد البيان على أهمية وضرورة "توحيد" الجهود 
القانونية والشعبية في مواجهة سياسة االحتالل 
ف���ي احتجاز الجثامي���ن، من خالل تش���كيل فريق 
قانون���ي وطني متخصص لمتابع���ة هذه القضية 

ا. ا ودولّيً محلّيً
وجدد األهالي، الدعوة ل�"فضح" سياسة االحتالل أمام 
ال���رأي العام الدولي، من خالل تفعيل المؤسس���ات 
والممثليات الفلس���طينية في الخارج وفي المحافل 

الدولية.
وأشاروا إلى ضرورة إعداد ملف "كامل وواٍف" لتقديم 
ش���كوى للجنائية الدولية بعدِّ أن احتجاز جثامين 

الشهداء هو جريمة حرب.

ونّبه أهالي الش���هداء إلى حّث المستوى السياسي 
ا بخصوص هذه القضية  ا ودولّيً ألن يقوم بدوره محلّيً

ووضعها في صدارة اهتمامه.
وأطلق ذوو الش���هداء أمس الس���بت، هاشتاغ "بدنا 
والدن���ا" و"دفن أبنائنا حق وكرامة"، عبر جميع مواقع 
التواصل االجتماعي، مطالبين المؤسس���ات والقوى 
الش���عبية الفلس���طينية اإلعالن عن يوم فعاليات 
مركزية في كل أنحاء الوط���ن للمطالبة باإلفراج عن 

جثامين الشهداء.
وتضم قائمة الش���هداء المحتجزة جثامينهم في 
ثالجات االحت���الل و"مقابر األرق���ام"؛ منذ انتفاضة 
القدس في تش���رين األول )أكتوبر( 2015، قرابة ال� 
33 شهيًدا من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؛ 
أقدمهم الش���هيد عبد الحميد سرور؛ منذ 15 أبريل 

.2016
وتحتجز س���لطات االحتالل نحو 260 ش���هيًدا في 
مقابر خاص���ة تطلق عليها "مقابر األرقام"، وس���بق 
لالحتالل أن دفن 4 شهداء في تلك المقابر، بعد أن 

كان يحتجز جثامينهم في الثالجات.
وتنتهج السلطات "اإلس���رائيلية" سياسة احتجاز 
جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، 
في محاولة الس���تخدام هذا الملف ورقَة ضغط على 
المقاومة الفلس���طينية، ومؤخًرا تحاول اس���تغالله 
للعمل على استعادة جنودها األسرى في قطاع غزة.

رام الله/ االستقالل:
قال مركز القدس لدراس���ات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني 
إن عدد الشهداء الفلسطينيين وصل منذ إعالن ترمب مدينة 
القدس عاصمة ل� "إس���رائيل" في السادس من ديسمبر عام 

2017، إلى 345 شهيدًا.
وأوضح المركز في دراس���ة إحصائية له، أن من بين الشهداء 
71 طف���اًل و6 من ذوي االحتياجات الخاص���ة، و20 من عناصر 
المقاومة ارتقوا خالل اإلعداد والتجهيز، و43 نتيجة القصف 

االسرائيلي، كما ارتقى 7 أسرى في سجون االحتالل.
وأفادت الدراسة بأن عدد شهداء مسيرات العودة على حدود 
قطاع غزة الش���رقية والتي انطلقت بتاريخ 2018/3/30، ارتفع 
عددهم حتى نهاية تشرين الثاني إلى 211 شهيدًا بينهم 

صحفيون، وثالثة من عناصر الطواقم الطبية.
وأضاف���ت أنه خالل تش���رين الثاني الماضي، استش���هد 26 
فلس���طينًيا، بينهم 5 ش���هداء ارتقوا خالل مشاركتهم في 
مس���يرات الع���ودة، بينهم 3 أطف���ال، وش���هيدان متأثرين 
بإصابتهما عام 2014، وآخر ممرض في الخليل بزعم محاولته 
تنفيذ عملية دهس، وفتى مقدس���ي بزع���م تنفيذه عملية 
طعن، وش���هيد في رام الله خ���الل مواجهات مع االحتالل، و8 

شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.
فيما استش���هد 6 آخرون أثناء اش���تباكهم مع قوات خاصة 
من جيش االحتالل تسللت الى مدينة خانيونس في محاولة 

لتنفيذ عملية عسكرية باءت بالفشل.
ووفًقا للفئة العمرية، فقد استش���هد خ���الل المواجهات مع 
االحتالل في الفترة التي تلت إعالن ترمب، 71 طفاًل، أعمارهم 
ال تتجاوز الثامنة عش���رة، بينهم 50 طف���اًل ارتقوا خالل قمع 
االحتالل لمس���يرة الع���ودة، أحدهم أص���ّم، وطفلة َجنين في 
بطن أمها، وطفل شهيد خالل مسيرة إحياء لذكرى النكبة في 

الضفة.

وبحسب الدراسة، فإن 9 سيدات استشهدن في تلك الفترة، 
3 منه���ن خالل قم���ع االحتالل لمس���يرات الع���ودة، بينهّن 
الممرضة رزان النجار )21 عامًا( التي ارتقت برصاص االحتالل 
خالل قيامها بواجبها االنس���اني في اسعاف المصابين شرق 

خانيونس.
فيما ارتقى 7 أس���رى بعد اعتقالهم على يد جيش االحتالل، 
ما يرفع ش���هداء الحركة األس���يرة منذ ع���ام 1967 إلى 218، 
آخرهم الش���هيد وسام عبد المجيد شاللدة من الخليل، والذي 

استشهد في سجون االحتالل.
وأكدت الدراسة أن قوات االحتالل تحتجز جثامين 22 شهيًدا 

منذ إعالن ترمب القدس عاصمة لالحتالل.
وأش���ار مدير مركز القدس عماد أبو ع���ّواد إلى أن هناك حالة 
خطيرة باتت ترافق ذهنية تغطية عدد الشهداء، حيث باتت 

األرقام المرتفعة ألعدادهم شيًئا اعتيادًيا.

وأضاف أن هذا بحد ذاته يمثل خطورة كبيرة، وُيس���اهم في 
من���ح االحتالل فرصة أكبر للمزيد م���ن القتل والتغّول بالدماء 
الفلسطينية، األمر الذي يحتاج تغطية واسعة، على المستوى 
اإلعالمي والرسمي، وطرق أبواب المحافل الدولية، وعرض هذه 

الجرائم أمام المجتمع الدولي.
ونوه إلى أن هناك ش���هيدين أعدما ميدانًيا بحجة تنفيذهما 
عمليات ضد االحتالل، هذه الرواية ال ُيمكن األخذ بها باالعتماد 
على االحتالل وروايته، واألهم من ذلك فإن تحييد الش���هداء 
كان ممكًنا قبل قتلهم، على األقل الواقع الميداني يؤكد ذلك.

وأوضح أّن نتائج اس���تطالع مركز الديمقراطية اإلس���رائيلي، 
والتي أظهر فيها غالبية اإلسرائيليين رضاهم عن قتل أكبر 
عدد ممكن من الفلس���طينيين في حال تعرض جندي لشبه 
خطر، "بات يمنح الجندي روحًا يمينية أيدولوجية، تجعل من 

هدفه القتل بهدف القتل فقط".

ذوو الشهداء: االحتالل يرتكب
 جريمة حرب باحتجاز جثامين أبنائنا

مستوطنو »بروخين« يجرفون
 أراضي بروقين بسلفيت

المطران حنا يحذر أبناء القدس 
من »السماسرة والمطبعين«

منهم 211 في مسيرات العودة بغزة

345 شهيدًا منذ »إعالن ترمب« القدس عاصمة لـ »إسرائيل«
مطالبة بمواصلة 

الجهود لحماية الخان 
األحمر من الهدم
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المكتب السياس���ي  وكان عض���و 
لحركة حماس خليل الحية، قال في 
تصريحات صحفية نشرت مؤخرًا: 
إن الجهود المصرية األخيرة لدفع 
المصالحة الفلسطينية إلى األمام 
من  الرفض  بحائ���ط  "اصطدم���ت 
رئيس السلطة محمود عباس، وإن 
فتح تحاول خلط األوراق والدخول 
إلش���عال  إعالمي���ة  بمناكف���ات 

وإشغال الحالة الفلسطينية".
وش���دد على ضرورة رفع العقوبات 
عن قط���اع غ���زة "ب���ال موارب���ة وال 
اس���تخفاف بعقول الناس"، مؤكدًا 
في ذات الوقت على ض���رورة البدء 
بتش���كيل حكوم���ة وح���دة وطنية 
أن  العتب���ار  مهماته���ا  لتم���ارس 
حكوم���ة رامي الحم���د الله "لم تعد 
قادرة وليست مؤهلة وال أمينة على 
أن تقود ش���عبنا وتدي���ر أمره ألنها 
أصبحت جزءا من الحالة المؤس���فة 

وجزءًا من الحصار".

هل نحن اأمام انف�صال؟
طالل  السياس���ي  المحلل  يق���ول 
المصالحة  إن فشل جهود  عوكل، 

الحال���ة  س���تقود  الفلس���طينية 
الفلسطينية إلى مرحلة االنفصال 
الفعلي بين الضفة الغربية وقطاع 
غزة، مشيرًا إلى عدة سيناريوهات 
س���يذهب إليها الوضع السياسي 
الفلس���طيني في حال ل���م تنجح 

جهود إنهاء االنقسام.
وق���ال عوكل ل�"االس���تقالل": "في 
حال فش���ل المصالح���ة قد يكون 
الخي���ار األوفر حظ���ًا لضمان عدم 
حصول ه���ذا االنفصال هو ذهاب 
الش���ارع الفلس���طيني إل���ى عقد 
انتخابات ش���املة يس���تطيع من 
خاللها الش���عب اختي���ار قيادته 
التي م���ن واجبها حل  الجدي���دة 

كافة آثار االنقسام الفلسطيني".
واألس���بوع الماض���ي طالبت حركة 
االنتخابات  إل���ى  باللج���وء  فت���ح، 
االنقس���ام  إلنه���اء  التش���ريعية 
حماس  حركة  وردت  الفلسطيني، 
باس���تعدادها إلج���راء انتخاب���ات 
التش���ريعية  تض���م  ش���املة 

والرئاسية والمجلس الوطني.
وحول الس���بب في عدم عقد هذه 

االنتخابات رغم استعداد الطرفان 
عقده���ا في الت���و واللحظ���ة، قال 
ع���وكل: "في الحقيق���ة الطرفان ال 
تحقيق  قبل  االنتخاب���ات  يريدان 
المصالح���ة، إذ أن حركة فتح تريد 
من خالل المصالحة السيطرة على 
الحكم بغزة والقضاء على األقطاب 
الفتحاوية المنافس���ة التي تعمل 
بغزة )تيار دحالن(، وبالتالي زيادة 
ش���عبيتها على حس���اب شعبية 
التيار المع���ارض داخل فتح، فيما 
حماس تريد من المصالحة ضمان 
حقوق موظفيها وتثبيت وضعها 
المؤسس���ات  في  معارض  كحزب 

الوطنية قبل إجراء أي انتخابات".
الوض���ع  أن  ع���وكل  وأوض���ح 
الصحي والطبيعي هو أن يتم 
قبل عقد  المصالح���ة  تحقيق 
إجراءات  لضم���ان  االنتخابات 
عقدها بشكل سليم، ولضمان 
االنقس���ام  نموذج  عدم تكرار 
 2007 ع���ام  الفلس���طيني 
ف���ي حال ل���م تعج���ب نتائج 

االنتخابات حزبًا معينًا.

اإف�صال وا�صتهتار 
السياس���ي  المحلل  ي���رى  فيم���ا 
عب���د الس���تار قاس���م، أن حرك���ة 
فتح ساهمت بش���كل رئيس في 
إفشال الجهود المصرية لتحقيق 
باس���تهتار  وتعاملت  المصالحة، 
واضح في آخر ج���والت المصالحة 

التي عقدت في القاهرة.
وقال قاس���م ل�"االستقالل": "إن فشل 
المصالح���ة الفلس���طينية س���يؤدي 
إل���ى مزيد من االنقس���ام وتش���رذم 
الحال���ة الفلس���طينية ووصولها إلى 
مرحل���ة قي���ام دولة في غ���زة تعيش 
بالمس���اعدات والمش���اريع االغاثي���ة 
الدولية، ودولة في الضفة تعيش من 
خالل التنس���يق األمني مع إسرائيل 

والتبعية الكاملة لها".
وأشار إلى أن حركة فتح تعول على 
العقوب���ات الت���ي وضعها رئيس 
السلطة محمود عباس ضد غزة من 
أجل دفع حم���اس نحو المصالحة، 
فيم���ا تعول حماس عل���ى الميول 
التي  لها  الفصائلية  والمس���اندة 
أن خطوات حرك���ة حماس  تج���د 

عملية بش���كل أكبر م���ن خطوات 
حركة فتح لتحقيق المصالحة.

وأضاف قاسم: "إن بقاء الوضع على 
ما هو عليه اآلن، هو المزيد من ضياع 
كاف���ة التضحيات التي بذلت ألجل 
قضيتنا الفلسطينية منذ نشأتها، 
وهذه ه���ي أكبر خدم���ة يمكن أن 

تقدم لالحتالل اإلسرائيلي".
ولف���ت المحلل السياس���ي النظر 
إلى أن فش���ل المصالحة سيخلق 
كيانين فلس���طينيين منفصلين، 

وحينه���ا س���يتعذر عل���ى العالم 
للشعب  الشرعية  الوجهة  تحديد 
الفلس���طيني، إن كان���ت الجه���ة 
الت���ي تعترف بالرباعي���ة الدولية 
)فتح( أو الجهة التي فازت في آخر 

انتخابات فلسطينية )حماس(.
وبّين أن مثل هذا الواقع س���يؤدي 
إل���ى عدم ق���درة الفلس���طينيين 
عل���ى الدف���اع عن أنفس���هم في 
محاف���ل العالم أم���ام االنتهاكات 

اإلسرائيلية.

غزة/ االستقالل: 
أكد خالد البطش عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
اإلس���المي أن تعدد جوالت الحوار والمصالحة لم يعد لها 
طعمًا، مش���ددا على أن الحل  يمكن بدعوة رئيس السلطة  
محمود عباس وحركة فتح إلرس���ال وفد مق���رر من اللجنة 

المركزية لغزة .
وق���ال البطش خالل مداخلة له بورش���ة عمل نظمها مركز 
عروبة في مدينة غزة، امس الس���بت بعن���وان )المصالحة 
وتحدي���ات المرحل���ة(   :« ندعو بإرس���ال وفد م���ن اللجنة 
المركزي���ة للبدء بالمش���اورات لتطبيق اتف���اق المصالحة 
2011 باعتب���اره المرجعية وفقًا للش���راكة والوصول لحل 
شامل لمعالجة مسألة التحرر الوطني وبناء منظمة التحرير 

على أسس جديدة، وأن يكون الجميع شركاء في القرار.
اس���تدرك قائاًل: » لألس���ف بعض القي���ادات تتهرب من 
اتف���اق 2011 وتتمس���ك باتفاق أكتوب���ر 2017، فاتفاق 
2011 هو إط���ار وطني عام يضمن الش���راكة في معالجة 
كل المس���ائل الحكومة واألمن والمصالح���ة  المجتمعية 
واالنتخابات وفق مبدأ التمثيل النس���بي الكامل، أما اتفاق 
2017 فه���و مج���رد اتفاق ثنائي يتضم���ن آليات لتنفيذ 

اتفاق 2011«.

و ش���دد البطش على »ضرورة الحفاظ على مسيرات العودة 
ألنها تعطي بارقة أمل في توحيد ش���عبنا وتعزيز طريق 
المصالحة، باعتبار أن الكل الوطني مش���ارك فيها وعليها 
إجم���اع الوطن���ي، داعيًا لنق���ل تجربتها إل���ى الضفة ألن 

المعركة األساسية هناك.«
وحذر من خطورة استمرار هذه الحالة ألن البديل عنها هو 
احتمال ش���ن االحتالل عدوان واس���ع على القطاع سيفتح 
الطريق أمام تعزيز مش���اريع التطبيع بشكل أوسع، مشيرًا 

أن اتفاقية أوس���لو وممارسات الس���لطة هي التي شّكلت 
مظلة سياسية لهذا التطبيع.

وأعرب البطش عن خش���يته من اس���تغالل ه���ذا التطبيع 
لتشكيل أحالف عربية إس���رائيلية، ما يستدعي مواجهة 
التطبيع والتشبث بالمقاومة والتمسك بالثوابت، والسعي 

نحو انجاز المصالحة، داعيًا لعدم السماح بتجاوزها.
وأض���اف أن »مرحل���ة التح���رر الوطني تحت���اج إلى أدوات 
مختلفة، وإدراك المخاطر والتحديات التي تواجه القضية 
الفلس���طينية من صفقة القرن وتس���ارع وتي���رة التطبيع 
مع االحتالل، والمش���اريع المش���بوهة التي تس���تهدفنا 
وتستهدف أمتنا العربية كمش���روع قناة البحرين وقطار 
الس���الم، وس���عي اإلدارة األمريكية وحلفائها إلى إصدار 
قرارات أممية العتبار المقاومة ارهاب«، مشيرًا »أننا دخلنا 

مرحلة كسر عظم مع المجتمع الدولي وبحاجة لوحدة.«
وتاب���ع » إذا لم نش���ّكل قاعدة ارتكاز وصم���ود ألهلنا في 
الداخ���ل المحتل عام 1948 في مواجه���ة قانون القومية 
العنصرية كيف س���يصمدوا؟، لدى شعبنا خيارات كثيرة 
أهمه���ا الوح���دة فهي المخ���رج الوحيد ال���ذي من خالله 
نس���تعيد حقوقنا ونح���رر وطننا ونواج���ه كل التحديات 

والمخاطر التي تعترضنا«.

غزة/ االستقالل:
أكد الناطق باس���م حركة الجهاد اإلس���المي مصعب البريم، امس السبت، أن موافقة 
األوربيي���ن على الصيغة األمريكية الجديدة إلدانة المقاومة الفلس���طينية، تأتي في 
إط���ار المحاوالت األمريكية؛ لتش���كيل اصطفاف عالمي لمحاص���رة المقاومة؛ كونها 

الجدار األخير، الذي يقف سدًا منيعًا في وجه مخططات إسرائيل.
وق���ال البريم في تصريح له، إن "إدانة المقاومة الفلس���طينية ف���ي الجمعية العامة، 
س���يكون له تبعات على تحركاتها على المستوى اإلقليمي والدولي؛ عبر تجريم فعل 
المقاومة". واستدرك قائاًل: "هذه المحاوالت الخطيرة لتجريم المقاومة، تأتي من أجل 
ش���راء ذمم بعض الدول األوروبية، ولألس���ف دول المحيط العربي واإلس���المي أيضًا، 
مش���ددًا: "الهدف منها حصار المقاومة، باعتبارها الخيار الوحيد الذي سيمنع طوفان 
التطبيع". وأضاف: أن السياس���ة األمريكية الساعية البتالع ثقافة وشعوب المنطقة 
اإلسالمية،  لن تمنعنا من ممارسة حقنا؛ كونها تنطلق من االنحياز إلسرائيل التي ال 
تنتمي للحق، بينما المقاومة تنطلق من الحق". ونص المش���روع األصلي في أقل من 
صفحة، على "إدانة حماس في الجمعية العامة لألمم المتحدة؛ بحجة إطالقها المتكرر 

لصواريخ نحو إسرائيل، وللتحريض على العنف، معرضة حياة المدنيين للخطر".

الجهاد: محاوالت إدانة المقاومة 
الفلسطينية تشكل اصطفافًا 

عالميًا لمحاصرتها

البطش: جوالت المصالحة لم يعد لها طعما وندعو إلرسال وفد من المركزية لـ غزة

تعقيدات جديدة أمام الجهود المصرية

ما السيناريوهات المطروحة في حال فشلت المصالحة؟

 خالد البط�ش

غزة/ حممود عمر:
الوا�صح جليًا اأن ملف امل�صاحلة الفل�صطيني انتقل اإىل 

مرحلة جديدة من التعقيدات، يف ظل ا�صتمرار حركة فتح 
باملطالبة بتمكني حكومة التوافق من تويل م�صوؤولية قطاع 

غزة، فيما تطالب حما�ش وبقية الف�صائل الفل�صطينية 
بت�صكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، العتبار اأن 

احلكومة احلالية ت�صارك يف احل�صار املفرو�ش على غزة.
وترف�ش حركة فتح مبداأ قيام هذه احلكومة ب�صرف 

رواتب ملوظفي غزة الذين عينتهم حما�ش عام 2007 عقب 
االنق�صام، رغم اأن هذا ما ن�صت عليه اتفاقات امل�صاحلة 

املختلفة، وبناء عليه ترف�ش حما�ش ت�صليم احلكم ب�صكل 
كامل اإىل هذه احلكومة.

إعالن 
تنويه وتنبيه للعموم باإلغاء وكاالت

ُأعل���ن أنا رجل األعمال الس���يد / إبراهي���م أحمد علي أبو ش���اربين وحرمه 
الس���يدة / يسرية سعد درويش الغف )أبو شاربين( وأبناؤه الدكتور أحمد 
إبراهيم أحمد أبو شاربين ورائد إبراهيم أحمد أبو شاربين ومهند إبراهيم 
أحمد أبو شاربين، بأنه لم يعد لدينا وكالء نهائيًا في قطاع غزة وبناًء عليه 
فإننا ال نعترف بأي معامالت سواء بالبيع أو بالشراء متعلقة بهذه الوكاالت 
للعقارات المملوك���ة لنا في قطاع غزة وعليه ف���إن كل التواكيل الصادرة 
منا للس���يد / محمد سعد درويش الغف )أبو العز( تعتبر الغية نهائيًا من 

تاريخ وفاة السيد / محمد سعد درويش الغف.  التاريخ :2018/12/1م
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

إخطار بشأن معاملة تسجيل مجدد
إلى السيدة / رائدة أحمد محمد أبو العمرين من سكان الشيخ رضوان

نظرًا لع���دم توقيعكم عل���ى أوراق معاملة التس���جيل المجدد التي 
تخص المواطن / شادي سعيد سعد شملخ هوية رقم 801559022 
من س���كان مدينة غزة، والبالغ مس���احته 403 متر مربع في القسيمة 
"93" مالية )حسب ادعاء المواطن( من القطعة "1" مالية )حسب ادعاء 
المواطن( من أراضي وادي السلقا – سميري السبع بالقرب من محطة 
بنزين الس���يمري، وحيث إنك جار لألرض الخاصة بالمواطن المذكور 

من الجهة الشمالية.
نرج���و العلم بأن���ه إذا كان لديكم أي اعتراض على إتم���ام المعاملة 
المذك���ورة أعاله عليكم اثبات اعتراضكم حس���ب األصول ومراجعتنا 
خالل 15 يومًا من تاريخ تبليغكم اخطارنا هذا أو احضار حكم قضائي 
بالخصوص خالل تلك الفترة وإال س���يتم الس���بر في المعاملة حسب 

اإلجراءات المثبتة لدينا قانونًا. تحريرًا في:2018/11/26

دائرة الت�سوية 
الإدارة العامة للم�ساحة

 دولة فل�سطني
  املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح دير البلح

   لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة
 في القضية الحقوقية رقم 353 / 2018

 في الطلب رقم 2018/1083
المس���تدعي : جميل عبد الحميد محمود دواس – من سكان دير البلح 

البلد هوية رقم )916066947(
  وكيله المحامي / معاذ محمود بركة

المستدعى ضدها: فخرية عبد القادر حسن بركة   ) خارج البالد ( 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في الطلب رقم 2018/1083

في القضية رقم 535 / 2018 ) تنفيذ عيني ( 
الى المس���تدعى ضدها بعاليه بما ان المس���تدعي قد اقام عليك دعوى حقوقية ) 
تنفيذ عيني ( لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر 
يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي عليك ان تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما بأنه قد 

تم تحديد جلسة يوم الخميس 2018/12/20 لنظر في الدعوي 
وليك���ن معلوما لديك انك أذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يسير في قضيته حسب االصول.    وتفضلوا فائق االحترام 

  رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
    ال�ستاذ / اكرم ابو طعيمه

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح
إلى المنفذ ضده /أمل خليل عبد المجيد أبو س���مرة- دير البلح المحطة 
مقابل منتزه البلدية من الجهة الغربية خلف جمعية تنمية الشباب-

خارج البالد حاليا.
الموضوع / اخطار تنفيذ صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح 

دير البلح في القضية التنفيذية رقم 483 / 2018
ُأبلغ���ك أنه طبقًا لاللتزام المترتب عليك���م بموجب الكمبيالة رقم 1/1 
والمح���ررة بتاريخ 2017/2/14 والمقام بموجبه���ا القضية التنفيذية 
رق���م 483 / 2018 والذي يلزمك في���ه بدفع مبلغ وقدره )6867 دوالرًا( 
أي س���تة آالف وثمانمائة وسبعة وستين دوالرًا باإلضافة إلى الرسوم 
والمصاريف لصالح طالب التنفيذ / الجمعية الفلس���طينية لصاحبات 

األعمال ويمثلها / سامي حمودة.
لذل���ك نكلفك بالوف���اء بالتزامك وذلك بحضورك إل���ى دائرة التنفيذ 
بمحكم���ة صلح دير البلح في غضون أس���بوعين من تاريخ هذا اإلعالن 
لدفع المبلغ المطلوب باإلضافة للرسوم والمصاريف وإذا لم تحضر فإن 

دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول.
التاريخ : 2018/11/29م

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح
اأ . مهدي نبيل القدرة

فلم تترك ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي مدينة أو 
قرية أو مخيما في ش���مال الضفة الغربية ، بدءا من 
مسقط رأسه ببلدة ش���ويكة شمال مدينة طولكرم  
إال وداهمت منازلها وش���وارعها مس���تخدمة كافة 
وس���ائل التكنولوجيا المتطورة ، إال أنه في كل مرة 

كانت تعود بخفي حنين . 
وفي محاولة  للوص���ول لمعلومة عن مكان تواجده 
اعتقل االحتالل اإلسرائيلي جميع أفراد عائلته إذ ال 
يزال والداه وشقيقه وزوج شقيقته ، رهن االعتقال 

سعيا للضغط عليه لتسليم نفسه.

اأكرب عملية ا�ستنزاف
الكاتب والباحث بالش���أن العسكري رامي أبو زبيدة 
اعتب���ر أن عملية المطاردة ألش���رف نعالوة من أكبر 
عمليات االس���تنزاف لقدرات االحتالل اإلسرائيلي 
العس���كرية واألمنية، الفتا إلى الفش���ل الذي مني 
ب���ه االحتالل االس���رائيلي على مدار م���ا يقارب من 

شهرين في قدرته على اعتقاله. 
وأوضح أبو زبيدة ل�"االس���تقالل " أنه منذ آخر عملية 
منظمة نفذتها فصائل المقاومة قبل سنوات ، تعد 
العملي���ة الفردية التي نفذه���ا المطارد نعالوة من 
أجرأ العمليات على صعيد استهداف المكان وقتل 
مس���توطنين وقدرته على الدخ���ول لمكان تنفيذ 
العملية رغم أجهزة المراقبة،  وكذلك االنس���حاب 

بسالم واالختفاء عن انظار جيش االحتالل. 
وبين أن عملية المطاردة لنعالوة أدت إلى استنزاف 
المنظومة األمنية واالس���تخباراتية لقوات االحتالل 
اإلس���رائيلي بعد فش���له في اعتقاله باس���تخدام 
وس���ائل عس���كرية متطورة كطائرات االس���تطالع 
أثن���اء مداهمة وتفتيش المن���ازل التي لم تقتصر 
عل���ى مدينة طولكرم بل تعدته���ا للقرى والبلدات 

المجاورة. 
وأش���ار إلى أن ما يميز عملية مط���اردة نعالوة على 
م���دار األي���ام الماضي���ة دون أن يحق���ق االحتالل 

اإلس���رائيلي نتائج ملموسة ، أنه ال ينتمي لتنظيم 
معين بل هو قائد نفسه، لذا يصعب على االحتالل 

الوصول إليه ، فال أحد يمتلك معلومة عنه .
وشدد على أنه في حال ألغت السلطة الفلسطينية 
سياس���ة التنس���يق األمني الجارية م���ع االحتالل 
اإلسرائيلي وأزالت س���طوتها على الضفة الغربية 
وأفس���حت المج���ال للش���باب باالنخ���راط بالعمل 
التنظيمي المس���لح وفصائ���ل المقاومة، فإن ذلك 
س���يكون عامل ق���وة للعديد من الش���باب لتنفيذ 

عمليات فردية و أخرى منظمة .   
 وأكد أن نعالوة أصبح يشكل الخطر والهاجس رقم 
واحد للعدو االس���رائيلي في الضف���ة الغربية ، لذا 
تبذل مخابراته جهود مضاعف���ة من أجل الوصول 

إلى أق���رب نقطة تمكن���ه من الوص���ول إليه ليتم 
اعتقال���ه أو تصفيته ميداني���ا دون محاكمة ، ليتم 
التخلص منه وشطبه كأيقونة ورمز يتخذه الشباب 

الفلسطيني . 

تخطيط عال
بدوره ، رأى المحلل والكاتب السياس���ي عبد الستار 
قاس���م أن فش���ل االحتالل في الوصول لمعلومة أو 
مكان تواج���د المطارد نعالوة يظه���ر حجم الذكاء 
ال���ذي يتمتع به وامتالكه اس���تراتيجية عالية في 

التخطيط لكافة مراحل عمليته الفردية . 
وقال قاس���م ل�"االس���تقالل":" إن المط���ارد نعالوة 
يمتلك ذكاء عاليًا في التفكير قبل تنفيذ العملية 
لذلك تمك���ن من اإلفالت من قبض���ة أجهزة األمن 

الصهيوني���ة والس���لطة الفلس���طينية التي تتبع 
سياسة التنسيق األمني ". 

وأضاف :" أن الش���خص الذي ق���ام بالعملية يعمل 
على اتباع أساليب مختلفة من أجل تضليل أجهزة 
األم���ن الصهيونية بم���ا فيها المخاب���رات حتى ال 
يس���قط بأيديهم ، إذ لديه اس���تراتيجية واضحة 
في كيفية التخفي وإش���غال اش���غال المخابرات 

اإلسرائيلية والفلسطينية ". 
وأش���ار إلى أن العملية التي قام بها نعالوة  تتميز 
بأنها ذات طابع فردي ، إذ ال أحد شاركه بالتخطيط 
لتنفيذها ف���ي منطقة كان يعمل بها واكتش���ف 
أنه���ا تحمل ثغ���رة أمنية ،  وكذلك ال أحد ش���اركه 

بالتفكير في التخفي بعد تنفيذها . 
ولفت إلى أنه على الرغم من امتالك أجهزة االحتالل 
الصهيون���ي ألجهزة اس���تخباراتية عالي���ة الدقة 
ونجاحها في الوصول لمنفذي عمليات عدة سابقة 
، إال أن نعالوة يتبع أس���اليب عدة كان قد خطط لها 

طويال.
 ويش���ار إل���ى أن نعالوة نفذ عملي���ة إطالق نار في 
الس���ابع من أكتوبر الماضي في منطق���ة "باركان" 
الصناعية بواسطة سالح "كارلو ستاف" قتل خالله 
مس���توطنين هما زي���ف حجابي وكي���م يحزقيل، 
وانسحب من مس���رح العملية وال زال مطاردًا حتى 
اليوم دون تمكن الجيش اإلسرائيلي من كشف أي 

معلومة حول مكان اختفاءه.
ويبل���غ نعالوة من العمر 23 عامًا، وأصله ومس���قط 
رأسه ضاحية ش���ويكة، إلى الش���مال من طولكرم 
شمالي الضفة الغربية، البالغ عدد سكانها نحو 13 
ألف نس���مة، درس فيها الثانوي���ة العامة، وحصل 
على معدل جيد جدًا، ودرس في جامعتي خضوري 
والقدس المفتوحة بالمدينة نفسها، قبل أن يقرر 
التوج���ه إلى العمل المهني ودراس���ة الكهرباء في 

كلية هشام حجاوي بتقدير امتياز.

  أشرف نعالوة.. مطارد يستنزف جيش االحتالل
غزة/ �سماح املبحوح:

م��رة تل��و الأخ��رى تف�س��ل دول��ة الحت��ال الإ�س��رائيلي بكافة 
اأجهزتها الأمنية والع�س��كرية وو�س��ائلها التكنولوجية املتطورة 
منذ اأكرث من 50 يوميا، يف الو�سول للمطارد اأ�سرف نعالوة اأو حتى 
احل�س��ول على معلومة متكنها م��ن اعتقاله اأو ت�س��فيته ميدانيا، 

بعد اأن �سكل هاج�سا و�سبحًا مرعبا يطارد الحتال يف كل مكان، 
فا ي��زال حرا طليقا بعد تنفيذه عملية اإطاق النار يف املنطقة 
ال�س��ناعية » بركان » مب�س��توطنة اأرئيل �س��مال ال�س��فة الغربية 
املحتل��ة. اأكرث من خم�س��ني يوما مرت منذ اأن نف��ذ املطارد نعالوة 
)28 عاما( عمليته اجلريئة ، مطلقا النار يف 7 اأكتوبر/ ت�سرين 

الأول ، قتل خالها م�س��توطنني اإ�سرائيليني واأ�ساب اآخر بجروح 
خط��رة ، واختف��ى ع��ن الأنظار ، لت�س��ن من��ذ ذلك الي��وم اأجهزة 
الحتال الإ�سرائيلي حمات بحث وا�سعة لغتياله اأو اعتقاله 
يف قريته، ومدينة طولكرم ب�س��كل ع��ام وكذلك خروجها للمدن 

املجاورة، ولكن جميعها باء بالف�سل الذريع.
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية

تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاءات حكومية مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات 
الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية 
/ اإلدارة العامة للوازم العامة ـ المبنى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل أوقات الدوام الرســـمي من أجل 
الحصول على كراســـة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )300( شيكل غير مستردة تورد الى خزينة 

وزارة المالية .
آخر موعد لقبول العروض  بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة للوازم- وزارة المالية في غـزة 
الساعة الحادية عشر من يوم الثالثاء الموافق 2018/12/11وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في 

نفس الزمان والمكان.

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجـــب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســـالمي أو بنك اإلنتاج أو بنـــك البريد )كتأمين دخول عطاء( 

أوحسب الشروط في كل عطاءصالحة لمدة ثالثة شهور على األقل عن كل عطاء.
3.االدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء ..

.www.mof.gov.ps 4. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية
5. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679
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رقم العطاءاسم العطاء

توريد مواد غذائية جافة لصالح وزارات دولة فلسطين 

توريد مواد غذائية طازجة لصالح وزارتي الصحة والداخلية 

توريد خضار وفواكه لصالح وزارتي الصحة والداخلية 

تأمين المركبات الحكومية 

تقديم خدمة نظافة مستشفى كمال عدوان لصالح الخدمات الطبية العسكرية – وزارة الداخلية 

2019/08

2019/09

2019/10

2019/11

2019/12

بيت لحم/ االستقالل:
تصوت الجمعية العامة لألمم المتحدة الخميس المقبل 
على مشروع قرار أميركي يدين حركتي حماس والجهاد 
اإلسالمي، بسبب إطالق صواريخ على إسرائيل، في خطوة 
تدافع عنها بشـــدة ســـفيرة الواليات المتحدة في األمم 

المتحدة نيكي هايلي.
وســـيتم التصويت على النص بعدمـــا حصلت الواليات 
المتحـــدة على دعـــم دول االتحاد األوروبـــي الـ28 لهذا 
النـــص الذي يدين إطـــالق حماس والجهاد االســـالمي 
الصواريخ على إسرائيل ويطالب بإنهاء "أعمال العنف".

وقالت البعثة األميركية لدى األمم المتحدة في بيان إّنها 
كانت تأمل أن يتم التصويت على مشروع القرار االثنين 
لكن الضغوط التي مارســـها الفلســـطينيون نجحت في 

إرجاء التصويت إلى الخميس.
وأوضحـــت إنه "ســـيتعين على كل دولـــة أن تقرر ما إذا 
كانت ســـتصوت مع أو ضد أنشـــطة حماس، إلى جانب 
مجموعـــات أخرى مـــن المقاتليـــن مثل حركـــة الجهاد 

اإلسالمي الفلسطينية".
واضافت "اذا لم تســـتطع األمم المتحـــدة التوافق على 
تبنـــي هذا القرار فلن يكون هناك شـــيء يمكنها فعله 

ليتم إشراكها في محادثات سالم".
ومارســـت الواليات المتحدة في األيـــام األخيرة ضغوطا 
على األوروبييـــن للحصول على دعمهم لهذا القرار الذي 
ســـيكون في حال تبّنيه، أول إدانـــة من الجمعية العامة 
لألمـــم المتحدة لحركة حماس التي تســـيطر على قطاع 

غزة منذ 2007.

ويطالـــب مشـــروع القرار "حمـــاس وكيانـــات أخرى بما 
فيها الجهاد اإلســـالمي الفلســـطيني، بـــأن توقف كل 
االستفزازات واألنشـــطة العنيفة بما في ذلك استخدام 

الطائرات الورقية الحارقة".
وكانت واشـــنطن هددت، األمم المتحـــدة بأنه لن يكون 
لألمـــم المتحدة أي دور فـــي مفاوضات التســـوية بين 
الفســـطينيين واإلســـرائيليين “إذا لم تبادر الجمعية 
العامة األممية باعتماد مشروع قرار أمريكي بإدانة حركة 

حماس، إلى جانب الجماعات المسلحة األخرى”.
وقالت فـــي بيان لهـــا “وافقت الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحـــدة على 6 قـــرارات معادية إلســـرائيل، ما يجعله 
ـــا في األمم المتحدة" مضيفة "قدمت الواليات  يوًما عادّيً
المتحـــدة قراًرا، يدعمه االتحاد األوروبي، إلدانة أنشـــطة 
حماس المسلحة وتسريب المساعدات، وكذلك لتشجيع 
المصالحـــة الفلســـطينية الداخليـــة واحتـــرام حقوق 
اإلنسان". وأكدت مصادر دبلوماسية في األمم المتحدة، 
أن الواليـــات المتحـــدة وافقت مـــن حيث المبـــدأ على 
تعديالت دول االتحاد األوروبي المتعلقة بمشروع القرار 
األميركي ضد فلسطين، والذي كان معنونًا ضد "حماس"، 
ليتـــم تغييره ويصبح "ممارســـات حمـــاس ومجموعات 

أخرى في غزة".
ونّصـــت النســـخة المعدلة علـــى إدانة حركـــة "الجهاد 
اإلسالمي" إضافة إلى حركة "حماس" إلطالقها الصواريخ 
علـــى إســـرائيل والتحريض علـــى العنـــف وتعريض 
المدنيين للخطر، وطالب المشروع حماس والجهاد بوقف 

جميع أعمالها بما فيها استخدام الطائرات الحارقة".

غزة/ االستقالل:
أعربـــت عائالت فلســـطينية في قطـــاع غزة عن قلقها الشـــديد على حيـــاة أبنائها 
المحتجزيـــن منذ أكثر من شـــهرين في كامبفـــي والية تمنراســـت أقصى الجنوب 
الجزائري، حيث احتجزتهم الســـلطات الجزائرية بعد دخولهم البالد عبر حدود مالي 
بطريقة غير شرعية؛ هرًبا من األوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة، وطلًبا للعمل 
لتوفير المأكل والمسكن ألطفالهم بعد أن دمر االحتالل اإلسرائيلي في حروب سابقة 

على قطاع غزة منازل العشرات منهم.
وأكدت عائالت المحتجزين الذين يبلغ عددهم 70 فلســـطينًيا بينهم أطفال ونساء، 
أن أبناءهم المحتجزين في منطقة صحراوية يعيشـــون ظروًفا مأساوية وأن حياتهم 
معرضة لخطر حقيقي جراء انتشار األمراض بينهم بسبب البرد القارس وافتقار مكان 
االحتجاز ألدنى متطلبات الحياة، مشيرين إلى أن من بينهم مرضى إضافة إلى سيدة 

مضربة عن الطعام منذ شهر ونصف احتجاًجا على احتجازهم دون أي مبرر.
وأوضحوا أن الســـلطات الجزائرية تعتزم ترحيلهم لمصـــر ليعودوا بعدها إلى قطاع 
غزة، مطالبين الســـلطات الجزائرية بإعطاء أبنائهم حق اللجوء إلى الجزائر الشـــقيقة 
والســـماح لهـــم بدخول األراضـــي الجزائرية للعمـــل بين أشـــقائهم الجزائريين أو 

مغادرتها إلى تركيا بحًثا عن العمل.
وقال األهالي: "نستغرب هذا الموقف وهذه اإلجراءات التي اتخذها الجزائر الشقيق 
بحق أبنائنا، ونحن نعلم عمق العالقة التي تربط الجزائر شـــعًبا وحكومة بفلســـطين 

وأبنائها الذين قصدوها بحًثا عن حياة آمنة كريمة".
وطالبوا: الرئيس محمود عباس بإعطاء تعليماته للســـفير الفلســـطيني في الجزائر 
لؤي عيسى للتواصل مع الحكومة الجزائرية وحل مشكلة أبنائهم بأسرع وقت ممكن، 
ووقف إجراءات ترحيلهم إلى مطار القاهرة، مشيرين إلى انقطاع االتصال مع أبنائهم 
بعد ســـحب األمن الجزائري جميع أجهزتهم النقالة، وهو مـــا يزيد من خوفهم على 
مصير أبنائهم. وناشـــد أهالي المحتجزين كافة الجهات الحقوقية ونشـــطاء اإلعالم 
الجديد باالهتمام بقضية الفلســـطينيين المحتجزين، وبذل كل جهد ممكن إليصال 
صوتهم للجهات الفلســـطينية والجزائرية المســـؤولة مع العلم أنهم من شـــريحة 
متعلمة مثقفة وقد تركوا قطاع غزة مجبرين بعد أن أثر االنقسام من جهة واالحتالل 

من جهة أخرى على حياتهم وحولها إلى جحيم.

الخميس المقبل األمم المتحدة
  أمام تحٍد بشأن مقاومة غزة

ذوو المحتجزين: أنقذوا أبناءنا 

70 فلسطينيًا يواجهون 
خطر الموت المحقق 

في صحراء الجزائر

غزة/ االستقالل:
شـــدد المركز الفلســـطيني لحقوق 
اإلنسان على ضرورة وقف االحتالل 
اإلسرائيلي استخدام القوة المفرطة 
بحق المتظاهرين الســـلميين شرق 
لمطالبهم  واالســـتجابة  عزة،  قطاع 
المشـــروعة، ال ســـيما رفع الحصار، 
باعتبـــاره المدخـــل الحقيقي لمنع 

كارثة إنسانية في القطاع.
وقـــال المركز في بيـــان صحفي له: 
"رغم توقف المتظاهرين مســـافات 
تبعـــد ما بين عشـــرات إلـــى مئات 
األمتار عن الشـــريط الحـــدودي، إال 
اســـتمرت في  االحتالل  قـــوات  أن 
اســـتخدام القـــوة المفرطـــة ضـــد 
المتظاهرين عبر إطالق النار وقنابل 
الغاز تجاههم، دون وجود أي خطر 

أو تهديد جدي على حياة الجنود".
ووفق مشـــاهدات باحثـــي المركز، 
فإنه لألسبوع الخامس على التوالي، 
مســـيرة  تظاهرات  انطـــالق  منـــذ 
العودة وكسر الحصار في 30 مارس 
الماضـــي، امتنـــع المتظاهرون عن 
إشعال إطارات السيارات، وتراجعت 
محاوالت اختراق الشريط الحدودي، 
رشـــق  وعمليات  البالونات،  وإطالق 

الحجارة والزجاجات الحارقة.
وأوضـــح المركز أن قـــوات االحتالل 
أصابـــت أول أمـــس الجمعـــة )58( 
ا، منهم 14طفاًل  ـــا فلســـطينّيً مدنّيً
وصحفًيا من المتظاهرين السلميين 
شـــرق قطاع غزة، رغـــم تراجع حدة 
التظاهرات، وغياب غالبية وســـائل 

التظاهر المعتادة.

وأدان بشـــدة استمرار االحتالل في 
اســـتخدام القوة المفرطة وارتكاب 
الجرائـــم ضـــد المتظاهريـــن رغم 
حالة الهدوء الواســـعة، مؤكًدا حق 
الفلسطينيين في التظاهر السلمي 
المكفـــول بموجـــب مواثيق حقوق 

اإلنسان الدولية
ورأى أن هذه الجرائم نتيجة إفالت 
"إســـرائيل" من العقاب وما تتمتع 
به بفضـــل الواليـــات المتحدة من 
حصانـــة، ما يشـــجع قواتهـــا على 
اقتـــراف الجرائـــم بقـــرار رســـمي 
من أعلى المســـتويات العســـكرية 

والسياسية.
واعتبـــر اســـتمرار "إســـرائيل" في 
الذيـــن  المدنييـــن  اســـتهداف 
يمارســـون حقهـــم فـــي التظاهر 

السلمي، أو خالل عملهم اإلنساني، 
هو انتهاك خطيـــر لقواعد القانون 
الدولي والقانون الدولي اإلنســـاني، 
األساســـي  روما  لميثاق  ومخالـــف 
الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية 

واتفاقية جنيف الرابعة.
وجدد المركز دعوته للمدعية العامة 
لفتح  الدولية  الجنائيـــة  لـلمحكمة 
تحقيق رســـمي في هـــذه الجرائم، 
وصواًل إلى مالحقة ومحاسبة كل من 
تورط في إصدار القرارات في جيش 
االحتـــالل بالمســـتوى السياســـي 

واألمني ومن نفذها.
وأكد أن األطراف السامية المتعاقدة 
علـــى اتفاقية جنيف الرابعة عليها 
التـــزام قانونـــي بموجـــب المـــادة 
األولى مـــن االتفاقية والتي تتعهد 

بموجبها أن تحتـــرم االتفاقية، وأن 
تكفل احترامها في جميع األحوال، 
الـــواردة في  التزاماتهـــا  وكذلـــك 
المادة 146 مـــن االتفاقية بمالحقة 
مخالفـــات  باقتـــراف  المتهميـــن 

جسيمة لالتفاقية.
الدولـــة  المركـــز سويســـرا  ودعـــا 
المودعة لديهـــا االتفاقية أن تدعو 
األطراف الســـامية المتعاقدة لعقد 
اجتماع وضمان احترام "إســـرائيل" 
لالتفاقية، علًما أن هذه االنتهاكات 
هي جرائم حـــرب وفًقا للمادة 147 
لحماية  الرابعة  اتفاقية جنيف  من 
البروتوكول  وبموجـــب  المدنييـــن، 
اإلضافي األول لالتفاقية في ضمان 
حق الحماية للمدنيين في األراضي 

المحتلة.

مركز حقوقي ُيطالب بوقف استخدام
 االحتالل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين
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دولة فل�سطني
الإدارة العامة للوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية

تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاءات حكومية مختلفة  تبعًا للشروط والمواصفات 
الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية 
/ اإلدارة العامة للوازم العامة ـ المبنى الجديد غرب محطة فارس للبترول خالل أوقات الدوام الرســـمي من أجل 
الحصول على كراســـة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )300( شيكل غير مستردة تورد الى خزينة 

وزارة المالية .
آخر موعد لقبول العروض  بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة للوازم- وزارة المالية في غـزة 
الساعة الحادية عشر من يوم الثالثاء الموافق 2018/12/11وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في 

نفس الزمان والمكان.

لجنة العطاءات المركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجـــب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســـالمي أو بنك اإلنتاج أو بنـــك البريد )كتأمين دخول عطاء( 

أوحسب الشروط في كل عطاءصالحة لمدة ثالثة شهور على األقل عن كل عطاء.
3.االدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء ..

.www.mof.gov.ps 4. لالطالع على كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية
5. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679
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توريد مواد غذائية جافة لصالح وزارات دولة فلسطين 

توريد مواد غذائية طازجة لصالح وزارتي الصحة والداخلية 

توريد خضار وفواكه لصالح وزارتي الصحة والداخلية 

تأمين المركبات الحكومية 

تقديم خدمة نظافة مستشفى كمال عدوان لصالح الخدمات الطبية العسكرية – وزارة الداخلية 
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بيت لحم/ االستقالل:
تصوت الجمعية العامة لألمم المتحدة الخميس المقبل 
على مشروع قرار أميركي يدين حركتي حماس والجهاد 
اإلسالمي، بسبب إطالق صواريخ على إسرائيل، في خطوة 
تدافع عنها بشـــدة ســـفيرة الواليات المتحدة في األمم 

المتحدة نيكي هايلي.
وســـيتم التصويت على النص بعدمـــا حصلت الواليات 
المتحـــدة على دعـــم دول االتحاد األوروبـــي الـ28 لهذا 
النـــص الذي يدين إطـــالق حماس والجهاد االســـالمي 
الصواريخ على إسرائيل ويطالب بإنهاء "أعمال العنف".

وقالت البعثة األميركية لدى األمم المتحدة في بيان إّنها 
كانت تأمل أن يتم التصويت على مشروع القرار االثنين 
لكن الضغوط التي مارســـها الفلســـطينيون نجحت في 

إرجاء التصويت إلى الخميس.
وأوضحـــت إنه "ســـيتعين على كل دولـــة أن تقرر ما إذا 
كانت ســـتصوت مع أو ضد أنشـــطة حماس، إلى جانب 
مجموعـــات أخرى مـــن المقاتليـــن مثل حركـــة الجهاد 

اإلسالمي الفلسطينية".
واضافت "اذا لم تســـتطع األمم المتحـــدة التوافق على 
تبنـــي هذا القرار فلن يكون هناك شـــيء يمكنها فعله 

ليتم إشراكها في محادثات سالم".
ومارســـت الواليات المتحدة في األيـــام األخيرة ضغوطا 
على األوروبييـــن للحصول على دعمهم لهذا القرار الذي 
ســـيكون في حال تبّنيه، أول إدانـــة من الجمعية العامة 
لألمـــم المتحدة لحركة حماس التي تســـيطر على قطاع 

غزة منذ 2007.

ويطالـــب مشـــروع القرار "حمـــاس وكيانـــات أخرى بما 
فيها الجهاد اإلســـالمي الفلســـطيني، بـــأن توقف كل 
االستفزازات واألنشـــطة العنيفة بما في ذلك استخدام 

الطائرات الورقية الحارقة".
وكانت واشـــنطن هددت، األمم المتحـــدة بأنه لن يكون 
لألمـــم المتحدة أي دور فـــي مفاوضات التســـوية بين 
الفســـطينيين واإلســـرائيليين “إذا لم تبادر الجمعية 
العامة األممية باعتماد مشروع قرار أمريكي بإدانة حركة 

حماس، إلى جانب الجماعات المسلحة األخرى”.
وقالت فـــي بيان لهـــا “وافقت الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحـــدة على 6 قـــرارات معادية إلســـرائيل، ما يجعله 
ـــا في األمم المتحدة" مضيفة "قدمت الواليات  يوًما عادّيً
المتحـــدة قراًرا، يدعمه االتحاد األوروبي، إلدانة أنشـــطة 
حماس المسلحة وتسريب المساعدات، وكذلك لتشجيع 
المصالحـــة الفلســـطينية الداخليـــة واحتـــرام حقوق 
اإلنسان". وأكدت مصادر دبلوماسية في األمم المتحدة، 
أن الواليـــات المتحـــدة وافقت مـــن حيث المبـــدأ على 
تعديالت دول االتحاد األوروبي المتعلقة بمشروع القرار 
األميركي ضد فلسطين، والذي كان معنونًا ضد "حماس"، 
ليتـــم تغييره ويصبح "ممارســـات حمـــاس ومجموعات 

أخرى في غزة".
ونّصـــت النســـخة المعدلة علـــى إدانة حركـــة "الجهاد 
اإلسالمي" إضافة إلى حركة "حماس" إلطالقها الصواريخ 
علـــى إســـرائيل والتحريض علـــى العنـــف وتعريض 
المدنيين للخطر، وطالب المشروع حماس والجهاد بوقف 

جميع أعمالها بما فيها استخدام الطائرات الحارقة".

غزة/ االستقالل:
أعربـــت عائالت فلســـطينية في قطـــاع غزة عن قلقها الشـــديد على حيـــاة أبنائها 
المحتجزيـــن منذ أكثر من شـــهرين في كامبفـــي والية تمنراســـت أقصى الجنوب 
الجزائري، حيث احتجزتهم الســـلطات الجزائرية بعد دخولهم البالد عبر حدود مالي 
بطريقة غير شرعية؛ هرًبا من األوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة، وطلًبا للعمل 
لتوفير المأكل والمسكن ألطفالهم بعد أن دمر االحتالل اإلسرائيلي في حروب سابقة 

على قطاع غزة منازل العشرات منهم.
وأكدت عائالت المحتجزين الذين يبلغ عددهم 70 فلســـطينًيا بينهم أطفال ونساء، 
أن أبناءهم المحتجزين في منطقة صحراوية يعيشـــون ظروًفا مأساوية وأن حياتهم 
معرضة لخطر حقيقي جراء انتشار األمراض بينهم بسبب البرد القارس وافتقار مكان 
االحتجاز ألدنى متطلبات الحياة، مشيرين إلى أن من بينهم مرضى إضافة إلى سيدة 

مضربة عن الطعام منذ شهر ونصف احتجاًجا على احتجازهم دون أي مبرر.
وأوضحوا أن الســـلطات الجزائرية تعتزم ترحيلهم لمصـــر ليعودوا بعدها إلى قطاع 
غزة، مطالبين الســـلطات الجزائرية بإعطاء أبنائهم حق اللجوء إلى الجزائر الشـــقيقة 
والســـماح لهـــم بدخول األراضـــي الجزائرية للعمـــل بين أشـــقائهم الجزائريين أو 

مغادرتها إلى تركيا بحًثا عن العمل.
وقال األهالي: "نستغرب هذا الموقف وهذه اإلجراءات التي اتخذها الجزائر الشقيق 
بحق أبنائنا، ونحن نعلم عمق العالقة التي تربط الجزائر شـــعًبا وحكومة بفلســـطين 

وأبنائها الذين قصدوها بحًثا عن حياة آمنة كريمة".
وطالبوا: الرئيس محمود عباس بإعطاء تعليماته للســـفير الفلســـطيني في الجزائر 
لؤي عيسى للتواصل مع الحكومة الجزائرية وحل مشكلة أبنائهم بأسرع وقت ممكن، 
ووقف إجراءات ترحيلهم إلى مطار القاهرة، مشيرين إلى انقطاع االتصال مع أبنائهم 
بعد ســـحب األمن الجزائري جميع أجهزتهم النقالة، وهو مـــا يزيد من خوفهم على 
مصير أبنائهم. وناشـــد أهالي المحتجزين كافة الجهات الحقوقية ونشـــطاء اإلعالم 
الجديد باالهتمام بقضية الفلســـطينيين المحتجزين، وبذل كل جهد ممكن إليصال 
صوتهم للجهات الفلســـطينية والجزائرية المســـؤولة مع العلم أنهم من شـــريحة 
متعلمة مثقفة وقد تركوا قطاع غزة مجبرين بعد أن أثر االنقسام من جهة واالحتالل 

من جهة أخرى على حياتهم وحولها إلى جحيم.

الخميس المقبل األمم المتحدة
  أمام تحٍد بشأن مقاومة غزة

ذوو المحتجزين: أنقذوا أبناءنا 

70 فلسطينيًا يواجهون 
خطر الموت المحقق 

في صحراء الجزائر

غزة/ االستقالل:
شـــدد المركز الفلســـطيني لحقوق 
اإلنسان على ضرورة وقف االحتالل 
اإلسرائيلي استخدام القوة المفرطة 
بحق المتظاهرين الســـلميين شرق 
لمطالبهم  واالســـتجابة  عزة،  قطاع 
المشـــروعة، ال ســـيما رفع الحصار، 
باعتبـــاره المدخـــل الحقيقي لمنع 

كارثة إنسانية في القطاع.
وقـــال المركز في بيـــان صحفي له: 
"رغم توقف المتظاهرين مســـافات 
تبعـــد ما بين عشـــرات إلـــى مئات 
األمتار عن الشـــريط الحـــدودي، إال 
اســـتمرت في  االحتالل  قـــوات  أن 
اســـتخدام القـــوة المفرطـــة ضـــد 
المتظاهرين عبر إطالق النار وقنابل 
الغاز تجاههم، دون وجود أي خطر 

أو تهديد جدي على حياة الجنود".
ووفق مشـــاهدات باحثـــي المركز، 
فإنه لألسبوع الخامس على التوالي، 
مســـيرة  تظاهرات  انطـــالق  منـــذ 
العودة وكسر الحصار في 30 مارس 
الماضـــي، امتنـــع المتظاهرون عن 
إشعال إطارات السيارات، وتراجعت 
محاوالت اختراق الشريط الحدودي، 
رشـــق  وعمليات  البالونات،  وإطالق 

الحجارة والزجاجات الحارقة.
وأوضـــح المركز أن قـــوات االحتالل 
أصابـــت أول أمـــس الجمعـــة )58( 
ا، منهم 14طفاًل  ـــا فلســـطينّيً مدنّيً
وصحفًيا من المتظاهرين السلميين 
شـــرق قطاع غزة، رغـــم تراجع حدة 
التظاهرات، وغياب غالبية وســـائل 

التظاهر المعتادة.

وأدان بشـــدة استمرار االحتالل في 
اســـتخدام القوة المفرطة وارتكاب 
الجرائـــم ضـــد المتظاهريـــن رغم 
حالة الهدوء الواســـعة، مؤكًدا حق 
الفلسطينيين في التظاهر السلمي 
المكفـــول بموجـــب مواثيق حقوق 

اإلنسان الدولية
ورأى أن هذه الجرائم نتيجة إفالت 
"إســـرائيل" من العقاب وما تتمتع 
به بفضـــل الواليـــات المتحدة من 
حصانـــة، ما يشـــجع قواتهـــا على 
اقتـــراف الجرائـــم بقـــرار رســـمي 
من أعلى المســـتويات العســـكرية 

والسياسية.
واعتبـــر اســـتمرار "إســـرائيل" في 
الذيـــن  المدنييـــن  اســـتهداف 
يمارســـون حقهـــم فـــي التظاهر 

السلمي، أو خالل عملهم اإلنساني، 
هو انتهاك خطيـــر لقواعد القانون 
الدولي والقانون الدولي اإلنســـاني، 
األساســـي  روما  لميثاق  ومخالـــف 
الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية 

واتفاقية جنيف الرابعة.
وجدد المركز دعوته للمدعية العامة 
لفتح  الدولية  الجنائيـــة  لـلمحكمة 
تحقيق رســـمي في هـــذه الجرائم، 
وصواًل إلى مالحقة ومحاسبة كل من 
تورط في إصدار القرارات في جيش 
االحتـــالل بالمســـتوى السياســـي 

واألمني ومن نفذها.
وأكد أن األطراف السامية المتعاقدة 
علـــى اتفاقية جنيف الرابعة عليها 
التـــزام قانونـــي بموجـــب المـــادة 
األولى مـــن االتفاقية والتي تتعهد 

بموجبها أن تحتـــرم االتفاقية، وأن 
تكفل احترامها في جميع األحوال، 
الـــواردة في  التزاماتهـــا  وكذلـــك 
المادة 146 مـــن االتفاقية بمالحقة 
مخالفـــات  باقتـــراف  المتهميـــن 

جسيمة لالتفاقية.
الدولـــة  المركـــز سويســـرا  ودعـــا 
المودعة لديهـــا االتفاقية أن تدعو 
األطراف الســـامية المتعاقدة لعقد 
اجتماع وضمان احترام "إســـرائيل" 
لالتفاقية، علًما أن هذه االنتهاكات 
هي جرائم حـــرب وفًقا للمادة 147 
لحماية  الرابعة  اتفاقية جنيف  من 
البروتوكول  وبموجـــب  المدنييـــن، 
اإلضافي األول لالتفاقية في ضمان 
حق الحماية للمدنيين في األراضي 

المحتلة.

مركز حقوقي ُيطالب بوقف استخدام
 االحتالل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين
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�إعالن طرح عطاء رقم )2018/1(
�أعمال توريد �عالف و�صي�صان و�أدوية 

بيطريية
تعل���ن جمعية المس���تقبل التعاوني���ة الزراعي���ة لالنتاج والتس���ويق الحيواني 
)FACSPAM( وم���ن خالل الصندوق العربي لإلنم���اء االقتصادي واالجتماعي عن 
طرح عط���اء بالظرف المختوم لمش���روع توفير الطاقة الشمس���ية والدعم لمزارع 

الدواجن في محافظة رفح – قطاع غزة 
فعلى من يرغب بالمش���اركة في هذا العطاء واس���تالم نس���خة عن وثائق العطاء 
التوج���ه الى مقر الجمعية الكائ���ن في رفح – مصبح – بالقرب من س���وق خضار 
الجمل���ة التوجه الى مقر الجمعية ابتداء من يوم االحد الموافق 2-12-2018م بين 
الس���اعة التاس���عة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر وحتى موعد اقصاه الساعة 

الثانية عشرة ظهرا يوم االربعاء الموافق 5-12-2018م وذلك حسب التالي :
1- ان يكون المورد لديه س���جل تجاري معتمد وس���اري المفعول حسب األصول 

المتبعة .
2- يفضل من لديه خبرة سابقة في تنفيذ المشاريع المشابهة .

3- ثمن كراس العطاء $100 ) مائة دوالر امريكي( غير مستردة لكل عطاء. 
4- تأمين ابتدائي لدخول عطاء رقم )2018/1(  %5 من قيمة العطاء.

5- ستعقد جلسة تمهيدية الساعة العاشرة صباحًا لعطاء رقم )2018/1( في يوم 
الخميس الموافق 6-12-2018 في مقر الجمعية.

6- تسليم المظاريف المختومة الى الجمعية حتى يوم االحد الوافق 2018-12-9 
حتى الس���اعة الثانية عشر ظهرا وس���يتم فتح العطاء يوم االحد الموافق 12-9-

2018 الساعة الثانية عشرة ظهرا في نفس هذا اليوم. 
7- رس���وم االعالن ف���ي الصحف تكون على من يرس���و عليه العط���اء وتدفع فور 

الترسية. 
8- يحق للجمعية تأجيل العطاء او تمديده او الغاءه دون ابداء االس���باب ودون اي 

تعويض للمتقدمين بالعطاء. 
9- لمزيد من االستفس���ار والمعلومات التوج���ه الى مقر الجمعية او االتصال على 

االرقام التالية :-
وطنية :- 0567676178

تيلفاكس:- 2137238
Facs1582@vahoo,com -: ايميل

مالحظة :- �جلمعة و�ل�سبت �جازة من كل �أ�سبوع 

  �إعالن طرح عطاء رقم )2018/2(
   �أعمال توريد وتركيب طاقة �صم�صية ملز�رع �لدو�جن
تعلن جمعية المس����تقبل التعاوني����ة الزراعية لالنتاج والتس����ويق 
الحيوان����ي )FACSPAM( وم����ن خ����الل الصن����دوق العرب����ي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماع����ي عن طرح عطاء بالظرف المختوم لمش����روع 
توفير الطاقة الشمس����ية والدعم لمزارع الدواجن في محافظة رفح – 

قطاع غزة 
فعلى من يرغب بالمش����اركة في هذا العطاء واس����تالم نسخة عن وثائق 
العط����اء التوجه الى مقر الجمعي����ة الكائن في رف����ح – مصبح – بالقرب 
من س����وق خضار الجملة التوجه الى مق����ر الجمعية ابتداء من يوم االحد 
الموافق 2-12-2018م بين الساعة التاس����عة صباحا وحتى الثانية بعد 
الظهر وحتى موعد اقصاه الس����اعة الثانية عش����رة ظهرا ي����وم االربعاء 

الموافق 5-12-2018م وذلك حسب التالي :
1- ان يكون المورد لديه سجل تجاري معتمد وساري المفعول حسب االصول 

المتبعة. 
2- يفضل من لديه خبرة سابقة في تنفيذ المشاريع المشابهة .

3- ثمن كراس العطاء $100 ) مائة دوالر امريكي( غير مستردة لكل عطاء. 
4- تأمين ابتدائي لدخول عطاء رقم )2018/1(  %5 من قيمة العطاء.

5- ستعقد جلسة تمهيدية الساعة العاشر صباحا لعطاء رقم )2018/1( في 
يوم الخميس الموافق 6-12-2018 في مقر الجمعية.

6- تس���ليم المظاريف المختومة الى الجمعية حتى يوم االحد الوافق 12-9-
2018 حتى الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا وس���يتم فتح العط���اء يوم االحد 

الموافق 9-12-2018 الساعة الثانية عشرة ظهرا في نفس هذا اليوم. 
7- رس���وم االعالن في الصحف تكون على من يرس���و عليه العطاء وتدفع فور 

الترسية. 
8- يحق للجمعية تأجيل العطاء او تمديده او الغاءه دون ابداء االسباب ودون 

اي تعويض للمتقدمين بالعطاء. 
9- لمزيد من االستفس���ار والمعلومات التوجه ال���ى مقر الجمعية او االتصال 

على االرقام التالية :-
وطنية :- 0567676178

تيلفاكس:- 2137238
Facs1582@vahoo,com -: ايميل

مالحظة :- �جلمعة و�ل�سبت �جازة من كل ��سبوع 

تنويه
 تصحيح اسم ورد في صحيفة االستقالل بتاريخ 29-11-2018 باسم 

وضحة محمد محمد ابو عيدة
االس����م الصحيح  هو وضحة عبد الكريم موسى ابو عيدة 

بتاريخ 2018-12-2 .

    لذ �قت�سي �لتنويه

بيت لحم/ االستقالل:
األسرى،  وأهالي  مواطنون  شارك 
أمس الس���بت، في ساحة المهد 
بمدين���ة بي���ت لحم ف���ي وقفة 
تضامني���ة مع األس���يرة إس���راء 
لكاف���ة  وإس���نادا  الجعابي���ص 
األس���يرات القابعات في سجون 

االحتالل.
المتح���دث باس���م نادي  وق���ال 
األسير عبد الله الزعاري "نحن في 
ه���ذه الوقف���ة التضامنية نوجه 
رس���الة للعالم بض���رورة التحرك 
الفوري إلنقاذ األسيرة الجعابيص 
التي تعاني معاناة شديدة جراء 
ع���دم تقديم الع���الج الالزم بعد 
مختلف  ف���ي  بحروق  اصابته���ا 
أنحاء جس���دها، بعد إطالق جنود 
مركبتها  على  الرصاص  االحتالل 

وانفجار انبوبة الغاز.
حالة  "تعتب���ر  الزغاري  وأض���اف 
الجعابيص م���ن أصعب الحاالت 
وال  االحت���الل،  س���جون  داخ���ل 
تستطيع القيام بحاجاتها نتيجة 
عجزها الكامل وحتى حرمانها من 

رؤية ابنها".
وأوض���ح أنهم يوجهون رس���الة 
المؤسسات  كافة  إلى  إنس���انية 
للتدخل  واإلنس���انية  الحقوقية 

من أج���ل الضغط عل���ى حكومة 
سياس���تها  لوق���ف  االحت���الل 
التعسفية بحق أسرانا وأسيراتنا 

خاصة.
ب���دوره، أكد حس���ين رحال ممثال 
عن القوى الوطنية أهمية توسيع 
المشاركة الشعبية والرسمية في 
الفعاليات التضامنية مع أسرانا، 
ألن هذا يعطيه���م دفعة كبيرة 
ومواجهة غطرس���ة  الصمود  في 

االحتالل.

من جهتها، قال���ت عضو األمانة 
العامة التحاد المرأة الفلسطينية 
خولة األزرق: "نحن في فلسطين 
تنته���ك حرياتن���ا يومي���ا وفي 
الفلس���طينية  الم���رأة  المقدمة 
وإس���راء الجعابيص ش���اهد حي 

على ذلك".
وطالبت الجميع بالتحرك من أجل 
الفلس���طيني  الش���عب  إنصاف 
البواسل، كذلك  أس���رانا  وخاصة 
حماية دولية وتطبيق االتفاقيات 

الرابع���ة بحق أس���رانا  الدولي���ة 
كأسرى مناضلين ال مجرمين، مع 

إطالق سراح كافة أسرانا.
وأك���د إبراهيم مس���لم في كلمة 
أهالي األس���رى، أن���ه حان الوقت 
ألن نلت���ف جميعا ح���ول قضية 
الحقيقية،  المساندة  مع  األسرى 
وأال تق���ف الوقف���ات التضامنية 
على مناسبات بل يحب أن تكون 
ضم���ن األولوي���ات ف���ي حياتنا 

اليومية. 

غزة/ االستقالل:
حص���ل 13 أس���يرا يقبعون داخل س���جن ريم���ون الصح���راوي؛ على درجة 

الماجستير من مركز ابداع برعاية جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وأفادت مصادر خاصة بإذاعة األس���رى من داخل الس���جون أن األسرى ال�13 
قد أنهوا متطلبات الماجس���تير المهني ف���ي إدارة األعمال؛ تخصص "إدارة 
المؤسسات" رغم كافة المنغصات التي واجهتهم بفعل سياسات االحتالل 
االجرامية الس���اعية لمنعهم من تحقيق انج���ازات التحصيل العلمي داخل 
الس���جون. وأوضحت المصادر أن األس���رى الذين يلتحق���ون ببرامج التعليم 
العالي والجامعي داخل الس���جون )ماجستير- دكتوراة( ينحتون في الصخر 

إلنجاز متطلبات الدراسة وسط ظروف بالغة الصعوبة.
وأشارت إلى حجم المعاناة التي يواجهها األسير من جراء سياسات االحتالل 
والتي تتمثل بحركة التنقالت التعس���فية والمفاجأة لألس���رى عند اقتراب 
موع���د االمتحان، ومصادرة الكتب والكش���اكيل الخاصة بدراس���تهم والتي 
يقومون بتدوينها وإعدادها على مدار شهور طويلة باإلضافة إلى منع دخول 

الكتب والقرطاسية الالزمة لهم.
يذكر أن األسرى الفلس���طينيين استطاعوا انتزاع حقهم في التعليم داخل 

المعتقالت من خالل اضراب كبير شرعوا به في سبتمبر من 1992.
ويذكر أن األس���رى الحاصلين على درجة الماجس���تير المهني داخل سجن 
ريم���ون ه���م ضياء مطر، ومحمد قاس���م عارضة، ويس���ري المص���ري، وماهر 
الهش���لمون، ويوس���ف حمدان، ولؤي أبو نجمي، وعرفات الزير، وبهاء الدين 
القصاص، وأحمد الس���كني، وابراهيم اغبارية، وسمير الطوباسي، ومحمد أبو 

سنينة، وعبد الجبار الشمالي.
الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من األس���رى يتقدمون بشكل مستمر للحصول 
على الش���هادات العلمي���ة داخل المعتقالت والعديد منهم قد اس���تطاعوا 
الحصول على درجة البكالريوس والماجس���تير، ناهيك عن  اصدارهم لعدد 

من المؤلفات والروايات األدبية التي تضاف إلى ملف انجازات األسرى.

13  أسيرًا يحصلون على 
درجة الماجستير المهني

وقفة تضامنية مع األسيرة إسراء الجعابيص في بيت لحم

لندن/ االستقالل:
دعا مركز العودة الفلس���طيني في لندن، هيئات األمم المتحدة والحكومات 
والمجتمع الدولي، لدعم القضية الفلس���طينية، ومضاعفة الجهود لمحاسبة 

»إسرائيل«.
وأوض���ح المرك���ز في بيان صحفي بمناس���بة الي���وم العالم���ي للتضامن مع 
فلسطين، أن طرق دعم القضية الفلس���طينية تشمل المقاطعة والعقوبات 
االقتصادية، وحظر بيع األس���لحة إلى إس���رائيل؛ للحد م���ن انتهاكاتها ضد 

الشعب الفلسطيني.
وأكد أن االحتفال باليوم العالمي للتضامن مع فلسطين هو بمثابة تأكيد للمجتمع 
الدولي أن الش���عب الفلسطيني مستمر في الكفاح من أجل تقرير المصير. وقال: 
إن »الفلس���طينيين، الذين يعيش���ون في قطاع غزة والضف���ة الغربية والقدس 
الش���رقية، يعانون من جرائم االحتالل اإلس���رائيلي منذ أكث���ر من 50 عاًما، حيث 
تعرضوا النتهاكات عديدة، ش���ملت هدم وإخالء المنازل وتوس���يع المستوطنات 

واعتقال األطفال واالعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من حرية التنقل«.
وأش���ار إلى أن فلس���طينيي 48، ليس���وا في وضع أفضل م���ن غيرهم، حيث 
يعامل���ون كمواطني���ن م���ن الدرجة الثاني���ة، بس���بب القواني���ن المنافية 

الديمقراطية والقانون كقانون »الدولة القومية« األخير.

مركز العودة يدعو المجتمع 
الدولي لمحاسبة »إسرائيل«
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أعلن أنا المواطن/ محمد عماد محمد أبو الهطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400522405 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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أعلن أنا المواطن/ اكرام محمود شعبان عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403127756 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زياد احمد احمد ابو عجوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803174234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ هنية سعيد حماد زيارة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927851287 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فارس فرج حسن حليوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)902860444( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نضال جبربل عبدالعزيز زقوت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800351058( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ش���عبان محمدامين ش���عبان عبد 
الله عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )801965336 ( فعل���ى من يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد نعيم محمد عيسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400118055( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود شحادة يوسف عوض 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413046681( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد شفيق منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804821742 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة
في االستئناف الحقوقي رقم 2017/126

في الطلب رقم 2018/260
المس���تدعيان / 1- غس���ان فؤاد مضيوف شعت من سكان خانيونس 

البلد حارة النجار    هوية رقم 924787252
 2- صالح محمد احمد احمد   من سكان خانيونس شارع عبد الناصر – 

بطاقة تعريف رقم 700105893
  وكيله المحامي / يحيى ابراهيم كتوع – خانيونس البلد 
المس���تدعى ضده / عبد الفتاح ابراهيم عبد الرحمن النجار من سكان 
غ���زة الزيتون – ش���ارع ص���اح الدين خلف مطعم ش���عفوط س���ابقا   

)مجهول محل اإلقامة حاليا ( 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل

الى المس���تدعى ضده المذكور أعاه بما ان المستدعي المذكور أعاه 
قد تقدم الى محكمة بداية غزة في االستئناف الحقوقي المرقوم أعاه 
استنادا الى ما يدعيه في الئحة استئنافه ونظرا انك خارج  الباد وبناء 
على قرار قاضي محكمة البداية بغزة في الطلب المرقوم اعاه السماح 

لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل 
لذلك يقتضى عليك الحضور لدى هذه المحكمة يوم الثاثاء الموافق 
17-12-2018 م الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك إيداع 
جوابك التحرير خال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما 
لديك انك اذا تخلفت عن الحضور يجوز للمدعي ان يس���ير في دعواه 

وللمحكمة ان تحكم في الدعوى واعتبار الحكم حضوريا .
 حرر بتاريخ 29-11-2018م

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
الأ�ستاذ / حممد مطر

جباليا/ االستقال:
عق���دت بلدي���ة جباليا النزل���ة اجتماعا 
ض���م ممثلين ع���ن وزارة الحكم المحلي 
وائتاف الش���ركات التي رس���ت عليها 
مناقص���ة المنحة الكويتي���ة، وممثلين 
ع���ن لجان األحياء، حول األس���باب التي 
أدت إلى تأخر تنفيذ مش���اريع المنحة 

الكويتية، وخرجت بمخطط زمني ملزم.
وق���ال رئي���س البلدية أ. عص���ام جودة 
إن أه���م مخرج���ات ه���ذا االجتماع هو 
المقاول بحضور  االئت���اف  االتفاق مع 
لجان األحياء ووزارة الحكم المحلي على 
مخطط زمن���ي لتنفيذ ثاثة مش���اريع 
ضمن المنحة الكويتية في مناطق نفوذ 

بلدية جباليا النزلة.
وأوضح رئيس البلدي���ة، أنه تم االتفاق 
عل���ى االنتهاء من مش���روع تطوير حي 
القصاصيب خال 4 أش���هر على األكثر، 
وكذلك بداي���ة تنفيذ مش���روع تطوير 
شارع الزاوية في شهر ديسمبر المقبل، 
والب���دء بتنفيذ ش���ارع الش���هيد أحمد 

فكري في شهر مارس القادم.

وأكد ب���أن البلدية تول���ي اهتماما بالغا 
الكويتي���ة، ولم تأل  المنحة  بمش���اريع 
جهدا في سبيل تسريع عملية تنفيذها 
إال أن معوقات موضوعية وقاهرة وقفت 
حائا أم���ام اس���تكمال تنفيذها حتى 
هذه اللحظة. وأوضح رئيس البلدية بأن 
أهم العوائ���ق كان مماطلة االحتال في 
المصادق���ة على إدخال الم���واد الازمة 
للمشاريع، باإلضافة لتأخر صرف دفعات 
المنحة من المم���ول لائتاف المقاول، 

وكذلك ارتفاع أس���عار المواد، واختاف 
سعر صرف الدوالر طيلة الفترة الماضية. 
وطمأن جودة المواطنين المس���تفيدين 
م���ن مش���اريع المنحة الكويتي���ة بأنها 
س���تنفذ عاجا أم آجا، وأنه لم يطرأ أي 
تغيير على الخطط المعلنة مسبقا، وأن 
التأخير ال يعني على اإلطاق إلغاء هذه 

المشاريع، أو تغييرها.
وحضر الجلس���ة ممثلين عن لجان أحياء 
القصاصي���ب، والنزل���ة، والزاوية، ومثل 

المحل���ي منس���ق وحدة  الحك���م  وزارة 
المش���اريع ف���ي قط���اع غ���زة م. نضال 
المس���لمي، فيما مثل ائتاف ش���ركة 
حنضلة وكيان ورزق أبو دية المهندس 
فريد ب���ارود، أم���ا البلدي���ة فمثلها كل 
م���ن الرئيس ج���ودة، ونائبه باس���ل أبو 
القمصان، وعضو المجلس البلدي م. عبد 
الس���ام نصر ومدير البلدية م. يوسف 
خلة ومدير دائرة المش���اريع م. عبد الله 

سمارة.

المغازي / االستقال:
افتتحت بلدية المغازي وس���ط قطاع غزة، محطة لتحلية المياه، وس���تنتج )12( كوب 
من مياه عذبة في كل ساعة، توزع مجانا من خال 20 مشربية بكل مشربية 5 صنابير 

موزعة في انحاء مختلفة من المخيم .
وحض���ر حفل االفتتاح  محم���د النجار رئيس بلدية المغازي، وم. منذر ش���باق مدير 
عام مصلحة المياه، والس���يد ياسر عرفات ممثل شركة كوكاكوال، والسيد اندرو مدير 
مؤسسة ميرسي كور االقليمي، وعدد من اعضاء المجلس البلدي والوجهاء والمخاتير 

وممثلي لجان االحياء بالمخيم.
وش���كر رئيس بلدية المغازي، كل الداعمين لهذا المشروع ممثلين ب� الممول شركة 
كوكاكوال وش���ركة المش���روبات الوطنية ومؤسسة ميرسي كور، والش���ركة المنفذة 
»االبنية الحديثة« ولجان األحياء والمواطنين على تعاونهم في انجاز هذا المش���روع. 
وتح���دث النجار ع���ن أهمية التعام���ل مع هذا المش���روع كمنج���ز مجتمعي لجميع 
المواطني���ن، داعي���ا المواطنين لضرورة الحفاظ على هذا االنج���از حتى يتم تعميمه 
وتوس���يعه لباقي المناطق. وفي نهاية الحفل قدم رئيس البلدية دروع وش���هادات 
تقديرية لكل من مصلحة المياه ممثلة بالمهندس شباق وللمهندس خالد المزيني 
المش���رف على تنفيذ المش���روع من خال ميرس���ي كور، ولش���ركة كوكاكوال الجهة 

الداعمة، و م.غادة العريان من ميرسي كور.

البريج/ االستقال:
أوضح���ت بلدية البريج وس���ط قطاع غ���زة، أنه تم االنتهاء م���ن جميع أعمال 
الُبني���ة التحتية، في منطقة أبو هرة والب���دء بأعمال تفريغ الطريق واألرصفة 
بالمنطقة اس���تعدادًا للباط  . وأشارت البلدية إلى أن مشروع منطقة أبو هرة  
يشمل إنش���اء خط صرف صحي رئيسية  لخدمة منطقة أبو هرة بطول )80( 
مترًا وبقطر )250( ملم ، وتركيب )4( مناهل ، مع  توصيله بالخط الرئيس���ي 
الموجود في ش���ارع حطين ، والتوصيل للسكان على الخط الرئيسي بمناهل 
قطر 60 س���م مع مواسير قطر 6« وانشاء خطوط مياه بقطر 50 ملم باألرصفة 

مع التوصيل للسكان على الخطوط الجديدة.
 كما يش����مل المش����روع تركيب أحجار جبهة على جانبي الطريق بطول )140( 
متر وفرد طبقة بيس كورس وتركيب باط انترلوك على مس����احة )1500( متر 
مربع، و توس����عة المدخل الرئيسي لمنطقة أبو هرة ليصبح بعرض 12م بداًل من 
8م  وعم����ل الدورانات على التقاطعات. ُيذكر أن مش����روع منطقة أبو هرة، يأتي 
بتموي����ل من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية واش����راف بلدية البريج 

بالتعاون مع المكتب االستشاري معالم وتنفيذ شركة الند مارك للمقاوالت.

غزة/ االستقال:
أعلن أصحاب المنازل المدمرة في العدوان اإلسرائيلي 
الع���ام 2014 أنهم قرروا العودة للس���كن في مدارس 
وكال���ة الغوث الدولية "األونروا"، اعتبارًا من األس���بوع 

المقبل.
وأكد أصحاب المنازل المدمرة، أنهم س���يعودون هم 
وأطفالهم للمدارس بس���بب عدم دفع "األونروا" بدل 
اإليج���ار منذ عدة ش���هور وإعانها أنه���ا قررت ذلك 

بشكل نهائي.
يذكر أن نحو 1612 أس���رة مم���ن هدمت منازلهم في 

العام 2014 ال يزالون دون مأوى ولم ُيعد بناء منازلهم 
من جديد وكانوا يقطنون في منازل مس���تأجرة طيلة 
األع���وام األربع���ة الماضية، ف���ي حين كان���ت تقوم 
"األونروا" بتس���ديد بدل اإليج���ار إال أنها توقفت عن 
ذلك منذ عدة ش���هور ما فاقم معاناتهم وأوضاعهم 

الصعبة.
وقال محمد الغرباوي )47 عامًا( أحد أرباب هذه األس���ر، 
إنهم باتوا دون مأوى بس���بب توقف "األونروا" للشهر 
الخام���س على التوالي عن دفع بدل اإليجارات لهم، ما 

تسبب في تشردهم وأسرهم.

ووص���ف أوضاع ه���ؤالء المش���ردين بالكارثة فهم ال 
يس���تطيعون دفع اإليجار واضطر غالبيتهم إلى ترك 
المنازل المستأجرة بعد قرار "األونروا" التوقف نهائيًا 
عن الدفع، محمًا الوكالة الدولية المس���ؤولية الكاملة 

عن هذا القرار وتبعاته.
وناشد "الغرباوي" باسمه وباس���م هؤالء المتضررين، 
القوى الوطنية واإلسامية ومنظمة التحرير والسلطة 
الوطني���ة من أجل العمل على حل المش���كلة وتفادي 
الكارثة، السيما وأن الطلبة في مدارس "األونروا" على 

أبواب االمتحانات النهائية.

بلدية المغازي تفتتح 
بئر التحلية بالمخيم 

بلدية البريج تستعد لتبليط 
شوارع منطقة أبو هرة

مخطط زمني لتنفيذ ثالثة مشاريع ضمن المنحة الكويتية بجباليا

1612 أسرة تقرر السكن في مدارس »أونروا« بغزة بداية األسبوع القادم
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أعلن أنا المواطن/ اكرام محمود شعبان عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403127756 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زياد احمد احمد ابو عجوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803174234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ هنية سعيد حماد زيارة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927851287 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فارس فرج حسن حليوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)902860444( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نضال جبربل عبدالعزيز زقوت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800351058( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ش���عبان محمدامين ش���عبان عبد 
الله عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل 
رق���م )801965336 ( فعل���ى من يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد نعيم محمد عيسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400118055( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود شحادة يوسف عوض 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413046681( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد شفيق منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804821742 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة
في االستئناف الحقوقي رقم 2017/126

في الطلب رقم 2018/260
المس���تدعيان / 1- غس���ان فؤاد مضيوف شعت من سكان خانيونس 

البلد حارة النجار    هوية رقم 924787252
 2- صالح محمد احمد احمد   من سكان خانيونس شارع عبد الناصر – 

بطاقة تعريف رقم 700105893
  وكيله المحامي / يحيى ابراهيم كتوع – خانيونس البلد 
المس���تدعى ضده / عبد الفتاح ابراهيم عبد الرحمن النجار من سكان 
غ���زة الزيتون – ش���ارع ص���اح الدين خلف مطعم ش���عفوط س���ابقا   

)مجهول محل اإلقامة حاليا ( 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل

الى المس���تدعى ضده المذكور أعاه بما ان المستدعي المذكور أعاه 
قد تقدم الى محكمة بداية غزة في االستئناف الحقوقي المرقوم أعاه 
استنادا الى ما يدعيه في الئحة استئنافه ونظرا انك خارج  الباد وبناء 
على قرار قاضي محكمة البداية بغزة في الطلب المرقوم اعاه السماح 

لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل 
لذلك يقتضى عليك الحضور لدى هذه المحكمة يوم الثاثاء الموافق 
17-12-2018 م الس���اعة التاس���عة صباحا كما يقتضى عليك إيداع 
جوابك التحرير خال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما 
لديك انك اذا تخلفت عن الحضور يجوز للمدعي ان يس���ير في دعواه 

وللمحكمة ان تحكم في الدعوى واعتبار الحكم حضوريا .
 حرر بتاريخ 29-11-2018م

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
الأ�ستاذ / حممد مطر

جباليا/ االستقال:
عق���دت بلدي���ة جباليا النزل���ة اجتماعا 
ض���م ممثلين ع���ن وزارة الحكم المحلي 
وائتاف الش���ركات التي رس���ت عليها 
مناقص���ة المنحة الكويتي���ة، وممثلين 
ع���ن لجان األحياء، حول األس���باب التي 
أدت إلى تأخر تنفيذ مش���اريع المنحة 

الكويتية، وخرجت بمخطط زمني ملزم.
وق���ال رئي���س البلدية أ. عص���ام جودة 
إن أه���م مخرج���ات ه���ذا االجتماع هو 
المقاول بحضور  االئت���اف  االتفاق مع 
لجان األحياء ووزارة الحكم المحلي على 
مخطط زمن���ي لتنفيذ ثاثة مش���اريع 
ضمن المنحة الكويتية في مناطق نفوذ 

بلدية جباليا النزلة.
وأوضح رئيس البلدي���ة، أنه تم االتفاق 
عل���ى االنتهاء من مش���روع تطوير حي 
القصاصيب خال 4 أش���هر على األكثر، 
وكذلك بداي���ة تنفيذ مش���روع تطوير 
شارع الزاوية في شهر ديسمبر المقبل، 
والب���دء بتنفيذ ش���ارع الش���هيد أحمد 

فكري في شهر مارس القادم.

وأكد ب���أن البلدية تول���ي اهتماما بالغا 
الكويتي���ة، ولم تأل  المنحة  بمش���اريع 
جهدا في سبيل تسريع عملية تنفيذها 
إال أن معوقات موضوعية وقاهرة وقفت 
حائا أم���ام اس���تكمال تنفيذها حتى 
هذه اللحظة. وأوضح رئيس البلدية بأن 
أهم العوائ���ق كان مماطلة االحتال في 
المصادق���ة على إدخال الم���واد الازمة 
للمشاريع، باإلضافة لتأخر صرف دفعات 
المنحة من المم���ول لائتاف المقاول، 

وكذلك ارتفاع أس���عار المواد، واختاف 
سعر صرف الدوالر طيلة الفترة الماضية. 
وطمأن جودة المواطنين المس���تفيدين 
م���ن مش���اريع المنحة الكويتي���ة بأنها 
س���تنفذ عاجا أم آجا، وأنه لم يطرأ أي 
تغيير على الخطط المعلنة مسبقا، وأن 
التأخير ال يعني على اإلطاق إلغاء هذه 

المشاريع، أو تغييرها.
وحضر الجلس���ة ممثلين عن لجان أحياء 
القصاصي���ب، والنزل���ة، والزاوية، ومثل 

المحل���ي منس���ق وحدة  الحك���م  وزارة 
المش���اريع ف���ي قط���اع غ���زة م. نضال 
المس���لمي، فيما مثل ائتاف ش���ركة 
حنضلة وكيان ورزق أبو دية المهندس 
فريد ب���ارود، أم���ا البلدي���ة فمثلها كل 
م���ن الرئيس ج���ودة، ونائبه باس���ل أبو 
القمصان، وعضو المجلس البلدي م. عبد 
الس���ام نصر ومدير البلدية م. يوسف 
خلة ومدير دائرة المش���اريع م. عبد الله 

سمارة.

المغازي / االستقال:
افتتحت بلدية المغازي وس���ط قطاع غزة، محطة لتحلية المياه، وس���تنتج )12( كوب 
من مياه عذبة في كل ساعة، توزع مجانا من خال 20 مشربية بكل مشربية 5 صنابير 

موزعة في انحاء مختلفة من المخيم .
وحض���ر حفل االفتتاح  محم���د النجار رئيس بلدية المغازي، وم. منذر ش���باق مدير 
عام مصلحة المياه، والس���يد ياسر عرفات ممثل شركة كوكاكوال، والسيد اندرو مدير 
مؤسسة ميرسي كور االقليمي، وعدد من اعضاء المجلس البلدي والوجهاء والمخاتير 

وممثلي لجان االحياء بالمخيم.
وش���كر رئيس بلدية المغازي، كل الداعمين لهذا المشروع ممثلين ب� الممول شركة 
كوكاكوال وش���ركة المش���روبات الوطنية ومؤسسة ميرسي كور، والش���ركة المنفذة 
»االبنية الحديثة« ولجان األحياء والمواطنين على تعاونهم في انجاز هذا المش���روع. 
وتح���دث النجار ع���ن أهمية التعام���ل مع هذا المش���روع كمنج���ز مجتمعي لجميع 
المواطني���ن، داعي���ا المواطنين لضرورة الحفاظ على هذا االنج���از حتى يتم تعميمه 
وتوس���يعه لباقي المناطق. وفي نهاية الحفل قدم رئيس البلدية دروع وش���هادات 
تقديرية لكل من مصلحة المياه ممثلة بالمهندس شباق وللمهندس خالد المزيني 
المش���رف على تنفيذ المش���روع من خال ميرس���ي كور، ولش���ركة كوكاكوال الجهة 

الداعمة، و م.غادة العريان من ميرسي كور.

البريج/ االستقال:
أوضح���ت بلدية البريج وس���ط قطاع غ���زة، أنه تم االنتهاء م���ن جميع أعمال 
الُبني���ة التحتية، في منطقة أبو هرة والب���دء بأعمال تفريغ الطريق واألرصفة 
بالمنطقة اس���تعدادًا للباط  . وأشارت البلدية إلى أن مشروع منطقة أبو هرة  
يشمل إنش���اء خط صرف صحي رئيسية  لخدمة منطقة أبو هرة بطول )80( 
مترًا وبقطر )250( ملم ، وتركيب )4( مناهل ، مع  توصيله بالخط الرئيس���ي 
الموجود في ش���ارع حطين ، والتوصيل للسكان على الخط الرئيسي بمناهل 
قطر 60 س���م مع مواسير قطر 6« وانشاء خطوط مياه بقطر 50 ملم باألرصفة 

مع التوصيل للسكان على الخطوط الجديدة.
 كما يش����مل المش����روع تركيب أحجار جبهة على جانبي الطريق بطول )140( 
متر وفرد طبقة بيس كورس وتركيب باط انترلوك على مس����احة )1500( متر 
مربع، و توس����عة المدخل الرئيسي لمنطقة أبو هرة ليصبح بعرض 12م بداًل من 
8م  وعم����ل الدورانات على التقاطعات. ُيذكر أن مش����روع منطقة أبو هرة، يأتي 
بتموي����ل من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية واش����راف بلدية البريج 

بالتعاون مع المكتب االستشاري معالم وتنفيذ شركة الند مارك للمقاوالت.

غزة/ االستقال:
أعلن أصحاب المنازل المدمرة في العدوان اإلسرائيلي 
الع���ام 2014 أنهم قرروا العودة للس���كن في مدارس 
وكال���ة الغوث الدولية "األونروا"، اعتبارًا من األس���بوع 

المقبل.
وأكد أصحاب المنازل المدمرة، أنهم س���يعودون هم 
وأطفالهم للمدارس بس���بب عدم دفع "األونروا" بدل 
اإليج���ار منذ عدة ش���هور وإعانها أنه���ا قررت ذلك 

بشكل نهائي.
يذكر أن نحو 1612 أس���رة مم���ن هدمت منازلهم في 

العام 2014 ال يزالون دون مأوى ولم ُيعد بناء منازلهم 
من جديد وكانوا يقطنون في منازل مس���تأجرة طيلة 
األع���وام األربع���ة الماضية، ف���ي حين كان���ت تقوم 
"األونروا" بتس���ديد بدل اإليج���ار إال أنها توقفت عن 
ذلك منذ عدة ش���هور ما فاقم معاناتهم وأوضاعهم 

الصعبة.
وقال محمد الغرباوي )47 عامًا( أحد أرباب هذه األس���ر، 
إنهم باتوا دون مأوى بس���بب توقف "األونروا" للشهر 
الخام���س على التوالي عن دفع بدل اإليجارات لهم، ما 

تسبب في تشردهم وأسرهم.

ووص���ف أوضاع ه���ؤالء المش���ردين بالكارثة فهم ال 
يس���تطيعون دفع اإليجار واضطر غالبيتهم إلى ترك 
المنازل المستأجرة بعد قرار "األونروا" التوقف نهائيًا 
عن الدفع، محمًا الوكالة الدولية المس���ؤولية الكاملة 

عن هذا القرار وتبعاته.
وناشد "الغرباوي" باسمه وباس���م هؤالء المتضررين، 
القوى الوطنية واإلسامية ومنظمة التحرير والسلطة 
الوطني���ة من أجل العمل على حل المش���كلة وتفادي 
الكارثة، السيما وأن الطلبة في مدارس "األونروا" على 

أبواب االمتحانات النهائية.

بلدية المغازي تفتتح 
بئر التحلية بالمخيم 

بلدية البريج تستعد لتبليط 
شوارع منطقة أبو هرة

مخطط زمني لتنفيذ ثالثة مشاريع ضمن المنحة الكويتية بجباليا

1612 أسرة تقرر السكن في مدارس »أونروا« بغزة بداية األسبوع القادم
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أعلن أنا المواطن/ نور محمد حسن المغير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802474197 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ يحيى رائد عبد الله ابو حمام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401223433( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فؤاد غازى خليل حجى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
971535273( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/حس���ام » محم���د نافذ« ادريس ابو 
زي���ادة عن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية  التي 
تحمل رقم )405127523( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سالمة احمد حسين أبو ستة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
937385235( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حمود نهاد فاضل الجمل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804587749( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ عبدالكريم  عبدالله جبر ابوحجير 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٨٠٣٨٦٧٨٠٣( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد عواد حلمي عبود
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)410221287 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد وحيد حسين عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801830845( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

اإجنازات عظيمة
وأكد ماهر مزهر عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكس���ر الحصار، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية، أن 
مس���يرات العودة على مدار ثمانية ش���هور حقق���ت إنجازات 
عظيمة على الصعيد المحل���ي والدولي، وأهمها إعادة الحضور 
والقوه للقضية الفلس���طينية على طاولة المفاوضات العالمية، 

وخلق حراكًا دوليًا وأوروبيًا باتجاه غزة.
وقال مزهر ل�"االس���تقالل":" إن مس���يرات العودة التي انطلقت 
منذ ثمانية اش���هر تمثل محطة من محط���ات النضال الوطني 
الفلسطيني، حيث جاءت لُتعيد االعتبار للقضية الفلسطينية 
بع���د فترة  تزيد ع���ن 25 عاما من المفاوض���ات التي لم تجلب 

لشعبنا سوى المزيد من الضياع والتهويد والمعاناة". 
وأوضح أن مسيرة العودة نجحت في إحياء القضية الفلسطينية 
وإعادة االعتبار لها، ووضعه���ا على األجندة الدولية واإلقليمية 
والمؤسسات الحقوقية، وكذلك تسليط الضوء عليها كقضية 
مركزية، كما استطاعت أن تخلق حراكًا دوليا وأوروبيًا للتضامن 

مع الشعب الفلسطيني.  
وبين أن المس���يرات كش���فت عن الوجه الحقيقي لالحتالل من 
خالل ممارس���ته لكافة أش���كال القتل والتنكيل بحق األطفال 
والنساء والشيوخ و المتظاهرين السلميين في ميادين العودة،  
كم���ا أوجدت حالة اس���تنزاف كب���رى لدى المؤسس���ة األمنية 
الصهيوني���ة، ففي الوض���ع الطبيعي يبلغ حجم االس���تنزاف 
األمن���ي لديه���ا %8.3، لكن ف���ي ظل وجود مس���يرات العودة 

تجاوزت نسبة االستنزاف 25-30%. 
 ولفت إلى أن المسيرات نجحت في التأكيد على ارتباط الشعب 
الفلس���طيني بقضيته الوطنية وتمس���كه بثوابت���ه وحقوقه 
العادلة، وأنه ش���عٌب عصٌي على جرائم االحتالل وال يزال ُيدرك 

أن أمامه طريقًا طويال إلزاحة عدوه خارج أراضيه المحتلة.  
وش���دد على أن المس���يرات مس���تمرة حتى تحقيق أهدافها 
القريب���ة برفع الحصار كليًا عن قطاع غزة، والبعيدة بالعودة إلى 
األراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا السلطة بالوقوف بجانب 
ش���عبها ودعم صموده من خالل وقف التنس���يق األمني ورفع 

العقوبات. 

مازالت جتني ثمارها 
وبدوره، بين طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلس���طين، أن مس���يرة العودة جنت وما 
زال���ت تجني ثم���رات وانج���ازات كبيرة على الصعي���د الوطني 
الفلس���طيني، فق���د نجح���ت بتعزي���ز مكانة وموق���ع القضية 
الفلس���طينية في إط���ار االهتمام الدولي، وش���كلت خطوًة في 

اطار التصدي لصفقة القرن، خاص���ًة فيما يتعلق بحق العودة 
وُمحاوالت اإلدارة االمريكية بااللتفاف حوله. 

وقال أبو ظريفة ل�"االستقالل":" إن الشعب الفلسطيني استطاع 
من خالل بوابة مس���يرة العودة أن يوصل رسالته بقوة لالحتالل 
اإلس���رائيلي واإلدارة األمريكية، بأن حق العودة المكفول بقرار 
194خط أحمر لن يس���مح ألحد المساس به، وأنه قادر على دفع 
ثمن كبير جدًا من أجل الحفاظ على هذا الحق الفردي والجماعي 

لكل فلسطيني". 
وأضاف:" أن مس���يرة العودة اس���تطاعت تحقيق إنجازات على 
صعيد الهيئة الوطنية العليا، فقد اس���تطاعت تحقيق الوحدة 
الميدانية والفصائلية في إدارة المس���يرات بأبعادها المباشرة 
وغير المباش���رة، ف���ي اط���ار اعتبارها رافعه كفاحية للش���عب 

الفلس���طيني بمواجه���ة االحت���الل، وتوليد اإلص���رار لديهم 
بالمضي قدمًا بهذه المس���يرات حتى تحقيق هدفها المباشر 

بكسر الحصار وليس تخفيفه".    
وفيما يتعلق بإنجازات المس���يرة عل���ى الصعيد الدولي، أوضح 
أنها بإغ���الق أذن الدول األوروبية عن الرواية اإلس���رائيلية من 
خ���الل اعالء صوت المؤسس���ات الحقوقي���ة والقانونية على ما 
يقترفه جنود االحتالل بحق متظاهرين سلميين، كما أبرزت أن 
االحتالل ليس كما يدعي أنه خارج غزة انما هو موجود بأجوائها 

وبحرها وعلى حدودها يمارس جرائم حرب بكافة الوسائل. 
ولفت إلى أن المسيرات استطاعت جني أولى ثمارها بتخفيف 
الحص���ار مقابل عودة اله���دوء، من خالل ابراز حج���م المخاطر 
التي يعاني منها الغزيون بفع���ل الحصار الظالم، الذي أوصل 
أوضاع القطاع اإلنسانية والمعيشية لحدود الكارثة، مما دفعت 
األط���راف اإلقليمية والدولي���ة لتحرك من أج���ل تخفيف هذا 

الحصار. 
 واعتبر تخفي���ف الحصار خطوة ُيمكن البن���اء عليها للوصول 
لكسر الحصار والتصدي لالحتالل واإلدارة االمريكية بعدوانهم 
المستمر من خالل "صفقة القرن" على الحقوق الوطنية لشعبنا 

وعلى راسها حق العودة. 
 وشدد على أن مسيرات العودة حققت انجازاٍت كبيرة لكنها لم 
ُتحقق األهداف التي انطلقت ألجلها، فتلك األهداف ال ُيمكن 
الوصول اليه���ا بالضربة القاضية، فهي تراقب عوامل قوة على 
األرض من أجل الوصول لتحقيقه���ا، مؤكدًا أن تحقيقها بزمن 
قصير يتطلب أن تكتمل مس���يرات الع���ودة وأن يعمم الفعل 
الكفاح���ي ليش���مل الضفة الغربية إضاف���ة ألن يكون حواضن 
ش���عبية في مناطق 48 والش���تات في اطار وحدة فلسطينية 

قائمة على الشراكة والمشاركة. 

بعد 240 يومًا.. مسيرات العودة نضال مستمر  
غزة/ دعاء احلطاب:

لل�ص��هر الثام��ن عل��ى الت��وايل، وم��ع كل ر�صا�ص��ة ُت�ص��يُب 
�ص��هيدًا اأو ُتعيق جريحًا، حت�ص��د م�ص��رات الع��ودة الكربى 
وك�ص��ر احل�ص��ار الت��ي انطلق��ت منذ 30 م��ن مار�س املا�ص��ي 
عل��ى احل��دود ال�ص��رقية لقط��اع غ��زة مزي��دًا م��ن ثمارها 

واجنازاته��ا على ال�ص��عيد املحلي وال��دويل، ُمققًة حالة 
ن�ص��الية وطني��ة فري��دة مل تتوق��ف حتى اللحظ��ة ، رغم 
دموي��ة وعنجهي��ة وغطر�ص��ة الحت��ال الإ�ص��رائيلي يف 
ردع املُتظاهري��ن.  وبالتزام��ن مع ذكرى ي��وم الأر�س يف 30 
مار�س/ اآذار املا�صي، اأعلنت الهيئة الوطنية العليا مل�صرات 

الع��ودة وك�ص��ر احل�ص��ار، انطاق باك��ورة فعاليات م�ص��رة 
العودة، مب�صاركة مئات اآلف املواطنني، وتنفيذ العديد من 
الأن�صطة امليدانية ال�صلمية املقاِومة، والتي جابهتها قوات 
الحتال الإ�صرائيلي با�صتخدام القوة الع�صكرية، خملفني 

ع�صرات ال�صهداء والآلف من اجلرحى. 

هل حققت أهدافها؟

لندن/ االستقالل:
دع����ا نائ����ب األمي����ن الع����ام للمؤتمر الش����عبي 
لفلسطينيي الخارج هش����ام أبو محفوظ بمناسبة 
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 
األم����م المتحدة إل����ى تحمل مس����ؤولياتها تجاه 
القضية الفلس����طينية وتطبيق القرارات األممية، 

مش����يًرا إلى أن دورها لم يك����ن بالحجم المطلوب 
منها. وطال����ب أبو محفوظ ف����ي تصريح صحفي، 
باالنتقال من دائرة اإلدانة والش����جب لممارسات 
االحتالل اإلسرائيلي العدوانية، إلى دائرة الحراك 
الفلسطيني  الش����عب  لتمكين  الفاعل  الحقيقي 
من حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي 

حددته الجمعية العامة في األمم المتحدة، وهي 
الح����ق في تقري����ر المصير، واالس����تقالل الوطني 
والس����يادة، وحق الفلس����طينيين في العودة إلى 
ديارهم. وأكد أن حج����م التضحيات التي قدمها 
الشعب الفلس����طيني وال يزال عبر مسيرة طويلة 
من النضال، تتطلب عم����ال عالميًا وحراكًا ميدانيًا 

عل����ى كافة المس����تويات السياس����ية والقانونية 
والش����عبية الدولية والمحلية للدفاع عن الشعب 

الفلسطيني وحقوقه العادلة.
ودع����ا أب����و محفوظ إلى ح����راك فعلي يلج����م االحتالل 
وينهي احتالله لفلسطين، ويضمن حق عودة الشعب 
الفلس����طيني إلى أرضه، ويطبق كافة القرارات األممية 

المتعلقة بالقضية الفلس����طينية. وأضاف »في اليوم 
الذي يعلن العالم فيه تضامنه مع الشعب الفلسطيني 
وف����ي محاولة منهم لفضح ممارس����ات االحتالل، تطلع 
بعض الدول العربية واإلسالمية لتبيض وجه االحتالل 
أمام العالم وتضفي عليه الش����رعية التي يبحث عنها 

منذ اليوم األول لنشوئه ولم ينله بعد«.

أبو محفوظ ُيطالب األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه فلسطين
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يقف الش���عب الفلس���طيني ومعه كافة أح���رار العالم 
واألمم المتح���دة من كل ع���ام ليحيي الي���وم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلس���طيني، وفقًا للقرار الصادر 
عن الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة ف���ي العام 1977 
باعتبار ذكرى قرار التقس���يم رق���م )181( الصادر عنها 
ف���ي 1947/11/29 يومًا للفت أنظ���ار العالم إلى قضية 
الشعب الفلس���طيني ومعاناته جراء استمرار االحتالل، 
والتأكيد عل���ى حقوقه غي���ر القابلة للتصرف حس���ب 
القرارات األممية المتعاقبة في االس���تقالل والس���يادة 

وعودة الالجئين.
وعل���ى الرغم م���ن أهمية ص���دور هذا القرار وعش���رات 
القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار أألممي رقم )194( 
وال���ذي ينص بش���كل صريح على حق ع���ودة الالجئين 
إلى ديارهم التي ابعدوا عنها قس���رًا، والتعويض جراء 
النكبة، باإلضاف���ة لقرارات أممية أخرى منها ما أّكد على 

حق تقرير المصير لش���عبنا، إال أن ه���ذه القرارات ظلت 
مج���رد قرارات لفظية ومعّطلة، ول���م تتحول إلى قرارات 
ملزم���ة لالحت���الل بفعل إفش���ال الحرك���ة الصهيونية 
العالمية، وبعض الدول الكب���رى المنحازة لالحتالل ألي 
تح���رك أممي أو اس���تصدار قرار ُمل���زم واتخاذ خطوات 
لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى واقع، وال زال شعبنا 
يعاني من استمرار عجز المؤسسة الدولية، ومن االنحياز 
األعمى والفاضح لإلدارة األمريكية والتي استخدمت حق 
النقض » الفيتو« وعش���رات الم���رات، في خدمة الكيان 
الصهيوني ومش���روعه الكولنيالي العنصري، وجرائمه 
المس���تمرة ضد ش���عبنا، ومن أجل إجهاض أي قرار في 

مصلحة قضيتنا الفلسطينية.
م���ن ه���ذا الواقع لق���د تحوّل���ت أروقة األم���م المتحدة 
ومؤسس���اتها خاصة مجلس األمن إلى مؤسسات عاجزة 
أم���ام الكيان الصهيون���ي وسياس���اته العدوانية ضد 

ش���عبنا، بداًل من أن تقوم هذه المؤسس���ات بإخضاعه 
بصالحياتها وبقراراتها الملزمة، من أجل تنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية ونقلها إلى حيز التنفيذ، وبذلك فقدت 
هذه المؤسس���ة األممية جوهر دورها وأهدافها النبيلة 
في خدمة اإلنسانية، ورفع الظلم عن الشعوب المقهورة.

ونحن نتطلع إلى ضرورة تضافر جهود الدول الصديقة 
والمؤسس���ات الدولي���ة وأح���رار العال���م للضغط على 
المؤسس���ة الدولية لتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق 
الش���عب الفلس���طيني، ومواجهة االنحي���از األمريكي 
الس���افر إلى االحتالل وصفقة القرن وقانون اليهودية 
، والعمل بش���كل سريع من اجل عقد مؤتمر دولي تحت 
رعاية األمم المتحدة لتنفيذ القرارات الش���رعية الدولية 
المنصفة لشعبنا ، ومحاسبة االحتالل على أبشع الجرائم 

التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
إن المسألة المركزية تقوم على أن الصراع مع دولة العدو 

اإلس���رائيلي ، باعتباره صراعًا عربي���ًا صهيونيًا بالدرجة 
األولى، لن يجد حاًل إال من خالل تفعيل الحراك الشعبي 
العربي الكفيل وحده بالقضاء على أسباب ضعف جبهة 
الشعوب العربية ، مع كل ذلك يمكن أن يصاغ حل يقوم 
على أس���اس العمل من أجل أن تكون فلسطين جزءًا من 
دولة عربية ديمقراطية موحدة، عبر نضال شعبي عربي 

يكون الشعب الفلسطيني في طليعته .
ان الش���عب الفلسطيني ومس���يرات العودة والمقاومة 
الش���عبية ف���ي غ���زة والضف���ة والق���دس، تتطلب من 
الجميع وضع برنامج يس���تجيب لمعطي���ات وضرورات 
المرحلة الراهنة والمستقبل، األمر الذي يستدعي رسم 
إستراتيجية وطنية تحمي المش���روع الوطني ومنظمة 
التحري���ر الفلس���طينية و تطلعات ش���عبنا في نضاله 
من أجل الحري���ة وتقرير المصير والع���ودة، حيث قدم 

تضحيات غالية من شهداء وجرحى وأسرى .

تشهد أروقة األمم المتحدة نشاطا ملحوظا هذه األيام يتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلس���طيني, وبما ان األمم المتحدة مصدر للقرارات الدولي���ة التي من المفترض ان تكون قد جاءت 
للوقوف إلى جانب القضية الفلس���طينية, ودعم حقوق الش���عب الفلس���طيني, فق���د تداولت األمم 
المتحدة ستة قرارات أصدرتها لصالح القضية الفلسطينية منها قرار يخص الجوالن السوري المحتل, 
وذلك كإجراء معتاد كل عام للتأكيد على هذه القرارات ومنها وأهمها قرار 194 القاضي بحق العودة 
لالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها قسرًا, ومن بين القرارات المتعلقة بفلسطين 
قرار بش���أن القدس، يطالب الدول األعضاء في الجمعية العامة بعدم االعتراف بأي إجراءات تتخذها 

إسرائيل تجاه المدينة المقدسة.
لكن هذه القرارات تبقى مجرد حبر على ورق وغير قابلة للتطبيق نتيجة موقف اإلدارة األمريكية منها, 

وعجز األمم المتحدة على فرض تطبيق هذه القرارات وإلزام االحتالل الصهيوني بها. 
وإمعانا منها في االنحياز الس���افر لالحتالل الصهيوني قدمت الواليات المتحدة قراًرا يدعمه االتحاد 
األوروبي، إلدانة أنشطة حماس والجهاد اإلسالمي العسكرية وما أسمته بتسريب المساعدات، وكذلك 
لتش���جيع المصالحة الفلسطينية الداخلية وفق رؤية السلطة واالحتالل واإلدارة األمريكية للمصالحة 
على حس���اب حق المقاومة في امتالك سالحها والدفاع عن نفسها أمام هجمات االحتالل، وما أسموه 
باحترام حقوق اإلنسان«, ويتكون مشروع القرار األمريكي من ست نقاط أساسية، منها »إدانة حماس 
إلطالقها صواريخ متكررة على إس���رائيل والتحريض على العنف ، مما يعرض المدنيين للخطر«. كما 
طالب ب�«وقف حماس والجماعات الفاعلة األخرى بما فيها الجهاد اإلس���المي، ما أس���مته »وقف جميع 
األعمال االس���تفزازية والنشاط العنيف، بما في ذلك استخدام األجهزة الحارقة المحمولة جًوا« والتي 

يستخدمها الفلسطينيون في فعاليات إحياء مسيرات العودة .
هذه البلطجة األمريكية جاءت وفق سياس���ة ونهج جديد تس���تخدمه اإلدارة األمريكية في التعامل 
مع القضية الفلس���طينية بمنطق عقاب أي جهة أو مؤسس���ة دولية تتبنى ق���رارات تدين االحتالل 
الصهيوني, لذلك علينا ان ال نس���تغرب تهديدات الوالي���ات المتحدة األمريكية لألمم المتحدة بأنه 
لن يكون لألمم المتحدة أي دور بمفاوضات الس���الم بين الفلس���طينيين واإلسرائيليين إذا لم تبادر 
الجمعية العامة األممية باعتماد مشروع قرار أمريكي بإدانة حركة حماس، إلى جانب فصائل المقاومة 
الفلس���طينية األخرى«, ويبدو ان انس���حاب اإلدارة األمريكية من العديد من المؤسسات الدولية التي 
أدانت ممارسات »إسرائيل« وأقرت بحقوق الشعب الفلسطيني, جعل مثل هذا القرار مطروح للنقاش 
وإمكاني���ة المصادقة عليه, فاإلدارة األمريكي تتعامل بسياس���ة العصا دون الجزرة مع المؤسس���ات 
الدولي���ة, وتهدد تارة بوق���ف الدعم المالي عنها, أو االنس���حاب من هذه المؤسس���ات, أو تقويض 
صالحياتها, ومنعها من ممارسة مهامها كما يحدث اآلن مع األمم المتحدة بالتهديد بعدم إشراكها 
في أي محادثات س���الم مس���تقبلية تخص القضية الفلسطينية, مما يمثل انتكاسة حقيقية لألمم 
المتحدة في ممارس���ة مهامها المنوطة بها ووصاية أمريكية أكثر ش���دة على األمم المتحدة يجردها 

من استقاللية قراراتها .
فصائل المقاومة الفلسطينية تعرف جيدا كيف تتعامل مع السياسة األمريكية المنحازة لالحتالل, 
وتتوقع أي خطوات سياسة قد تقدم عليها اإلدارة األمريكية لخدمة »إسرائيل«, وتاريخ األمم المتحدة 
الطويل مع القرارات التي تقر جزءًا يس���يرًا من حقوق الش���عب الفلسطيني يدل على عدم قدرة األمم 
المتحدة باجب���ار االحتالل لتنفيذ أي من القرارات المتخذة, وعدم القدرة على توقيع أية عقوبات على 
»إسرائيل« لذلك ال نعول كثيرا على القرارات الدولية ألنها محكومة بسقف معين ال تستطيع تجاوزه, 
وهى غير قادرة على التمرد على الوصاية األمريكية عليها, لذلك فحماس والجهاد اإلسالمي وفصائل 
المقاومة الفلس���طينية ماضية في مش���روعها النضالي ضد االحتالل الصهيوني, واس���تخدام كل 
الوس���ائل الممكنة لتحقيق األهداف,  س���واء أقرت اإلدارة األمريكية واألمم المتحدة ذلك أو لم تقر, 
المسألة ال تحتاج إلى تصويت أممي بإدانة المقاومة أم ال, لقد سلكت المقاومة طريقها, ولن تتراجع 

عنه بأي حال من األحوال شاء من شاء وأبى من أبى فالمقاومة حق أصيل لشعبنا الفلسطيني. 

سياسة العصا دون الجزرة

عباس الجمعةاألمم المتحدة .. والتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

رأي
ثمة م���ا هو موج���ود ف���ي التاريخ وما قب���ل نهاية 
الح���رب العالمية الثانية ما يش���ير فعلي���ا على ان 
قضية فلس���طين ه���ي قضية الع���رب األولى ، بل 
كان هن���اك م���ن األنظمة م���ن يحاول أو ح���اول ان 
يطبع واقع فلس���طين بتوافد المس���توطنين وهنا 
ال اكتف���ي بمن أتى من أوروبا واس���يا وغيره بل أركز 
هنا على اس���تقطاب اليهود إلى فلسطين ليصبحوا 
كمس���توطنين واتين م���ن ال���دول العربية ، بعض 
األنظمة لعب���ت دورا مهما في إرس���ال أكثر من 40 
% من تعداد ما يس���مى دولة إسرائيل وهم يهود 
ع���رب ، المهم هنا كتب التاري���خ قالت الكثير حول 
ذلك ووعود أيضا بإعطاء االس���تقالل لبعض الدول 
العربية مقابل قبول إنشاء ما يسمى دولة إسرائيل 

على األراضي الفلسطينية . 
التطبيع كان أمرا واقعا بقبول فكرة وجود هذا الكيان 
على األرض الفلسطينية ، ولكن ما بعد نهاية الحرب 
العالمية الثاني���ة ومن أهم نتائجها تعدد القطبية 
في العالم كان���ت هناك الث���ورات العربية والدولة 
الوطنية التي كانت لها عالقة بالفكر القومي العربي 
التي رفعت ش���عار فلسطين كقضية العرب األولى 
ولكن كانت إس���رائيل في ذاك الوقت تس���ير قدما 
في تكريس وجودها وتقدمها وتسليحها وخاضت 
عدة حروب م���ع األنظمة العربية الت���ي هزمت أمام 
القوة اإلسرائيلية ألس���باب موضوعية وذاتية أيضا 
باس���تثناء حرب أكتوبر الت���ي انتصر فيها الجيش 
المص���ري وكانت الهزيمة سياس���ية انتجت كامب 
ديفي���د وزيارة الق���دس وإخراج مصر م���ن الصراع 
العربي اإلسرائيلي التي بعد خروجها أصبح الصراع 
يعرف سياس���يا وإعالمي���ا » الصراع الفلس���طيني 
اإلسرائيلي » هذا الشعار المقرون بتفشي اإلقليمية 

والقطرية في واقع األنظمة العربية .
كانت االتص���االت مع اإلس���رائيليين في وقت كان 
يوصف في���ه أي اتصال بالجريم���ة والخيانة تجري 
من تحت الطاولة ، ربما الن الشعوب العربية تمتلك 
كثيرا من الحاسة بخطورة هذا الكيان الغازي لألرض 
العربية وألرض فلس���طين ، كان���ت األنظمة بحاجة 
ان تلمع وطنيتها باالس���تناد إلى مشاعر الجماهير 
والش���عوب نحو القضية الفلس���طينية والش���عب 
الفلسطيني ، ولكن يبدو أنه مع االنحراف السياسي 
وتفشي القطرية واإلقليمية المواكبة لحملة إعالمية 
وتزوير تاريخي وثقافي موجه يدين الفلسطينيين 
في مأس���اة النكبة ما قبلها وما بعدها قد كان وجبة 
غني���ة جدا الن تنطلق كثير م���ن األنظمة إلى علنية 

االعتراف والتطبيع مع إسرائيل . 
كان ف���ي الق���رن الماضي كما قلت تع���دد القطبية 
وكانت في ذاك الوقت أوروبا الشرقية هي المساندة 
للحقوق الفلس���طينية والثورة الفلسطينية تدريبا 
ودعما دبلوماس���يا وسياسيا وتسليحا وكانت الهند 
وإفريقيا أي ما يعادل أكثر من 140 دولة ال تعترف 
بإس���رائيل وتعترف بالحق الفلسطيني ، ولكن ماذا 

تغير ؟ ! 
في ع���ام 2002 كانت المب���ادرة العربية التي تقول 
األرض مقابل الس���الم والتطبيع مع إسرائيل وإقامة 
العالقات واليوم نتنياهو وآخر تصريحات له يقول: 
» التطبي���ع م���ع ال���دول العربية غير مرتب���ط بالحل 
السياس���ي مع الفلس���طينيين » واقع المنطقة قد 
تغير وإس���رائيل التي كانت عدوًا لألمة العربية ربما 
أصبحت اآلن هي قوة أساس���ية ف���ي مواجهة عدو 
مصطنع جديد اسمه إيران ، هنا ال ننكر ان إيران لها 
طموحاتها اإلقليمية وربم���ا وبالعقل وبالموضوعية 
كل دول���ة تبحث عن أمنه���ا اإلقليمي والقومي ومن 
حقها ذلك ، وهنا هل إيران مس���ؤولة عن الضعف 
العربي؟ وهل إيران هي المسؤولة عما يسمى الربيع 
العربي ؟ وهل إيران هي المس���ؤولة عن رداءة وسوء 
الثقافة التي تلقن بها الش���عوب العربية ؟ ، طموح 
إي���ران معاكس لطموحات األم���ة العربية والقومية 
العربية هذا صحيح ، ولكن من المس���ؤول عن ذلك 
؟ هل إيران هي المس���ؤولة ع���ن تهويد القدس أم 
هناك أطراف فاعلة س���اعدت على األقل في عملية 
التهويد واحتالل لألرض الفلسطينية منذ أكثر من 

70 عامًا؟
لألس���ف نحن نض���ع الذرائع والمب���ررات والتعاليل 
لسقوط عربي ولس���قوط نظام سياسي فلسطيني 
وفش���ل ثورة وفش���ل قيادة ثورة . إذا كان السادات 
ق���د أعلن عن زي���ارة القدس في 1977 ف���ان قيادة 
منظمة التحرير قد باشرت باالتصال باإلسرائيليين 
عبر وس���طاء دوليين واس���تمر تطور االتصاالت مع 
اإلس���رائيليين إلى مدريد إل���ى وثيقة جنيف التي 
باركها مثقف���ون ونخب فلس���طينية وأكاديميون 
وكان���ت وادي عرب���ة ، نع���م ان التطبي���ع األمن���ي 
والسياس���ي م���ا كان لينج���ح إال بتطبي���ع ثقاف���ي 
أكاديمي ، الس���لطة الفلسطينية تعين عضو لجنة 
مركزي���ة لالتص���ال بالمجتمع اإلس���رائيلي ، هناك 
تبادل وتطبيع بين أكاديميين فلس���طينيين وعرب 
مع إس���رائيل ، هن���اك حضور فلس���طيني لمؤتمر 
بيريس للس���الم وه���ذا المركز ال���ذي يبني ويضع 

السياسة اإلستراتيجية إلسرائيل .
البعب���ع اإليران���ي والتدخ���ل اإليران���ي ربم���ا ه���و 
إس���تراتيجية لعبت على تغيي���ر موازين القوى في 
منطقة الشرق األوسط لدفع العرب لقبول إسرائيل 
ككيان أساسي في حلف عربي إسرائيلي لمواجهة 
إيران ومن هن���ا كان التبويب لهذا الحلف ومن أهم 
نتائجه إعالن ترامب بأن القدس عاصمة إلسرائيل.

هناك تطبيق فلس���طيني تمارس���ه السلطة ورجال 
األعمال والمقاولون في المس���توطنات اإلسرائيلية 
، هن���اك تطبي���ع ثقافي تمارس���ه الس���لطة لقبول 
إسرائيل سيكولوجيا من قبل الشعب الفلسطيني ، 
لقد كان موازيا لهذا النش���اط تطبيق ثقافي للنخب 
العربية فإننا نس���مع من ه���ذه الدولة أو تلك بعض 
الكتاب أو اإلعالميين يدحضون فكرة بان فلسطين 
للفلسطينيين ويطعنون في التاريخ وهناك من هم 
أكثر تش���نجا ويدعون لقتل الفلسطينيين وهناك 
بعثات رياضية وغير رياضية مع اإلسرائيليين . إذا 
التطبيع ليس سياس���يا فقط ان قام نتنياهو بزيارة 
عمان أو البحرين أو رئيس تش���اد ق���د زار تل أبيب 
فهذه الزيارات ش���كلية وتحصي���ل حاصل لتطبيع 
اكب���ر وأضخم وأعمق ، الش���عوب أم���ام لوحة أمنية 
عس���كرية تقود الش���عوب بالعصا لقبول مفاهيم 
التطبيع والس���لطة الفلس���طينية اح���د أركان هذا 
المشروع أالعترافي التطبيعي ، فكيف بالله سلطة أتت 
م���ن نتاج ثورة كان هدفها تحرير فلس���طين إلى تبني 

برنامج االعتراف بإسرائيل كدولة جارة وصديقة ! 
إذا الع���رب لديهم الذرائع جاهزة وأقوال مس���جلة عبر 
أوراق التاريخ صنعها سياس���يو وبعض نخب فلسطين 
، إذا ماذا نقول للعرب أو غير العرب ؟ هل نس���تطيع ان 
نجردهم م���ن ذرائعهم .. كان من الممكن ولكن بإنهاء 
االنقس���ام وإعداد البنية التحتية للشعب الفلسطيني 
ثقافي���ا واقتصاديا وامنيا وقبول كل ما ترتب على ذلك 
من مواجهة بوحدة وطني���ة وبرنامج واحد ينهي حقبة 
التنازالت واالعتراف ويضع الش���عب الفلس���طيني في 
مواجهة مباش���رة مع ما يس���مى وجود دولة إس���رائيل 
فالص���راع الديموغرافي حتما س���يكون واقعا والصراع 
الحض���اري أيض���ا والتاريخي، هك���ذا تق���ول التجربة 
التاريخي���ة للش���عوب إذا ما كانت ق���د تنبهت النخب 
والثقافي���ون واألكاديميون بان التطبيع مع إس���رائيل 
ليس نهاية المطاف بل س���يبقى الصراع فالدموغرافيا 
هي القوة التي يتس���لح بها الفلس���طينيون بعيدا عن 
معادالت األمن واالقتصاد والتابع والمتبع والمصالح 
التي قد تكون معاكسة لحركة الجماهير والشعوب.

هرولة التطبيع .. مسببات وذرائع
سميح خلف
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رام الله/ االستقالل
دع���ت وزي���رة االقتص���اد الوطن���ي عبي���ر 
عودة،  الدول األعض���اء في منظمة التعاون 
اإلسالمي، المشاركة في المعرض السادس 
لمنتجات الحالل، المنظم بمدينة اسطنبول 
التركية، الى زيارة فلس���طين، واإلطالع على 
الف���رص االس���تثمارية المتاحة في منطقة 
جنين الصناعية وغيرها من المناطق، وعقد 
الشراكات واالس���تثمار بين القطاع الخاص 
م���ن كال البلدين ف���ي مختل���ف القطاعات 

االستثمارية المتاحة في فلسطين.
وأش���ارت الوزي���رة ال���ى االس���تفادة م���ن 
يتيحه���ا  الت���ي  االس���تثمارية  المزاي���ا 
الس���وق الفلس���طيني ) في قطاع السياحة 
والتكنولوجي���ا والطاقة والصناعة، وغيرها(، 
بم���ا تتضم���ن االس���تفادة م���ن العمال���ة 
الفلس���طينية المدربة والمتعلمة، باإلضافة 
إلى االس���تفادة م���ن االتفاقي���ات الدولية 
واإلقليمية التي وقعتها فلسطين، نظرًا لما 
توفره هذه االتفاقيات من فرص استثمارية 
فلس���طين.  لش���ركاء  واس���عة  وتصديرية 
وبخاص���ة تل���ك االتفاقي���ات الت���ي تتيح 
تصدير البضائع ذات المنش���أ الفلسطيني 
إلىعدة أسواق دون أي رسوم جمركية مثل 
السوق العربي واألوروبي واالتحاد األوراسي، 

وغيرها.
ال���ى تنظيم  ودع���ت الوزيرة المش���اركين 
المعرض القادم على أرض فلسطين، الفته 
الفلسطينية  للشركات  المميز  الحضور  الى 
المش���اركة في هذا المع���رض والتي تمثل 
القطاع���ات االقتصادي���ة الح���الل الممثلة 
وتكنولوجيا  والزراعية  الغذائية  بالمنتجات 
المعلومات ومس���تحضرات التجميل، ويدل 
ذلك عل���ى م���دى اهتمامن���ا وحرصنا على 

تطوير هذه العالقة وتجسيدها.
ونقلت الوزي���رة في بداي���ة الكلمة تحيات 
ش���عبنا الفلس���طيني، وقيادتن���ا )رئيس���ا 

وحكوم���ة( الحريصة على االرتقاء بالعالقات 
الثنائية المميزة، والتقدير العميق لمواقف 
جمهورية تركيا المشرفة و الداعمة لحقوق 
ش���عبنا وقضيتنا الفلس���طينية، في كافة 

المحافل الدولية.
وقالت الوزيرة ان المشاركة في هذا المعرض 
هي رس���الة صم���ود وإص���رار من ش���عبنا 
الفلس���طيني ومؤسس���ات قطاعنا الخاص، 
على أنن���ا مس���تمرون بجهودنا لتجس���يد 
س���يادة دولتن���ا الفلس���طينية وعاصمتها 
القدس الش���ريف، على الرغم م���ن القيود 
التي  والتمييزية  التعس���فية  والسياسات 
يفرضه���ا االحتالل اإلس���رائيلي، ومحاولته 
س���رقة األرض والمص���ادر، وتزوير الحقائق 

والهوية الفلسطينية.
وأضاف���ت: تأت���ي أهمي���ة المش���اركة في 
ه���ذا المع���رض باعتباره فرص���ة للتعريف 
بمنتجاتنا الفلس���طينية التي استطاعت أن 
تتميز بجودتها، استطاعت دخول أكثر من 
80 دولة، ويندرج ذلك ضمن خطة الحكومة 

الفلسطينية و السياس���ات التي تنتهجها 
من خالل الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، 
والتس���هيل عليه بإج���راءات البدء باألعمال 
وتطوي���ر المن���اخ االس���تثماري، م���ن أجل 
تحسين القدرة التنافسية ودخول األسواق 
الخارجية وذلك من خالل توجيه عالقتنا مع 
ش���ركائنا لغاية تنويع التج���ارة وتحويلها 
بش���كل أكثر كف���اءة واس���تدامة، وتفعيل 
العالق���ات التجارية وتطويرها بما يس���اهم 

في الحد من التبعية القتصاد االحتالل.
وبينت الوزيرة عودة الى عقد أعمال المجلس 
االقتصادي الفلسطيني التركي األول الذي 
يهدف إلى مأسس���ة هذه العالقة وتوسيع 
حج���م التعاون بما يخدم مصلحة ش���عبينا 
واقتصادن���ا، واالتف���اق عل���ى تذليل جميع 
الصعوبات التي قد نواجهها، مش���يرة الى 
التوقي���ع على ملحق عق���د االمتياز لمنطقة 
جنين الصناعية مع المطور التركي ش���ركة 
ToBB-BIS ، وبناء عليه س���يتم اس���تكمال 
تنفي���ذ أعمال البني���ة التحتي���ة الداخلية 
للمش���روع في الربع األول لعام 2019 تزامنا 
مع الب���دء بتنفي���ذ اعمال البني���ة التحتية 

الخارجية والداخلية .
وأش���ارت الوزي���رة ال���ى االتف���اق في وقت 
س���ابق أن يتم منح المس���تثمرين األتراك 
في فلس���طين ذات المعامل���ة التي تعامل 
للمستثمرين في جمهورية تركيا تجسيدا 
للتعاون ولتش���جيع االستثمار في المنطقة 

الصناعية الحرة في جنين،
و سيش���ارك في المعرض، الذي يقام تحت 
شعار "الحالل والمعيش���ة الصحية: توعية 
واستدامة"، ممثلون عن مؤسسات وهيئات 
من أكثر م���ن 70 دولة، وممثل���ون عن عالم 
األعم���ال وعلم���اء مختص���ون ف���ي مجاالت 
متنوعة، وس���ينعقد، على هامش المعرض، 
مؤتمر علمي ح���ول األغذية الحالل وأهمية 

التمويل اإلسالمي في االستثمار واإلنتاج.

عودة تدعو دول األعضاء في منظمة
 التعاون اإلسالمي لالستثمار بفلسطين

رام الله/ االستقالل:
أعلنت الهيئة العامة للبترول الجمعة، أن أسعار المحروقات والغاز 
للمس���تهلك في ش���هر كانون أول 2018/12 في كافة محافظات 
الوط���ن الش���مالية والجنوبية اعتب���ارا من أمس الس���بت الموافق 

2018/12/01 هو على النحو التالي:
الصنف السعر/            شيقل

بنزين 95                    5.89
بنزين 98                   6.54
سوالر                      5.49
كاز                          5.49

ال��غ���������از:
-1 سعر اس���طوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 27 شيقال في محل 

الموزع.
-2 سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 64 شيقال في محل 

الموزع.
-3 سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 256 شيقال في محل 

الموزع.
-4 سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيقل.

-5 سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.88 شواقل
-6 خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط .

ودع���ت االدارة العام���ة للبترول جميع الس���ادة أصحاب المحطات 
وموزع���ي الغاز االلت���زام باألس���عار المحددة أع���اله، تحت طائلة 

المسؤولية القانونية.

االستقالل/ وكاالت
أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أن عائدات الصادرات التركية على 
صعيد نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، و12 شهًرا األخيرة، حققت أعلى مستوى 
في تاريخ الجمهورية. وقالت بكجان، في بيان لها السبت، وفقا لوكالة »األناضول« 
إن صادرات تركيا خالل نوفمبر ازدادت بنسبة 9.49 في المائة، وبلغت 15 مليارا 

و532 مليون دوالر، وهو األعلى بتاريخ الجمهورية للشهر المذكور.
وأضافت الوزيرة التركية: »صادراتنا خالل 12 ش���هًرا األخيرة ازدادت بنسبة 7.8 
ف���ي المئة، وبلغت 168 مليارا و77 مليون دوالر، وه���و األعلى بتاريخ الجمهورية 

على المستوى السنوي«.
وقال معهد اإلحصاء التركي الجمع���ة، وفقا لوكالة »رويترز« إن العجز في تجارة 
تركي���ا انكمش بنس���بة 93.8 بالمئة إلى 456 مليون دوالر في أكتوبر/ تش���رين 
األول. وأظهرت البيانات أن الواردات انخفضت 23.8 بالمئة الش���هر الماضي في 
حين ارتفعت الصادرات 13 بالمائة.  وأشارت أيضا إلى أن العجز التجاري لتركيا 
هبط 15.7 بالمائة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تش���رين األول 

إلى 51.63 مليار دوالر.
وأظه���رت بيانات  الجمع���ة أن عدد الزوار األجانب لتركيا قف���ز بمقدار الربع في 
أكتوبر/ تش���رين األول، في حين ارتفع متوسط أسعار اإلقامة بالغرف السياحية 
بأكثر من 20 في المائة على أساس سنوي في الوقت الذي بدأ فيه تعافي قطاع 

السياحة الحيوي في االمتداد إلى األسعار

الخليل/ االستقالل
دعا طوني خش����رم رئيس جمعية الس����ياحة الواف����دة في القدس، 
نقابة أدالء السياحة العربية ولجنة سائقي السياحة واتحاد شركات 
النقل السياحي إلى استئناف زيارة مدينة الخليل في أعقاب الوعود 
الرسمية القاطعة بتأمين المسار السياحي إلى المدينة القديمة، إثر 
اجتماع ضم محافظ الخليل جبرين البكري ومس����ؤول االمن في البلدة 
القديمة محمد الجعبري، ووكيل وزارة السياحة علي ابو سرور ورئيس 
بلدية الخليل، تيس����ير أبو اسنينة، طرحت فيه جميع المشاكل التي 

تواجه االدالء والسائقين والزائرين.
وشّجع خش����رم مكاتب الس����ياحة الوافدة على اس����تئناف الزيارات 
إلى المس����جد اإلبراهيمي الش����ريف وبلدة الخليل القديمة، وطالب 
المستثمرين ببناء فنادق ومرافق سياحية، على ضوء االجتماع الذي 

حصل مؤخًرا في الخليل.
وبع����د االجتماع رافق محاف����ظ الخليل، عدًدا من االدالء الس����ياحين 
وس����ائقي الحافالت إلى المس����ارات واألماكن التي يتعرضون فيها 
للتعدي����ات في البل����دة القديمة، حي����ث اطلع عل����ى حقيقة الوضع 
وس����بل تأمين مرافقة أمنية جدية لتس����هيل المسارات وحمايتها 
م����ن المتعدين والمتطفلي����ن مع ضرورة اإلعالم المس����بق بالجوالت 
والمس����ارات الس����ياحية حتى يتس����نى لقوى األمن توفير الحماية 

والمرافقة المطلوبة.
وجرى االتفاق على تأمين الحماية منذ وصول الحافالت السياحيين 
إلى رأس الجورة حتى الوصول إلى الحرم االبراهيمي مع بقاء الحراسة 
مع الدليل السياحي حتى إغالق باب الحافلة ومغادرة المنطقة تماًما، 
علًما أّن المقصود الحافالت الس����ياحية التي تدخل من رأس الجورة 
وش����ارع نمرة ثم حارة الجعب����ري، وليس من نقط����ة وبوابة خارصينا 
االس����تيطانية التي ال تملك الق����وى األمنية الس����يطرة عليها، وتم 
االتف����اق كذلك على مهلة اس����بوعين الختبار س����ير األمور في هذا 

االتجاه.
وأّيد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة جميع المطالب، وتعهد 
بالتعاون مع المحافظ والق����وى االمنية على تنفيذها بدقة متناهية 

نظًرا للتفاعالت الكبيرة التي أحدثتها هذه الممارسات.
وكانت نقابة أدالء السياحة العربية ولجنة السائقين واتحاد شركات 
النقل السياحي قد وجهت كتاًبا لوزارة السياحة واالثار وإلى جمعية 
السياحة الوافدة في القدس، طالبت فيها بالتوّقف عن جعل الخليل 
وجهة س����ياحية، وعدم تضمينها في الرزمة الس����ياحية المتعارف 
عليه����ا إذا ل����م تتوقف الممارس����ات الت����ي وصفتها ب����� »المعيبة 

والمشينة«، وطالبت بوضع حد نهائّي لها.

 دعوات للوفود السياحّية 
الستئناف زيارة الخليل

االستقالل/ وكاالت
قررت الحكومة المصرية، أمس، ربط سعر الدوالر 
والترفيهية،  الضروري����ة  للس����لع غير  الجمركي 
بس����عر الص����رف المعلن لل����دوالر ل����دى البنك 

المركزي )أسعار السوق(.
وال����دوالر الجمركي، ه����و ما يدفعه المس����تورد 
من رس����وم بالعملة المحلية بما يوازي الرس����وم 
الدوالري����ة المفروض����ة عليه، نظي����ر اإلفراج عن 

البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك. 
وقال����ت وزارة المالية المصري����ة، في بيان صادر 
الجمعة، إنه س����يجري العم����ل بالقرار اعتبارا من 
مطلع ديسمبر/ كانون األول الداخل، ولمدة شهر.

وستكون آلية احتس����اب قيمة الدوالر الجمركي 
في الس����لع الكمالية والترفيهي����ة، عبر تحديد 
متوسط سعر صرف السوق في أكتوبر/تشرين 
األول الماض����ي، واعتماده في نوفمبر/تش����رين 

الثاني الحالي.
بينم����ا يبل����غ س����عر ال����دوالر الجمركي للس����لع 
االس����تراتيجية والمواد الخام الالزمة لإلنتاج 16 
جنيها، والذي يحدد بش����كل ش����هري من جانب 

وزارة المالية.

كان����ت الس����لع الكمالي����ة والترفيهي����ة، قب����ل 
إصدار الق����رار الجمعة، يتم معاملتها كالس����لع 
االستراتيجية والمواد الخام بنفس قيمة الدوالر 

الجمركي.
وأوضح����ت الوزارة، أن س����عر ال����دوالر الجمركي 
الجديد، والذي س����يخضع لسعر الصرف المعلن 
من البنك المركزي "يس����اهم في زيادة حصيلة 
الضريبة على القيمة المضافة للس����لع الكمالية 

والترفيهية".
وحدد البيان، الس����لع غير الضرورية والترفيهية 
مث����ل )الكافيار، الجمبري، اس����تاكوزا، أس����ماك 
الزين����ة، الببغ����اوات، الخم����ور، أغذي����ة ال����كالب 
والقطط، وأدوات التجميل والس����يجار ومنتجات 

التبغ والزهور وغيرها(. 
كم����ا تتضمن تلك الس����لع، ال����واردات التي لها 
مثي����ل محلي كبع����ض أنواع األحذي����ة واألثاث 
وبعض الواردات مثل س����يارات الركوب الخاصة 
والدراجات النارية والتكاتك )دراجة نارية بثالث 

عجالت(. 
وسجل س����عر شراء الدوالر 17.84 جنيها، والبيع 

17.97 جنيها، الخميس، لدى البنك المركزي.

الصادرات التركية خالل 
نوفمبر تحقق أعلى مستوى 

في تاريخ الجمهورية

أسعار المحروقات 
خالل الشهر الجاري

مصر تربط الدوالر الجمركي على السلع 
الكمالية والترفيهية بسعر »المركزي«

عبري عودة

األحد 24 ربيع األول 1440 هــ 2 ديسمبر 2018 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ مي أسامه حماد األخرس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402011696( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مشير قاسم حسين الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)937095362( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ابتسام احمد سعد الدين بدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926353038( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منى عمر محمود شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801507880( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ معاوية يسري علي الجبور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804431484( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سعاد ربيع عبد الله ربيع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)972360184 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ دينا عماد صبحي الدحدوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804569622( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سعيد محمد خميس ابو عميرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901449769 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن���ة/ جهان عبد الوهاب جوده النونو 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908962517   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
رد "ح���زب الل���ه" اللبناني، أول أم���س الجمعة، 
بفيدي���و باللغتي���ن العبري���ة والعربي���ة على 
االتهام���ات واالدع���اءات اإلس���رائيلية الت���ي 
نش���رتها عبر األقمار االصطناعي���ة عن وصول 
طائرة إيرانية إلى مط���ار بيروت الدولي محملة 
باألس���لحة والمعدات المتطورة. وبعنوان "أيها 
الصهاينة إن تجرأتم س���تندمون" نش���ر حزب 
الله مقطع فيديو من إعداد اإلعالم الحربي التابع 
له وظهر فيه أهداف ومواقع إس���رائيلية عدة 
منها برية وبحرية وأبرزه���ا مركز وزارة الجيش 

اإلسرائيلية في "تل أبيب".
واس���تخدم اإلع���الم الحربي اللغتي���ن العربية 

والعبري���ة إليص���ال الرس���الة بش���كل واس���ع 
ليس للقيادة اإلس���رائيلية فق���ط بل للمجتمع 
اإلس���رائيلي ككل، حملت كلمات لألمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله الذي هدد "إسرائيل" 
قائ���ال "أي اعتداء على لبنان س���نرد عليه حتما 
حتما، وإن تجرأتم ستندمون". وعلقت صحيفة  

»times of israel«  اإلسرائيلية، على تهديدات 
حزب الله  الجديدة معتبرة أن الفيديو الدعائي 
الجديد الذي نش���ره الحزب تحت عنوان: "أيها 
الصهاين���ة إن تجرأتم س���تندمون"، يأتي بعد 
اكتش���اف هبوط  طائرة  إيراني���ة تابعة لقوات  

الح���رس الث���وري اإليراني ، في  بي���روت  كانت 
تنقل شحنات أس���لحة لحزب الله، بالتزامن مع 

اتهام  سوريا  ل�"إس���رائيل" بشن هجوم بالقرب 
من دمش���ق، ما دفع حزب الله إلى نشر تهديد 
صريح بتحذيره "إس���رائيل" من استهدافه في 

لبنان.
ولفتت الصحيفة إلى أنه مرة أخرى يشن حزب 
الله م���ن خالل ش���ريط الفيديو حربا نفس���ية 
على "إس���رائيل" تضمنت ص���ورا لقوات جيش 
االحتالل اإلسرائيلي، إلى جانب قواعد مختلفة، 

بما في ذلك وزارة الجيش في "تل أبيب".
يذكر أن صحيفة إس���رائيلية كشفت أول أمس 
الجمعة عن معلومات حول هبوط طائرة إيرانية 
محملة باألسلحة والمعدات المتطورة في مطار 

بيروت لتسليمها ل�"حزب الله" اللبناني.

االستقالل/ وكاالت
كشفت إيران، أمس السبت، عن إلحاق مدمرة عسكرية محلية الصنع بأسطولها البحري.

وذكر التلفزيون الرس���مي، أن مدمرة »سهند« تبلغ حمولتها 1300 طن، ويمكنها اإلبحار خمسة أشهر 
دون التزود بالوقود. و«س���هند« مزودة بمنص���ة لهبوط الطائرات المروحية، ومجه���زة بصواريخ »أرض 
� أرض« و«أرض � ج���و«، باإلضاف���ة إلى مض���ادات للطائرات، ورادارات متطورة. ونقل التلفزيون مراس���م 

االحتفال بإطالق السفينة في ميناء بندر عباس )جنوب(، عند مدخل مضيق هرمز.
وبحسب »أسوش���ييتد برس«، تعمل طهران منذ عام 1992 على بناء جيش يتمتع باالكتفاء الذاتي، إذ 

تنتج مقاتالت ودبابات وصواريخ وغواصات خفيفة وطوربيدات.
وتش���ير تقارير إلى وجود 6 سفن عسكرية محلية الصنع في البالد، التحقت أوالها بالبحرية عام 2010. 
والخميس، أعلنت إيران امتالكها غواصتين صغيرتين تم تصميمهما للعمل في مياه الخليج الضحلة.

تأتي تلك التعزيزات وسط توتر مع الواليات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات اقتصادية على البالد، 
إثر انس���حابها في مايو / أي���ار الماضي من االتفاق النووي الموقع ع���ام 2015. وتهدد طهران بإيقاف 

صادرات المنطقة الثرية بالنفط إلى العالم عبر مضيق هرمز، في حال تعرضت مصالحها للتهديد.

إيران تكشف عن مدمرة 
»سهند« محلية الصنع

نشر بنك أهدافه داخل الكيان

»حزب الله« يهدد »إسرائيل«: »إن تجرأتم ستندمون«

االستقالل/ وكاالت:
قال قصر اإلليزيه أمس الس���بت تعليقا على 
الفيديو ال���ذي تم تداوله على نطاق واس���ع 
للقاء العابر بين الرئيس الفرنس���ي إيمانويل 
ماك���رون وول���ي العهد الس���عودي محمد بن 
سلمان، إن الفيديو أظهر »نوعا من التناقض 
بين وج���ه محم���د بن س���لمان وهو يرس���م 
ابتس���امة مغلفة بالحرج ووجه الرئيس الذي 
كان صارما إل���ى حد ما وكان حريصا على نقل 

هذه الرسائل بأسلوب بالغ الحزم«.

 ونش���رت وس���ائل إع���الم س���عودية فيديو 
لالجتم���اع يظهر في���ه الزعيم���ان يتحدثان 
بصوت خفيض وقد قرب كل منهما رأسه من 
اآلخر. وظهر في الفيدي���و ماكرون وهو ينظر 
مباش���رة إلى عيني األمير محمد بن س���لمان 

بينما كان األمير يومئ ويبتسم أحيانا.
 وفي الص���وت المصاحب للفيدي���و كان من 
الممكن س���ماع األمير محمد وه���و يقول »ال 
تقل���ق«، في حين رد ماك���رون قائال »أنا قلق«. 
وف���ي مقطع مصور لمدة دقيقة واحدة نش���ر 

على تويتر ف���ي وقت الحق قال ماكرون »أنت 
ال تس���تمع لي أبدا« ورد األمي���ر محمد بالقول 

»سأستمع بالتأكيد«.
وفي نهاية اللقاء يمكن سماع ماكرون يقول 

»أنا رجل يحترم كلمته«.
وقبل ذلك قال مسؤول أيضا بقصر اإلليزيه إن 
الرئيس الفرنسي أبلغ ولي العهد السعودي 
أن األوروبيين س���يصرون على اشتراك خبراء 
دوليي���ن في التحقيق���ات الخاص���ة بمقتل 

الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

االستقالل/ وكاالت:
استقال سام جيما، وزير العلوم والجامعات البريطاني، الجمعة، 
احتجاجا على االتفاق الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع 

االتحاد األوروبي بشأن الخروج )بريكست(.
جاء ذلك في منش���ور كتبه جيما على صفحته بموقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك.
وق���ال جيما إن االتفاق »ال يصب في المصلحة الوطنية«. 
وأضاف: »إن التصويت على ه���ذا االتفاق )في البرلمان( 
سيكون بمثابة تهيئة ألنفس���نا نحو الفشل .. سنخسر 

إذا لم نتحكم بمصير بالدنا«.
يشار أن جيما هو س���ابع وزير يستقيل من حكومة ماي بسبب 
االحتجاج على اتفاق االنس���حاب من االتحاد األوروبي، حس���ب 
صحيفة »غارديان« البريطانية. وجاءت استقالة جيما في وقت 
تحاول فيه ماي إقناع نواب حزبها بالموافقة على االتفاق الذي 
تم إقراره أواخر الشهر الماضي. وأطلق على االتفاق اسم »اتفاق 
االنسحاب« ومن المفترض أن يطرح للتصويت في البرلمان يوم 
11 ديس���مبر/كانون األول قبل أن يدخ���ل حيز التنفيذ في 29 

مارس/ آذار 2019.

االستقالل/ وكاالت:
توفي الرئيس ال� 41 للواليات المتحدة األميركية جورج بوش األب اليوم عن عمر ناهز 94 عاما.

وترأس الراحل البالد خالل مرحلة انتهاء الحرب الباردة بين عامي 1989 و1993، وش���هدت فترة حكمه 
قيادة واش���نطن تحالفا عس���كريا في الحرب ضد النظ���ام والرئيس العراقي صدام حس���ين بعد غزوه 
للكوي���ت. ولد بوش ف���ي يونيو/حزيران 1924 في مدينة ميلتن بوالية ماساتشوس���يتس، وعام 1942 

تطوع في البحرية وكان أصغر طياريها سنا، ثم سرح من الجيش عام 1944.
وعمل سفيرا ما بين 1971 و1973، وشغل منصب مدير وكالة االستخبارات المركزية )سي آي أي( الفترة 

ما بين 1976 و1977. كما شغل منصب نائب الرئيس رونالد ريغان.
في أغسطس/آب 1990 وبعد غزو القوات العراقية للكويت، تولى قيادة تحالف دولي قام بطرد القوات 
العراقية منها في فبراير/شباط 1991 بعد حرب أطلق عليها اسم "عاصفة الصحراء". ثم ما لبث أن ُهزم 

أمام بيل كلينتون بانتخابات 1992.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت الش���رطة البلجيكي���ة، الس���بت، إصاب���ة 12 من 
عناصرها بجروح جراء اش���تباكات اندلعت مع متظاهري 

"السترات الصفراء" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقل���ت صحيفة "براس���لز تايمز" المحلية عن الش���رطة 
قوله���ا، إن���ه تم إلق���اء القب���ض على 74 ش���خصا جراء 
االش���تباكات التي اندلعت بس���بب محاول���ة المحتجين 

االقتراب من منشآت حكومية.
وش���هدت العاصم���ة البلجيكي���ة بروكس���ل، الجمعة، 

احتجاج���ات رافض���ة لرف���ع مع���دالت الضرائ���ب وغالء 
المعيش���ة، في انعكاس لتظاهرات بدأت قبل أسبوعين 

في باريس احتجاجا على رفع أسعار الوقود.
وأطلقت الش���رطة الغاز المس���يل للدموع واس���تخدمت 

خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن عددا من المتظاهرين 
رش���قوا قوات األمن بالحج���ارة، بعد أن ت���م منعهم من 
الوصول إلى منش���آت حكومية في بروكسل. وأضافت أن 

"متظاهرين أشعلوا النار في مركبتين للشرطة".

بروكسل: جرحى ومعتقلون في اشتباكات 
مع متظاهري »السترات الصفراء«

استقالة سابع وزير بريطاني 
احتجاجًا على اتفاق »بريكست«

وفاة الرئيس األمريكي 
األسبق جورج بوش األب

اإلليزيه: ابتسامة بن سلمان
 في لقائه مع ماكرون مغلفة بالحرج
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أعلن أنا المواطنة/ مي أسامه حماد األخرس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402011696( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مشير قاسم حسين الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)937095362( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ابتسام احمد سعد الدين بدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926353038( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منى عمر محمود شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801507880( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ معاوية يسري علي الجبور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804431484( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سعاد ربيع عبد الله ربيع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)972360184 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ دينا عماد صبحي الدحدوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804569622( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سعيد محمد خميس ابو عميرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901449769 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن���ة/ جهان عبد الوهاب جوده النونو 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908962517   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
رد "ح���زب الل���ه" اللبناني، أول أم���س الجمعة، 
بفيدي���و باللغتي���ن العبري���ة والعربي���ة على 
االتهام���ات واالدع���اءات اإلس���رائيلية الت���ي 
نش���رتها عبر األقمار االصطناعي���ة عن وصول 
طائرة إيرانية إلى مط���ار بيروت الدولي محملة 
باألس���لحة والمعدات المتطورة. وبعنوان "أيها 
الصهاينة إن تجرأتم س���تندمون" نش���ر حزب 
الله مقطع فيديو من إعداد اإلعالم الحربي التابع 
له وظهر فيه أهداف ومواقع إس���رائيلية عدة 
منها برية وبحرية وأبرزه���ا مركز وزارة الجيش 

اإلسرائيلية في "تل أبيب".
واس���تخدم اإلع���الم الحربي اللغتي���ن العربية 

والعبري���ة إليص���ال الرس���الة بش���كل واس���ع 
ليس للقيادة اإلس���رائيلية فق���ط بل للمجتمع 
اإلس���رائيلي ككل، حملت كلمات لألمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله الذي هدد "إسرائيل" 
قائ���ال "أي اعتداء على لبنان س���نرد عليه حتما 
حتما، وإن تجرأتم ستندمون". وعلقت صحيفة  

»times of israel«  اإلسرائيلية، على تهديدات 
حزب الله  الجديدة معتبرة أن الفيديو الدعائي 
الجديد الذي نش���ره الحزب تحت عنوان: "أيها 
الصهاين���ة إن تجرأتم س���تندمون"، يأتي بعد 
اكتش���اف هبوط  طائرة  إيراني���ة تابعة لقوات  

الح���رس الث���وري اإليراني ، في  بي���روت  كانت 
تنقل شحنات أس���لحة لحزب الله، بالتزامن مع 

اتهام  سوريا  ل�"إس���رائيل" بشن هجوم بالقرب 
من دمش���ق، ما دفع حزب الله إلى نشر تهديد 
صريح بتحذيره "إس���رائيل" من استهدافه في 

لبنان.
ولفتت الصحيفة إلى أنه مرة أخرى يشن حزب 
الله م���ن خالل ش���ريط الفيديو حربا نفس���ية 
على "إس���رائيل" تضمنت ص���ورا لقوات جيش 
االحتالل اإلسرائيلي، إلى جانب قواعد مختلفة، 

بما في ذلك وزارة الجيش في "تل أبيب".
يذكر أن صحيفة إس���رائيلية كشفت أول أمس 
الجمعة عن معلومات حول هبوط طائرة إيرانية 
محملة باألسلحة والمعدات المتطورة في مطار 

بيروت لتسليمها ل�"حزب الله" اللبناني.

االستقالل/ وكاالت
كشفت إيران، أمس السبت، عن إلحاق مدمرة عسكرية محلية الصنع بأسطولها البحري.

وذكر التلفزيون الرس���مي، أن مدمرة »سهند« تبلغ حمولتها 1300 طن، ويمكنها اإلبحار خمسة أشهر 
دون التزود بالوقود. و«س���هند« مزودة بمنص���ة لهبوط الطائرات المروحية، ومجه���زة بصواريخ »أرض 
� أرض« و«أرض � ج���و«، باإلضاف���ة إلى مض���ادات للطائرات، ورادارات متطورة. ونقل التلفزيون مراس���م 

االحتفال بإطالق السفينة في ميناء بندر عباس )جنوب(، عند مدخل مضيق هرمز.
وبحسب »أسوش���ييتد برس«، تعمل طهران منذ عام 1992 على بناء جيش يتمتع باالكتفاء الذاتي، إذ 

تنتج مقاتالت ودبابات وصواريخ وغواصات خفيفة وطوربيدات.
وتش���ير تقارير إلى وجود 6 سفن عسكرية محلية الصنع في البالد، التحقت أوالها بالبحرية عام 2010. 
والخميس، أعلنت إيران امتالكها غواصتين صغيرتين تم تصميمهما للعمل في مياه الخليج الضحلة.

تأتي تلك التعزيزات وسط توتر مع الواليات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات اقتصادية على البالد، 
إثر انس���حابها في مايو / أي���ار الماضي من االتفاق النووي الموقع ع���ام 2015. وتهدد طهران بإيقاف 

صادرات المنطقة الثرية بالنفط إلى العالم عبر مضيق هرمز، في حال تعرضت مصالحها للتهديد.

إيران تكشف عن مدمرة 
»سهند« محلية الصنع

نشر بنك أهدافه داخل الكيان

»حزب الله« يهدد »إسرائيل«: »إن تجرأتم ستندمون«

االستقالل/ وكاالت:
قال قصر اإلليزيه أمس الس���بت تعليقا على 
الفيديو ال���ذي تم تداوله على نطاق واس���ع 
للقاء العابر بين الرئيس الفرنس���ي إيمانويل 
ماك���رون وول���ي العهد الس���عودي محمد بن 
سلمان، إن الفيديو أظهر »نوعا من التناقض 
بين وج���ه محم���د بن س���لمان وهو يرس���م 
ابتس���امة مغلفة بالحرج ووجه الرئيس الذي 
كان صارما إل���ى حد ما وكان حريصا على نقل 

هذه الرسائل بأسلوب بالغ الحزم«.

 ونش���رت وس���ائل إع���الم س���عودية فيديو 
لالجتم���اع يظهر في���ه الزعيم���ان يتحدثان 
بصوت خفيض وقد قرب كل منهما رأسه من 
اآلخر. وظهر في الفيدي���و ماكرون وهو ينظر 
مباش���رة إلى عيني األمير محمد بن س���لمان 

بينما كان األمير يومئ ويبتسم أحيانا.
 وفي الص���وت المصاحب للفيدي���و كان من 
الممكن س���ماع األمير محمد وه���و يقول »ال 
تقل���ق«، في حين رد ماك���رون قائال »أنا قلق«. 
وف���ي مقطع مصور لمدة دقيقة واحدة نش���ر 

على تويتر ف���ي وقت الحق قال ماكرون »أنت 
ال تس���تمع لي أبدا« ورد األمي���ر محمد بالقول 

»سأستمع بالتأكيد«.
وفي نهاية اللقاء يمكن سماع ماكرون يقول 

»أنا رجل يحترم كلمته«.
وقبل ذلك قال مسؤول أيضا بقصر اإلليزيه إن 
الرئيس الفرنسي أبلغ ولي العهد السعودي 
أن األوروبيين س���يصرون على اشتراك خبراء 
دوليي���ن في التحقيق���ات الخاص���ة بمقتل 

الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

االستقالل/ وكاالت:
استقال سام جيما، وزير العلوم والجامعات البريطاني، الجمعة، 
احتجاجا على االتفاق الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع 

االتحاد األوروبي بشأن الخروج )بريكست(.
جاء ذلك في منش���ور كتبه جيما على صفحته بموقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك.
وق���ال جيما إن االتفاق »ال يصب في المصلحة الوطنية«. 
وأضاف: »إن التصويت على ه���ذا االتفاق )في البرلمان( 
سيكون بمثابة تهيئة ألنفس���نا نحو الفشل .. سنخسر 

إذا لم نتحكم بمصير بالدنا«.
يشار أن جيما هو س���ابع وزير يستقيل من حكومة ماي بسبب 
االحتجاج على اتفاق االنس���حاب من االتحاد األوروبي، حس���ب 
صحيفة »غارديان« البريطانية. وجاءت استقالة جيما في وقت 
تحاول فيه ماي إقناع نواب حزبها بالموافقة على االتفاق الذي 
تم إقراره أواخر الشهر الماضي. وأطلق على االتفاق اسم »اتفاق 
االنسحاب« ومن المفترض أن يطرح للتصويت في البرلمان يوم 
11 ديس���مبر/كانون األول قبل أن يدخ���ل حيز التنفيذ في 29 

مارس/ آذار 2019.

االستقالل/ وكاالت:
توفي الرئيس ال� 41 للواليات المتحدة األميركية جورج بوش األب اليوم عن عمر ناهز 94 عاما.

وترأس الراحل البالد خالل مرحلة انتهاء الحرب الباردة بين عامي 1989 و1993، وش���هدت فترة حكمه 
قيادة واش���نطن تحالفا عس���كريا في الحرب ضد النظ���ام والرئيس العراقي صدام حس���ين بعد غزوه 
للكوي���ت. ولد بوش ف���ي يونيو/حزيران 1924 في مدينة ميلتن بوالية ماساتشوس���يتس، وعام 1942 

تطوع في البحرية وكان أصغر طياريها سنا، ثم سرح من الجيش عام 1944.
وعمل سفيرا ما بين 1971 و1973، وشغل منصب مدير وكالة االستخبارات المركزية )سي آي أي( الفترة 

ما بين 1976 و1977. كما شغل منصب نائب الرئيس رونالد ريغان.
في أغسطس/آب 1990 وبعد غزو القوات العراقية للكويت، تولى قيادة تحالف دولي قام بطرد القوات 
العراقية منها في فبراير/شباط 1991 بعد حرب أطلق عليها اسم "عاصفة الصحراء". ثم ما لبث أن ُهزم 

أمام بيل كلينتون بانتخابات 1992.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت الش���رطة البلجيكي���ة، الس���بت، إصاب���ة 12 من 
عناصرها بجروح جراء اش���تباكات اندلعت مع متظاهري 

"السترات الصفراء" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقل���ت صحيفة "براس���لز تايمز" المحلية عن الش���رطة 
قوله���ا، إن���ه تم إلق���اء القب���ض على 74 ش���خصا جراء 
االش���تباكات التي اندلعت بس���بب محاول���ة المحتجين 

االقتراب من منشآت حكومية.
وش���هدت العاصم���ة البلجيكي���ة بروكس���ل، الجمعة، 

احتجاج���ات رافض���ة لرف���ع مع���دالت الضرائ���ب وغالء 
المعيش���ة، في انعكاس لتظاهرات بدأت قبل أسبوعين 

في باريس احتجاجا على رفع أسعار الوقود.
وأطلقت الش���رطة الغاز المس���يل للدموع واس���تخدمت 

خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن عددا من المتظاهرين 
رش���قوا قوات األمن بالحج���ارة، بعد أن ت���م منعهم من 
الوصول إلى منش���آت حكومية في بروكسل. وأضافت أن 

"متظاهرين أشعلوا النار في مركبتين للشرطة".

بروكسل: جرحى ومعتقلون في اشتباكات 
مع متظاهري »السترات الصفراء«

استقالة سابع وزير بريطاني 
احتجاجًا على اتفاق »بريكست«

وفاة الرئيس األمريكي 
األسبق جورج بوش األب

اإلليزيه: ابتسامة بن سلمان
 في لقائه مع ماكرون مغلفة بالحرج
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت القناة العاش���رة العبرية أمس 
الس���بت، إن عقيلة رئيس الحكومة 
نتنياهو،  بنيامي���ن  اإلس���رائيلية، 
س���ارة، س���تخضع الجمعة القادمة 
للتحقيق، تحت التحذير، في قضية 

خداع النيابة العامة.
وأضاف���ت القناة، ب���أن ملف قضية 
الرقم  الجديد يحمل  سارة نتنياهو 
4001، وهذه القضية ليست األولى 
ضم���ن قضاي���ا الفس���اد المتهمة 
به���ا زوج���ة أعل���ى رأس الهرم في 

"إسرائيل".
اإلس���رائيلّية  الش���رطة  وتش���تبه 
بأن س���اره عرضت لمراق���ب الدولة 
اإلسرائيلي وصوالت مزّورة لتبرعات 
كان م���ن المفترض أن تقّدمها بدال 
من دفع راتب مستش���ارها اإلعالمي 

السابق، نير حيفتس.
ومن قّدم الوصوالت المزّورة باس���م 
س���اره نتنياه���و هو محامي أس���رة 
نتنياه���و الخاص الس���ابق، دافيد 
شومرون، الذي من المتوّقع أن يدلي 
بش���هادته في القضّية، التي ينظر 
إليها على نطاق واس���ع أنها ضمن 

الملف 4000 )"بيزك" – "والال"(.
أنه  اإلس���رائيلّية  الشرطة  وتشتبه 
ف���ي العام 2015، س���عى المحامي 
شومرون إلى الحصول على تصريح 
إلعفاء ضريبي على راتب حيفتس، 
إال أن طلب���ه قوبل بالرف���ض. وبعد 
أنها  نتنياهو  اّدع���ت س���اره  ذلك، 
الش���واقل  آالف  بعش���رات  تبرعت 

لجمعّية خيرّية، إال أّنه اتضح الحقًا 
أنها لم تتبّرع بأي مبلغ.

وف���ي الع���ام 2016، ضلل���ت س���ارة 
نتنياهو مراقب الدولة، مّرة أخرى، عبر 
لكنها  لحيفتس مس���تحّقاته  الدفع 
طلبت من���ه أال يدخلها إل���ى رصيده 
البنك���ّي، وإن فعل ذل���ك، فعليه أن 
يعيد إليها قس���ًما من المبلغ.  وأدلى 

عدد من كب���ار الموظفين في مكتب 
مراقب الدولة في القضّية.

وكان ممثلو الشرطة اإلسرائيلية قد 
أعلنوا رس���ميا، في آب/أغسطس، أن 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
رش���ى  بتلقي  مش���تبهان  وزوجته 
"بيزك"،  االتصاالت  مالك شركة  من 

شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس.

زوجة نتنياهو تخضع للتحقيق في قضية خداع النيابة العامة

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف رئيس كتلة الحزب الوطني الجنوب أفريقي جاكس���ون ما ثيمبو عن 
وجود قرار في الحزب بتقليص التمثيل الدبلوماسي مع االحتالل اإلسرائيلي، 

وصواًل لقطع العالقات معه بالكامل.
وأشار ثيمبو خالل لقائه بوفد من كتلة التغيير واإلصالح في زيارة له لجنوب 
أفريقيا الس���بت، إلى أن الحزب الوطني س���يناقش في اجتماعه القادم سبل 
دعم القضية الفلس���طينية وجمل���ة المطالب التي قدمه���ا الوفد البرلماني 

الفلسطيني.
وقبل عام، قرر ح���زب المؤتمر الوطني األفريقي الحاك���م في جنوب أفريقيا 
خفض مس���توى التمثيل الدبلوماس���ي في س���فارته ب�«تل أبيب« إلى درجة 
مكتب اتصال، بس���بب قرار الوالي���ات المتحدة االعت���راف بالقدس عاصمة 

ل�«إسرائيل«.
وبحث الوفد البرلماني الفلسطيني برئاسة رئيس اللجنة السياسية 
ف���ي المجلس التش���ريعي محم���ود الزهار مع رئي���س كتلة الحزب 
الوطن���ي ما ثيمبو ف���ي جنوب أفريقي���ا، آخر مس���تجدات القضية 
الفلس���طينية، وما تتعرض له مدينة الق���دس والضفة الغربية من 

استيطان وتهويد.
وغادر وفد برلماني من كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة »حماس« قطاع 
غزة عبر معبر رفح قبل نحو أس���بوع في إطار جول���ة برلمانية خارجية »كبيرة« 

تشمل عدًدا من الدول العربية واإلسالمية.

الحزب الوطني بجنوب 
أفريقيا يتجه لقطع العالقات 

بالكامل مع »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل
تخطط "إسرائيل" لمشروع مياه معاكس التجاه ما 
أطلق عليه "مشروع المياه القطري"، وذلك بهدف 
تزويد بحي���رة طبرية بنحو 100 مليون متر مكعب 
من المياه سنويا، وهي كمية تكفي لرفع مستوى 

المياه فيها مترا واحدا سنويا.
وخالفا لمش���روع المياه القطري ال���ذي كان ينقل 
المي���اه من بحيرة طبرية إل���ى جنوبي الكيان، فإن 
المش���روع الجديد يهدف لضخ المي���اه من مركز 
الكيان إل���ى البحيرة لمواجهة أزم���ة النقص في 
المياه في منطقة الشمال، ومواصلة تزويد األردن 

بالمياه من بحيرة طبرية.
وبحس���ب تقرير نش���رته صحيفة "هآرتس"، فقد 
بدأت ش���ركة المياه "مكوروت" أعمال وضع أنبوب 
ومنش���آت ضخ تتي���ح تدفق المياه إل���ى البحيرة 
م���ن منطقة المركز ومن حوض المياه في س���هل 
البطوف المق���ام قرب قرية كفرمندا، ويطلق عليه 

"حوض أشكول/ بيت نطوفه".
وتش���ير التقديرات إلى أن المشروع سيبدأ العمل 
خالل س���نتين، وأنه في أقصى إنتاجه سيضخ ما 
بي���ن 100 إلى 120 مليون مت���ر مكعب من المياه 
س���نويا للبحيرة، أي ما يكفي لرفع مستوى المياه 
فيه���ا بنحو مت���ر واحد. وم���ن المق���رر أن تعمل 
منش���آت تحلية المي���اه التي أقيم���ت على طول 
البحر المتوس���ط، وتلك التي ستقام، على تزويد 

المشروع بالمياه المطلوبة.
وفي حين أنه من المفترض أن يساعد ضخ المياه 
إلى البحيرة على استقرار مستوى المياه فيها، بما 
في ذلك اس���تقرار النظام البيئي فيها، فإن مدير 
سلطة المياه، غيورا ش���احام، يشير إلى أن هناك 
هدفا إس���تراتيجيا للمش���روع، وهو ضمان تزويد 
األردن بمياه البحيرة، بموجب التزامات "إسرائيل".

وأش���ار التقري���ر إل���ى أن "إس���رائيل" واألردن قد 
توصلت���ا إلى اتفاق ح���ول إقامة منش���أة لتحلية 

المياه ف���ي العقبة، بحيث تأخ���ذ األردن حاجتها 
منها، إضافة إلى الجانب اإلسرائيلي في المنطقة. 
وفي المقابل، تزيد "إس���رائيل" م���ن كمية المياه 

التي تقدمها لألردن من مياه بحيرة طبرية.
كما أش���ار إلى أنه من المفترض أن تقوم منش���أة 
تحلية المياه في العقبة بضخ الس���وائل المالحة 
المتبقي���ة بعد عملية التحلية إل���ى البحر الميت، 
كمرحلة أولى من مشروع "قناة البحرين" لمواجهة 
استمرار انخفاض مستوى المياه في البحر الميت، 
والذي يفترض أن يقلل وتيرة انخفاض مس���توى 

المياه فيه بنحو 70 إلى 100 سنتمترا سنويا.
يذكر أن مس���توى المياه ف���ي بحيرة طبرية يصل 
اليوم إلى 1.64 متر تحت الخط األحمر األس���فل، 
رغ���م أنه في الس���نتين األخيرتين ل���م يتم ضخ 
المياه من البحيرة إلى مشروع المياه القطري، وإنما 
كان ذلك نتيجة لشح األمطار في منطقة الشمال 

مدى سنوات متتالية.

مخطط »إسرائيلي« لتغيير اتجاه مشروع المياه القطري

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الس���بت، أن رئيس الوزراء 
"اإلس���رائيلي"، بنيامين نتنياهو، وّس���ع طاقم المحامين الذي يتولى 

الدفاع عنه في قضايا الفساد المشتبه بها. 
وقالت الصحيفة: إن نتنياهو ضّم المحامي "نبوت تل تس���ور" لطاقم 
الدفاع عنه، كما عّين القاضي المتقاعد "عوديدمودريك" مستش���ارا 

قانونيا رئيًسا له.
وتأتي هذه التغييرات في طاقم الدفاع، بعد ش���هر ونصف الشهر 
على وف���اة المحامي يعقوب فاينروت، ال���ذي كان يتولى عدة قضايا 
تخ���ص نتنياهو، ومع انته���اء التحقيق في قضيتي���ن من القضايا 
الثالث المش���تبه به فيهم���ا بتهمة الخداع وتلقي الرش���وة وخيانة 

األمانة. 
وس���يعمل المحامي والمستش���ار المنضم���ان حديثًا م���ع محاميْي 

نتنياهو الحاليين عميت حداد وإيال كوهين.

نتنياهو يوسع طاقم
 الدفاع عنه في قضايا فساد

االستقالل/ وكاالت:
هاج���م نائب الرئي���س األميركي، ماي���ك بنس، قرار 
موقع الحجوزات Airbnb مقاطعة عقارات لإليجار في 
الضف���ة الغربية المحتّلة، بحس���ب ما ذكرت صحيفة 

"يسرائيل هيوم".
وقال بنس، أمام المؤتمر السنوي للمجلس اإلسرائيلي 
– األميركي، المنعقد في فلوريدا الجمعة، "على ضوء 
ق���رار Airbnb، أّود التأكي���د عل���ى أن حركة مقاطعة 
"إسرائيل" خاطئة، وال مكان لها في السوق األميركّية 

الحّرة".
وقّدر بنس أن الرئي���س األميركي، دونالد ترامب، هو 
أكث���ر رئيس أميرك���ي مناصر إلس���رائيل "في تاريخ 
الوالي���ات المتحدة"، وأنه "ش���خص يفي بتعهداته، 

ورجل أفعال، ودعم الواليات المتحدة إلسرائيل اليوم، 
أكبر من أي وقت مضى".

واّدعى ترامب أن "إس���رائيل" ليست "موضوًعا حزبًيا، 
إنما موضوع أميركي".

ودافع بنس، بش���ّدة، ع���ن قراري الوالي���ات المتحدة 
االعتراف بالقدس المحتلة عاصمًة إلس���رائيل ونقل 
الس���فارة إليها، قائاًل إن ترام���ب اتخذ القرارين ألجل 
المصال���ح األميركّي���ة، ولصالح الس���الم أيًضا". وفق 

تعبيره.
وأض���اف بنس "تجب معرفة ما هو قابل للتفاوض وما 
ليس بقابل. كل س���الم يتطّلب تنازالت، لكن عليكم 
أن تكونوا واثقين من أّن الواليات المتحدة لن تتنازل 

عن أمن إسرائيل".

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت قناة "كان" اإلس���رائيلية، أن وزي���ر األمن الداخلي 
اإلس���رائيلي، جلعاد أردان، قرر تعيين قائد شرطة اللواء 
الجنوبي الميجر جن���رال موطي كوهي���ن، قائمًا بأعمال 

المفتش العام، خلفًا للجنرال روني الشيخ.
وأوضحت القناة، أن تعيين كوهين، سُيطرح اليوم األحد، 

على مجلس الحكومة اإلس���رائيلية م���ن أجل المصادقة 
علي���ه. وأش���ارت القناة، إل���ى أن تعيي���ن كوهين قائمًا 
بأعمال المفتش العام، جاء بعد أن أوصت لجنة غولدبرغ، 
المختص���ة بالتعيينات الرفيعة، بإلغ���اء تعيين الميجر 
جنرال المتقاعد موشيه إدري في منصب المفتش العام 

خلفًا للجنرال روني الشيخ.

تعيين الجنرال موطي كوهين قائمًا 
بأعمال المفتش العام اإلسرائيلي

االستقالل/ وكاالت:
 CNN ذكرت مصادر عبرية أنه تم إقالة مراس���ل ش���بكة

االمريكية بعد دعوته لمقاطعة "إسرائيل".

وأضاف���ت أنه تم طرد مارك هيل من وظيفته بعد أن دعا  
في كلمته في االمم المتحدة العالم لمقاطعة إسرائيل، 

صارخًا: "فلسطين حرة من النهر إلى البحر". 

إقالة مراسل CNN بعد دعوته لمقاطعة »إسرائيل«

»بنس« يهاجم حركة المقاطعة ويرّوج 
لسياسات ترامب تجاه »إسرائيل«
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االستقالل/ وكاالت:
توصل���ت دراس���ة علمي���ة إلى 
أن مرض الس���كري م���ن النوع 
الثاني وأم���راض القلب، يمكن 
تشخيصها بمجرد إلقاء الضوء 

على البشرة.
ووجد العلم���اء أن أولئك الذين 
لديه���م مس���تويات عالية من 
بروتينات معينة قد يواجهون 
خط���را كبي���را لإلصاب���ة بتلك 
األمراض، وق���د يصل األمر إلى 

الموت المبكر.
تس���مى  بروتين���ات  وترتب���ط 
"AGEs" بارتفاع نس���بة السكر 
في ال���دم والش���رايين الصلبة 
وارتف���اع ضغط ال���دم، ويمكن 

 Handheld" الكش���ف عنه���ا من خ���الل جه���از
Diagnoptics" الضوئ���ي، وال���ذي يعكس ضوء 
الفلورس���نت ويكش���ف ع���ن وج���ود البروتينات 
ف���ي الجلد، وهو األمر الذي سيس���اعد على تجنب 

األشخاص الخضوع لفحص عينات الدم المؤلمة.
وفي هذه الدراس���ة األولى من نوعها، قام باحثون 
من جامعة "غرونينغ���ن"، بتحليل بيانات 72880 
مش���اركا من األصحاء، في دراسة أجرتها مؤسسة 

"Dutch Lifelines Cohort" الهولندية.
وبح���ث فري���ق "غرونينغن" عن وج���ود بروتينات 

"AGEs" التي تتشكل عندما تتحد البروتينات أو 
الدهون مع جزيئات السكر.

وتنط���وي التج���ارب عل���ى إض���اءة قس���م مربع، 
ط���ول ضلعه 4 س���م، من الجلد ع���ن طريق جهاز 
"Handheld Diagnoptics" لتحديد طول موجة 
الض���وء الذي ينعك���س مرة أخرى ويكش���ف عن 

البروتينات.
وبعد ما معدله أربع س���نوات، تطور لدى 1056 من 
المش���اركين النوع الثاني من مرض السكري، في 
حين تم تشخيص 1258 ش���خصا بمرض القلب 

وتوفي 928.

وأظهرت النتائج أن مستويات 
بروتي���ن "AGEs"، كانت أعلى 
أصيبوا  الذين  المرض���ى  لدى 
السكري من  فيما بعد بمرض 
الن���وع الثان���ي أو أحد أمراض 
القلب، وكذل���ك أولئك الذين 

فارقوا الحياة.
وحدث هذا حت���ى بعد ضبط 
والوزن  العم���ر  مث���ل  عوامل، 
والتدخي���ن،  ال���دم  وضغ���ط 
ف���ي  الدراس���ة  ونش���رت 
 ،"Diabetologia" مجل���ة 
وقاده���ا البروفيس���ور بروس 

ولفنبورتيل.
لالنتباه  لفت���ا  األكثر  واألم���ر 
هو أن األعم���ار كانت مرتبطة 
بزيادة تقدر بنحو خمس���ة أضعاف في خطر وفاة 

المشاركين خالل فترة المتابعة.
ويعتق���د الباحث���ون أن الطبيعة الس���ريعة وغير 
الجراحية لالختبار، تعني أن���ه يمكن إجراؤه "في 
أماكن غير طبية أو مواقع عامة مثل محالت السوبر 
ماركت والصيدليات ومخازن األدوية"، ولكن النقاد 
يجادل���ون بأن اختبارات الدم ما تزال ضرورية عند 
تش���خيص مرض السكري من النوع الثاني، حيث 
قد تتس���بب األجهزة الضوئية في التش���خيص 

الخاطئ ألشخاص أصحاء.

تشخيص السكري وأمراض القلب عن طريق الضوء!

االستقالل/ وكاالت:
زعمت دراس���ة طبية حديثة أن استعمال س���اعة أبل الذكية يحسن 
مستوى النش���اط البدني ما قد يزيد العمر المتوقع للشخص عامين، 

في دراسة وصفت بأنها األكبر على اإلطالق للتكنولوجيا السلوكية.
وأجرى الدراسة باحثون بتكليف من شركة التأمين الصحي فايتليتي 

في بريطانيا، وشملت 400 ألف بالغ.
ووجد الباحثون أن الذين اس���تخدموا الس���اعة الذكية لتتبع اللياقة 
البدنية المرتبطة بنظام المكافآت ارتفعت لديهم مستويات النشاط 
بأكثر م���ن الثلث، وقال خبراء التأمين إن ه���ذا يعني زيادة تبلغ نحو 

عامين من العمر المتوقع.
ودفع المش���اركون من خالل ساعة أبل مبالغ شهرية تصل إلى 12.50 
جنيها إس���ترلينيا )16 دوالرا( اعتمادا على مس���تويات نش���اطهم، 
مع عدم دفع أي ش���يء على اإلطالق إذا ت���م تحقيق أهداف الرياضة 

الشهرية.
ولوحظت بعض أكبر التغيي���رات بين أولئك الذين كانوا يعانون من 

زيادة الوزن وأولئك الذين كانوا أقل نشاطا في بداية الدراسة.
وحث رئيس هيئة الخدم���ات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة 
سيمون ستيفنز في وقت سابق أرباب العمل على تقديم خطط تمنح 

الموظفين مكافآت مالية إن نجحوا في فقدان الوزن.

دراسة تزعم: الساعة 
الذكية تحسن اللياقة 
ما يزيد العمر المتوقع

االستقالل/ وكاالت:
ذكر موقع Inquirer، أن علم���اء توصلوا إلى نتيجة مفادها أن 
إدم���ان الهواتف المحمولة يمكن أن يؤدي إلى مش���كالت في 
المفاصل، فالبقاء في وضعية جسد جيدة يلعب دوًرا كبيًرا في 

الحفاظ على الصحة العامة وخصوًصا صحة المفاصل.
جراح العظ���ام والعمود الفقري الدكت���ور “بيامين تو”، يقول 
أن أكثر األس���باب التي تؤدي إلى إصابات المفاصل هي اتخاذ 
وضعية خاطئة للجس���د، مث���ل الوضعية الت���ي نتخذها أمام 
أجه���زة الكومبيوت���ر والهواتف المحمول���ة، وكذلك الوضعية 
الخاطئة التي تتخذها النس���اء الالتي يرتدين حقائب جلدية 

ثقيلة للغاية.

وأض���اف تو، أنه للحفاظ على صح���ة المفاصل ُينصح بتدريب 
الجس���م للحفاظ على وضعية جيدة في جميع األوقات، وتجنب 
الحمولة الزائ���دة المزمنة، بما يعني الوزن الزائد على المفاصل 
والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث انتكاس���ة سريعة للمفاصل، 
كما ُينصح بممارسة اإلحماء قبل البدء في التمرينات الرياضية.

وأك���د تو، أن الفرد إذا كان يعاني م���ن آالم المفاصل فيجب أن 
يتوقف عن ممارس���ة الرياضة لفت���رة ليعطي المفاصل فرصة 
للتعاف���ي بداًل م���ن أن تؤدي التمرين���ات الرياضية إلى تفاقم 
اإلصابة. وأشار تو، أن مشكالت المفاصل قد ال تظهر في السن 
الصغيرة بينما تتراك���م علينا وتظهر في مرحلة االربعينات أو 

الخمسينات أو الستينات من العمر.

علماء يحذرون من مخاطر
 إدمان الهواتف الذكية

االستقالل/ وكاالت:
يمكن أن تمتد أعراض نزلة البرد ألكثر من أس���بوع، 
لكن تس���تطيع تخفيف ش���دة األع���راض وتقصير 
المدة إذا تناول���ت العالجات الطبيعية المناس���بة، 
وتجّنبت بعض األمور التي تؤّخر الش���فاء. تس���اعد 
بع���ض اإلجراءات على تقوية مناعة الجس���م، بينما 
تتس���بب بعض العادات في زيادة األعراض، لذلك 

تفادى عمل اآلتي:
* قلة النوم، وعدم الحصول على ما يكفي من الراحة.

* التوتر واإلجهاد.

* عدم شرب ما يكفي من الماء.
* التدخين يزيد من شدة األعراض ويطيل فترة المرض.

* تناول المض���اد الحيوي، ألنه ال يفيد في عالج فيروس 
البرد.

* تمخي���ط األنف بش���دة، وكثرة التمخي���ط. األفضل أن 
تستنشق الماء كل فترة لغسل األنف جيدًا.

* أكل الحلويات يؤّخر الشفاء.
* عدم غسل اليدين.

* السفر بالطائرة.
* إهمال اإلفطار وعدم تناول فيتامين سي.

أكل الحلويات يؤخر
 الشفاء من نزالت البرد!

االستقالل/ وكاالت:
نس���مع كثي���را أو نرى بي���ن الحي���ن واآلخر في 
يأكل���ون  أش���خاصا  الس���ينما،  أو  التلفزي���ون 
باعتبارها حشرات  الديدان خصوصا،  الحشرات، 
غير ضارة وغذاء مفي���دا تحتوي على الكثير من 

البروتين والقليل من الكوليسترول.
وأكل الحش���رات، الذي يتذمر منه الناس عموما، 
أمر ش���ائع في دول ش���رق وجنوب شرقي آسيا، 

مثل الصين وتايالند.

لكن الفكرة غي���ر العادية أصبح���ت اآلن واقعا، 
في هونغ كون���غ، بفضل كاثرينا أونغر، إذ أصبح 
باإلمكان تربية الديدان في المنزل، واستخدامها 
في إع���داد طبق باس���تا "لذيذ ورائ���ع"، ربما مع 
صلصل���ة البندورة بالبصل والفلفل، بحس���ب ما 
ذكرت وكالة رويترز. وتعم���ل أونغر، البالغة من 
العمر 28 عاما ومؤسس���ة شركة متخصصة في 
تربية الحشرات في أوعية منذ 2016، على إنتاج 
نموذج مدم���ج من األوعية لتربي���ة الديدان في 

المنازل أو في فصول الدراس���ة في حصص علم 
األحياء. وهذه األوعية قد تكون مغرية لعش���اق 
تناول الحش���رات والديدان، س���واء بالتحميص 
أو على شكل وجبة باس���تا لذيذة، فتربيتها في 
المنزل ال يحتاج إلى مس���احة، إذ يمكن تربيتها 

في األوعية مع قليل من التربة والماء.
وتعتق���د أونغر، أنه بس���بب الزيادة الس���كانية 
الكبي���رة خ���الل العقدين المقبلين، س���يضطر 
الناس للبحث عن مصادر بديلة للحوم، وبنظرها 

فإن الحش���رات ه���ي البديل المتاح والس���هل 
للحوم، إذ يمكن تربيتها على التربة وبمس���احة 

محدودة وبقليل من الماء.
وقال صاحب مطعم "ش���عب يون���ان" في هونغ 
كونغ، لي تش���ينغ: "إنها غنية بالبروتين وقليلة 
الكوليس���ترول"، مضيف���ا أنه يعتب���ر الجنادب 

المحمصة والديدان مفيدة لصحته.
غي���ر أن األخصائية في التغذي���ة ميلز برايس، 
تقول إن إنتاج بدائل البروتين، مثل الحش���رات، 

يظل عير خاضع للتش���ريعات والقوانين، وربما 
يكون لهذا انعكاس���ات س���لبية على س���المة 

الطعام وذائقة المستهلك.
ويقول رئيس قس���م العمليات في ليفين فارم، 
كاليتون وون���غ، إنه بخالف اللحوم، تس���تطيع 
أن تعد الدي���دان بطريقتين مختلفتين "لذيذة 
وحل���وة". وف���ي األثن���اء كان وونغ يع���د وجبة 
الديدان المطبوخ���ة بالطماطم والفلفل والبصل 

مع صلصلة الباستا.

باستــا مــن الديــدان.. الكابــوس يتحــول إلــى حقيقــة!
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االستقالل/ وكاالت:
توصل���ت دراس���ة علمي���ة إلى 
أن مرض الس���كري م���ن النوع 
الثاني وأم���راض القلب، يمكن 
تشخيصها بمجرد إلقاء الضوء 

على البشرة.
ووجد العلم���اء أن أولئك الذين 
لديه���م مس���تويات عالية من 
بروتينات معينة قد يواجهون 
خط���را كبي���را لإلصاب���ة بتلك 
األمراض، وق���د يصل األمر إلى 

الموت المبكر.
تس���مى  بروتين���ات  وترتب���ط 
"AGEs" بارتفاع نس���بة السكر 
في ال���دم والش���رايين الصلبة 
وارتف���اع ضغط ال���دم، ويمكن 

 Handheld" الكش���ف عنه���ا من خ���الل جه���از
Diagnoptics" الضوئ���ي، وال���ذي يعكس ضوء 
الفلورس���نت ويكش���ف ع���ن وج���ود البروتينات 
ف���ي الجلد، وهو األمر الذي سيس���اعد على تجنب 

األشخاص الخضوع لفحص عينات الدم المؤلمة.
وفي هذه الدراس���ة األولى من نوعها، قام باحثون 
من جامعة "غرونينغ���ن"، بتحليل بيانات 72880 
مش���اركا من األصحاء، في دراسة أجرتها مؤسسة 

"Dutch Lifelines Cohort" الهولندية.
وبح���ث فري���ق "غرونينغن" عن وج���ود بروتينات 

"AGEs" التي تتشكل عندما تتحد البروتينات أو 
الدهون مع جزيئات السكر.

وتنط���وي التج���ارب عل���ى إض���اءة قس���م مربع، 
ط���ول ضلعه 4 س���م، من الجلد ع���ن طريق جهاز 
"Handheld Diagnoptics" لتحديد طول موجة 
الض���وء الذي ينعك���س مرة أخرى ويكش���ف عن 

البروتينات.
وبعد ما معدله أربع س���نوات، تطور لدى 1056 من 
المش���اركين النوع الثاني من مرض السكري، في 
حين تم تشخيص 1258 ش���خصا بمرض القلب 

وتوفي 928.

وأظهرت النتائج أن مستويات 
بروتي���ن "AGEs"، كانت أعلى 
أصيبوا  الذين  المرض���ى  لدى 
السكري من  فيما بعد بمرض 
الن���وع الثان���ي أو أحد أمراض 
القلب، وكذل���ك أولئك الذين 

فارقوا الحياة.
وحدث هذا حت���ى بعد ضبط 
والوزن  العم���ر  مث���ل  عوامل، 
والتدخي���ن،  ال���دم  وضغ���ط 
ف���ي  الدراس���ة  ونش���رت 
 ،"Diabetologia" مجل���ة 
وقاده���ا البروفيس���ور بروس 

ولفنبورتيل.
لالنتباه  لفت���ا  األكثر  واألم���ر 
هو أن األعم���ار كانت مرتبطة 
بزيادة تقدر بنحو خمس���ة أضعاف في خطر وفاة 

المشاركين خالل فترة المتابعة.
ويعتق���د الباحث���ون أن الطبيعة الس���ريعة وغير 
الجراحية لالختبار، تعني أن���ه يمكن إجراؤه "في 
أماكن غير طبية أو مواقع عامة مثل محالت السوبر 
ماركت والصيدليات ومخازن األدوية"، ولكن النقاد 
يجادل���ون بأن اختبارات الدم ما تزال ضرورية عند 
تش���خيص مرض السكري من النوع الثاني، حيث 
قد تتس���بب األجهزة الضوئية في التش���خيص 

الخاطئ ألشخاص أصحاء.

تشخيص السكري وأمراض القلب عن طريق الضوء!

االستقالل/ وكاالت:
زعمت دراس���ة طبية حديثة أن استعمال س���اعة أبل الذكية يحسن 
مستوى النش���اط البدني ما قد يزيد العمر المتوقع للشخص عامين، 

في دراسة وصفت بأنها األكبر على اإلطالق للتكنولوجيا السلوكية.
وأجرى الدراسة باحثون بتكليف من شركة التأمين الصحي فايتليتي 

في بريطانيا، وشملت 400 ألف بالغ.
ووجد الباحثون أن الذين اس���تخدموا الس���اعة الذكية لتتبع اللياقة 
البدنية المرتبطة بنظام المكافآت ارتفعت لديهم مستويات النشاط 
بأكثر م���ن الثلث، وقال خبراء التأمين إن ه���ذا يعني زيادة تبلغ نحو 

عامين من العمر المتوقع.
ودفع المش���اركون من خالل ساعة أبل مبالغ شهرية تصل إلى 12.50 
جنيها إس���ترلينيا )16 دوالرا( اعتمادا على مس���تويات نش���اطهم، 
مع عدم دفع أي ش���يء على اإلطالق إذا ت���م تحقيق أهداف الرياضة 

الشهرية.
ولوحظت بعض أكبر التغيي���رات بين أولئك الذين كانوا يعانون من 

زيادة الوزن وأولئك الذين كانوا أقل نشاطا في بداية الدراسة.
وحث رئيس هيئة الخدم���ات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة 
سيمون ستيفنز في وقت سابق أرباب العمل على تقديم خطط تمنح 

الموظفين مكافآت مالية إن نجحوا في فقدان الوزن.

دراسة تزعم: الساعة 
الذكية تحسن اللياقة 
ما يزيد العمر المتوقع

االستقالل/ وكاالت:
ذكر موقع Inquirer، أن علم���اء توصلوا إلى نتيجة مفادها أن 
إدم���ان الهواتف المحمولة يمكن أن يؤدي إلى مش���كالت في 
المفاصل، فالبقاء في وضعية جسد جيدة يلعب دوًرا كبيًرا في 

الحفاظ على الصحة العامة وخصوًصا صحة المفاصل.
جراح العظ���ام والعمود الفقري الدكت���ور “بيامين تو”، يقول 
أن أكثر األس���باب التي تؤدي إلى إصابات المفاصل هي اتخاذ 
وضعية خاطئة للجس���د، مث���ل الوضعية الت���ي نتخذها أمام 
أجه���زة الكومبيوت���ر والهواتف المحمول���ة، وكذلك الوضعية 
الخاطئة التي تتخذها النس���اء الالتي يرتدين حقائب جلدية 

ثقيلة للغاية.

وأض���اف تو، أنه للحفاظ على صح���ة المفاصل ُينصح بتدريب 
الجس���م للحفاظ على وضعية جيدة في جميع األوقات، وتجنب 
الحمولة الزائ���دة المزمنة، بما يعني الوزن الزائد على المفاصل 
والذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث انتكاس���ة سريعة للمفاصل، 
كما ُينصح بممارسة اإلحماء قبل البدء في التمرينات الرياضية.

وأك���د تو، أن الفرد إذا كان يعاني م���ن آالم المفاصل فيجب أن 
يتوقف عن ممارس���ة الرياضة لفت���رة ليعطي المفاصل فرصة 
للتعاف���ي بداًل م���ن أن تؤدي التمرين���ات الرياضية إلى تفاقم 
اإلصابة. وأشار تو، أن مشكالت المفاصل قد ال تظهر في السن 
الصغيرة بينما تتراك���م علينا وتظهر في مرحلة االربعينات أو 

الخمسينات أو الستينات من العمر.

علماء يحذرون من مخاطر
 إدمان الهواتف الذكية

االستقالل/ وكاالت:
يمكن أن تمتد أعراض نزلة البرد ألكثر من أس���بوع، 
لكن تس���تطيع تخفيف ش���دة األع���راض وتقصير 
المدة إذا تناول���ت العالجات الطبيعية المناس���بة، 
وتجّنبت بعض األمور التي تؤّخر الش���فاء. تس���اعد 
بع���ض اإلجراءات على تقوية مناعة الجس���م، بينما 
تتس���بب بعض العادات في زيادة األعراض، لذلك 

تفادى عمل اآلتي:
* قلة النوم، وعدم الحصول على ما يكفي من الراحة.

* التوتر واإلجهاد.

* عدم شرب ما يكفي من الماء.
* التدخين يزيد من شدة األعراض ويطيل فترة المرض.

* تناول المض���اد الحيوي، ألنه ال يفيد في عالج فيروس 
البرد.

* تمخي���ط األنف بش���دة، وكثرة التمخي���ط. األفضل أن 
تستنشق الماء كل فترة لغسل األنف جيدًا.

* أكل الحلويات يؤّخر الشفاء.
* عدم غسل اليدين.

* السفر بالطائرة.
* إهمال اإلفطار وعدم تناول فيتامين سي.

أكل الحلويات يؤخر
 الشفاء من نزالت البرد!

االستقالل/ وكاالت:
نس���مع كثي���را أو نرى بي���ن الحي���ن واآلخر في 
يأكل���ون  أش���خاصا  الس���ينما،  أو  التلفزي���ون 
باعتبارها حشرات  الديدان خصوصا،  الحشرات، 
غير ضارة وغذاء مفي���دا تحتوي على الكثير من 

البروتين والقليل من الكوليسترول.
وأكل الحش���رات، الذي يتذمر منه الناس عموما، 
أمر ش���ائع في دول ش���رق وجنوب شرقي آسيا، 

مثل الصين وتايالند.

لكن الفكرة غي���ر العادية أصبح���ت اآلن واقعا، 
في هونغ كون���غ، بفضل كاثرينا أونغر، إذ أصبح 
باإلمكان تربية الديدان في المنزل، واستخدامها 
في إع���داد طبق باس���تا "لذيذ ورائ���ع"، ربما مع 
صلصل���ة البندورة بالبصل والفلفل، بحس���ب ما 
ذكرت وكالة رويترز. وتعم���ل أونغر، البالغة من 
العمر 28 عاما ومؤسس���ة شركة متخصصة في 
تربية الحشرات في أوعية منذ 2016، على إنتاج 
نموذج مدم���ج من األوعية لتربي���ة الديدان في 

المنازل أو في فصول الدراس���ة في حصص علم 
األحياء. وهذه األوعية قد تكون مغرية لعش���اق 
تناول الحش���رات والديدان، س���واء بالتحميص 
أو على شكل وجبة باس���تا لذيذة، فتربيتها في 
المنزل ال يحتاج إلى مس���احة، إذ يمكن تربيتها 

في األوعية مع قليل من التربة والماء.
وتعتق���د أونغر، أنه بس���بب الزيادة الس���كانية 
الكبي���رة خ���الل العقدين المقبلين، س���يضطر 
الناس للبحث عن مصادر بديلة للحوم، وبنظرها 

فإن الحش���رات ه���ي البديل المتاح والس���هل 
للحوم، إذ يمكن تربيتها على التربة وبمس���احة 

محدودة وبقليل من الماء.
وقال صاحب مطعم "ش���عب يون���ان" في هونغ 
كونغ، لي تش���ينغ: "إنها غنية بالبروتين وقليلة 
الكوليس���ترول"، مضيف���ا أنه يعتب���ر الجنادب 

المحمصة والديدان مفيدة لصحته.
غي���ر أن األخصائية في التغذي���ة ميلز برايس، 
تقول إن إنتاج بدائل البروتين، مثل الحش���رات، 

يظل عير خاضع للتش���ريعات والقوانين، وربما 
يكون لهذا انعكاس���ات س���لبية على س���المة 

الطعام وذائقة المستهلك.
ويقول رئيس قس���م العمليات في ليفين فارم، 
كاليتون وون���غ، إنه بخالف اللحوم، تس���تطيع 
أن تعد الدي���دان بطريقتين مختلفتين "لذيذة 
وحل���وة". وف���ي األثن���اء كان وونغ يع���د وجبة 
الديدان المطبوخ���ة بالطماطم والفلفل والبصل 

مع صلصلة الباستا.

باستــا مــن الديــدان.. الكابــوس يتحــول إلــى حقيقــة!
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الرام/ االستقالل: 
أعلن االتحاد الفلس���طيني لكرة القدم أن بعثة  
المنتخ���ب الوطني الفلس���طيني لك���رة القدم 
،س���تصل إلى العاصمة القطرية الدوحة إلقامة 
معس���كرها التدريب���ي المغلق ي���وم الجمعة 
2018/12/7، اس���تعدادا  لبطول���ة أمم آس���يا 
المقامة ف���ي اإلمارات العربي���ة المتحدة مطلع 

العام القادم .
وس���يتم اس���تدعاء مجموع���ة م���ن الالعبي���ن 
للمش���اركة في معس���كر الدوحة ، بحيث تعلن 

قائمة أسمائهم يوم األربعاء 2018/12/5 .
ويتضم���ن برنام���ج معس���كر الدوحة على 
اإلع���داد البدن���ي والجوان���ب الفنية إضافة 
إل���ى خ���وض المنتخب أرب���ع لق���اءات تم 
تثبيته���ا على رزنامة المنتخ���ب حتى اآلن 
وه���ي كالتالي: لق���اء يجم���ع  الفدائي مع 
المنتخ���ب اليمني يوم  2018/12/20 ، وفي 
المنتخب  الفدائي مع  2018/12/24 يلتقي 
اإليراني، كم���ا يلتقي  المنتخ���ب العراقي 
يوم 2018/12/28 ، كما س���يواجه المنتخب 

القيرغستاني يوم 2018/12/31.
ويتوجه الفدائي  إلى اإلمارات العربية المتحدة 
ي���وم 2019/1/2 عبر مطار دب���ي الدولي حيث 
ستحط الطائرة هناك الساعة العاشرة صباحا،  
وستكون اإلقامة في الشارقة استعدادا لمباراة 
المنتخب األولى مع المنتخب السوري الشقيق 

يوم 2019/1/6 الساعة الثامنة مساء .
يبقى أن نش���ير أن ش���ركة جوال ه���ي الراعي 
الرس���مي للمنتخ���ب الوطن���ي الفلس���طيني " 

الفدائي".

استعدادًا ألمم آسيا
بعثة »الفدائي« تغادر للدوحة الجمعة المقبل

االستقالل/ وكاالت: 
يطمح ن���ادي الرجاء البيض���اوي إلى العودة 
م���ن  الكونج���و بلق���ب كأس الكونفدرالية، 
ليعزز خزانته القارية، مستندا للتاريخ الذي 

يرشحه للتتويج احتكاما ألحداث سابقة.
وإضاف���ة إلى االنتصار الكاس���ح الذي حققه 
الرجاء ذهابا بال���دار البيضاء بثالثية بيضاء ، 
فإن عوامل أخرى تمنح الرجاء أفضلية كبيرة 
للظفر بلقب الكونفدرالية للنس���خة الحالية 

نوجزها في التقرير التالي.
و م���ن بين 5 ألقاب حصل عليها نادي الرجاء 
قاريا، 3 منها كانت خارج الدار البيضاء، وفي 

مالعب معقدة وصعبة حتى دون أن يس���جل 
نتائ���ج كبيرة ف���ي مواجه���ات الذهاب على 

ملعبه.
أول لق���ب للرج���اء في دوري أبط���ال إفريقيا 
حص���ل عليه قبل 30 عاما ف���ي الجزائر أمام 
مولودية الجزائر بركالت الترجيح، مع المدرب 

الجزائري رابح سعدان.
وعاد ليحقق لق���ب دوري األبطال عام 1999 
على ملعب المنزه بتون���س، بنفس الطريقة 
أم���ام الترجي، ث���م كان آخر ألقاب���ه القارية 
عل���ى ملع���ب القط���ن الكاميرون���ي لكأس 
الكونفدرالية عام 2003، بعد فرضه التعادل 

السلبي.
لقبان فق���ط تحصل عليهما الرجاء بالمغرب، 
األول عام 1997 في دوري األبطال، أمام قلب 
الصنوبر الغان���ي وكأس الس���وبر اإلفريقي 

لنفس السنة.
لذل���ك ال يمث���ل ملعب الكونج���و عائقا أمام 
الرجاء لتك���رار هوايته المفضل���ة في الفوز 
بالبطوالت سيما وهو مسلح بانتصاره القوي 

ذهابا.
حطم نادي الرجاء كل األرقام القياس���ية في 
نسخة الكونفدرالية الحالية، بعدما نجح في 
تحقي���ق 5 انتصارات من أص���ل 7 مباريات 

خارج ملعبه، وهو ما لم يحققه أي فريق آخر.
الرج���اء نجح في الف���وز بموريتاني���ا وزامبيا 
وكوت ديفوار والكونجو نفس���ها، ونيجيريا 
أم���ام نادي إنييمبا الذي ل���م ينجح أي فريق 
مغربي عبر تاريخ المواجهات معه في هزمه 

على أرضه.
جاريدو أوجد للرجاء آلية خططية وتكتيكية 
فعالة وقاده لفك ش���فرات منافس���يه على 
مالعبه���م ويأم���ل أن يلح���ق فيت���ا كل���وب 
بمواطن���ه كارا برازافيل ال���ذي كان قد هزمه 

أمام جماهيره في ربع النهائي .
يمث���ل االنتص���ار بثالثي���ة نظيف���ة مصدر 

اطمئنان كبير لالعبين والجهاز الفني ، إذ إن 
الفريق لم يسبق له أن خسر بحصة كبيرة في 
هذه المس���ابقة، كما أنه أفلح في التسجيل 
ف���ي كل تنقالته الخارجية باس���تثناء مباراة 

واحدة.
الرجاء يملك خبرة كبيرة في صيانة مكاسب 
مباريات الذهاب حتى وهو يحقق انتصارات 

رقمية صغيرة بل حتى التعادل.
هذا و س���يقام لقاء االي���اب اليوم األحد على 
ملعب الش���هداء بالكونج���و ،  ضمن نهائي 
كأس الكونفيدرالية األفريقية 2018 ، حيث 

تفوق الرجاء بلقاء الذهاب بثالثية نظيفة

الرجاء المغربي يتسلح بالتاريخ للعودة بكأس الكونفدرالية من الكونجو 

برشلونة/ االستقالل: 
اقترب إرنس���تو فالفيردي، مدرب برشلونة، من رقم 
مميز، سيصل إليه في مباراة اليوم األحد مع الفريق، 
أمام فياريال ، في منافس���ات الجولة 14 من الليجا. 
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلس���بانية، إن 
فالفيردي س���يخوض المباراة رقم 400 له كمدرب 
في الليجا، ويتف���وق عليه 15 مدرًبا فقط في تاريخ 

المسابقة.
وعمل فالفيردي كمدرب ف���ي الليجا لمدة 12 عاما، 
نصفها م���ع أتلتيك بيلب���او على فترتي���ن، األولى 
كانت بين عامي 2003 و2005 )76 مباراة(، والثانية 
بين 2013 و2017 )152( مب���اراة. ودرب فالفيردي 
إسبانيول لموسمين، خاض فيهما 76 مباراة، ودرب 

فالنسيا وفياريال ولكن ليس في مواسم كاملة.

فالفيردي على 
أعتاب إنجاز 

مميز في الليجا 

»نجم« يرشح 
»سلمي« 

الشجاعية  
للزمالك

غزة / االستقالل 
كشف موقع الزمالك أمس أن  مصطفى نجم ، نجم الزمالك فى التسعينات 
رش����ح صانع العاب اتحاد  الشجاعية محمود سلمي والملقب بميسي غزة ، 

إلدارة الزمالك للتعاقد معه في يناير المقبل .
وقام مصطفى نجم بإرس����ال عدد من الفيديوهات الخاصة بالالعب إلدارة 

الزمالك وللمدرب جروس لإلطالع عليها واتخاذ قرار بشأن ضمه للزمالك.
وكش����ف أن الالعب لديه عدة عروض ، من أندية النجم الساحلي التونسي 
والوحدات األردني والمقاصة ، كما كش����ف أن األهلي يبحث عن معلومات 

عنه.
و أشاد نجم بالالعب وأكد أنه من أفضل الالعبين في الوطن العربي ويمتلك 
مهارات عالية ،  وقام بتش����بيه بالنجم الليبي السابق طارق التائب وتمنى 

أن ينجح الزمالك في ضمه .

لندن/ االستقالل: 
واصل مانشستر س���يتي تألقه في الدوري 
اإلنجليزي الممتاز لك���رة القدم، ليحقق فوزا 
مهما على ضيفه بورنموث 3-1 مس���اء أمس 
الس���بت على ملعب "االتحاد" ضمن مباريات 

الجولة الرابعة عشرة.
وأح���رز أهداف مانشس���تر س���يتي برنادرو 
سيلفا )16( ورحيم س���ترلينج )57( وإلكاي 

جوندوجان )79(، فيما سجل كالوم ويلسون 
هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 44.

وبهذا الفوز يرفع مانشس���تر سيتي رصيده 
إلى 38 نقطة في الص���دارة ، و تجمد رصيد 

بورنموث عند 20 نقطة بالمركز التاسع .
هذا و فاز نادي ليس���تر سيتي، على ضيفه 
»واتفورد« بنتيجة هدفين مقابل الشئ، في 
اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب »ووكرز 

ستديوم«.
أحرز أهداف »الذئ���اب« المهاجم اإلنجليزي 
جيمي ف���اردي، من ركلة ج���زاء في الدقيقة 
12 ، و عزز زميله جيمس ماديسون النتيجة 

بالدقيقة 23 .
و به���ذا الفوز يرفع ليس���تر رصيده إلى 21 
نقطة بالمركز السابع و يتجمد رصيد الخاسر 

عند 20 نقطة و يتراجع للمركز العاشر .

مانشستر 
سيتي يكسر 
عناد بورنموث 

بثالثية
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 رام الله/ االستقالل:
العربية  تواصل���ت فعالي���ات االتح���ادات والنقاب���ات 
لش���عبنا  المش���روعة  الوطني���ة  للحق���وق  المس���اندة 
الفلس���طيني، ف���ي العدي���د م���ن العواص���م العربية 
اس���تجابة لدعوة األمانة العامة لالتحاد الدولي لنقابات 
العم���ال العرب بمناس���بة اليوم العالم���ي للتضامن مع 
الشعب الفلس���طيني وقرار التقسيم 181، ولمواجهة 

المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
واك���دت االتحادات العمالية العربية عن رفضها القاطع 
"لصفقة القرن"، التي تروج لها اإلدارة األميركية، ورفض 
نقل س���فارة الوالي���ات المتحدة الى الق���دس وإعالنها 
عاصم���ة لدولة االحت���الل، وتكريس احت���الل األراضي 
العربية المحتلة، ووقف دفع حص���ة الواليات المتحدة 
لوكال���ة الغوث )األونروا( لمنعها م���ن تقديم الخدمات 
الفلسطينيين، وعلى  لالجئين  والتعليمية  اإلنس���انية 
ح���ق الالجئين بالع���ودة ال���ى ديارهم وإقام���ة الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال األمي���ن العام لالتح���اد الدولي لنقاب���ات العمال 
العرب غس���ان غصن، إن دعوة "العمال العرب" لتنظيم 
فعاليات مساندة لشعبنا الفلس���طيني، تأتي انتصارا 
للقضية الفلسطينية ودعما لكفاح الشعب الفلسطيني 
ومقاومته الباسلة للعدو، ورفضا لصفقة القرن، والتطبيع 

مع الكيان الغاصب.
 وقال غصن في بيان اصدره بالمناسبة: "لقد اثبت الشعب 
الفلس����طيني على مر العقود، منذ النكبة والى يومنا هذا 
رفضه لالحتالل وثبات تجذره بوطنه وكفاحه المستمر من 

اجل تحرير بلده والدفاع عن مقدس����اته ولم يكل يوما عن 
مواجهة االحتالل، حتى صار الي����وم رمز التحرر والتحرير 
لكل ش����رفاء العالم وقدوة للمناضلين، ولم يرضخ الشعب 
الفلس����طيني لتواط����ؤ المتآمرين ولم يخض����ع لضغوط 
المتخاذلين ولم يخنع لجبروت الطغاة الطامعين. واضاف: 
"ف����ي هذا اليوم وفي كل يوم نج����دد التأكيد على ثوابت 
االتح����اد الدولي لنقابات العمال الع����رب وقوفنا جنبا الى 
جنب ش����عبنا في فلسطين وفي الجوالن السوري المحتل 
ومزارع ش����بعا وتالل كفر ش����وبا في جن����وب لبنان، وحقه 
بالكفاح من اجل تحرير وطنه والعودة الى ارضه الس����ليب 
والعمل على اقامة دولته الحرة المس����تقلة التي يسودها 

العدل واألمان والكرامة اإلنسانية. 
ففي العاصمة المصرية، اعربت النقابة العامة للعاملين 
ف���ي الصناعات الهندس���ية والمعدني���ة والكهربائية 
في بيانه���ا: "عن تضامنها مع القضية الفلس���طينية، 
وحق الش���عب الفلس���طيني في تقرير مصيره واقامة 
دولته المس���تقلة وعاصمتها الق���دس، وعلى رفضها 
وإدانتها لتصاعد حدة العدوان اإلسرائيلي، بقتل مئات 
الفلس���طينيين الُعّزل الذين يحتّج���ون على االحتالل، 
وإصاب���ة اآلالف م���ن المدنيي���ن بجروح بالغة بس���بب 
الهجم���ات الجوية والبري���ة و الموافقة عل���ى “قانون-

القومي���ة” العنصري م���ن قبل البرلمان اإلس���رائيلي" . 
وفي العاصمة الس���ودانية الخرطوم نظم االتحاد العام 
لنقابات العمال في السودان برئاسة يوسف عبدالكريم 
وقفة لمساندة حقوق شعبنا الفلسطيني، وأصدر بيانا 
أكد فيه رفض���ه لصفقة القرن ولكل أش���كال التطبيع 

ودعمه الراسخ وتضامنه مع شعب وعمال فلسطين في 
مواجهة العدوان اإلس���رائيلي، وحيا نضاله ألجل قيام 
دولته المس���تقلة وعاصمتها القدس الشريف . وطالب 
االتح���اد العام برف���ع جميع أنواع الحصار عن الش���عب 
الفلس���طيني في الضفة الغربية وقط���اع غزة، واإلفراج 
عن جميع االسرى في س���جون االحتالل، وإنفاذ قرارات 

الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وب���دوره نظم االتح���اد العمالي العام ف���ي لبنان وقفة 
تضامن مع الش���عب الفلس���طيني القى خاللها، رئيس 
االتح���اد كلمة باس���م عمال لبنان بش���ارة االس���مر قال 
فيه���ا: »إننا ف���ي لبنان ش���عبًا وعمااًل ل���م ننتظر يومًا 
محددًا الس���تذكار قضية ش���عب فلس���طين المقدسة 
ومعانات���ه الدائمة في الوطن والش���تات وحقه المطلق 
في العودة وتقري���ر المصير واس���تعادة كامل التراب 
الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة والحرة وعاصمتها 
القدس الشريف". من جهته اكد االتحاد العربي للنفط 
والمناجم والكيماويات وقوفه مع الش���عب الفلسطيني 
وحقه في اس���ترداد أرض���ه المغتصب���ة، وتحرير بلده 
وإقامة دولته المس���تقلة وعاصمتها القدس، ورفضه ل� 
"صفقة القرن" التي تسعى الواليات المتحدة األمريكية 

من خاللها الى تصفية القضية الفلسطينية .
وف���ي الكويت، اك���د رئيس نقابة العاملي���ن في بلدية 
الكوي���ت محمد عبد الله الع���رادة مواصلة الدعم   للحق 
الفلس���طيني ف���ي مواجه���ة االحت���الل اإلس���رائيلي، 
مش���ددا على موقف النقابة المس���اند لحق شعبنا في 
استرجاع كافة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة 

االتحادات والنقابات العمالية العربية تؤكد مساندتها لشعبنا

الشعبي والمشاركة في البرنامج النضالي.
وأكدت القوى في بيان وصل "االستقالل" نسخة عنه، ضرورة مواصلة الكفاح 
حتى إحقاق حقوق الش���عب الفلس���طيني كاملة في العودة وتقرير المصير 

واالستقالل الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وأعلنت عن تنظيم اعتصام الس���اعة الثانية عش���رة ظهر غ���د االثنين أمام 
ممثلية البرازيل في منطقة المصيون قرب "جراند بارك"، رفًضا لصفقة شراء 

أسلحة من "دولة االحتالل"، والتوجه لنقل السفارة للقدس المحتلة.
ودعت أيضا للمش���اركة يوم الثالثاء المقبل الس���اعة الثانية عشرة ظهًرا في 
اعتصام أمام ممثلية التشيك –اإلرسال، رفًضا لتصريحات رئيسها والمواقف 

لمنحازة لالحتالل والرافضة لحقوق شعبنا المشروعة.
وطالبت باعتب���ار يوم الجمعة الق���ادم يوًما للتصعي���د الميداني على نقاط 
االحتكاك والتماس مع االحتالل ومس���توطنيه، داعية ألوس���ع مش���اركة في 
فعالي���ات المغير وجبل الريس���ان، والخان األحمر والمزرع���ة الغربية وبلعين 
ونعلين وجميع المواقع، تأكيًدا على تصعيد المقاومة الشعبية مع المحتل.

وثمنت القوى موقف فرسان القدس المعتقلين والمدافعين عن مقدساتها 
اإلس���المية والمسيحية، والذين يتصدون ببسالة للصفقات المشبوهة، وبيع 
األراضي وسماسرة العقارات وما يخطونه من نموذج وطني للعطاء واالنتماء، 
مؤكدة أن حمالت االعتقال واإلقامات الجبرية واإلبعاد عن المدينة لن ترهب 

الشعب الفلسطيني.
ودعت إلس���ناد األس���رى في س���جون االحتالل، وتحميل "إس���رائيل" كامل 
المسؤولية عن تبعات تشريعاتها وممارساتها اإلجرامية بحقهم، الفتة إلى 
أنها )إس���رائيل( من ستقود النفجار الس���جون جراء إمعانها في استهداف 

األسرى واألسيرات.
وأك���دت على أهمية توس���يع حم���الت المقاطعة لالحتالل على المس���توى 
المحلي، وتنظيف األس���واق الفلس���طينية من منتجات االحتالل ووقف كل 

أشكال التطبيع فوًرا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن األس���ير سليم يوس���ف الرجوب )35 عاما(، من مدينة دورا في محافظة 
الخلي���ل إضرابه ع���ن الطعام مج���ددا، وذلك بعد تراجع االحت���الل عن وعده 

باإلفراج عنه، وتجديد االعتقال اإلداري له.
واعتقلت سلطات االحتالل الرجوب في الثاني من كانون اآلِخر 2018، وحولته 

لالعتقال اإلداري.
وكان الرجوب علق سابقا إضرابه عن الطعام بناء على وعد تلقاه 
م���ن مخابرات االحتالل باإلف���راج عنه، لكنه ع���اد لإلضراب بعد 

تمديده.

بعد تجديد اعتقاله اإلداري.. األسير 
الرجوب يجدد إضرابه عن الطعام

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر امس السبت، حملة مداهمات واعتقاالت 

في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
 قوات االحتالل اعتقلت الشاب محمود سامي خلف 

َّ
وأفادت مصادر محلية، بأن

عبيات، خالل اقتحامها مخيم الدهيش���ة في بيت لحم، وفور عملية االقتحام 
اندلع���ت في المخيم مواجهات عنيفة تمّكن الش���بان خاللها من اطالق عدة 

زجاجات حارقة تجاه جيبات وجنود االحتالل.
كما وأصيب خالل المواجهات أحد جنود االحتالل بزجاجة حارقة بشكل مباشٍر 

في المخيم.
وداهمت قوات االحتالل منزل س���امي الجعفري قرب منطقة سارية العلم في 

مدينة الدوحة ومنزل كريم األطرش في مخيم الدهيشة.
وفي الس���ياق، اقتحمت قوات االحتالل حْي المس���اكن الش���عبية في مدينة 

نابلس، في الضفة.
واندلعت المواجهات في قرية اللبن الش���رقية جنوب نابلس، واطلقت قوات 
االحت���الل  خاللها قنابل الصوت، فيما اندلع���ت مواجهات في قرية أم صفا 

شمال غرب رام الله.
كما اقتحمت، قوات االحتالل قرية عراق بورين وقرية س���الم في نابلس، ، 
فيما اندلعت مواجهات في ضاحية ذنابة في طولكرم، فيما   سّلمت قوات 
االحتالل بالغات اس���تدعاء ببلدة بني نعيم ش���رق الخليل واختطفت قوة 
خاصة من جيش االحتالل ش���اًبا بضاحية الس���الم ببلدة عناتا في القدس 

المحتلة.

عقده "مجلس العالقات الدولية – فلسطين" تحت 
بعنوان "مقاطعة االحتالل: استراتيجية وطنية أم 

حراك نخبوي" في مدينة غزة.
وأكد رئيس مجلس العالقات الدولية باسم نعيم 
عل���ى أهمية حم���الت مقاطعة االحت���الل، واصفًا 
اياها باألداة الرئيسية لمواجهة التطبيع ولحصار 

االحتالل االسرائيلي.
وحّذر نعيم م���ن مخاطر التطبيع المتس���ارع بين 

االحتالل وبعض الدول العربية واالسالمية.
م���ن جانب���ه، أوض���ح القي���ادي بحرك���ة الجهاد 

اإلس���المي خضر حبيب أن اتفاقية "أوس���لو" وما 
تبعها من تنس���يق أمني بين السلطة واالحتالل 
كانت أخطر منعطف مّرت به القضية الفلسطينية.

وأّك���د حبيب عل���ى أن حركت���ه تعتب���ر مقاطعة 
االحتالل ضرورة شرعية ووطنية.

ب���دوره، ش���ّدد عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الديموقراطية صال���ح ناصر عل���ى وج���وب فضح 
الرواية اإلسرائيلية وتثبيت الرواية الفلسطينية، 
وصناعة الوعي الوطن���ي الداعم لحركة المقاطعة 

والعمل على تطويرها.

أّم���ا القي���ادي ف���ي حرك���ة المب���ادرة الوطني���ة 
الفلسطينية مازن زقوت فعزا الضعف الجاري في 
حركة المقاطعة لضعف األداء اإلعالمي الرس���مي 

والشعبي في المستويين المحلي والدولي.
من جهت���ه، أشاد الناش���ط في حرك���ة مقاطعة 
االحت���الل أيم���ن علي باإلنج���ازات الكبي���رة التي 
راكمته���ا حركة المقاطعة، والتي كان من ضمنها 
س���حب االس���تثمارات، وفرض العقوب���ات خالل 
األع���وام المنصرم���ة، مؤكدًا على أهمي���ة العمل 

الوطني الموحد للنهوض بحركة المقاطعة.

ال�شمان قبل �شهرين.
واعتبر المشاركون القانون الحالي باطاًل، لما يمثله 
م���ن إجحاف وظلم بح���ق العم���ال، وانتقاص من 

حقوقهم خالل العمل وبعد التقاعد.
وهاجموا ف���ي هتافاتهم وزير العم���ل مأمون أبو 
ش���هال، واالتحاد العام لنقابات عمال فلس���طين، 
وقرارات مؤسس���ة  الحكومة  لق���رارات  ل�"محاباته 

الضمان".
واعتبر العم���ال أن القانون انته���ازي، داعين إلى 
إلغائه، مش���ددين في الوقت ذاته على اس���تمرار 

االعتصامات والفعاليات حتى إسقاطه.
وتساءلوا عن سبب تمسك الحكومة بالقانون في 

الوقت الذي يرفضه العمال.
كما انتقدوا صمت األحزاب والفصائل والقوى على 
الساحة الفلسطينية، مس���تهجنين دور األحزاب 

والقيادات وموقفها مما يحصل للعمال.
يذك���ر أن مئات العمال اعتصموا على دوار المنارة 
منذ مس���اء الخمي���س الماضي، لم���دة ثالثة أيام 
متواصلة وواصلوا نومهم في الش���وارع وسط رام 
الل���ه، مطالبين الحكومة بتعدي���ل القانون وإعادة 
النظ���ر في بنوده، بما يتناس���ب مع حقوق العمال 

والموظفين.
وش���هد مركز المدينة حتى س���اعات متأخرة في 
يوم���ي الخميس والجمعة الماضيين حش���دًا من 

العاملي���ن الرافضين لقرارات الحكومة الس���اعية 
لتطبي���ق القان���ون بصيغته الحالي���ة، حيث ردد 
المشاركون عبارات تدعو إلسقاط القانون، وهتفوا 

بعبارات ضد وزير العمل.
وعبر المشاركون عن عدم ثقتهم بالمسؤولين في 
مؤسس���ة الضمان وهتفوا بعبارات " هي هي هي 

شلة حرامية".
ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 
من رواتب العاملي���ن في ظل تدني األجور، وجعل 
القان���ون إلزامًيا للعمال في الوق���ت الذي يطالب 
في���ه العمال بجعل���ه اختيارًي���ا، وتأمينات العجز 

والشيخوخة وإصابات العمل.

االآالف يعت�شمونقوى رام اهلل

الف�شائل تدعو

حملة مداهمات واعتقاالت بالضفة 
تخللها مواجهات عنيفة 

االستقالل/ وكاالت:
اعتم����دت الجمعية العام����ة لألمم المتح����دة بأغلبية 
س����احقة، خمس����ة مش����اريع قرارات لصال����ح القضية 

الفلسطينية.
و بحسب مصادر فلس���طينية، فإن من بين القرارات 
الت���ي اعتمدته���ا الجمعية العامة لألم���م المتحدة 
في جلس���ة خاصة لها، قرار خ���اص يتعلق بالقدس 
المحتلة، طالب الدول األعضاء بالجمعية العامة بعدم 
االعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة 

المقدس���ة، والحف���اظ على وضعه���ا الحالي ورفض 
كل م���ا حصل خ���الل الفترة الماضية، ال س���يما بعد 
نقل الوالي���ات المتحدة األميركية س���فارتها إليها، 
إضافة لقرار يتعلق بتس���وية القضية الفلسطينية 

بالوسائل السلمية.
وأضافت المصادر، أنه ت����م اعتماد ثالثة قرارات أخرى 
تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في 
األم����م المتحدة، هي: لجنة تخت����ص بمتابعة البرنامج 
اإلعالمي الذي يتعلق بتدريب فلس����طينيين في األمم 

المتحدة على التغطية اإلعالمي����ة وتغطية فعاليات، 
واس����تمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في 
األمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة 

الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
ب����دوره، اعتبر مندوب فلس����طين لدى األم����م المتحدة 
الس����فير رياض منصور أن المجتمع الدولي بتصويته 
عل����ى القرارات الخمس����ة يؤك����د وقوف����ه ودفاعه عن 
قضيتنا الوطنية، رغم ما تبذل����ه اإلدارة األميركية من 

جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك.

الجمعية العامة لألمم المتحدة تعتمد 5 قرارات لصالح فلسطين
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 رام الله/ االستقالل:
العربية  تواصل���ت فعالي���ات االتح���ادات والنقاب���ات 
لش���عبنا  المش���روعة  الوطني���ة  للحق���وق  المس���اندة 
الفلس���طيني، ف���ي العدي���د م���ن العواص���م العربية 
اس���تجابة لدعوة األمانة العامة لالتحاد الدولي لنقابات 
العم���ال العرب بمناس���بة اليوم العالم���ي للتضامن مع 
الشعب الفلس���طيني وقرار التقسيم 181، ولمواجهة 

المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
واك���دت االتحادات العمالية العربية عن رفضها القاطع 
"لصفقة القرن"، التي تروج لها اإلدارة األميركية، ورفض 
نقل س���فارة الوالي���ات المتحدة الى الق���دس وإعالنها 
عاصم���ة لدولة االحت���الل، وتكريس احت���الل األراضي 
العربية المحتلة، ووقف دفع حص���ة الواليات المتحدة 
لوكال���ة الغوث )األونروا( لمنعها م���ن تقديم الخدمات 
الفلسطينيين، وعلى  لالجئين  والتعليمية  اإلنس���انية 
ح���ق الالجئين بالع���ودة ال���ى ديارهم وإقام���ة الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال األمي���ن العام لالتح���اد الدولي لنقاب���ات العمال 
العرب غس���ان غصن، إن دعوة "العمال العرب" لتنظيم 
فعاليات مساندة لشعبنا الفلس���طيني، تأتي انتصارا 
للقضية الفلسطينية ودعما لكفاح الشعب الفلسطيني 
ومقاومته الباسلة للعدو، ورفضا لصفقة القرن، والتطبيع 

مع الكيان الغاصب.
 وقال غصن في بيان اصدره بالمناسبة: "لقد اثبت الشعب 
الفلس����طيني على مر العقود، منذ النكبة والى يومنا هذا 
رفضه لالحتالل وثبات تجذره بوطنه وكفاحه المستمر من 

اجل تحرير بلده والدفاع عن مقدس����اته ولم يكل يوما عن 
مواجهة االحتالل، حتى صار الي����وم رمز التحرر والتحرير 
لكل ش����رفاء العالم وقدوة للمناضلين، ولم يرضخ الشعب 
الفلس����طيني لتواط����ؤ المتآمرين ولم يخض����ع لضغوط 
المتخاذلين ولم يخنع لجبروت الطغاة الطامعين. واضاف: 
"ف����ي هذا اليوم وفي كل يوم نج����دد التأكيد على ثوابت 
االتح����اد الدولي لنقابات العمال الع����رب وقوفنا جنبا الى 
جنب ش����عبنا في فلسطين وفي الجوالن السوري المحتل 
ومزارع ش����بعا وتالل كفر ش����وبا في جن����وب لبنان، وحقه 
بالكفاح من اجل تحرير وطنه والعودة الى ارضه الس����ليب 
والعمل على اقامة دولته الحرة المس����تقلة التي يسودها 

العدل واألمان والكرامة اإلنسانية. 
ففي العاصمة المصرية، اعربت النقابة العامة للعاملين 
ف���ي الصناعات الهندس���ية والمعدني���ة والكهربائية 
في بيانه���ا: "عن تضامنها مع القضية الفلس���طينية، 
وحق الش���عب الفلس���طيني في تقرير مصيره واقامة 
دولته المس���تقلة وعاصمتها الق���دس، وعلى رفضها 
وإدانتها لتصاعد حدة العدوان اإلسرائيلي، بقتل مئات 
الفلس���طينيين الُعّزل الذين يحتّج���ون على االحتالل، 
وإصاب���ة اآلالف م���ن المدنيي���ن بجروح بالغة بس���بب 
الهجم���ات الجوية والبري���ة و الموافقة عل���ى “قانون-

القومي���ة” العنصري م���ن قبل البرلمان اإلس���رائيلي" . 
وفي العاصمة الس���ودانية الخرطوم نظم االتحاد العام 
لنقابات العمال في السودان برئاسة يوسف عبدالكريم 
وقفة لمساندة حقوق شعبنا الفلسطيني، وأصدر بيانا 
أكد فيه رفض���ه لصفقة القرن ولكل أش���كال التطبيع 

ودعمه الراسخ وتضامنه مع شعب وعمال فلسطين في 
مواجهة العدوان اإلس���رائيلي، وحيا نضاله ألجل قيام 
دولته المس���تقلة وعاصمتها القدس الشريف . وطالب 
االتح���اد العام برف���ع جميع أنواع الحصار عن الش���عب 
الفلس���طيني في الضفة الغربية وقط���اع غزة، واإلفراج 
عن جميع االسرى في س���جون االحتالل، وإنفاذ قرارات 

الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وب���دوره نظم االتح���اد العمالي العام ف���ي لبنان وقفة 
تضامن مع الش���عب الفلس���طيني القى خاللها، رئيس 
االتح���اد كلمة باس���م عمال لبنان بش���ارة االس���مر قال 
فيه���ا: »إننا ف���ي لبنان ش���عبًا وعمااًل ل���م ننتظر يومًا 
محددًا الس���تذكار قضية ش���عب فلس���طين المقدسة 
ومعانات���ه الدائمة في الوطن والش���تات وحقه المطلق 
في العودة وتقري���ر المصير واس���تعادة كامل التراب 
الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة والحرة وعاصمتها 
القدس الشريف". من جهته اكد االتحاد العربي للنفط 
والمناجم والكيماويات وقوفه مع الش���عب الفلسطيني 
وحقه في اس���ترداد أرض���ه المغتصب���ة، وتحرير بلده 
وإقامة دولته المس���تقلة وعاصمتها القدس، ورفضه ل� 
"صفقة القرن" التي تسعى الواليات المتحدة األمريكية 

من خاللها الى تصفية القضية الفلسطينية .
وف���ي الكويت، اك���د رئيس نقابة العاملي���ن في بلدية 
الكوي���ت محمد عبد الله الع���رادة مواصلة الدعم   للحق 
الفلس���طيني ف���ي مواجه���ة االحت���الل اإلس���رائيلي، 
مش���ددا على موقف النقابة المس���اند لحق شعبنا في 
استرجاع كافة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة 

االتحادات والنقابات العمالية العربية تؤكد مساندتها لشعبنا

الشعبي والمشاركة في البرنامج النضالي.
وأكدت القوى في بيان وصل "االستقالل" نسخة عنه، ضرورة مواصلة الكفاح 
حتى إحقاق حقوق الش���عب الفلس���طيني كاملة في العودة وتقرير المصير 

واالستقالل الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وأعلنت عن تنظيم اعتصام الس���اعة الثانية عش���رة ظهر غ���د االثنين أمام 
ممثلية البرازيل في منطقة المصيون قرب "جراند بارك"، رفًضا لصفقة شراء 

أسلحة من "دولة االحتالل"، والتوجه لنقل السفارة للقدس المحتلة.
ودعت أيضا للمش���اركة يوم الثالثاء المقبل الس���اعة الثانية عشرة ظهًرا في 
اعتصام أمام ممثلية التشيك –اإلرسال، رفًضا لتصريحات رئيسها والمواقف 

لمنحازة لالحتالل والرافضة لحقوق شعبنا المشروعة.
وطالبت باعتب���ار يوم الجمعة الق���ادم يوًما للتصعي���د الميداني على نقاط 
االحتكاك والتماس مع االحتالل ومس���توطنيه، داعية ألوس���ع مش���اركة في 
فعالي���ات المغير وجبل الريس���ان، والخان األحمر والمزرع���ة الغربية وبلعين 
ونعلين وجميع المواقع، تأكيًدا على تصعيد المقاومة الشعبية مع المحتل.

وثمنت القوى موقف فرسان القدس المعتقلين والمدافعين عن مقدساتها 
اإلس���المية والمسيحية، والذين يتصدون ببسالة للصفقات المشبوهة، وبيع 
األراضي وسماسرة العقارات وما يخطونه من نموذج وطني للعطاء واالنتماء، 
مؤكدة أن حمالت االعتقال واإلقامات الجبرية واإلبعاد عن المدينة لن ترهب 

الشعب الفلسطيني.
ودعت إلس���ناد األس���رى في س���جون االحتالل، وتحميل "إس���رائيل" كامل 
المسؤولية عن تبعات تشريعاتها وممارساتها اإلجرامية بحقهم، الفتة إلى 
أنها )إس���رائيل( من ستقود النفجار الس���جون جراء إمعانها في استهداف 

األسرى واألسيرات.
وأك���دت على أهمية توس���يع حم���الت المقاطعة لالحتالل على المس���توى 
المحلي، وتنظيف األس���واق الفلس���طينية من منتجات االحتالل ووقف كل 

أشكال التطبيع فوًرا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن األس���ير سليم يوس���ف الرجوب )35 عاما(، من مدينة دورا في محافظة 
الخلي���ل إضرابه ع���ن الطعام مج���ددا، وذلك بعد تراجع االحت���الل عن وعده 

باإلفراج عنه، وتجديد االعتقال اإلداري له.
واعتقلت سلطات االحتالل الرجوب في الثاني من كانون اآلِخر 2018، وحولته 

لالعتقال اإلداري.
وكان الرجوب علق سابقا إضرابه عن الطعام بناء على وعد تلقاه 
م���ن مخابرات االحتالل باإلف���راج عنه، لكنه ع���اد لإلضراب بعد 

تمديده.

بعد تجديد اعتقاله اإلداري.. األسير 
الرجوب يجدد إضرابه عن الطعام

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر امس السبت، حملة مداهمات واعتقاالت 

في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
 قوات االحتالل اعتقلت الشاب محمود سامي خلف 

َّ
وأفادت مصادر محلية، بأن

عبيات، خالل اقتحامها مخيم الدهيش���ة في بيت لحم، وفور عملية االقتحام 
اندلع���ت في المخيم مواجهات عنيفة تمّكن الش���بان خاللها من اطالق عدة 

زجاجات حارقة تجاه جيبات وجنود االحتالل.
كما وأصيب خالل المواجهات أحد جنود االحتالل بزجاجة حارقة بشكل مباشٍر 

في المخيم.
وداهمت قوات االحتالل منزل س���امي الجعفري قرب منطقة سارية العلم في 

مدينة الدوحة ومنزل كريم األطرش في مخيم الدهيشة.
وفي الس���ياق، اقتحمت قوات االحتالل حْي المس���اكن الش���عبية في مدينة 

نابلس، في الضفة.
واندلعت المواجهات في قرية اللبن الش���رقية جنوب نابلس، واطلقت قوات 
االحت���الل  خاللها قنابل الصوت، فيما اندلع���ت مواجهات في قرية أم صفا 

شمال غرب رام الله.
كما اقتحمت، قوات االحتالل قرية عراق بورين وقرية س���الم في نابلس، ، 
فيما اندلعت مواجهات في ضاحية ذنابة في طولكرم، فيما   سّلمت قوات 
االحتالل بالغات اس���تدعاء ببلدة بني نعيم ش���رق الخليل واختطفت قوة 
خاصة من جيش االحتالل ش���اًبا بضاحية الس���الم ببلدة عناتا في القدس 

المحتلة.

عقده "مجلس العالقات الدولية – فلسطين" تحت 
بعنوان "مقاطعة االحتالل: استراتيجية وطنية أم 

حراك نخبوي" في مدينة غزة.
وأكد رئيس مجلس العالقات الدولية باسم نعيم 
عل���ى أهمية حم���الت مقاطعة االحت���الل، واصفًا 
اياها باألداة الرئيسية لمواجهة التطبيع ولحصار 

االحتالل االسرائيلي.
وحّذر نعيم م���ن مخاطر التطبيع المتس���ارع بين 

االحتالل وبعض الدول العربية واالسالمية.
م���ن جانب���ه، أوض���ح القي���ادي بحرك���ة الجهاد 

اإلس���المي خضر حبيب أن اتفاقية "أوس���لو" وما 
تبعها من تنس���يق أمني بين السلطة واالحتالل 
كانت أخطر منعطف مّرت به القضية الفلسطينية.

وأّك���د حبيب عل���ى أن حركت���ه تعتب���ر مقاطعة 
االحتالل ضرورة شرعية ووطنية.

ب���دوره، ش���ّدد عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الديموقراطية صال���ح ناصر عل���ى وج���وب فضح 
الرواية اإلسرائيلية وتثبيت الرواية الفلسطينية، 
وصناعة الوعي الوطن���ي الداعم لحركة المقاطعة 

والعمل على تطويرها.

أّم���ا القي���ادي ف���ي حرك���ة المب���ادرة الوطني���ة 
الفلسطينية مازن زقوت فعزا الضعف الجاري في 
حركة المقاطعة لضعف األداء اإلعالمي الرس���مي 

والشعبي في المستويين المحلي والدولي.
من جهت���ه، أشاد الناش���ط في حرك���ة مقاطعة 
االحت���الل أيم���ن علي باإلنج���ازات الكبي���رة التي 
راكمته���ا حركة المقاطعة، والتي كان من ضمنها 
س���حب االس���تثمارات، وفرض العقوب���ات خالل 
األع���وام المنصرم���ة، مؤكدًا على أهمي���ة العمل 

الوطني الموحد للنهوض بحركة المقاطعة.

ال�شمان قبل �شهرين.
واعتبر المشاركون القانون الحالي باطاًل، لما يمثله 
م���ن إجحاف وظلم بح���ق العم���ال، وانتقاص من 

حقوقهم خالل العمل وبعد التقاعد.
وهاجموا ف���ي هتافاتهم وزير العم���ل مأمون أبو 
ش���هال، واالتحاد العام لنقابات عمال فلس���طين، 
وقرارات مؤسس���ة  الحكومة  لق���رارات  ل�"محاباته 

الضمان".
واعتبر العم���ال أن القانون انته���ازي، داعين إلى 
إلغائه، مش���ددين في الوقت ذاته على اس���تمرار 

االعتصامات والفعاليات حتى إسقاطه.
وتساءلوا عن سبب تمسك الحكومة بالقانون في 

الوقت الذي يرفضه العمال.
كما انتقدوا صمت األحزاب والفصائل والقوى على 
الساحة الفلسطينية، مس���تهجنين دور األحزاب 

والقيادات وموقفها مما يحصل للعمال.
يذك���ر أن مئات العمال اعتصموا على دوار المنارة 
منذ مس���اء الخمي���س الماضي، لم���دة ثالثة أيام 
متواصلة وواصلوا نومهم في الش���وارع وسط رام 
الل���ه، مطالبين الحكومة بتعدي���ل القانون وإعادة 
النظ���ر في بنوده، بما يتناس���ب مع حقوق العمال 

والموظفين.
وش���هد مركز المدينة حتى س���اعات متأخرة في 
يوم���ي الخميس والجمعة الماضيين حش���دًا من 

العاملي���ن الرافضين لقرارات الحكومة الس���اعية 
لتطبي���ق القان���ون بصيغته الحالي���ة، حيث ردد 
المشاركون عبارات تدعو إلسقاط القانون، وهتفوا 

بعبارات ضد وزير العمل.
وعبر المشاركون عن عدم ثقتهم بالمسؤولين في 
مؤسس���ة الضمان وهتفوا بعبارات " هي هي هي 

شلة حرامية".
ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 
من رواتب العاملي���ن في ظل تدني األجور، وجعل 
القان���ون إلزامًيا للعمال في الوق���ت الذي يطالب 
في���ه العمال بجعل���ه اختيارًي���ا، وتأمينات العجز 

والشيخوخة وإصابات العمل.

االآالف يعت�شمونقوى رام اهلل

الف�شائل تدعو

حملة مداهمات واعتقاالت بالضفة 
تخللها مواجهات عنيفة 

االستقالل/ وكاالت:
اعتم����دت الجمعية العام����ة لألمم المتح����دة بأغلبية 
س����احقة، خمس����ة مش����اريع قرارات لصال����ح القضية 

الفلسطينية.
و بحسب مصادر فلس���طينية، فإن من بين القرارات 
الت���ي اعتمدته���ا الجمعية العامة لألم���م المتحدة 
في جلس���ة خاصة لها، قرار خ���اص يتعلق بالقدس 
المحتلة، طالب الدول األعضاء بالجمعية العامة بعدم 
االعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة 

المقدس���ة، والحف���اظ على وضعه���ا الحالي ورفض 
كل م���ا حصل خ���الل الفترة الماضية، ال س���يما بعد 
نقل الوالي���ات المتحدة األميركية س���فارتها إليها، 
إضافة لقرار يتعلق بتس���وية القضية الفلسطينية 

بالوسائل السلمية.
وأضافت المصادر، أنه ت����م اعتماد ثالثة قرارات أخرى 
تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في 
األم����م المتحدة، هي: لجنة تخت����ص بمتابعة البرنامج 
اإلعالمي الذي يتعلق بتدريب فلس����طينيين في األمم 

المتحدة على التغطية اإلعالمي����ة وتغطية فعاليات، 
واس����تمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في 
األمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة 

الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
ب����دوره، اعتبر مندوب فلس����طين لدى األم����م المتحدة 
الس����فير رياض منصور أن المجتمع الدولي بتصويته 
عل����ى القرارات الخمس����ة يؤك����د وقوف����ه ودفاعه عن 
قضيتنا الوطنية، رغم ما تبذل����ه اإلدارة األميركية من 

جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك.

الجمعية العامة لألمم المتحدة تعتمد 5 قرارات لصالح فلسطين
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أريزونا/ االستقالل: 
أدى اس���تخدام »متفجرات ملونة« في حفل عائلي، إلى نش���وب حريق هائل 
التهم ما يقارب 470 كيلومترا مربعا من المس���احات الخضراء، وخلف أضرارا 

مادية قيمتها 8 ماليين دوالر أمريكي.
وكش���فت مديرية الغابات في الواليات المتحدة، ألول مرة، عن سبب الحريق 
الهائل الذي اش���تعل في مناطق خضراء واسعة من والية أريزونا األمريكية، 
في شهر نيسان من عام 2017، حيث تبين أن فتيل الحريق كان »متفجرات 

ملونة« تستخدم في العروض السينمائية والترفيهية.
وب���دأ الحريق عندما أطلق األمريكي، دينيس ديك���ي، النار على مجموعة من 
»المتفجرات الملونة« باس���تخدام بندقيته الخاصة، حيث تس���بب ذلك في 
تفجر األلوان وصدور دخان كثيف، وكذلك اشتعال سريع لمساحات العشب 
الج���اف المحيطة بالمكان، ليمتد الحريق إلى أكث���ر من 470 كيلومترا مربعا 

من والية أريزونا.
وتس���ببت الحرائق الهائلة بنزوح مئات الس���كان من منازلهم المنتشرة في 
المنطقة المتضررة، بينما شارك أكثر من 20 مركز إطفاء أمريكي في عمليات 
الس���يطرة على الحرائق وإخماده���ا، العملية التي اس���تغرقت قرابة 7 أيام 

متواصلة.
ونتيجة لما س���بق، حكم على الجاني بخمس سنوات من المراقبة، كما فرض 
عليه س���داد غرام���ة مالية بقيم���ة 500 ألف دوالر أمريك���ي، كتعويض عن 

الخسائر التي سببتها تصرفاته غير المسؤولة تجاه البيئة.

حفل عائلي تسبب بحرق 
470 كيلومترا مربعا!

نيويورك/ االستقالل: 
خضع ش���اب أمريكي لمجموعة م���ن العمليات الجراحية 
التجميلية، التي ساعدت على بناء وجهه من جديد، بعد 

أن أطلق النار على نفس في محاولة إلنهاء حياته.
وكان كاميرون أندرهود )26 عامًا(، قد حاول االنتحار في 
يونيو )حزيران( 2016 بإطالق النار على رأسه، وأدى ذلك 
إلى فقدانه لمعظم فكه السفلي، ومعظم أسنانه، وعانى 

من أضرار كبيرة في أنفه.
وحاول كاميرون الخضوع للعديد من الجراحات التقليدية، 
لك���ن أيًا منها لم تنجح في إعادة ش���كله الطبيعي، قبل 
أن يلج���أ للدكتور إدواردو ريدجرز ف���ي جامعة نيويورك 

النغون هيلث في منهاتن.

وش���ارك طاق���م طبي م���ن 100 ش���خص ف���ي العملية 
الجراحية، التي خضع لها كاميرون على مدى 25 س���اعة 
في يناير )كانون الثاني( الماضي، واس���تخدموا الطباعة 
ثالثي���ة األبع���اد، وقناعًا مطبوع���ًا به���ذه التقنية لوجه 

المتبرع، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وفي حديثه خالل مؤتمر صحفي عاطفي ُعقد مؤخرًا في 
مدينة نيويورك، قال كامي���رون "أنا ممتن للغاية إلجراء 

عملية زرع وجه ألنه منحني فرصة ثانية في الحياة".
وأض���اف "على الرغم من أنني ال أزال أتعافى وأس���تعيد 
اإلحس���اس بالحركة وخاصة في ش���فتي، ما زلت سعيدًا 
للغاي���ة بالنتائج. لدي أنف وف���م من جديد حتى أتمكن 
من االبتسام والتحدث وتناول الطعام الصلب مرة أخرى".

باريس/ االستقالل: 
صوت البرلمان الفرنس���ي على قانون يحظر على الوالدين 
ضرب األطفال لتحذو البالد بذلك حذو غالبية الدول األعضاء 
في االتحاد األوروب���ي رغم عدم النص على عقوبة النتهاك 
مثل هذا القانون. وس���يتم تعديل القانون المدني لينص 
على ضرورة ممارس���ة الس���لطة األبوية دون عنف وأال يلجأ 
الوالدان إلى »العنف الجس���دي أو اللفظي أو النفس���ي وال 
العقاب البدني أو اإلهانة«. وأقر البرلمان الحظر في س���اعة 
مبكرة من صباح الجمع���ة بموافقة 51 صوتا ورفض صوت 

واحد وامتناع ثالثة نواب عن التصويت.
ويلغي القانون حقوقا منحها نابليون للوالدين في أوائل القرن 
التاسع عش����ر وتجيز لهما تأديب األطفال عن طريق العقاب 

البدني. وقالت النائبة مو بوتي من حزب الحركة الديمقراطية 
الذي ينتمي للوسط وهو حليف لحزب الجمهورية إلى األمام 
ال����ذي ينتمي إليه الرئي����س إيمانويل ماكرون ف����ي البرلمان 
»التربية باس����تخدام العنف ال يؤدي إال للمزيد من العنف في 
المجتمع. ويؤدي أيضا إلى الفشل الدراسي والمرض واالنتحار 

والسلوك المعادي للمجتمع واإلجرام«.
وس���تعد الحكومة الفرنس���ية تقريرا عن عنف الوالدين 

وستقترح إجراءات لزيادة الوعي بين اآلباء واألمهات.
وعلى خطا قرار اتخذته الس���ويد عام 1966، سارت نحو 
54 دولة بينها 22 من بي���ن دول االتحاد األوروبي البالغ 
عددها 28 دولة وأصدرت قوانين مشابهة تحظر العقاب 

البدني في المنزل وذلك وفقا لبيانات فرنسية.

اعادة بناء وجه رجل بعد
 إطالقه النار على نفسه

بأمر القانون الفرنسي..
 ال يحق لآلباء ضرب األبناء

كاليفورنيا / االستقالل: 
ال بد وأنك سبق وس���معت بمثلث برمودا الذي تختفي 
فيه الطائرات والس���فن، دون معرفة السبب حتى اآلن، 
لك���ن ما لم تس���مع عن���ه بالتأكيد هو ه���ذه المنطقة 
الغامضة على ح���دود والية نيف���ادا األمريكية، والتي 

اختفت فيها أكثر من ألفي طائرة على مدى 6 عقود.
هذه المساحة الواسعة من غرب الواليات المتحدة التي 
تتك���ون من ثالث نقاط بين والية نيف���ادا الصحراوية 
وكاليفورنيا - رينو والس فيغاس وفريس���نو - تساوي 

نصف حجم انجلترا.
واحدة من أشهر حاالت اختفاء الطائرات كانت مغامرة 
الملياردير س���تيف فوس���يت، الذي أمضى ُجّل حياته 
كطيار متم���رس، واختفت طائرته ذات المحرك الواحد 
على حدود كاليفورنيا / نيفادا في 2007، مما تس���بب 

بحيرة رجال اإلنقاذ.
وفي النهاية تم العثور على بعض العظام التي تعود 
للس���يد فوسيت إلى جانب حطام طائرته، لكن السؤال 
الذي حّير الجميع لوقت طويل، كيف يمكن أن يسقط 

طيار متمرس بطائرته بهذه السهولة؟
وتم العثور على حطام طائرته وبطاقة هويته على بعد 
65 مياًل، بعد أن توس���عت عملي���ة البحث إلى 20 ألف 
ميل مربع من التضاريس في أمريكا، كما ُعثر على موقع 
قريب، ش���هد تحطم ثماني طائرات أخرى فوق مثلث 

نيفادا، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
يقول البعض إن الغموض المحيط بهذا المثلث يعود 
إلى طبيعته الجغرافية والمناخية، والتي تخلق ظروفًا 
جوي���ة فريدة يمك���ن أن تمزق الطائرات في الس���ماء، 
حيث ينتج مزي���ج من رياح المحيط الهادئ س���ريعة 
الحركة والجبال الشاهقة ظاهرة تدعى )موجة الجبال(، 
وه���ي عبارة عن تأثير يمكن أن يرفع الطائرات ويهوي 

بها إلى األرض.
وفي حالة فوس���يت، من المعتقد أن الظروف المناخية 
قد تس���ببت في س���رعة هبوط بمق���دار 400 ميل في 
الس���اعة، في حين أن طائرته يمكن أن تحّلق بس���رعة 
قص���وى تبلغ 300 مياًل في الس���اعة فقط، والفرق بين 

السرعتين تسبب بتحطم الطائرة.

لندن/ االستقالل: 
أظه���رت لقطات تحبس األنف���اس محاولة هبوط طائرة 
إماراتية في أوض���اع مناخية صعبة ج���دا، اضطر إثرها 
قائدها إلى التحليق مجددا بعد أن المس األرض، ليعود 

ويهبط بسالم في محاولة أخرى.
وواجهت طائرة خط���وط طيران اإلمارات اإلعصار »ديانا« 
الذي ضرب بريطاني���ا، عند وصولها لمطار نيوكاس���ل، 
ونجح���ت بالفع���ل بالهب���وط بع���د »عم���ل بطولي« من 
الطيار، وفق���ا لصحيفة »ميرور«. وظه���رت طائرة بوينغ 
777 وه���ي تحاول إتمام عملية الهبوط وس���ط اإلعصار 
القوي، لتالمس األرض في المحاولة األولى، ويقرر الطيار 
العدول ع���ن متابعة الهبوط، ليرتف���ع مرة أخرى ويعيد 

الكرة بنجاح، وسط اإلعصار الذي بدا واضحا.
وقال صاحب الفيدي���و، جوناثان وينتون: »الرياح ضربت 
بقوة 56 كيلومترا في الس���اعة، وحصل���ت الطائرة على 
ارتفعت مرة  للهبوط، وفور مالمستها لألرض،  الموافقة 

أخرى لمحاولة هبوط أكثر سالسة«.
وأض���اف: »ل���م أر في حيات���ي هبوطا مماث���ال في مطار 
نيوكاس���ل«. وعند الهبوط، تم التأكد من سالمة الطائرة 

للطيران، لتغادر نيوكاسل إلى دبي بعد ذلك.

بانكوك/ االستقالل: 
لقي أحد س���كان بانكوك حتفه ي���وم الخميس الماضي 
بعد أن تعرض لحادث أثناء مروره على الطريق الس���ريع 

الذي يمر عبر أراضي المتنزه الوطني للحيوانات.
وذكرت صحيفة "Nation"، أن حادث السير وقع في جزء 
مظلم من الطريق الذي يجتاز حديقة "خاو ياي" الوطنية 
في محافظة ناخون راتشاس���يما، على بعد 200 كم من 

العاصمة التايالندية.
وعثر على الس���ائق التايالندي، الذي يبلغ من العمر 58 
عاما، ميتا في ش���احنته الصغيرة المهشمة بشدة وهي 

على جانب الطريق السريع.
ولم يس���تطع رجال اإلنقاذ إخراج جثته من قمرة القيادة 

إال باستخدام معدات خاصة.
وعثرت الش���رطة بالقرب من السيارة المحطمة على آثار 
أقدام فيل ضخم متجه إلى الغابة التي يخترقها طريق 

السير.
وبدأ حراس الغابة بالبحث عن الفيل الذي تسبب بمقتل 
الس���ائق التايالندي، بحس���ب رجال اإلنق���اذ، ألنه ال بد 
وأن���ه تعرض إلصابات أيضا بس���بب حادث تصادمه مع 

الشاحنة.

فيل »يقتل« رجال 
على طريق عام!

بطولة طيار 
وسط العاصفة

منطقة غامضة اختفت فيها
 2000 طائرة خالل 60 عامًا
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