
غزة/ خالد اشتيوي:
نظمت اللجنة الوطنية ألسر الش���هداء والجرحى بغزة 
أم���س الثالث���اء، وقف���ة احتجاجية لمطالب���ة الحكومة 

الفلس���طينية، بإعادة صرف مخصصات ذوي الشهداء 
الت���ي أوقفتها بداية  والجرحى واألس���رى 
نوفمبر/ ش���باط الجاري.  وشارك في الوقفة 

المستوطنون يهاجمون سكان 
شارع الشهداء وسط الخليل

الخليل/ االستقالل:
المس����توطنين مساء  نفذت مجموعات 
الثالثاء هجومًا على من����ازل المواطنين 
في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، 

جنوب الّضفة الغربية المحتلة .
وأفاد تجمع ش���باب ضّد االس���تيطان 
ب���أّن المس���توطنين هاجم���وا من���ازل 
المواطنين في محيط مدرس���ة قرطبة 

والعين الجديدة.
وسمعت أصوات تكبيرات في عدد من 
األحياء القريب���ة من مدينة الخليل إلى 

الخروج للتصدي للمستوطنين.
المس���توطنون مؤخ���رًا م���ن  وصع���د 
بح���ق  واعتداءاته���م  هجماته���م 
المواطني���ن ف���ي أنح���اء متفرق���ة من 

الضفة الغربية المحتلة.
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غزة/ قاسم األغا:
أّكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلس���طين أمس الثالثاء، رفضها التوقيع 

على البيان الختامي للفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية؛ 
بسبب بنَدين أساسَيين.  وفي تصريحات خاصة ل�"االستقالل"، 

د. الهندي لـ »االستقالل«: »الجهاد« ترفض 
التوقيع على بيان الفصائل بـ »موسكو«

االحتالل يرفض تسليم جثمان
 األسير الشهيد فارس بارود

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين إن االحتالل أبلغ محاميها برفضها تسليم 

جثمان الش���هيد فارس بارود بعد انتهاء تش���ريح جثمانه.  وأكدت 
الهيئ���ة في بي���ان له���ا الثالثاء، أن محام���ي الهيئة كري���م عجوة، 

140 مستوطنــًا وعنصــر
 مخابرات يقتحمون األقصى

االحتالل يهدم 3 منازل ومنشأة 
بالقدس ويصيب 17 مواطنًا بأبوديس

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت جرافات بلدية االحتالل االسرائيلي مساء أمس الثالثاء ثالثة منازل في حي رأس 
العامود ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، فيما أصيب 17 مواطنا باالختناق خالل 

مواجهات مع قوات االحتالل ببلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

رصــاص قناصــي االحتــالل 
يتربــص بأطفــال غــزة 

غزة / سماح المبحوح: 
يواصل االحتالل اإلسرائيلي سياسته الممنهجة باستهداف وقتل المدنيين 

العزل بما فيهم األطفال، على مدار حروبه واعتداءاته المستمرة 
وكذلك مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، 

قطع رواتب المعلمين.. يشعل 
الخالف بين غزة والضفة 

غزة/ دعاء الحطاب: 
تس���بب قطع الس���لطة رواتب 402 معلمًا وموظفًا بوزارة التربية والتعليم في 

قط���اع غزة حالة من االرباك في العملية التعليمية، بفعل تضارب 
الق���رارات بين غ���زة والضفة ، األمر الذي يش���ير الى تصاعد حدة 

وقفــة بغــزة للمطالبــة بإعــادة
 رواتــب الجرحــى وذوي الشهــداء

ادعيس: أول رحالت العمرة ألبناء
 غزة في الرابع من آذار المقبل

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير األوقاف والش����ؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، أن الوزارة 

أنهت الترتيبات المتعلقة برحالت العمرة لمحافظات  قطاع 
غزة بعد توقفها لمدة أربع سنوات، وتم تحديد انطالق أول 

هيئة تحذر من الظروف االعتقالية الصعبة لألسيرات في »الدامون«

غزة/ االستقالل
أعلن���ت وزارة الصحة الفلس���طينية مس���اء أمس 
الثالثاء استش���هاد فتى متأثرا بجراحه الخطيرة 
جراء إصابت���ه بقنبلة غاز بال���رأس  من قبل قوات 

االحتالل "اإلس���رائيلي" ش���رق مخيم البريج وسط 
قطاع غزة يوم الجمع���ة الماضية. وأفاد المتحدث 
باسم وزارة الصحة أشرف القدرة باستشهاد حسن 
نبيل أحمد نوفل )17 عاًما( جراء إصابته بقنبلة غاز 

بالرأس من قبل قوات االحتالل اإلس���رائيلي شرق 
البريج. وقالت مصادر طبية: إن الفتى نوفل أصيب 

الماضية  الجمعة  بالرأس  بقنبلة غاز 
أثناء مش���اركته بمس���يرات العودة 

غزة: شهيد متأثر بجراحه وإصابات في
 الحراك البحري وفعاليات »اإلرباك الليلي«

) APA images (              مو�طنون ينقلون �أحد �ال�شابات خالل فعاليات �حلر�ك �لبحري �شمال قطاع غزة �أم�س

نتنياهو يسعى للقاء وزيري خارجية البحرين والمغرب في »وارسو«

غزة/ قاسم األغا:
كشف مصدر فلس���طيني عن اعتزام القاهرة عقد حوار 
ش���امل يجمع مختلف الفصائل الفلسطينية بالعاصمة 

المصرية. المصدر المطّلع الذي فّضل عدم ذكر اس���مه، 
قال ل�"االستقالل": "هناك مقترح جاّد تقدمت 
به مصر مؤخًرا للفصائل األساس���ية، من أجل 

القاهرة تعتزم عقد حوار فلسطيني
 شامــل الستئنــاف المصالــحة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت جرافات بلدية االحتالل االس���رائيلي مساء أمس الثالثاء 
ثالثة منازل في حي رأس العامود ببلدة سلوان في مدينة القدس 
المحتلة، فيم���ا أصيب 17 مواطنا باالختناق خالل مواجهات مع 

قوات االحتالل ببلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر مقدس���ية بأن جرافات االحتالل ش���رعت عصر 
الثالثاء بهدم منزلين ومخزن للمقدس���ي جمال يحيى ادكيدك 

ونجله مأمون، دون سابق إنذار بحجة البناء بدون ترخيص.
وقال المواطن المقدس���ي ادكيدك، إنه تفاج���أ بعملية الهدم 
بعد تلقيه اتص���االاً من قبل الجيران، وعند وصوله منعته قوات 

االحتالل االقتراب من المكان.
ا بهدم   وأضاف أنه بنى المنزلين قبل ٦ ش���هور، وتسلم اخطاراً
المنزلي���ن، وعند مراجعة مبنى بلدي���ة القدس توصل المحامي 
التف���اق قبل ٣ أس���ابيع بهدم جزء م���ن المنزلين، حتى تنظيم 

األرض في الحي.
ولفت ادكيدك إلى أن أحد المنزلين قيد االنش���اء والثاني جاهز 
للس���كن. وتبلغ مس���احة المنزلين، 1٨٠ مت���رًا مربعًا، فيما تبلغ 

مساحة المخزن ٦٠ مترًا مربعًا.
وأش���ار ادكيدك، إلى أن الجرافات هدمت المخزن على المعدات 

الموجودة فيه، دون السماح لهم بإخراجها.
وكانت بلدية االحتالل هدمت للمقدس���ي جمال ادكيدك منزالاً 
���ا لبلدية االحتالل من���ذ عام 1٩٩٤  ف���ي ع���ام ٢٠٠٠، وقدم طلباً
لترخيص المنزل، وبعد تمكنه من تنفيذ كافة الشروط، وقوبل 

طلبه بالرفض.
وفي ذات الس���ياق، هدمت جرافات بلدي���ة القدس أمس منزالاً 
يعود للمقدسية فريال جعابيص، في حي رأس العامود بسلوان، 

دون سابق انذار.
وأفاد المقدسي رأفت جعابيص أن عمته تسلمت إنذارًا يقضي 
بهدم المنزل، وتوجهت بعدها لمحكمت���ي الصلح والمركزية، 

لتمديد قرار الهدم، إال أنه قوبل بالرفض.

ويقطن في المنزل المواطنة فريال وهي أرملة وخمسة أوالد، كما 
يقطن معها نجل شقيقها وطفله.

وتبلغ مساحة المنزل وفق جعابيص، 1٠٠ متر مربع، ومكون من 
٤ غرف وصالة ومطبخ وحمام.

وتس���تمر قوات االحت���الل وبلديته بمدينة الق���دس المحتلة 
بالتضييق على المقدس���يين ف���ي البلدة القديم���ة من خالل 

عمليات الهدم المستمرة بحجة البناء دون ترخيص.

اإ�ص�ب�ت ومواجه�ت ب�أبو دي�س
ا باالختناق،  ا فلسطينياً وفي تصعيد آخر، أصيب أمس 17 مواطناً
خالل اقتحام قوات االحتالل اإلس���رائيلي بلدة أبو ديس ش���رق 

القدس المحتلة.
���ا أصيبوا جراء  وأف���ادت جمعية الهالل األحم���ر بأن 17 مواطناً

استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خالل اقتحام قوات االحتالل 
بلدة أبو ديس ومحاصرتها مدرسة أبو ديس الثانوية.

بدورها، ذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة، 
وتمركزت في محيط الم���دارس قرب جامعة القدس، وحاصرت 
المنطقة وسط إطالق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه 

الطلبة، ما أدى إلصابة العشرات منهم باالختناق.
وأوضحت أن تلك القوات حاولت اقتحام مدرسة أبو ديس، وذلك 
في أعقاب محاصرتها، حيث اندلعت مواجهات بالمنطقة أطلق 

االحتالل خاللها القنابل الصوتية والغازية.
يذكر أن بل���دة أبو ديس تتعرض بش���كل متواصل العتداءات 
إس���رائيلية، يتخللها اعتقاالت ومداهمات لمنازل المواطنين، 

ومواجهات مع قوات االحتالل.

الضفة المحتلة / االستقالل:
أصيب شاب برصاص االحتالل فجر الثالثاء خالل 
مواجهات ببلدة بيت فوريك ش����رق مدينة نابلس 
شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات 
االحتالل عددا م����ن المواطنين خ����الل مداهمات 

بأنحاء الضفة.
وذكرت مص����ادر محلية أن ش����ابا أصي����ب بعيار 
معدني بالبطن خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
الت����ي اقتحم����ت الحي الش����رقي ببي����ت فوريك، 
وترك����زت المواجهات في الش����ارع الرئيس وقرب 

المقبرة القديمة.
وداهمت ق����وات االحتالل، منزل األس����ير المحرر 
معروف حمدي خطاطبة، وحقق����ت معه ميدانيا، 
وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته، وصادرت مبلغ 

7٠٠ شيقل و ٢٠٠ دينار.

واقتحم����ت كذلك مخي����م عين بيت الم����اء غربي 
نابلس، ونصبت حاجزًا في ش����ارع حيفا المحاذي 
للمخيم، ومنعت المركبات من المرور، كما اقتحمت 
بلدة دير إس����تيا شمال غرب س����لفيت، واعتقلت 

األسير المحرر جهاد نهاد عبد الله.
وداهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مدينة جنين 
ومخيمه����ا وواد برقين ومناط����ق جنوبي المدينة 
واعتقلت أربعة مواطنين، وهم الشاب محمد وضاح 
األسمر، و أشرف  محمد القيس����ي ونجيب عوني 

حويل وعبد الله خالد منصور.
وأضافت المصادر أن جنود االحتالل داهموا بلدات 
كفردان ومثلث الش����هداء وانتشروا على مداخلها 

لساعات.
كما اعتقلت ق����ّوات االحتالل، عددا من المواطنين 
في محافظة الخليل، واقتحم����ت منازل وصادرت 

سيارة ومبالغ مالية في أنحاء متفرقة من المحافظة.
ففي بلدة بيت أّمر شمال محافظة الخليل، اعتقلت 
قّوات االحتالل الش����اب يوس����ف إبراهيم صبري 
ع����وض )٢5 عامًا(، وص����ادرت مركبته بعد اقتحام 
منزله وتفتيش����ه، كم����ا اعتقلت ق����ّوات االحتالل 
الّش����اب وحيد خّطاب أبو مارية، بعد اقتحام منزله 

في البلدة.
وفي مدينة الخليل، صادرت قّوات االحتالل مبالغ 
مالية من منزل الوزير األسبق عيسى الجعبري، بعد 
اقتحام منزله، في وقت اقتحمت فيه قّوة عسكرية 
أخرى من جي����ش االحتالل منزل األس����ير المحرر 

وّضاح أبو جحيشة في بلدة إذنا غربي المحافظة.
وفي بلدة بيت جاال شمال غربي بيت لحم، اقتحمت 
قّوة عس����كرية من جيش االحتالل مطبعة وأجرت 

عمليات تفتيش داخلها.

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم مس���توطنون متطرفون وعناصر من مخابرات 
االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء، المسجد األقصى 
المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة.

ووفرت شرطة االحتالل الحماية الكاملة للمقتحمين 
اليهود بدءءًامن دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم 
في باح���ات األقصى وانته���اء بخروجه���م من باب 

السلسلة.
وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة 
أن شرطة االحتالل أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام 
���ا م���ن الجامعات  ا بينه���م ٨٣ طالباً 1٢٦ مس���توطناً
والمعاهد اليهودية للمس���جد األقصى. وأوضحت أن 
هؤالء المتطرفين نظموا جوالت استفزازية في باحات 
المس���جد، وتلقوا ش���روحات عن "الهيكل" المزعوم، 
وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية أثناء االقتحام. 
ا من مخابرات  وفي س���ياق متصل، اقتحم 1٤ عنصراً
االحتالل اليوم ساحات األقصى، وتجولوا في باحاته. 
وواصلت ش���رطة االحتالل فرض قيودها على دخول 
المصلين الوافدين من الق���دس والداخل المحتلين 
لألقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند 

األبواب لحين خروجهم منها.
���ا )عدا الجمعة والس���بت(  ويتع���رض األقصى يومياً
لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين 

وشرطة االحتالل، وعلى فترتين صباحية ومسائية.

إصابة شاب واعتقاالت بمداهمات في الضفة

القدس المحتلة/االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي، المواطن جمال 
بكي���رات على ه���دم منزله في قري���ة صور باهر 
جنوب ش���رق القدس المحتلة، بيده، بحجة البناء 

دون ترخيص.
صدرت  وقال المواطن بكيرات: إن بلدية االحتالل أاً
قرار هدم لمنزله، وأمهلته حتى مطلع آذار/ مارس 
ا، وإال س���تقوم  القادم لتنفيذ ق���رار الهدم ذاتياً

جرافاته���ا وآلياته���ا بتنفيذه وعلي���ه دفع أجرة 
الهدم لها وللطواقم المرافقة.

وأضاف بكيرات لمركز معلوم���ات وادي حلوة أن 
نجله وعائلته المؤلفة من 5 أفراد، يعيش���ون في 

ا. ا مربعاً المنزل البالغة مساحته ٤٠ متراً
وأشار إلى أنه بنى المنزل قبل 5 سنوات، وفرضت 
عليه البلدي���ة »غرامة مالية/مخالفة بناء« ٢5 ألف 
ش���يكل، ومن المتوقع أن تف���رض عليه مخالفة 

ثانية بقيمة ٢5٠٠ ش���يكل، رغ���م تنفيذه قرار 
الهدم.

وذك���ر مركز المعلومات أن 11 منش���أة معظمها 
سكنية، هدمت بأيدي أصحابها منذ مطلع العام 
الجاري، حيث تجبر بلدية االحتالل المقدس���يين 
على هدم منش���آتهم بأيديه���م مهددة بفرض 
غرامات مالية أو عقوبة الحبس الفعلي عليهم في 

حال عدم التنفيذ.

140  مستوطنًا 
وعنصر مخابرات 
يقتحمون األقصى

االحتالل يجبر مقدسيًا على هدم منزله بيده

خانيونس / االستقالل:
توغلت عدة جرافات عسكرية إس���رائيلية أمس الثالثاء، لمسافة محدودة شرقي بلدة 
خزاعة جنوب قطاع غزة. وأفاد ش���هود عيان أن س���ت جرافات عس���كرية إس���رائيلية 
توغلت عبر بوابة »السناطي« ش���رقي بلدة خزاعة وباشرت بعملية تجريف فور توغلها 
ة إلى تواجد عدد من  بمحاذاة الشريط الحدودي، وبإس���ناد من طائرات بدون طيار؛ الفتاً

اآلليات العسكرية داخل الشريط الحدودي إلسناد القوات المتوغلة.

اللد / االستقالل:
ا يمنع ما تسمى بدائرة  ا قضائياً اس���تصدر المحامي الفلس���طيني قيس يوس���ف ناصر أمراً
األراضي االس���رائيلية من هدم وإخالء منزل المواطن شاهر أبو عليان من مدينة اللد بالداخل 
الفلسطيني المحتل. وحصل ناصر على القرار بعد معركة قضائية طويلة في محكمة الصلح 
والمركزية والمحكمة العليا وقبل يوم واحد من موعد تنفيذ أمر الهدم، والذي حضرت »دائرة 
األراضي« لتنفيذه يوم االثنين الماضي. ومرت العائلة في األيام األخيرة في حالة من الخوف 
ا لتنفيذ الهدم، حتى اس���تصدر المحامي ناصر بعد جهود قضائية مضنية  والقلق تحس���باً
ا يعلق الهدم إلى حين أن تبت المحكمة المركزية بش���كل نهائي في القضية. وصدر  ق���راراً
قرار التجميد بعد أن بّين المحامي ناصر للمحكمة الظروف الشخصية القاسية للعائلة، وأن 
تنفيذ الهدم يعني تهجير عائلة بكاملها إلى الشارع حيث ال تملك العائلة أي سكن بديل.

كم����ا أثبت أن قرار »دائرة األراضي« ه����دم المنزل وعدم تنظيم ملكية صاحب المنزل على 
األرض يستند إلى معلومات ومقاييس خاطئة وغير قانونية.

وناش����د صاحب المنزل شاهر أبو عليان كل الجهات الش����عبية والرسمية في اللد وقطريا 
ومنهم أعضاء بلدية اللد العرب والنواب العرب مساعدته عاجالاً أمام المسؤولين في »دائرة 

األراضي« من أجل تنظيم ملكيته لألرض وإلغاء أمر الهدم واإلخالء كليًا.

قرار بتجميد أمر هدم منزل باللد

توغل إسرائيلي محدود 
وأعمال تجريف شرق خزاعة

االحتالل يهدم 3 منازل ومنشأة بالقدس ويصيب 17 مواطنًا بأبو ديس

االحتالل يوا�صل �صي��صة هدم من�زل املواطنيني يف القد�س 
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غزة/ قاسم األغا:
أّكدت حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين أمس 
الثاث���اء، رفضه���ا التوقي���ع على البي���ان الختامي 
للفصائ���ل الفلس���طينية في العاصمة الروس���ية؛ 

بسبب بنَدين أساسَيين.
 وفي تصريحات خاصة ل�"االستقال"، قال عضو 
المكتب السياس����ي للحركة رئي����س وفدها إلى 
"موسكو" د. محمد الهندي: "إن الجهاد اإلسامي 
ترفض بندين أساسيين في البيان، األول اعتبار 
منظم����ة التحرير الفلس����طينية ممثا ش����رعًيا 
ووحي����ًدا، دون ربط ذلك بإعادة بنائها وتطويرها 
وفق اتفاق القاهرة 2005". ة وأضاف د. الهندي: 

"أما البند الثاني الذي رفضته الجهاد، المتعلق بإقامة الدولة الفلس����طينية على حدود 
عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية".

 وانطلقت في "موس���كو" أول أمس، جلس���ات حوار بين وفود من )12( فصيًا فلسطينًيا، من 
بينها حركت���ا "فتح" و"حماس"، بدعوة من معهد "االستش���راق" التابع للخارجية الروس���ية، 
على أن تختتم الحوارات بلقاء مع وزير الخارجية "س���يرغي الفروف" ونائبه المبعوث الخاص 

للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط "ميخائيل بوغدانوف".

غزة/ االستقال:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلس����امي، د. وليد القطط����ي، إنه ال يوجد 
أي اختراق في ملف المصالحة، س����واء في 
مباحثات )القاهرة( عبر الوساطة المصرية، 

أو من خال مباحثات )موسكو( حاليًا. 
وق����ال القططي ف����ي تصريح ل����ه: »أن أفق 
إتم����ام المصالح����ة غي����ر واضح ف����ي هذه 
المرحلة، وبحس����ب رؤية الجهاد اإلسامي 
الحل في إعادة صياغة المش����روع الوطني 
النظام السياسي  الفلسطيني، وإعادة بناء 
لمنظمة  االعتب����ار  وإع����ادة  الفلس����طيني، 
ال����كل  لتجم����ع  الفلس����طينية؛  التحري����ر 

الفلسطيني.
وأضاف أن مل����ف )التهدئة( مع إس����رائيل 

بوس����اطة مصرية، ما زال يراوح مكانه، مشيرًا 
إل����ى أن تفاهم����ات تخفيف الحص����ار التي 
كان من ضمنه����ا المنحة القطري����ة، كان من 
المفت����رض أن تكون مدخًا إلنه����اء الحصار، 
ال����ذي حدث بعد ذلك أن االحتال اس����تخدم 

ه����ذه المنح����ة لابتزاز السياس����ي للش����عب 
الفلسطيني.

وتاب����ع« لألس����ف ال يوج����د جديد ف����ي ملف 
تراوح  المح����دودة  والتفاهمات  »التهدئ����ة«، 
مكانها، بل وتراجعت بتملص العدو من بعض 
التزاماته تجاه تخفي����ف وإنهاء الحصار، هذا 

عدا عن أن العدو ف����ي مرحلة انتخابات، 
وتوجد حساس����ية من اتخاذ أي قرارات 
جدي����دة، ُتفس����ر أنه����ا ضعيف����ة أمام 

المقاومة. 
وح����ول اتهامات الحرك����ة بالعمل خارج 
غرف����ة العملي����ات المش����تركة، ش����دد 
القي����ادي في حركة الجهاد اإلس����امي، 
أن الحركة وذراعها العس����كري س����رايا 
الق����دس، يعملون ف����ي إط����ار التوافق 
الفلس����طيني، مؤكدًا أن هناك  الوطني 
توافق����ًا وطنيًا عل����ى أال ُيس����مح للعدو 
بتغيير قواعد االش����تباك، وأال ُيس����مح 
له أن يس����تبيح الدم الفلس����طيني، وأن 
ُيعاق����ب الع����دو عندم����ا يخت����رق هذه 
المعادلة، وبذلك الجهاد اإلسامي، ملتزم 

بهذا التوافق ويعمل في إطاره.
وأردف: حت����ى تفاهم����ات غرف����ة العمليات 
المشتركة، تسمح للمقاومة الفلسطينية في 
بع����ض األحيان أو في فت����رات معينة، أن ترد 

على العدوان اإلسرائيلي. 

د. القططي: ال أفق للمصالحة وال جديد
 بالتهدئة ولم نخرج عن قرارات الغرفة المشتركة

سبب بنَدْين أساسَيْين

د. الهندي لـ »االستقالل«: »الجهاد« ترفض 
التوقيع على بيان الفصائل بـ »موسكو«

رام الله/ االستقال:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن إن االحتال أبلغ 
محاميها برفضها تسليم جثمان الشهيد فارس بارود بعد 

انتهاء تشريح جثمانه.
وأكدت الهيئة في بيان لها الثاثاء، أن محامي الهيئة كريم 
عج���وة، والمتواجد ف���ي معهد الطب العدل���ي، حيث يجري 
تش���ريح جثمان الش���هيد فارس بارود، بحض���ور مدير عام 
الطب الش���رعي الفلس���طيني الطبيب ريان العلي أن شرطة 

االحتال أبلغته برفض تسليم الجثمان.
وتابع المحام���ي أبو عجوة، "أبلغونا بالرفض بالرغم من وجود 

قرار من المحكمة بتسليم الجثمان".
وأوضح عجوة أن���ه تفاجأ بقرار االحت���ال، والتي أبلغته أنه 
س���يتم تقديم طلب لمحكمة بئر السبع المركزية للنظر في 

قرار القاضي حول الموافقة على تسليم الجثمان.
وأكد عجوة أن محكمة بئر السبع وافقت في وقت سابق على 

طلب الهيئة بتشريح الجثمان وبعد ذلك تسليمه فوًرا.
وتابع "س���نضطر النتظ���ار الرد على طلب ش���رطة االحتال 

للتراجع عن تسليم الجثمان".
وأفادت الهيئة نقا عن مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني 

الطبيب ريان العلي الذي شارك في 
عملية تشريح جثمان الشهيد بارود 
في معهد "ابو كبير" اليوم، أن نتائج 
التش���ريح تفيد بتعرض���ه إلهمال 
طب���ي واضح عل���ى مدار الس���نوات 

الماضية.
الرئيسي  السبب  أن  التشريح  وبين 
للوف���اة إصابته باحتش���اء حاد في 
عضلة القلب نتيج���ة انغاق كامل 
في الشريان التاجي األيسر األمامي 
)جلطة قلبية( وأمراض أخرى مزمنة 

وخطيرة.
وأوضح الطبيب العلي أن الش���هيد 

 ،C بارود عانى م���ن مرض التهاب الكبد الوبائ���ي من النوع
وداء ارتف���اع ضغط الدم الش���رياني ومن قرحة في المعدة، 
حيث حصل لدية نزيف حاد جدا في المعدة نتيجة القرحة 

في أواخر العام الماضي.
ولفت إلى أن الحالة الصحية للش���هيد بارود كانت س���يئة 
للغاية خال األش���هر الماضية بس���بب إصابته بتشمع في 

الكبد ف���ي مراحله األخيرة نتيجة 
اإلصابة بفايروس الكبد الوبائي.

أن  العل���ي  الطبي���ب  وبي���ن 
الت���ي  الصحي���ة  االنتكاس���ة 
حصلت لدية قبيل استشهاده 
بتاريخ ٢٠١٩/٢/٥ والتي ادخل 
عل���ى إثره���ا الى مستش���فى 
ت���م  اإلس���رائيلي،  س���وروكا 
ال���دم  بتجرث���م  تش���خيصها 
المعدة،  قرح���ة  انفجار  نتيجة 
باإلضاف���ة لوجود االستس���قاء 
وتجمع السوائل داخل تجويف 
الكبدي،  التشمع  نتيجة  البطن 

وايضا إصابته بفشل كلوي مزمن.
وأك���د على ضرورة الوقوف عند جميع حيثيات استش���هاد 
بارود، إلب���راز مدى االهم���ال الطبي الذي تع���رض له خال 
األعوام الماضية، وعلى وجود تشخيص طبي خاطئ لحالته 

الصحية عند ادخاله المستشفى قبيل استشهاده.
كما أف���اد محامي هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين كريم 

عجوة بأن ش���رطة االحتال أبلغته برفض تس���ليم الجثمان 
بعد انتهاء التش���ريح، بالرغم من وجود ق���رار من المحكمة 

بتسليمه.
وحملت هيئة شؤون األس���رى والمحررين سلطات االحتال 
اإلس���رائيلية وإدارة مصلحة سجونها المس���ؤولية الكاملة 
عن حياة الش���هيد بارود الذي تع���رض لقتل طبي ممنهج 
ومتواص���ل على مدار عدة س���نوات حتى أصي���ب بأمراض 
خطيرة ومميتة كتش���مع الكبد والفش���ل الكلوي وانسداد 
ش���رايين القلب بش���كل كامل وغيرها، دون ان تش���خص 
حالته الصحية بالش���كل الصحيح أو تقدم له أية عاجات أو 

فحوصات سابقة.
ولفتت الهيئة الى أنه وباستشهاد بارود يرتفع عدد شهداء 

الحركة األسيرة منذ العام 67 الى 218 شهيدا.
يذكر أن األس���ير الش���هيد بارود من قطاع غزة، اعتقل في 
آذار 1991 ومحكوم بالس���جن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، 
وعانى من حرمان الزي���ارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته 
دون أن تراه، واستش���هد األربعاء المنصرم داخل س���جون 
االحتال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى 

مستشفى "سوروكا" اإلسرائيلي.

االحتالل يرفض تسليم جثمان األسير الشهيد فارس بارود

االستقال/ وكاالت:
أك���د رئي���س المكت���ب السياس���ي لحركة 
"حم���اس" إس���ماعيل هنية أم���س الثاثاء، 
على ض���رورة تحقيق الوح���دة الوطنية على 
أساس الشراكة وترتيب البيت الفلسطيني 
وإعادة بناء نظامه السياس���ي وفق ما تم في 
االتفاقات الس���ابقة واحترام إرادة الش���عب 
الفلسطيني في الذهاب إلى انتخابات عامة 

وشاملة.
ج���اء ذلك خ���ال لق���اء هني���ة بع���دد من 
بمق���ر جري���دة  الصحفيي���ن واإلعاميي���ن 
"المصري اليوم" بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفق بيان صدر عن مكت���ب هنية الثاثاء، 

فقد اس���تعرض خال اللق���اء الظروف التي 
تمر بها القضية الفلس���طينية والتحديات 
التي أمامها في ظ���ل ما تمر به المنطقة من 
ظروف تنعكس على القضية الفلس���طينية 
وس���بل الخروج من ه���ذه الحال���ة بتحقيق 
الوحدة الوطنية على أساس حماية القضية 
الفلس���طينية والوقوف أم���ام كل محاوالت 
تصفي���ة وتهميش القضية الفلس���طينية 
وحشد الدعم العربي واإلسامي والدولي لها 
وتكثيف التنس���يق مع األشقاء العرب وفي 
مقدمتهم الشقيقة مصر في تحقيق طموح 

وثوابت الشعب الفلسطيني.
وأكد هنية على عمق العاقة بين الش���عبين 

المصري والفلس���طيني وخاص���ة في قطاع 
غزة، "وغزة س���تبقى أمينة على األمن القومي 
المص���ري". وق���دم هنية وفق بي���ان مكتبه، 
تهانيه لمصر رئاسة وشعبًا بتسلمها رئاسة 
االتحاد االفريقي، متمنًيا لرئاستها التوفيق 
والس���داد بم���ا يحقق طم���وح وآم���ال القارة 
االفريقية وتعزيز دعم القضية الفلسطينية 

في مواجهة التحديات.
وغ���ادر رئي���س المكتب السياس���ي لحركة 
حماس إس���ماعيل هنية قبل أيام على رأس 
وفد م���ن الحركة غزة إلى القاه���رة عبر معبر 
رفح، حي���ث أج���رى مجموعة م���ن اللقاءات 

والزيارات.

رام الله/ االستقال:
اعتقل االحتال اإلسرائيلي مساء الثاثاء، الشاب موسى الخطيب وذلك بكمين أعد له على 

مفرق جبع بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مراسلنا بأن الشاب الخطيب اعتقل خال عودته لمنزله حيث أفرج جهاز األمن الوقائي 

في رام الله وسط الضفة عنه.
وكان جهاز األمن الوقائي اعتقل الش���اب موس���ى الذي قضى س���ابقا أكثر من 4 أعوام في 

سجون االحتال.
كما تعرض منزله لعشرات االقتحامات ليا ونهارا من قبل قوات االحتال لتعيث به خرابا.

وكتبت زوجته تغريد س���لهب على صفحتها ب«فيس���بوك« مس���اء اليوم »لم يتأنوْا عليه 
لحظات يعانق فيها نسيم حرية زائفة .. لم نعد ندري انقول تنسيق أمني ام أنهما وجهان 
لعملة واحدة؟؟! ..«. وأضافت س���لهب »س���اعات تأملنا وحلمنا فيها باللقاء حتى وضعوا له 
عائق���ا احتاليا ليختطفه قبل وصوله حتى لحضن أبنائه .. ماذا نقول .. ماذا نصنع ؟؟ فقط 

حسيبنا الله ... #سلطة_احتال«.

االحتالل يعتقل شابًا بعد ساعة 
من إطالق وقائي رام الله سراحه

هنية يؤكد على ضرورة تحقيق
 الوحدة على أساس الشراكة



األربعاء 8 جمادى اآلخرة 1440 هــ 13 فبراير 2019 م

فمنذ حروبه العدوانية الثالثة األخيرة على 
قطاع غزة وانطالق مس���يرات العودة الكبرى 
في ش���هر م���ارس 2018 ، قت���ل االحتالل 
اإلس���رائيلي حوالي 2500 طفل  منهم 38 
طفال منذ انطالق  المس���يرات في 30 مارس 
/ آذار الماضي ، آخرهم قتل الطفل حس���ن 
ش���لبي ) 14عاما ( والطفل حمزة اشتيوي ) 

17عاما(. 
فالطفل ش���لبي الذي استشهد إثر أصابته 
بعيار ناري بالصدر ، و الطفل اشتيوي بعيار 
آخ���ر بالرقبة ي���وم الجمع���ة الماضية خالل 
مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى على 
الحدود الش���رقية للقطاع ، قنصهم جندي 
إس���رائيلي حاقد على بعد مئات األمتار من 
الس���لك الفاصل ، دون أن يحملوا س���الح أو 

يشكلوا خطرًا عليه . 
وكان���ت منظمة األم���م المتح���دة للطفولة 
بإنه���اء   ، مؤخ���رًا  طالب���ت  )يونيس���يف(، 
اس���تهداف األطف���ال في فلس���طين، بعد 
استش���هاد طفلين في قطاع غزة المحاصر 

برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي.
وفي بيان نش���رته عبر موقعها اإللكتروني، 
أعربت المنظمة عن عميق الحزن إزاء "مقتل 
الطفلين"، في إشارة إلى حمزة اشتيوي )17 
عام���ًا( وحس���ن ش���لبي )14 عام���ًا(، الذين 
استشهدا برصاص إسرائيلي الجمعة أثناء 
مشاركتهما في مس���يرات العودة السلمية 

على حدود القطاع.

قتل ممنهج
القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي أحمد 
المدلل رأى أن جرائم االحتالل اإلس���رائيلي 
بحق أبناء الش���عب الفلس���طيني بما فيهم 
األطفال تعكس الفشل الذريع الذي يصيب 
المنظومة األمنية و العسكرية الصهيونية 
، ف���ي مواجه���ة وإجهاض نض���ال وصمود 
الشعب ، مشددا على أن االحتالل يحاول أن 

يغطي فشله بقتل األطفال بدم بارد . 
وأوض���ح المدلل ل�"االس���تقالل" أن األطفال 
الع���زل ال يش���كلون خط���را عل���ى الجن���ود 
اإلسرائيليين المدججين باألسلحة ، واصفا 
الذين  بالمجرمين  وقادتهم  االحتالل  جنود 
ال يعرف���ون طري���ق اإلنس���انية وال معن���ى 
للقوانين والمواثي���ق الدولية التي يتنصل 

منها باستمرار. 
وبي���ن أن ش���رائح الش���عب الفلس���طيني 
كافة بما فيهم األطف���ال يتعرضون للقتل 

الممنه���ج من قب���ل االحتالل اإلس���رائيلي 
أمام أنظار منظمات حقوق االنسان الدولية 
واألمم المتحدة ، مما يجعلهم ش���ركاء إزاء 

الصمت على جرائم االحتالل . 
وأش���ار إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يهدف 
من خ���الل قتل األطف���ال إلى إب���ادة الجيل 
الق���ادم ، الت���ي تتمثل فلس���طين بأحالمه 
وعقله ووعيه وثقافته ، وهو الجيل المقاوم 
الذي س���يحمل راية الجهاد والمقاومة  عن 

أسالفه . 

جرائم حرب
عض���و اللجنة القانوني���ة والتواصل الدولي 
للهيئ���ة الوطني���ة الُعليا لمس���يرة العودة 
وكس���ر الحصار صالح عبد العاطي ، أكد أن 
قتل االحتالل اإلسرائيلي األطفال بمسيرات 
العودة وخالل ح���روب وعدوانه على القطاع، 
جرائم جرب مكتمل���ة األركان، وفق القانون 

الدولي والقانون الدولي اإلنساني .
وقال عبد العاطي ل�"االستقالل":" إن القوانين 
الدولي���ة نصت على حماية المدنيين عموما 

واألطفال على وجه الخص���وص ، الواقعين 
المس���لحة، وأن  والنزاعات  االحت���الل  تحت 
ارتكاب القتل العمد واستهدافهم ، جرائم 

ترتقى لمستوى جرائم الحرب " . 
وأض���اف : " يح���اول االحتالل اإلس���رائيلي 
من خالل اس���تهداف األطف���ال فتح الجدل 
للرأي العام العربي والدولي حول مس���يرات 
العودة " ، مش���ددا على أن جرائم االحتالل 
بحق المدنيين من ضمنهم األطفال تتطلب 

تحركًا دوليًا جادًا ؛ لوقف استهدافهم . 
واعتبر أن موجة االدانات واالس���تنكار التي 
تبديه���ا مؤسس���ات المجتم���ع الدولي إزاء 
جرائ���م االحتالل بح���ق المدنيين خصوصا 
األطف���ال ، لم تع���د ذات أهمي���ة لحكومة 
االحتالل التي تس���تمر على ذات النهج في 

قتلهم واستهدافهم عن عمد . 
وأكد أن السلطة الفلس���طينية مقصرة في 
دفع المحاكم الدولية في معاقبة ومس���ائلة 
مجرمي الحرب اإلس���رائيليين ، نتيجة عدم 
إحالته���ا ملف���ات الجرائ���م ، واقتصار ذلك 
عل���ى االس���تيطان دون غيره م���ن الملفات 
التي يج���ب أن يعاقب عليها قادة االحتالل 
اإلسرائيلي  ، مش���يرا إلى ضرورة أن تقاطع 
السلطة "إس���رائيل"  ووضعها على القائمة 
السوداء ، وكذلك العمل على إحالة الملفات 
في كافة الجرائم لتقصير إجراءات المدعي 
العام بمحكم���ة الجنايات الدولية في اتخاذ 

العقوبات الالزمة ضدهم . 
وانطلقت مس���يرة العودة في قطاع غزة في 
30 م���ارس/ آذار 2018 حي���ث نصبت خيام 
الع���ودة على بعد مئات األمتار من الس���ياج 
الفاصل بي���ن القطاع وفلس���طين المحتلة 
س���نة 1948. وواج���ه االحت���الل المس���يرة 
الس���لمية بالرصاص الح���ي وقنابل الغاز ما 
أدى إلى استش���هاد وإصابة اآلالف بينهم 

صحفيون ومسعفون.

خالل مشاركتهم في مسيرة العودة

رصــاص قناصــي االحتــالل يتربــص بأطفــال غــزة 

الداخل المحتل/ االستقالل:
تقدم مرك���زا "عدالة" و"المي���زان" بالتماس 
للمحكمة اإلس���رائيلية العليا لالس���تئناف 
عل���ى ق���رار محكمة بئ���ر الس���بع المركزية 
القاضي بإمكانية التنكر لحق أهالي غزة في 

الحصول على تعويضات.
وش���دد المركزان، عل���ى أن ق���رار المحكمة 
بن���د  وتعدي���ل  اإلس���رائيلية  المركزي���ة 
القانون يتناقضان كلًي���ا ويخالفان القانون 
اإلس���رائيلي والدولي، إذ ينص األخير على 
ح���ق المتض���رر من مث���ل ه���ذه العمليات 
بالحص���ول عل���ى تعويض مالئ���م، ما يثير 
الشكوك حول انتهاك هذا القرار لمعاهدة 
روم���ا بمن���ع الضحايا م���ن تقدي���م دعوى 

تعويضات.
ويس���تذكر المركزان الحقوقي���ان أن قوات 

الجي���ش اإلس���رائيلي أطلق���ت بتاريخ 16 
نوفمبر2014، النار على الصبي عطية فتحي 
النباهي���ن )15 عاًم���ا( من قطاع غ���زة أثناء 
وجوده ف���ي األرض المملوكة للعائلة، حيث 
لم يكن بحوزته أي سالح ولم يقم بأي عنف، 
مما تس���بب في إصابته بشلل رباعي وأصبح 

مقعًدا وغير قادر على الحركة مدى الحياة.
ورفض���ت محكمة بئر الس���بع ف���ي نوفمبر 
الع���ام المنصرم طلًب���ا قدم���ه بالنيابة عن 
أس���رة النباهين مركزا عدالة والميزان، ولكن 
المحكمة أصدرت حكًما يمنع تقديم دعوى 
تعويضات عند التع���رض لإلصابة على يد 
الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة بذريعة أن 

القطاع "كيان معاد".
وج���اء في حيثي���ات حكم المحكم���ة "أنه ال 
يحق لس���كان منطق���ة تعتبره���ا الحكومة 

اإلس���رائيلية كيانًا معاديًا، ه���ذا ما أعلنته 
الحكومة اإلسرائيلية حول قطاع غزة في عام 
2007( أن يطالبوا بتعويضات من إسرائيل 

ألي سبب".
وق���دم المركزان اس���تئناًفا للمحكمة العليا 
عل���ى ق���رار المحكم���ة المركزي���ة ف���ي بئر 
الس���بع، حيث أش���ارا إلى أن قرار محكمة بئر 
الس���بع والتعديل رقم )8( مخالفان للقانون 
اإلسرائيلي والقانون الدولي والذين يكفالن 
للمدنيي���ن المحميي���ن حق الوص���ول الى 
تعويض���ات مالئمة. وطال���ب المركزان في 
العليا  المحكمة اإلس���رائيلية  االس���تئناف 
بإلغ���اء قرار محكم���ة بئر الس���بع والبت في 

مخالفة التعديل للدستور.
ويتبن���ى التعدي���ل رقم 8 نظري���ة "األعداء 
األجانب" التي باتت محرمة وتم حظرها منذ 

انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ تقتضي 
هذه النظري���ة "أن أي فرد يوجد في منطقة 
تعتبر كيانًا معاديًا يعتب���ر عدوًا"، فتحمل 
هذه النظرية ف���ي طياتها عنصرية واضحة 
وانتهاًكا لحقوق اإلنسان وتبيح مهاجمتهم 

وإلحاق الضرر بهم.
وأوضحت نائب���ة مدير مركز عدالة المحامية 
سوسن زهر ذلك بالقول إنه بإقرار دستورية 
القان���ون ف���إن ق���رار محكم���ة بئر الس���بع 
يمن���ح حصانة كاملة للم���س وإلحاق الضرر 
بالمدنيين، حتى لو كان س���ببها اإلهمال أو 
إلحاق الضرر بهم خالل عملية غير عسكرية 
أو خ���الل فترة التهدئ���ة أو عدم وجود حرب 

من األساس.
وقالت "حصان���ة كهذه ال يمك���ن اعتبارها 
قانوني���ة حي���ث إن التعديل س���ابق الذكر 

يعني أن للجنود اإلس���رائيليين والسلطات 
الحكومي���ة اإلس���رائيلية حصان���ة ضد أي 
مطالب بتعويضات عن ضرر تسببوا فيه، بما 
في ذلك دفع تعويض���ات للمتضررين حال 
كان���وا في منطقة قت���ال أو تواجدوا حول أو 
في كيان معاد حتى حين يأخذ الضرر منحى 
انتهاك القانون المحلي والدولي ويتس���بب 
ف���ي إيذاء المدنيين". م���ن جانبه، أكد مدير 
الدولية في  والعالق���ات  االتص���االت  وحدة 
المرك���ز الحقوقي محمود أبو رحمة أن قانون 
المدنية اإلس���رائيلي ولس���نوات  األض���رار 
عدي���دة أنكر على الضحايا الفلس���طينيين 

وصولهم لتعويضات مشروعة .
وبّي���ن أن القانون ينص على "أن إس���رائيل 
ليس���ت مس���ؤولة عن األضرار الواقعة خالل 
أعمال قتالية يقوم بها الجيش اإلسرائيلي".

استئناف لمنظمتين ضد قرار »إسرائيل« بحرمان ضحايا من غزة مقاضاتها

غزة / �سماح املبحوح: 
املمنهج��ة  �سيا�ست��ه  الإ�سرائيل��ي  الحت��ال  يوا�س��ل 
با�ستهداف وقتل املدنيني العزل مبا فيهم الأطفال، على 
م��دار حروب��ه واعتداءاته امل�ستم��رة وكذلك م�سريات 

الع��ودة الك��رى عل��ى احل��دود ال�سرقية لقط��اع غزة، 
�سارب��ًا بعر���ض احلائ��ط القوان��ني واملواثي��ق الدولية 
التي تن�ض على حماي��ة وتوفري الأمن لهم.  وي�ستهدف 
جنود الحت��ال الإ�سرائيلي عمدًا، بتعليمات عليا من 

قادته��م، اأبرزه��م رئي�ض الوزراء ال�سهي��وين ) بنيامني 
نتنياه��و( وحكومته العن�سرية، الأطف��ال فريتقي من 
بينهم �سهداء ، وع�سرات اجلرحى، وبع�سهم يعانون من 

اإعاقات دائمة. 

المدلل: استهداف االحتالل لألطفال 
يعكس فشله في مواجهة صمود شعبنا

األربعاء 8 جمادى اآلخرة 1440 هــ 13 فبراير 2019 م

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ اعمال 
بلديـة خان يونس

ا�شم امل�شروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / 
)MDPIII-CI( الدورة الأوىل

ا�شم امل�شروع الفرعي: �شيانة مرافق البلدية

 1( حصل���ت منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئ���ات المحلية -  على منحة 
م���ن مجموعة من الش���ركاء والممولين باإلضافة إلى مس���اهمة الس���لطة 
الوطنية الفلسطينية بنسبة %10 من تكلفة في برنامج تطوير البلديات 
المرحلة الثالثة / الدورة األولى.  وقد حصلت بلدية خان يونس  على منحة 
فرعية من صن���دوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( 
لتنفيذ صيانة مرافق البلدية، وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة 
 )07-MDPIIICI-1521120( الفرعي���ة في عمل دفعات تحت العقد رق���م

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( المقاول���ون المعنيون يمكنه���م الحصول على المعلوم���ات الالزمة من 
بلدية خان يونس، الدائرة المالية، قسم المشتريات، هاتف:  082053054 
فاك���س: 082053155، ويمكنه���م االطالع على وثائ���ق العطاء والحصول 
عليها حس���ب العنوان أدناه وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 

الواحدة ظهرًا من تاريخ 13 فبراير 2019 وحتى تاريخ 27 فبراير 2019. 
3( عروض األس���عار يجب أن تقدم على العن���وان أدناه قبل أو بتاريخ 

2019/02/27 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

5( زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة 
ف���ي الجول���ة الميداني���ة واالجتم���اع التمهيدي ي���وم الس���بت  الموافق 
2019/02/23 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث أن االجتماع التمهيدي 

سيعقد في بلدية خان يونس  وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية
6( العنوان المشار إليه أعاله هو: 

بلدية خان يونس ، المبنى الرئيسي، الطابق االول، الدائرة المالية – قسم المشتريات. 

بلديـة خان يون�س 
بتمويل من:

إعالن عن وظيفة شاغرة
تعلن بلدية خان يونس عن حاجتها لشغل وظيفة مبرمج حاسوب للعمل في البلدية

اأوًل : الغر�س من الوظيفة :
     - حوس���بة كل نش���اطات البلدية ومعامالتها الورقية وتطوير نظم اإلتصال 

الداخلية ، والتعامل مع نظم التشغيل المختلفة .

ثانيًا: �شروط �شغل الوظيفة
-1 أن يكون حاصاًل علي ش���هادة البكالوريوس فى مجال هندس���ة الحاسوب  أو علوم 
الحاسوب أو تكنولوجيا معلومات ، بتقدير ال  يقل عن جيد  من جامعة معترف بها .

-2 أن يكون لديه خبرة فى مجال التخصص ال تقل عن )2( سنة.
-3 يفضل من لديه خبرة فى مجال عمل المؤسسات .

-4 أال يزيد عمر المتقدم عن 30عامًا  .
-5 يفضل أن يكون من سكان مدينة خان يونس .

ثالثًا: �شروط خا�شة
1. أن يجيد إستخدام برامج الحاسوب المختلفة واإلنترنت .

2. أن يجيد اللغة اإلنجليزية  فى مجال التخصص .
3. أن يك���ون قادر عل���ى تحليل النظم الحالية فى البلدي���ة ، ووضع حل برمجي 

ومؤمن وتطويرها حسب الحاجة .
. )php  java ( 4. أن تكون لديه خبرة عالية فى لغات البرمجة وخاصة لغة

.   GIS �5. يفضل  أن يكون لديه خبرة في برمجة تطبيقات ال
. ) web services ( 6. أن يكون لديه القدرة على التعامل مع

7. أن يكون لديه القدرة على برمجة وتصميم التقارير المحوسبة .
8. أن يكون لديه خبرة كافية فى قواعد  البيانات ) أوراكل ( .

9. أن يكون لديه خبرة جيدة فى تقنية النظم الموزعة .
10. أن يكون متفرغًا لشغل الوظيفة والعمل بعد ساعات العمل الرسمي إذا لزم األمر .
11. أن تكون لديه القدرة على تطوير مهاراته حسب إحتياجات البلدية ووفق تطور لغات البرمجة . 

رابعًا: تقدمي الطلبات :
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط  مع إرفاق المس���تندات التالية من خالل 

http: // Khanyounis.mun.ps   الموقع االلكترونى للبلدية
صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن شهادة الثانوية العامة .

 صورة عن إثبات الشخصية )هوية ، جواز سفر(  .
 صورة عن شهادة الميالد .
 صورة عن السيرة الذاتية .

 صور عن الخبرات + الدورات .                            
  صورة  شخصية .

خامسًا : آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق  2019/02/21 .

مالحظات هامة :  
 سيتم نشر األسماء المقبولة وفق الشروط المعلنة على موقع البلدية  .                                                   

 سيتم اإلعالن عن موعد االمتحانات والمقابالت في وقت الحق على موقع البلدية.
 سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .     

 لالستفس���ار ، االتصال على هاتف البلدية رقم )  115 ( او جوال رقم  
) 0597200192 ( قسم شئون الموظفين .        

 بلديـة خان يـون�س

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

القدس المحتلة / االستقالل:
قررت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، تخفيض الحكم الصادر بحق الفتى المقدسي 
صهيب محمد س���ليمان نبابتة )17 عاًما( من مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، 
من 15 إلى 13 شهًرا. وذكر رئيس لجنة أهالي االسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن 
"لجنة تخفيض الثلث" في س���جن "مجدو" قررت تخفيض حكم الفتى نبابته، وسوف 

يتحرر خالل الساعات القليلة القادمة.
وكان الفتى نبابته قد فجع األس���بوع الماضي بوفاة والده وقبل عدة أشهر فجع أيًضا 
بوفاة أحد أشقائه، ولم تس���مح له إدارة السجون بالمشاركة في تشييع الجثمانيين، 

وتنقل األسير في عدة سجون، وسيتحرر من سجن "مجدو".

رام الله / االستقالل:
العليا  الوطني���ة  الهيئ���ة  نظم���ت 
لمتابع���ة ش���ؤون األس���رى أم���س 
الثالث���اء، اعتصام���ا تضامني���ا مع 
األس���رى في س���جون االحتالل أمام 
مقر الصليب األحمر بمدينة رام الله 

وسط الضفة الغربية المحتلة.
وشارك العشرات من أهالي األسرى 
االعتصام  في  المحررين  واألس���رى 
ورفع���وا ص���ور األس���رى، مطالبين 
باإلفراج عنهم وإنهاء سياسة العزل 
االعتقال  االنفرادي، ووقف سياسة 
اإلداري لمئات األس���رى واإلفراج عن 

المرضى منهم.
وهتف���وا بعبارات تدع���و الفصائل 
للوحدة الوطنية في سبيل التصدي 

لالحت���الل وتحري���ر كافة األس���رى 
واألسيرات.

وطالب المش���اركون، اللجنة الدولية 

للصلي���ب األحم���ر بالتدخل لوقف 
االنتهاكات اليومية التي يتس���بب 
م���ن قمع  به���ا االحتالل لألس���رى 

وتنكيل واإلهمال الطبي.
كما دعوا خالل االعتصام لإلفراج عن 

جثامين الشهداء المحتجزة.

غزة/ االستقالل:
نظ���م تجمع المدافعات عن حقوق االنس���ان أمس الثالثاء، وقف���ة أمام مقر الصليب 
األحمر الدولي تزامنا مع االعتصام األس���بوعي ألهالي األس���رى، للمطالبة باإلفراج عن 
األس���يرات اإلداريات. وتأتي هذه الفعالي���ة كأول فعالية للتجمع ضمن حملة اإلفراج 
عن األسيرات اإلداريات التي أعلن عنها يوم األحد الفائت، بهدف تسليط الضوء على 

األسيرات ومعاناتهن وسبل كسر االعتقال اإلداري لهن.
ويحتجز االحتالل أس���يرتين ضمن االعتقال اإلداري هما األسيرة "خالدة جرار" والتي 
قضت 20 ش���هرا باالعتقال اإلداري وينتهي في 28 فبراير الحالي، واألس���يرة "فداء 
دعمس" من بيت أمر شمال الخليل والتي جدد لها االعتقال اإلداري ألربعة أشهر يوم  

االثنين الفائت بعد انتهاء فترة اعتقالها اإلداري سته أشهر.
وتهدف الحملة لتس���ليط الضوء عل���ى االعتقال اإلداري، وأوضاع األس���يرات ووضع 

احتجازهن في سجن الدامون والمطالبة بإغالقه لعدم مالئمته الحتجاز األسيرات.
وقالت ختام الس���عافين، الناشطة في لجان شؤون المرأة، ومسؤولة الحملة إن الحملة 
تعمل في مس���تويات مختلفة ش���عبية وإعالمية والمؤسس���ات التي تعنى بالشأن 
الحقوقي واألس���رى في س���جون االحتالل. وسيترافق الحملة نش���اط على المستوى 
الدولي واإلقليمي من خالل الجاليات الفلس���طينية في كل العالم، إلبراز وضع السجن 

السيء، وأوضاع األسيرات في سجن الدامون.

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس الثالثاء، أن األسير محمد 
جبران خلي���ل )37 عاما( من رام الله بالضفة الغربية، يعاني من مش���اكل 
نفس���ية وعصبية بسبب عزله في س���جون االحتالل اإلسرائيلية منذ عدة 

سنوات.
وذك���رت الهيئة في بيان صحفي، أن األس���ير جبران يقب���ع حالًيا في زنازين 
العزل االنفرادي في سجن جلبوع، وتنقل في زنازين عدة سجون، ك� »ريمون« 
و«إيشل« و«النقب« و«عس���قالن«، على مدار السنوات الماضية، كما أن األسير 

محروم من زيارات ذويه منذ عدة أشهر.
ووصف األس���ير جبران ظروف الع���زل في جلبوع بالمأس���اوية، حيث الغرف 
الضيق���ة العفنة والمليئة بالرطوبة والروائ���ح الكريهة، معدومة االحتياجات 
واألغطي���ة والمناف���ع والتهوية، وهناك ثالث كامي���رات مراقبة مثبتة داخل 

الغرفة التي يحتجز فيها.
وناش���د األس���ير جبران الرئيس محمود عباس وكافة المؤسسات الحقوقية 
والقانونية واإلنس���انية ببذل كاف���ة الجهود الممكنة من أج���ل اإلفراج عنه 
وانهاء معانات���ه التي تتزايد يومًا بعد آخر، كون وضعه الصحي والنفس���ي 

صعب ومعقد للغاية.
يذكر أن األس���ير من س���كان المزرع���ة الغربية قضاء رام الل���ه، ومعتقل منذ 

2006/3/11، ومحكوم بالسجن المؤبد و25 عاما.

االحتالل يعزل األسير محمد جبران 
خليل بظروف سيئة في »جلبوع«

رام الله / االستقالل:
ح���ذرت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن أمس 
الثالث���اء، من خط���ورة األوضاع الحياتي���ة وصعوبة 
الظ���روف االعتقالية التي تحتجز فيها األس���يرات 
الفلسطينيات في س���جن الدامون، في ظل التعنت 
المتواص���ل من قبل إدارة الس���جن في االس���تجابة 

لمطالبهن اإلنسانية والحياتية.
ولفت���ت الهيئة في بيان صحف���ي، إلى أن االحتالل 
يتعمد تش���ديد الخناق على األس���يرات في »سجن 
الدامون« ذي األقس���ام والغرف القديمة والمهترئة، 
وأرضيت���ه المصنعة من الباطون، م���ا يجعلها باردة 

خالل فصل الشتاء وعالية الرطوبة والعفونة.
واش���تكت األس���يرات لمحامية الهيئة، من انتهاك 
خصوصيتهن بش���كل صارخ في مختلف تفاصيل 
حياتهن اليومي���ة، بجعل الحمامات خ���ارج الغرف 
وعدم السماح لهن بدخولها إال أثناء الفورة، وخطورة 
تتعل���ق بالس���احة وحال���ة التزحلق بس���بب المطر، 
ومش���كلة الكهرباء المكش���وفة و«الفي���وزات« التي 
تنفج���ر عندهن بش���كل مفاجئ ومتك���رر ما أصاب 
أسيرتين بحروق في المالبس نتيجتها، حيث طالبت 
األسيرات اإلدارة إصالحها مرارًا نظرًا لخطورتها على 
حياتهن إال أنها لم تس���تجب لذل���ك وتتذرع بأنها 

بحاجة إلى ميزانية عالية إلجراء اإلصالحات.
كما اشتكت األس���يرات، من األّسرة العالية »البرش« 
التي تس���قط عن���ه العديد من األس���يرات ويصبن 
برض���وض، وكذلك من معاناة البوس���طة واعتداءات 
المتواصلة عليهن، وحرمان األس���يرات  النحش���ون 
من الزيارات وادخ���ال الكتب، واالهمال الطبي، ومنع 

ادخال األغطية والمالبس الشتوية، وغيرها.
وأكدت األس���يرات البالغ عددهن حالًيا في س���جن 
الدامون 50 أس���يرة، أن »مطلبهن األساسي على حد 
وصفه���ن هو الخروج من ه���ذا الجحيم ونقلهن إلى 

سجن »الشارون«.

وقفة أمام الصليب لإلفراج 
عن األسيرات اإلداريات

االحتالل يقرر اإلفراج عن فتى 
مقدسي بعد تخفيض حكمه

هيئة تحذر من الظروف االعتقالية الصعبة لألسيرات في »الدامون«

اعتصــام تضامنــي مــع األســرى بــرام اللــه



األربعاء 8 جمادى اآلخرة 1440 هــ 13 فبراير 2019 م

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ اعمال 
بلديـة خان يونس

ا�شم امل�شروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / 
)MDPIII-CI( الدورة الأوىل

ا�شم امل�شروع الفرعي: �شيانة مرافق البلدية

 1( حصل���ت منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلس���طينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئ���ات المحلية -  على منحة 
م���ن مجموعة من الش���ركاء والممولين باإلضافة إلى مس���اهمة الس���لطة 
الوطنية الفلسطينية بنسبة %10 من تكلفة في برنامج تطوير البلديات 
المرحلة الثالثة / الدورة األولى.  وقد حصلت بلدية خان يونس  على منحة 
فرعية من صن���دوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( 
لتنفيذ صيانة مرافق البلدية، وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة 
 )07-MDPIIICI-1521120( الفرعي���ة في عمل دفعات تحت العقد رق���م

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( المقاول���ون المعنيون يمكنه���م الحصول على المعلوم���ات الالزمة من 
بلدية خان يونس، الدائرة المالية، قسم المشتريات، هاتف:  082053054 
فاك���س: 082053155، ويمكنه���م االطالع على وثائ���ق العطاء والحصول 
عليها حس���ب العنوان أدناه وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 

الواحدة ظهرًا من تاريخ 13 فبراير 2019 وحتى تاريخ 27 فبراير 2019. 
3( عروض األس���عار يجب أن تقدم على العن���وان أدناه قبل أو بتاريخ 

2019/02/27 الساعة الثانية عشر ظهرًا.
4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

5( زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة 
ف���ي الجول���ة الميداني���ة واالجتم���اع التمهيدي ي���وم الس���بت  الموافق 
2019/02/23 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث أن االجتماع التمهيدي 

سيعقد في بلدية خان يونس  وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية
6( العنوان المشار إليه أعاله هو: 

بلدية خان يونس ، المبنى الرئيسي، الطابق االول، الدائرة المالية – قسم المشتريات. 

بلديـة خان يون�س 
بتمويل من:

إعالن عن وظيفة شاغرة
تعلن بلدية خان يونس عن حاجتها لشغل وظيفة مبرمج حاسوب للعمل في البلدية

اأوًل : الغر�س من الوظيفة :
     - حوس���بة كل نش���اطات البلدية ومعامالتها الورقية وتطوير نظم اإلتصال 

الداخلية ، والتعامل مع نظم التشغيل المختلفة .

ثانيًا: �شروط �شغل الوظيفة
-1 أن يكون حاصاًل علي ش���هادة البكالوريوس فى مجال هندس���ة الحاسوب  أو علوم 
الحاسوب أو تكنولوجيا معلومات ، بتقدير ال  يقل عن جيد  من جامعة معترف بها .

-2 أن يكون لديه خبرة فى مجال التخصص ال تقل عن )2( سنة.
-3 يفضل من لديه خبرة فى مجال عمل المؤسسات .

-4 أال يزيد عمر المتقدم عن 30عامًا  .
-5 يفضل أن يكون من سكان مدينة خان يونس .

ثالثًا: �شروط خا�شة
1. أن يجيد إستخدام برامج الحاسوب المختلفة واإلنترنت .

2. أن يجيد اللغة اإلنجليزية  فى مجال التخصص .
3. أن يك���ون قادر عل���ى تحليل النظم الحالية فى البلدي���ة ، ووضع حل برمجي 

ومؤمن وتطويرها حسب الحاجة .
. )php  java ( 4. أن تكون لديه خبرة عالية فى لغات البرمجة وخاصة لغة

.   GIS �5. يفضل  أن يكون لديه خبرة في برمجة تطبيقات ال
. ) web services ( 6. أن يكون لديه القدرة على التعامل مع

7. أن يكون لديه القدرة على برمجة وتصميم التقارير المحوسبة .
8. أن يكون لديه خبرة كافية فى قواعد  البيانات ) أوراكل ( .

9. أن يكون لديه خبرة جيدة فى تقنية النظم الموزعة .
10. أن يكون متفرغًا لشغل الوظيفة والعمل بعد ساعات العمل الرسمي إذا لزم األمر .

11. أن تكون لديه القدرة على تطوير مهاراته حسب إحتياجات البلدية ووفق تطور لغات البرمجة . 

رابعًا: تقدمي الطلبات :
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط  مع إرفاق المس���تندات التالية من خالل 

http: // Khanyounis.mun.ps   الموقع االلكترونى للبلدية
صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن شهادة الثانوية العامة .

 صورة عن إثبات الشخصية )هوية ، جواز سفر(  .
 صورة عن شهادة الميالد .
 صورة عن السيرة الذاتية .

 صور عن الخبرات + الدورات .                            
  صورة  شخصية .

خامسًا : آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق  2019/02/21 .

مالحظات هامة :  
 سيتم نشر األسماء المقبولة وفق الشروط المعلنة على موقع البلدية  .                                                   

 سيتم اإلعالن عن موعد االمتحانات والمقابالت في وقت الحق على موقع البلدية.
 سيتم استبعاد الطلب غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة .     

 لالستفس���ار ، االتصال على هاتف البلدية رقم )  115 ( او جوال رقم  
) 0597200192 ( قسم شئون الموظفين .        

 بلديـة خان يـون�س

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

القدس المحتلة / االستقالل:
قررت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، تخفيض الحكم الصادر بحق الفتى المقدسي 
صهيب محمد س���ليمان نبابتة )17 عاًما( من مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، 
من 15 إلى 13 شهًرا. وذكر رئيس لجنة أهالي االسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن 
"لجنة تخفيض الثلث" في س���جن "مجدو" قررت تخفيض حكم الفتى نبابته، وسوف 

يتحرر خالل الساعات القليلة القادمة.
وكان الفتى نبابته قد فجع األس���بوع الماضي بوفاة والده وقبل عدة أشهر فجع أيًضا 
بوفاة أحد أشقائه، ولم تس���مح له إدارة السجون بالمشاركة في تشييع الجثمانيين، 

وتنقل األسير في عدة سجون، وسيتحرر من سجن "مجدو".

رام الله / االستقالل:
العليا  الوطني���ة  الهيئ���ة  نظم���ت 
لمتابع���ة ش���ؤون األس���رى أم���س 
الثالث���اء، اعتصام���ا تضامني���ا مع 
األس���رى في س���جون االحتالل أمام 
مقر الصليب األحمر بمدينة رام الله 

وسط الضفة الغربية المحتلة.
وشارك العشرات من أهالي األسرى 
االعتصام  في  المحررين  واألس���رى 
ورفع���وا ص���ور األس���رى، مطالبين 
باإلفراج عنهم وإنهاء سياسة العزل 
االعتقال  االنفرادي، ووقف سياسة 
اإلداري لمئات األس���رى واإلفراج عن 

المرضى منهم.
وهتف���وا بعبارات تدع���و الفصائل 
للوحدة الوطنية في سبيل التصدي 

لالحت���الل وتحري���ر كافة األس���رى 
واألسيرات.

وطالب المش���اركون، اللجنة الدولية 

للصلي���ب األحم���ر بالتدخل لوقف 
االنتهاكات اليومية التي يتس���بب 
م���ن قمع  به���ا االحتالل لألس���رى 

وتنكيل واإلهمال الطبي.
كما دعوا خالل االعتصام لإلفراج عن 

جثامين الشهداء المحتجزة.

غزة/ االستقالل:
نظ���م تجمع المدافعات عن حقوق االنس���ان أمس الثالثاء، وقف���ة أمام مقر الصليب 
األحمر الدولي تزامنا مع االعتصام األس���بوعي ألهالي األس���رى، للمطالبة باإلفراج عن 
األس���يرات اإلداريات. وتأتي هذه الفعالي���ة كأول فعالية للتجمع ضمن حملة اإلفراج 
عن األسيرات اإلداريات التي أعلن عنها يوم األحد الفائت، بهدف تسليط الضوء على 

األسيرات ومعاناتهن وسبل كسر االعتقال اإلداري لهن.
ويحتجز االحتالل أس���يرتين ضمن االعتقال اإلداري هما األسيرة "خالدة جرار" والتي 
قضت 20 ش���هرا باالعتقال اإلداري وينتهي في 28 فبراير الحالي، واألس���يرة "فداء 
دعمس" من بيت أمر شمال الخليل والتي جدد لها االعتقال اإلداري ألربعة أشهر يوم  

االثنين الفائت بعد انتهاء فترة اعتقالها اإلداري سته أشهر.
وتهدف الحملة لتس���ليط الضوء عل���ى االعتقال اإلداري، وأوضاع األس���يرات ووضع 

احتجازهن في سجن الدامون والمطالبة بإغالقه لعدم مالئمته الحتجاز األسيرات.
وقالت ختام الس���عافين، الناشطة في لجان شؤون المرأة، ومسؤولة الحملة إن الحملة 
تعمل في مس���تويات مختلفة ش���عبية وإعالمية والمؤسس���ات التي تعنى بالشأن 
الحقوقي واألس���رى في س���جون االحتالل. وسيترافق الحملة نش���اط على المستوى 
الدولي واإلقليمي من خالل الجاليات الفلس���طينية في كل العالم، إلبراز وضع السجن 

السيء، وأوضاع األسيرات في سجن الدامون.

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس الثالثاء، أن األسير محمد 
جبران خلي���ل )37 عاما( من رام الله بالضفة الغربية، يعاني من مش���اكل 
نفس���ية وعصبية بسبب عزله في س���جون االحتالل اإلسرائيلية منذ عدة 

سنوات.
وذك���رت الهيئة في بيان صحفي، أن األس���ير جبران يقب���ع حالًيا في زنازين 
العزل االنفرادي في سجن جلبوع، وتنقل في زنازين عدة سجون، ك� »ريمون« 
و«إيشل« و«النقب« و«عس���قالن«، على مدار السنوات الماضية، كما أن األسير 

محروم من زيارات ذويه منذ عدة أشهر.
ووصف األس���ير جبران ظروف الع���زل في جلبوع بالمأس���اوية، حيث الغرف 
الضيق���ة العفنة والمليئة بالرطوبة والروائ���ح الكريهة، معدومة االحتياجات 
واألغطي���ة والمناف���ع والتهوية، وهناك ثالث كامي���رات مراقبة مثبتة داخل 

الغرفة التي يحتجز فيها.
وناش���د األس���ير جبران الرئيس محمود عباس وكافة المؤسسات الحقوقية 
والقانونية واإلنس���انية ببذل كاف���ة الجهود الممكنة من أج���ل اإلفراج عنه 
وانهاء معانات���ه التي تتزايد يومًا بعد آخر، كون وضعه الصحي والنفس���ي 

صعب ومعقد للغاية.
يذكر أن األس���ير من س���كان المزرع���ة الغربية قضاء رام الل���ه، ومعتقل منذ 

2006/3/11، ومحكوم بالسجن المؤبد و25 عاما.

االحتالل يعزل األسير محمد جبران 
خليل بظروف سيئة في »جلبوع«

رام الله / االستقالل:
ح���ذرت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن أمس 
الثالث���اء، من خط���ورة األوضاع الحياتي���ة وصعوبة 
الظ���روف االعتقالية التي تحتجز فيها األس���يرات 
الفلسطينيات في س���جن الدامون، في ظل التعنت 
المتواص���ل من قبل إدارة الس���جن في االس���تجابة 

لمطالبهن اإلنسانية والحياتية.
ولفت���ت الهيئة في بيان صحف���ي، إلى أن االحتالل 
يتعمد تش���ديد الخناق على األس���يرات في »سجن 
الدامون« ذي األقس���ام والغرف القديمة والمهترئة، 
وأرضيت���ه المصنعة من الباطون، م���ا يجعلها باردة 

خالل فصل الشتاء وعالية الرطوبة والعفونة.
واش���تكت األس���يرات لمحامية الهيئة، من انتهاك 
خصوصيتهن بش���كل صارخ في مختلف تفاصيل 
حياتهن اليومي���ة، بجعل الحمامات خ���ارج الغرف 
وعدم السماح لهن بدخولها إال أثناء الفورة، وخطورة 
تتعل���ق بالس���احة وحال���ة التزحلق بس���بب المطر، 
ومش���كلة الكهرباء المكش���وفة و«الفي���وزات« التي 
تنفج���ر عندهن بش���كل مفاجئ ومتك���رر ما أصاب 
أسيرتين بحروق في المالبس نتيجتها، حيث طالبت 
األسيرات اإلدارة إصالحها مرارًا نظرًا لخطورتها على 
حياتهن إال أنها لم تس���تجب لذل���ك وتتذرع بأنها 

بحاجة إلى ميزانية عالية إلجراء اإلصالحات.
كما اشتكت األس���يرات، من األّسرة العالية »البرش« 
التي تس���قط عن���ه العديد من األس���يرات ويصبن 
برض���وض، وكذلك من معاناة البوس���طة واعتداءات 
المتواصلة عليهن، وحرمان األس���يرات  النحش���ون 
من الزيارات وادخ���ال الكتب، واالهمال الطبي، ومنع 

ادخال األغطية والمالبس الشتوية، وغيرها.
وأكدت األس���يرات البالغ عددهن حالًيا في س���جن 
الدامون 50 أس���يرة، أن »مطلبهن األساسي على حد 
وصفه���ن هو الخروج من ه���ذا الجحيم ونقلهن إلى 

سجن »الشارون«.

وقفة أمام الصليب لإلفراج 
عن األسيرات اإلداريات

االحتالل يقرر اإلفراج عن فتى 
مقدسي بعد تخفيض حكمه

هيئة تحذر من الظروف االعتقالية الصعبة لألسيرات في »الدامون«

اعتصــام تضامنــي مــع األســرى بــرام اللــه



األربعاء 8 جمادى اآلخرة 1440 هــ 13 فبراير 2019 م

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
في الطلب رقم 1340 / 2018
في الطلب رقم 229 / 2019

المس���تدعي: بنك فلس���طين م.ع.م ويمثله السيد / هاشم هاني الشوا 
رئيس مجلس اإلدارة وكياله خميس عصفور وطارق أبو غزالة المحاميان 
المس���تدعى ضدهم: -1ش���ركة أبناء محمد س���الم وش���ركاه للتجارة 
-2حسين محمد حسين س���الم -3محمود محمد حسين سالم -4احمد 
محمد حسين س���الم -5صبحة ش���حادة عبد الهادي سالم بصفتهم 

أصحاب عن شركة أبناء محمد سالم وشركاه 
ن���وع الطلب: بيع عقار غي���ر منقول ايفاء لتس���ديد الرهن وفقًا لنص 

المادة 14 / 1 من قانون انتقال األراضي لسنة 1920 
قيمة الطلب: 60412 دوالر امريكي 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
الى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما ان المستدعي المذكور 
أعاله قد اقام عليكم الطلب رقم 1340 / 2018 بداية غزة وذلك استنادًا 
الى ادعائ���ه في الئحة الطلب لذلك يقتضي عليكم ان تحضروا لهذه 
المحكمة يوم الثالثاء بتاريخ 2019/3/12 الساعة التاسعة صباحًا كما 
يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة عشر يوم من 
تاريخ النش���ر وليكن معلومًا لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك سينظر 

في القضية والطلب باعتباركم حاضرين  حرر في: 2019/2/7

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

إعالن صادر عن جمعية الوليد الخيرية
يعل���ن مجلس ادارة جمعية الوليد الخيري���ة عن عزمه  اجراء انتخابات 
مجل���س االدارة ل���دورة 2022/2019 م وذل���ك في اجتم���اع الجمعية 
العمومي���ة العادي الذي س���يعقد ي���وم االحد المواف���ق 2019/3/3 م 
الساعة )12( في مقر الجمعية الكائن في خزاعة اول شارع ابو رجيله .

وذلك لمناقشة ) جدول االعمال (
- انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية 

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

- بعد اس���تكمال االت���ي في مقر الجمعية الرئيس ف���ي اوقات الدوام 
الرسمي من السابعة 8  الى الساعة 2 م

1- اس���تمرار فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية 
العمومية لعام )2019( وذلك حتى تاريخ 2/20/ 2019م.

2- فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة )3( ايام من 
تاريخ 2019/2/21 الى تاريخ 2019/2/24م. 

3- فتح باب الطعن واالنسحاب واالعتراض على المرشحين وذلك لمدة 
)3( ايام من تاريخ 2019/2/25  حتى تاريخ 2019/2/27.

4- الرد على االعتراضات 2019/2/28. 
مع فائق االحترام والتقدير

 جمل�س اإدارة اجلمعية 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فايز جميل عطيه النقلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403674419( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
اعتبر مندوب فلس����طين باألمم المتحدة، 
والمنظمات الدولي����ة األخرى في جنيف، 
إبراهيم خريش����ة، نية االحتالل بس����لب 
مخصصات الش����هداء واألسرى من أموال 
بأن����ه انتهاك  الفلس����طينية  المقاص����ة 
التفاقية جنيف الرابعة وحقوق األس����رى 

والمعتقلين.
وأوض����ح خريش����ة في تصريح ل����ه، أمس 
س����يتم  القرصن����ة،  ه����ذه  أن  الثالث����اء، 
التط����رق إليها، والحديث عنها في الدورة 

القادم����ة لمجلس حقوق اإلنس����ان، التي 
تبدأ أعمالها في الخامس والعش����رين من 

الشهر الجاري.
وأش����ار خريش����ة، إلى أن وزي����ر الخارجية 
والمغتربي����ن ري����اض المالكي، س����ُيلقي 
كلمة أمام المجلس، سيتم خاللها اإلشارة 
إلى هذا الموض����وع، إضافة إلى تضمينه 
بقرارات فلس����طين، التي س����تقدم لهذه 

الدورة لمجلس حقوق اإلنسان.
وأضاف خريش����ة، أن لقاء س����يعقد قريبًا 
القرصنة  السامي بخصوص  المفوض  مع 

اإلس����رائيلية، وأيضًا الحديث مع الصليب 
األحمر كون األمر متعلقًا باألسرى، وسيتم 
إطالع الحكومة السويسرية على الموضوع 
بصفتها البل����د الوديع التفاقيات جنيف 

األربعة.
وبش����أن دورة مجل����س حقوق اإلنس����ان، 
ق����ال خريش����ة، إن البند الس����ابع الخاص 
بفلسطين والمعني بحالة حقوق اإلنسان 
بأرض دولة فلس����طين، وباق����ي األراضي 
المحتلة األخرى، س����يناقش في  العربية 
الثامن عشر من آذار/ مارس المقبل، حيث 

س����تقدم أربع����ة تقارير للمق����رر الخاص 
والمف����وض الس����امي، وتقري����ر آخر حول 
االس����تيطان، إضافة إلى تقريرًا عن حالة 
حقوق اإلنسان في أرض دولة فلسطين. 

ولف����ت إل����ى أن����ه س����يتم ف����ي 22 من 
الش����هر المقبل التصويت على مش����اريع 
الق����رارات الفلس����طينية، مبين����ًا أنه تم 
البدء منذ األس����بوع الماضي بمش����اورات 
مع البعث����ات والدول األعض����اء بالمجلس 
وال����دول الصديقة بالخصوص، رغم وجود 
صعوبات كثيرة جراء الضغط الذي تقوم 

به بعث����ة الواليات المتحدة، وأس����تراليا، 
لمنع ص����دور الق����رارات، ومحاولة العودة 
م����رة أخرى لش����رعية وجود البند الس����ابع 
على أعمال مجلس حقوق اإلنس����ان، التي 

فشلت العام الماضي.
الت����ي  التقاري����ر  أن  خريش����ة،  وأوض����ح 
س����يتم التصويت عليها، هي حق تقرير 
المصير، وحالة حقوق اإلنس����ان في أرض 
دولة فلسطين، واالس����تيطان والمساءلة 
والمحاس����بة، بمعنى متابعة تقارير لجان 

تقصي الحقائق.

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزي����ر االوقاف والش����ؤون الدينية 
الشيخ يوسف ادعيس، أن الوزارة أنهت 
العمرة  برح����الت  المتعلقة  الترتيب����ات 
لمحافظ����ات  قط����اع غزة بع����د توقفها 
لمدة أربع س����نوات، وتم تحديد انطالق 
أول رحلة في الراب����ع من آذار المقبل من 
مط����ار القاهرة الدولي إل����ى مطار الملك 
عب����د العزي����ز الدولي بجدة، وس����يغادر 
المعتمرون عبر معبر رفح الحدودي يوم 

الثالث من اذار.
وأوض���ح ادعي���س ف���ي بيان ل���ه، أمس 
الثالثاء، أنه تم توقع االتفاقية المتعلقة 
بمواعيد الس���فر ما بي���ن الخطوط الجوية 
الفلس���طينية الناق���ل الحص���ري لحجاج 
ومعتم���ري دول���ة فلس���طين، وجمعي���ة 

شركات الحج والعمرة في المحافظات الجنوبية .
وقال: إن الوزارة عملت خالل االش����هر الماضية 
وبعمل دؤوب مع االش����قاء في جمهورية مصر 
العربية، لتمكين أبناء ش����عبنا في المحافظات 

الجنوبية من أداء العمرة وانجاح هذا الملف .
بدوره، أش����ار وكيل وزارة االوقاف حس����ام أبو 
الرب، إلى أن����ه ومن خالل الزي����ارة االخيرة الى 

القاه����رة برفقة مستش����ار الرئيس للش����ؤون 
الديني����ة، قاض����ي قض����اة فلس����طين محمود 
الهب����اش وبجه����ود مثم����رة من س����فير دولة 
فلسطين بالقاهرة دياب اللوح وطاقم السفارة، 
تم تذليل كافة الصعاب التي حالت دون خروج 

المعتمرين سابقا.
وثم���ن التج���اوب الكبي���ر م���ن جمي���ع جه���ات 
االختص���اص في مصر، إضافة الى تعاون جمعية 

ش���ركات الح���ج والعم���رة ف���ي المحافظات 
الجنوبي���ة، مش���يرا إلى أنه ج���رى توقيع 3 
اتفاقي���ات متعلق���ة بس���فر المعتمرين مع 
ش���ركات النقل المصرية وشركات السياحة 

والخطوط الجوية الفلسطينية .
وأوض���ح أبو ال���رب أنه وم���ن المتوقع أن 
يسافر أس���بوعيًا 1064 معتمرا من خالل 
اربع طائ���رات بمعدل اربع رحل ش���هريا، 
مشيدا بدور الخطوط الجوية الفلسطينية 
وعل���ى رأس���ها وزير النق���ل والمواصالت 
سميح طبيلة، والتي بدأت باتخاذ التدابير 
الالزم���ة لتنفيذ ه���ذا االتف���اق، ولتوفير 
المعتمرين  لنق���ل  المناس���بة  الطائرات 

وإعادتهم .
ولفت إلى أن وفدا من الوزارة من المحافظات 
الجنوبي���ة ممثال بالوكي���ل محمود النيرب 
والم���دراء العام���ون محمد س���المة، وابراهيم 
جادو سيتابعون خروج المعتمرين مع شركات 
الح���ج والعمرة ف���ي القطاع واعتماد كش���وف 
المعتمرين من وزير االوقاف يوس���ف ادعيس 
لتتمكن س���فارة دولة فلس���طين بالقاهرة من 
إتمام التأش���ير على جوازات السفر من سفارة 

المملكة العربية السعودية بالقاهرة .

ادعيس: أول رحالت العمرة ألبناء غزة في الرابع من آذار المقبل

مجلس حقوق اإلنسان ُيناقش القرصنة اإلسرائيلية على أموال الضرائب الفلسطينية

غزة / االستقالل:
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين »إن ما ُيسمى المؤتمر الوزاري الذي 
ُيعقد في العاصمة البولندية وارسو اليوم ويوم غٍد  برعاية اإلدارة األمريكية 

هو حلقة جديدة من حلقات التآمر على شعبنا«.
واعتبر الش���عبية في بي���ان صحف���ي، أن المؤتمر انقض���اض على الحقوق 
والقضية الفلس���طينية عبر محاولة تمرير صفقة القرن، واستهدافه لمحور 
المقاومة والقوى الدولية التي تعاند السياس���ات األمريكية في المس���توى 
الدولي واإلقليمي. وش���ددت على أن حقوق وثوابت الش���عب الفلس���طيني 

ليست للبيع، ولن يتنازل عن ذرة تراب من أرضه.
وش���ددت على أن المؤتمر س���يواجه بإصرار المؤامرة الجديدة على الشعب 
والت���ي تح���اول اإلدارة األمريكي���ة المعروف���ة بعدائه���ا المطلق للش���عب 
الفلس���طيني تمريره���ا خدمة للكيان االس���رائيلي، ومن أج���ل تعزيز نفوذ 

الحركة الصهيونية وقوى االستعمار في المنطقة.
وأكدت الجبهة أن الرد على مؤتمر وارسو وإفشال أهدافه العدوانية يتطلب 
إنجاح جهود استعادة الوحدة عبر إنجاز المصالحة وفقًا لما تم االتفاق عليه 
وطنيًا في القاهرة وبيروت، ودعوة السلطة إلنهاء اتفاق أوسلو الكارثي بشكل 
واض���ح ونهائي، وعدم المراهنة على العودة مرة أخرى إلى خيار المفاوضات، 

وسحب االعتراف باالحتالل ووقف التنسيق األمني.
ودعت إلى التصدي ش���عبيًا ورس���ميًا ودوليًا حيثما أمك���ن للدور االمبريالي 
والصهيوني من أجل التصدي لمخرجات لقاء وارسو وكل المحاوالت الهادفة 
لتصفية القضية الفلس���طينية، ونش���ر الفوضى ف���ي العالم وخصوصًا في 

المنطقة العربية خدمًة لإلدارة األمريكية وحلفائها.

الشعبية: مؤتمر »وارسو« مؤامرة 
جديدة على حقوقنا وقضيتنا

الخليل / االستقالل:
منع���ت قّوات االحتالل أمس الثالثاء نش���طاء »لجان التوثيق 
والحماية« التي أطلقها »تّجمع ش���باب ضّد االس���تيطان« من 
العمل بش���ارع الّشهداء وس���ط مدينة الخليل جنوب الّضفة 

الغربية.
وكان التجم���ع أطل���ق الحمل���ة لتوثيق انته���اكات االحتالل 
 طلبة الم���دارس والمواطنين، بعد إنهاء 

ّ
والمس���توطنين بحق

حكومة االحتالل عمل بعثة التواجد الّدولي في المنطقة.
وأوضحت مصادر من تجّمع ش���باب ضّد االستيطان، أّن قّوات 
االحتالل س���ّلمت الّنشطاء أمرًا عس���كريًا بإخالء منطقة شارع 

الّشهداء، بعد إعالن المنطقة عسكرية مغلقة.
وأشارت إلى أّن عددًا من المستوطنين تهّجموا على الّنشطاء، 
بألفاظ وس���باب وش���تائم، أثناء وقوفهم في الّشارع لتأمين 
وص���ول طلب���ة المدارس ف���ي المنطق���ة المغلق���ة بالحواجز 

العسكرية إلى مدارسهم.
وخالل األيام الماضية، كّرر المستوطنون االعتداء على النشطاء 
في المنطقة؛ لمنعهم من توثي���ق االنتهاكات المتكررة في 

المنطقة.

االحتالل يمنع »لجان 
التوثيق والحماية« من 

العمل وسط الخليل
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أعلن أنا المواطن/هيثم وليد موسى الغلبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803236694( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صابرين جمال العبد جعرور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803337419( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود رزق محمد شراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802613489( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عائشة حماد احمد زيدية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)951903822( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد ماهر عرفات العجلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401296926( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاطمه سعيد مصطفي ابو شربي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930867270 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ خالد اشتيوي:
نظم���ت اللجنة الوطنية ألس���ر الش���هداء 
والجرح���ى بغ���زة أم���س الثالث���اء، وقفة 
احتجاجية لمطالبة الحكومة الفلسطينية، 
بإع���ادة صرف مخصصات ذوي الش���هداء 
والجرحى واألس���رى الت���ي أوقفتها بداية 

نوفمبر/ شباط الجاري. 
وش���ارك في الوقفة العشرات من الجرحى 
وأهالي الشهداء، مطالبين بإعادة رواتبهم، 
رافعي���ن الفت���ات كتب عل���ى بعضها "ال 
لقطع المخصصات المالية للجرحى وأس���ر 
الش���هداء" و"رواتبنا حقنا" و"ال للعقوبات 
على غزة" و" الجرحى والش���هداء واألسرى 

مثلث الصمود والتحدي".
وق���ال المتحدث باس���م اللجن���ة الوطنية 
ألهالي الش���هداء بغزة عالء الب���راوي، "إن 
قط���ع رواتب أهال���ي الش���هداء والجرحى 
جريمة جدي���دة تحاك ضدهم"، مش���ددًا 
على أن هذه اإلجراءات "ال تليق بتضحيات 

الشهداء".
الس���لطة محم���ود عباس،  رئيس  وطالب، 
بالتوق���ف ع���ن ف���رض عقوب���ات جديدة 
على حس���اب دماء الش���هداء وتضحيات 
عائالتهم، وأال يجعلهم وقودًا ألي مخطط 
قادم، قائاًل: "يجب على عباس أال يزيد من 
معاناة عائالت الشهداء واألسرى والجرحى 
من خ���الل محاربتهم في لقمة عيش���هم، 
ألنهم ينتظرون هذه المخصصات كونها 

المصدر الوحيد لها".

البراوي الس���لطة الفلس���طينية إلى  ودعا 
احترام أهالي الشهداء والجرحى، وتحييد 
ملفهم عن المناكفات السياس���ية، مشيرًا 
إل���ى أن لجنته س���تتوجه ل���كل المكاتب 

للمطالبة بحقهم بطرق سلمية.
م���ن جانب���ه، ق���ال الجريح الفلس���طيني، 
محمد أب���و بيض، ف���ي كلمة ل���ه متحدثا 
باسم "أسر الش���هداء والجرحى المقطوعة 
مخصصاته���م المالي���ة"، إن "مخصصاتنا 

المالية ح���ق ثابت وخط أحم���ر، ويتوجب 
التراج���ع الف���وري ع���ن ق���رار قط���ع هذه 

المخصصات".
وطال���ب أب���و بي���ض، بع���دم اس���تخدام 
المخصصات المالية كورقة سياس���ية في 
إدارة التناقض���ات الداخلية بين الفصائل 

الفلسطينية.
وبدوره قال طالل أبو ظريفة، عضو المكتب 
السياس���ي للجبه���ة الديمقراطية لتحرير 

فلس���طين، في كلم���ة خ���الل الوقفة، إن 
الش���هداء  ألس���ر  المالية  "المخصص���ات 
أدنى مقوم���ات صمودهم على  والجرحى، 
ه���ذه األرض وقطعه���ا أو تجميدها خط 

أحمر".
وأضاف أب���و ظريفة" من يري���د أن يحقق 
الوح���دة الوطنية، فعلي���ه وقف اإلجراءات 
التي اتخذت ضد الجرحى وذوي الشهداء 
واألس���رى والموظفين الحكوميين، مؤكدًا 

أن الش���عب الفلسطيني س���يبقى موحدًا 
يواجه التطبيع واالنقسام وكل من يحاول 

المساس بالمشروع الوطني.
وتقول والدة الشهيد محروس البحطيطي 
في حديثها ل� "االستقالل" إنهم تفاجئوا 
بق���رار الرئي���س محم���ود عب���اس بقط���ع 
المخصص المالي ال���ذي تتقاضاه العائلة 
بعد استش���هاد ابنهم، مؤكدة أنه مصدر 
الدخ���ل الوحي���د الذي تعيش م���ن ورائه 

العائلة والتي تتكون من ستة أفراد.
الحاج���ة أم مح���روس ودم���وع  وتابع���ت 
الحس���رة واأللم تلمع في عينيه���ا، قائلة: 
"بأن والد الش���هيد يعاني من عدة أمراض 
وأن المخصص ي���كاد نصفه يصرف على 
العالج���ات واألدوية ج���راء الوضع الصحي 
الصعب الذي يعاني منه والد الش���هيد"، 
متس���ائلة هل هكذا يت���م مكافئة أهالي 
من قدموا أبناءه���م وفلذات أكبادهم فداًء 

للوطن والقضية.
ودعت أم محروس الرئيس محمود عباس، 
ألن ينظر لهم بعي���ن الرحمة وان يتراجع 
عن ه���ذا القرار الظال���م، وأن يتم التعامل 
م���ع أهالي الش���هداء والجرح���ى بما يليق 
بهم وتضحياته���م، وإعادة مخصصاتهم 
الت���ي لن توف���ي حقهم مقاب���ل ما قدموه 

ويقدمونه للوطن.
ويذك���ر، أن ع���دد العائ���الت المقطوع���ة 
رواتبهم م���ن أهالي الش���هداء والجرحى 

يفوق 1700 عائلة.

وقفة بغزة للمطالبة بإعادة رواتب الجرحى وذوي الشهداء

) APA images (        جانب من �لوقفة �الحتجاجية بغزة �أم�س

غزة / االستقالل:
نظمت وزارة المالية وقفة تضامنية مع موظفي الوزارة 
المقطوعة رواتبهم من قبل الس���لطة الفلس���طينية، 
ش���ارك بها عدد م���ن الم���دراء العامي���ن ولفيف من 

الموظفين.
وقال الوكيل المساعد للوزارة إياد أبو هين خالل كلمته 
بالوقفة إن وزارته عملت على حماية مقومات الش����عب 
الفلسطيني في غزة من االنهيار بعد العقوبات الجائرة 
التي فرضتها الس����لطة تجاه غزة وموظفيها وتنصلها 
من اإليفاء بالتزاماتها ومس����ؤولياتها، مش����يرًا إلى أن 
وزارته عملت على توفير بعض المتطلبات األساس����ية 
لل����وزارات والمواطنين من االيرادات المحلية رغم العجز 

المالي الكبير الذي تعاني منه وزارته.
وأكد أب����و هين أن الس����لطة تمارس القرصن����ة المالية 
واالس����تحواذ على إيرادات غزة ال سيما أموال المقاصة 
التي تقدر بعش����رات الماليين شهريا، باإلضافة ألموال 
التبرع����ات والهبات والمنح الخارجي����ة التي تقدم لغزة، 

متحديًا السلطة أن تقوم بنشر التقارير المالية الرسمية 
الخاصة باإليرادات التي تحصلها من غزة ونفقاتها.

وأدان أبو هين اإلجراءات العقابية التي طالت الموظفين 
ورواتب الشهداء والجرحى بما يخالف القانون اإلنساني 
والمواثيق الوطنية، مؤكدًا أن وزارته ستس����عى جاهدة 
لتحس����ين الوض����ع المالي لغزة، وتوفي����ر دفعات مالية 

لموظفي القطاع في حدود االمكانيات المتاحة.
وأعرب المش����اركون ف����ي الوقفة عن اس����تنكارهم من 
ممارس����ات الس����لطة تجاه موظفي غزة الذي اس����تمروا 
عل����ى رأس عملهم لخدمة المواطنين، داعين الس����لطة 
بض����رورة العدول عن قرارتها وإعادة الرواتب للموظفين 
وذوي الشهداء واألسرى والجرحى وصرفها كاملة أسوة 

بزمالئهم في رام الله.
يشار إلى أن نقابة الموظفين العموميين في غزة تقيم 
خيمة اعتصام مفتوحة أمام منزل الرئيس محمود عباس 
في غزة، لالحتجاج على سياس����ة قطع رواتب الموظفين 

ومخصصات ذوي الشهداء والجرحى واألسرى.

غزة/ االستقالل:
دع���ا أحمد بح���ر النائ���ب األول لرئيس 
المجلس التش���ريعي، إلى هبة شعبية 
في وجه "مجزرة الرواتب" التي ارتكبتها 
الس���لطة، بحق آالف الموظفين وأهالي 
الشهداء والجرحى واألسرى في سجون 

االحتالل.
وأكد بحر في بيان صحفي أمس الثالثاء، 
أن الروات���ب حق وليس منة أو تكرما من 
الراتب يشكل  أن  السلطة، مشددًا على 
أقل الواج���ب وجهد المق���ل تجاه أبناء 
ش���عبنا الذين ضح���وا بحياتهم وزهرة 
ش���بابهم وأفنوا أعمارهم في مش���وار 
الكفاح والنضال والمقاومة في مواجهة 

االحتالل.
ووص���ف بحر قطع الرواتب بأنها جريمة 
كبرى تعبر عن س���لوك وضيع وسياسة 
خسيس���ة، تنب���ع م���ن قلوب س���وداء 
تجردت من القي���م الوطنية واألخالقية 
واإلنس���انية وأدمن���ت الح���رص عل���ى 

الكبرى  رضا االحتالل وتلبي���ة مصالحه 
العليا  الوطنية  المصالح  إلى  واإلس���اءة 

لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.
واعتبر بحر قطع الرواتب تطبيق لصفقة 
القرن في فصل الضفة عن غزة وجريمة 
ضد اإلنس���انية وفق مقي���اس العدالة 
حسب كل الشرائع السماوية والقوانين 
األرضي���ة وانته���اكا خطي���رًا لحق���وق 
والقوانين  المواثي���ق  وف���ق  اإلنس���ان 
المجتمع  داعي���ًا  واإلنس���انية،  الدولية 
الدول���ي والمنظم���ات الدولية واألممية 
هذه  لوقف  الحقوقي���ة  والمؤسس���ات 
المهزل���ة التي ترتكبها الس���لطة بحق 

أبناء شعبها واالنسجام مع قيم العدالة 
وقواعد القانون الدولي واإلنساني الذي 

تتشدق به صباح مساء.
وأكد بحر، أن الصمت عن مجزرة الرواتب 
يش���كل تواطؤا ومش���اركة للسلطة في 
خيانته���ا لدم���اء الش���هداء والجرحى 
وعذاب���ات األس���رى ولمس���يرة النضال 
والكفاح الوطني الفلس���طيني، مشددا 
على أن شعبنا لن ينسى أو يغفر ألولئك 
الذي���ن حاربوه في رزقه وق���وت أطفاله 
وتركوه نهبا للجوع والمرض وفريس���ة 
بين أنياب الحصار، وأنه س���وف يقتص 

ويحاكم هؤالء النفر مهما طال الزمن.

بحر: مجزرة الرواتب تطبيق لصفقة القرن وقفة تضامنية لمالية غزة مع 
موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/منيب ابو هالل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)٨٠١٧٧٣٦٢٣ ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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أعلن أنا المواطنة/رهف طارق إس���ماعيل  مصطفى 
الرياش���ي عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي 
تحمل رقم ) 407740737  ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مصطفى سعد مصطفى صيام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801555434 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/اسامه محمد اسماعيل المدهون
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)908971245( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/فادي جمال محمد فارس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800046922( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد جمعة عبد القادر البلبيسي  
.عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)801779968( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/نائل جالل عبد ربه سرحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401247358( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الموظ����ف في قط����اع التعلي����م أبو محمد 
مس����لم وصف قرار قطع راتب����ه وهو على 
رأس عمله بالصدمة الكبيرة، مش����يرا إلى 
أن����ه لم  يصدق في البداي����ة قطع راتبه و 
أعاد ادخ����ال بطاقته أكثر م����ن مرة اال أن 
النتيج����ة واح����دة، لُيدرك أن����ه من ضمن 

قائمة المعلمين المقطوعة رواتبهم. 
وحال  المعلم" مس����لم" يشبه حال مئات 
موظف����ي الس����لطة الذين ُفجع����وا بقطع 
رواتبه����م بش����كٍل كام����ل دون معرف����ة 
األسباب، من خالل فحص صرف الرواتب 
عن طريق الصراف اآللي للبنوك المنتشرة 

في محافظات قطاع غزة كافة. 
ويقول المعلم مسلم ل� "االستقالل": " قبل 
موعد صرف الرواتب بأيام س����معت خبرًا 
يؤكد ان رئيس الس����لطة سيقطع رواتب 
عش����رات الموظفين بقطاع التعليم، ومنذ 
ذلك الوقت وقلبي يش����تعل خوفًا و قلقًا 
م����ن أن اكون أحد المقطوعين، ولالس����ف 

تحققت مخاوفي". 
وبين أن����ه كان يتقاضى ١٠٠٠ ش����يكل 
ش����هريًا بعد الخصم، وهي بالكاد تكفي 
لسد احتياجات اسرته الضرورية وتوفير 
الرس����وم الجامعية البنه، وس����داد ديونه 
وااللتزامات المالية المتراكمة عليه طوال 

الشهر. 
 وقال متس����ائال : "لماذا يتم قطع رواتبنا 
في هذه الوقت العصيب؟، ما الذنب الذي 
ارتكبنا لُنعاقب بهذه الطريقة البشعة". 

وناشد مسلم رئيس السلطة بالتراجع عن 
قراره بقطع رواتب موظفيه، وإبعادهم عن 

جهودهم  وتقدير  السياسية  التجاذبات 
وعطائه����م لس����نوات طويل����ة ب����دال من 

مكافأتهم بوقف رواتبهم. 

برنامج ن�ضايل 
عاهد الدل����و عضو األمان����ة العامة التحاد 
المعلمين ف����ي الضفة المحتلة قال امس 
الثالث����اء:"إن اإلتحاد أق����ر برنامجًا نضاليًا 
م����ن أج����ل اس����ترجاع روات����ب المعلمين 
والموظفين المقطوعة كافة وهي في عدة 
اتجاهات ، مش����يرًا إل����ى أن االتحاد أصدر 
بيانًا وستكون البداية بإضراب تصعيدي 
اليوم في كافة الم����دارس مع التوجه إلى 

أماكن عملهم  .
الدلو خ����الل تصريح����ات إلذاعة  وأش����ار 
القدس إلى أن قرار االتحاد ليس بس����بب 
فش����ل والمفاوضات مع الحكومة ، مشيرًا 
إل����ى أن المفاوضات مس����تمرة  بس����بب 
كم الض����رر ال����ذي لح����ق بالمعلمين في 
المحافظ����ات الجنوبي����ة حي����ث إنه يوجد 
3500 موظ����ف في س����لك التعليم تحت 
بن����د التقاعد المال����ي ويتلقون %50 من 

رواتبهم .
وتاب����ع : أن هن����اك العديد م����ن القضايا 
العالق����ة منه����ا الع����الوات والدرج����ات ، 
باإلضاف����ة إل����ى 402 موظ����ف ومعلم لم 

يتلقوا رواتبهم بداية الشهر الحالي .
وش����دد على أن إضراب اليوم الس����ترجاع 
حق����وق المعلمي����ن م����ع تنظي����م وقفة 
تضامنية ف����ي الضفة ، متمني����ًا أن يتم 

التوصل التفاق وانفراج األزمة.
وبش����أن االنتقادات الموجه لهم من غزة 

ورف����ض وزارة التعليم في غزة لمثل تلك 
اإلضراب����ات التي قد تؤثر عل����ى العملية 
التعليمية " قال "أن����ا مع  كل من يطالب 
بحق����ه ونعرف أن المعلمين س����يلتزمون 
باإلضراب، وتابع " س����نكون س����ند لكافة 
المعلمي����ن ولن نتخل����ى عنكم حتى نحل 
كاف����ة قضاياك����م "، ونحن مص����رون على 
االضراب بذهاب المعلمين الى المدارس.

جلب ال�ضقاق والفرقة
بدوره����ا ردت نقاب����ة المعلمين في قطاع 
غزة عل����ى بيان اتح����اد المعلمين قائال":" 
إن هناك جهات تدعي مطالبتها بحقوق 
المقطوع����ة  والمتقاعدي����ن  المعلمي����ن 
رواتبهم بغ����زة، وهدفها جلب الش����قاق 
والفرقة بين المعلمين، في إشارة للدعوات 
التي خرجت  ودعت إلضراب في المدارس 

الحكومية على مدار ثالثة أيام متفرقة.
وأضاف����ت النقاب����ة ف����ي بيان له����ا امس 
الثالث����اء "تخرج علين����ا بيانات من جهات 
جلبت الش����قاق والفرقة بي����ن المعلمين 
للمقطوعين  حقوقي����ة  مطال����ب  تدع����ي 
والمتقاعدين ماليًا، ونحن نعلم جليًا أنهم 
شاركوا في كتابة التقارير وقطع الرواتب 
سابقًا والحقًا وسنالحقهم قانونيًا بذلك".

وذك����رت النقاب����ة ف����ي بيانه����ا: "إن كان 
الخط����اب صادق����ًا فم����ن قط����ع الرواتب 
مع����روف ل����دى الجميع ف����ي رام الله فلم 
تعطل مدارس غزة وصاحب القرار في رام 
الله ال يتأثر، ولماذا يسقط معلمو غزة من 
حس����اباتكم رغ����م أنه����م حمل����وا األمانة 
وصان����وا األجيال م����ن الضي����اع في ظل 

إضرابكم المسيس".
ودعت الكل الوطني ومجالس أولياء األمور 
المناكفات  التعلي����م  والعق����الء لتجنيب 
السياسية وعدم الزج به في أتون معركة 

ال تحمد عقباها.
وأك����دت النقاب����ة على العم����ل إلنصاف 
معلمي غزة بش����تى فئاته����م وإعطائهم 
حقوقهم كامل����ة دون إقصاء، وأنها تريد 
معلمًا واحدًا كامل الحقوق دون تصفيات.

وش����ددت النقابة على أنه����ا قطعت على 
نفس����ها عهدًا بأن تبقى وفي����ة للطالب 
والمعلمين وأن تقف سدًا منيعًا أمام من 
يحاول ش����ق صف المعلمين، والنيل من 
إرادتهم عبر بيانات ومواقف في ظاهراها 

حق يراد به باطل.

جتنب املناكفات ال�ضيا�ضية
وم����ن جانبه����ا، ش����ددت وزارة التربي����ة 
والتعليم بغزة امس الثالثاء ، على ضرورة 
تجني����ب التعليم ف����ي غ����زة المناكفات 
السياس����ية بحي����ث ال تؤث����ر الفعاليات 
المطلبية على سير العملية التعليمية مما 
لذلك من آثار كارثية تعصف بالمنظومة 

بأكملها .
ودع����ت الوزارة خالل بي����ان لها أمس بعد 
قطع الس����لطة الفلس����طينية رواتب 400 
موظف ومعلم ف����ي ال����وزارة الجميع كي 
الى جانب  يتحمل مس����ؤولياته ويق����ف 
المؤسس����ة التعليمية من أي خطر محدق 

قادم قد يعيق المسيرة التعليمية .
األمور  ال����وزارة دعوتها ألولي����اء  وجددت 
مطالبهم  ودع����م  المعلمي����ن  لمس����اندة 

العادلة إلسترداد مطالبهم المسلوبة من 
ناحية وحث أبنائهم على مواصلة الدوام 
وع����دم التغيب ع����ن الم����دارس واإللتزام 
بالتعليم����ات الصادرة ع����ن وزارة التربية 
والتعلي����م م����ن ناحي����ة ثاني����ة الن وقت 
التعليم ليس للمساومة وال التفريط فيه 
مطلقُا. وأكدت الوزارة على ان اإلعالن على 
أي فعالية يجب ان تكون بالتنس����يق مع 
وزارة التربية والتعلي����م وان أي فعاليات 
مطلبي����ة يج����ب اال تؤثر عل����ى وقت دوام 

وتعليم الطالب.
وطالبت بضرورة اس����تمرار المعلمين في 
حم����ل األمانة وتأدية الرس����الة واحتضان 
أبنائه����م الطالب كما عودونا دائما بحيث 
يحافظون على الدوام المدرسي الن طالبنا 
بحاج����ة ملحة الي كل يوم دراس����ي وكل 

حصة تعليمية .
وعقدت األطر النقابية للمعلمين لفصائل 
م.ت.ف، اجتماعًا في مدينة غزة لمناقشة 
أوضاع المعلمين في ظل سياسة التقاعد 

المالي وقطع رواتب الموظفين.
الحكوم����ة  النقابي����ة  الكت����ل  وطالب����ت 
الفلس����طينية بإلغ����اء التقاع����د المال����ي 
لموظف����ي وزارة التربية والتعليم أس����وة 
اس����تمرار  بم����ا يضمن  ال����وزارات،  بباقي 

العملية التربوية. 
الفلس����طينية  الس����لطة  ان  الى  ويش����ار 
قطع����ت رواتب 400 موظ����ف ومعلم في 
وزارة التعلي����م بحج����ج واهي����ة ، ولزيادة 
الملقاة عل����ى عاتق  االنقس����ام واالعب����اء 
الحكومة في غزة ، وزيادة الضغط عليها .

  الطلبة أكبر الخاسرين 

قطع رواتب المعلمين.. يشعل الخالف بين غزة والضفة 
غزة/ دعاء احلطاب: 

ت�ضبب قطع ال�ضلطة رواتب 402 معلمًا وموظفًا 
بوزارة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة حالة 

من االرباك يف العملية التعليمية، بفعل ت�ضارب 
القرارات بني غزة وال�ضفة ، االأمر الذي ي�ضري اىل 

ت�ضاعد حدة اخلالف بني الطرفني ، مما ينعك�س 
�ضلبا على الطلبة خالل املرحلة القبلة، الذين يعدون 

هم اأكرب اخلا�ضرين بفعل تعطل امل�ضرية التعليمية.  
وتتمثل حالة االرباك والتخبط يف اإعالن احتاد 

املوظفني يف رام اهلل بدء �ضل�ضلة من الفعاليات 
الن�ضالية ال�ضرتجاع حقوق املوظفني، يف الوقت الذي 

اعتربته نقابة املعلمني يف قطاع غزة وكذلك وزارة 
الرتبية والتعليم باأنه حماولة لتخريب العملية 

التعليمية وااللتفاف عليها وحتري�س املوظفني بعدم 
االلتزام بالدوام ومطالبتها بتطبيق اأي فعاليات 

بالتوازي بني غزة وال�ضفة .
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إنهاء االحتالل اإلسرائيلي هدف تلتقي على ضفافه 
كل التنظيمات الفلس���طينية، وال يجرؤ فلس���طيني 
واحد أن يقول: ال إلنهاء االحتالل اإلس���رائيلي، لذلك 
فإن الواج���ب الوطن���ي يقضي ب���أن تتوافق جميع 
التنظيمات الفلسطينية على برنامج عمل وفعاليات 
تهدف إل���ى القضاء على االحتالل ف���ي فترة زمنية 
محددة، وأزعم أن هذا ما لم تتوافق عليه التنظيمات 

الفلسطينية حتى يومنا هذا!.
إنهاء االحتالل اإلس���رائيلي لألراضي الفلس���طينية 
المحتلة شعار يجب أن تلتقي عليه كل التنظيمات، 
بما في ذلك حركتا فتح وحماس، وليكن هذا الشعار 
قاس���مًا مش���تركًا، ينهي االنقس���ام ف���ي المواقف 
السياس���ية، ويفتح بوابة المصالحة، والش���راكة في 
القرار الميداني الهادف إلنهاء االحتالل، إن التعاون 
الميداني في ترتيب الفعالي���ات وبرامج المواجهة، 
س���يفرض وحدة وطني���ة من خ���الل المواجهات مع 

المحتلي���ن، س���تنعكس الحقًا ش���راكة ف���ي القرار 
السياسي.

أما إذا عجزت التنظيمات الفلس���طينية عن التوافق 
على أبس���ط نقطة التقاء، وهي الوحدة خلف ش���عار 
إنه���اء االحتالل، والعمل المش���ترك لذل���ك، فعلى 
التنظيم���ات الفلس���طينية كافة أن تن���زوي بعيدًا، 
وتعطي الفرصة لألجيال الشابة، والكفاءات الطازجة 

التي تفتش عن مستقبلها، وتقول:
أعطون���ا عامًا كاماًل؛ نحن الش���باب، نعدكم بأن نحرر 
فلسطين من االحتالل اإلسرائيلي، أعطونا فسحة من 
العمل ض���د االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
دون تدخل من التنظيمات، ودون إعاقة من األجهزة 
األمنية، فقط اتركونا نمارس دورنا وحقنا في مقاومة 
االحت���الل، وال تقف���وا لن���ا بالمرص���اد، وال تعترضوا 
طريقنا، اتركونا نخربش على صفحة االحتالل اآلمنة، 
ونكتب اس���م فلسطين على كل مفارق الطرق، وعلى 

الس���ياج الحدودي، وابتعدوا أنت���م قلياًل، ال تظهروا 
في المش���هد، وال تلوثوا أس���ماءكم الناصعة هدوءًا 

بالمشاغبات واالختراقات والمفاجآت.
أعطون���ا مدة عام كامل، تبدأ م���ن يوم األرض بتاريخ 
2019/3/30، وخذوا منا الضف���ة الغربية وغزة خالية 
من االحتالل اإلسرائيلي في2020/3/30، ونعاهدكم 
على إنه���اء االحتالل اإلس���رائيلي للضف���ة الغربية 
وقط���اع غزة، كخط���وة أولى على طري���ق العودة، وال 
نطلب منكم أيها القادة والمس���ؤولون غير االبتعاد 
عن طريقنا، وتركنا نمارس حقنا كش���باب وطني في 
مقارعة المحتل، وم���ا عليكم إال القعود في مقراتكم 
ومؤسس���اتكم،  ووزراتكم  ومقاطعتكم  ومكاتبك���م 
وانتظ���روا، وابتس���موا لالحت���الل بخبث سياس���ي، 

واتركونا نربك االحتالل، ونشوش حياته االمنة.
نحن ش���باب فلس���طين، لق���د اختبرنا أنفس���نا في 
انتفاض���ة الحجارة س���نة 1987، وأثبتن���ا للقاصي 

والداني أننا أهل للمواجهة، وعلى مس���توى الحدث، 
وفرضنا بطفولتنا وبطولتنا وش���بابنا وصبانا، فرضنا 
أنفس���نا معاداًل موضوعيًا للدبابة والرشاش والطائرة 
الحربية، وقلبنا معادلة الص���راع، وكان لنا أن ننتصر 
بقيادة االنتفاضة الميدانية لوال تدخل التنظيمات؛ 
التي أفس���دت وحدتن���ا، ومزق���ت قرارن���ا، وحرفت 
مسارنا، وقايضت على دمنا، وباعد بيننا وبين تحرير 

مقدساتنا.
وبع���د أكثر من ثالثي���ن عامًا على تجرب���ة انتفاضة 
الحجارة، وبعد التأكد من فشل التنظيمات في إنهاء 
االحتالل بعد خمس���ين عامًا م���ن االنطالقات، فإننا 
نطالبكم نحن الشباب باالبتعاد قلياًل، وتركنا نمارس 
حقن���ا بطرد المحتلين بأس���لوبنا اإلبداع���ي الذي لن 

تستوعبوه، ولن تدركوا مراميه.
وتأكدوا أن ال عيب في الش���عب الفلس���طيني، وإنما 

العيب كله في قيادات الشعب الفلسطيني.

هناك في موسكو حيث برودة الطقس وذوبان الجليد, تشتعل المواقف وتتعالى الصيحات وسرعان ما تفتر 
وتخفت وتنتهي بالتسكين والجمود, لم يكن من بين المهام الموكلة لمؤتمر موسكو الذي انتهت فعالياته 
باألمس بمشاركة نحو عشرة فصائل فلسطينية, الخروج ببيان ينتقص من الحقوق الفلسطينية ويتعاطى مع 
أي قرارات مجحفة ال تلبي أدنى طموحات الش����عب الفلس����طيني, وال تتناسب مع عطائه وتضحياته على مدار 
أكثر من س����بعين عاما, البيان الذي خرجت به بعض الفصائل الفلس����طينية فيه التفاف واضح على حقنا في 
فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها وعاصمتها القدس الموحدة وليس القدس الشرقية فقط أو الغربية, 
وان منظمة التحرير الفلس����طينية لن تصبح ممثال ش����رعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني, إال عندما يعاد بناؤها 
وتطويرها من جديد بحيث يتم دمج حركتي حماس والجهاد اإلس����المي فيها, ألنهما حركتان فلسطينيتان 

مقاومتان وكبيرتان ولهما شعبية جارفة في الشارع الفلسطيني, وال يمكن تجاوزهما بأي حال من األحوال. 
حركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين ممثلة بعضو المكتب السياس����ي للحركة ورئيس دائرتها السياسية 
الدكت����ور محمد الهندي رفضت التوقيع على بيان الفصائل الفلس����طينية المجتمعة في موس����كو لس����ببين 

رئيسيين 
أولهما البند المتعلق باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني دون 

ربط ذلك بإعادة بناءها وتطويرها وفق اتفاق القاهرة 2005.
 البند الثاني والذي رفضته الحركة يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967وعاصمتها القدس 
الش����رقية ألن الحركة لن تقبل به مطلقا ألن����ه ووفقا ألبجدياتها ومفاهيمها ال يمكن ان تقبل بالمس����اومة أو 
التفريط بحق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف , وان التكتيك والمناورة التي 
يتذرع بها البعض مرفوضة تماما عندما يتعلق األمر بالثوابت الفلسطينية والحقوق التي طالما ناضل الشعب 

الفلسطيني من اجلها وقدم عظيم التضحيات, فهناك قضايا ال يمكن التعامل معها مرحليا.
قد يقول قائل: إن هذا األمر يتعلق بالتكتيك والمناورة وإحراج »إسرائيل« أمام العالم وأمام الشرعية الدولية, 
»فإس����رائيل« ال تقبل ولن تقبل بالقدس الش����رقية عاصمة للفلسطينيين, وال تقبل باالراضى المحتلة عام 67 
دولة للفلسطينيين, لذلك نحن نعترف بهذه البنود تكتيكيا أمام العالم حتى نحرجها أمام العالم,  ونرد على 
ذلك ان نفس هذا المبدأ كان بداية لسلسة من التفاوض بين منظمة التحرير الفلسطينية عندما وقعت على 
اتفاقية تس����وية مع االحتالل الصهيوني, انتهت بتآكل كل الحقوق الفلس����طينية, فلم ينفغنا التكتيك وال 
المناورة, وأصبح العالم يتعامل مع الواقع الجديد من حيث وصلنا إلى آخر تنازل قدمته الس����لطة الفلسطينية 
لالحتالل, كما ان أصحاب الحق ال يجب ان يقبلوا بالتكتيك والمناورة والمساومة على حقوقهم, فالحق الواضح 
الجل����ي يجب انتزاعه دون نقصان من بين أنياب االحتالل, والحق أحق ان يتبع, فال تفريط في ثوابت ش����عبنا 

وال مساومة عليها.    
لقد تعلقت آمال ش���عبنا في لقاء موسكو الذي يجمع جل الفصائل الفلسطينية بملف المصالحة, وإمكانية إحداث 
اختراق ايجابي في هذا الملف نظرا لثقل موسكو وقدرتها على اقناع كل األطراف بضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق 
المصالحة الفلسطينية, لكن على ما يبدو ان ملف المصالحة ال زال عالقا في رقبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس, وهو الوحيد الذي يقرر إنفاذ أو عدم إنفاذ المصالحة, لكننا نحذر من تش���ابك الملفات وتراكمها دون إيجاد 
حل���ول لها, فقبل أيام قليلة كنا نتحدث عن أطفال ش���هداء اس���تهدفهم االحتالل بدم بارد ش���رق القطاع وأزهق 
أرواحه���م, وقب���ل ان ينتهي هذا الملف بحل نتواف���ق عليه, انتقلنا إلى ملف آخر يتعل���ق بقطع رواتب الموظفين 
والشهداء واألسرى, وقبل ان ننتهي إلى حل انتقلنا إلى أزمة وزارة التربية والتعليم والصحة ونقص الكادر البشري 
فيهما نتيجة سياسة وقف رواتب الموظفين وإحالتهم للتقاعد, ثم جاء خروج وفود الفصائل إلى موسكو واالنتهاء 

ببيان ختامي ليس عليه إجماع وطني.
 احذروا االنزالق في هذا الطريق الشائك الذي تسلكونه, فنهايته غير مضمونة, فشعبنا الفلسطيني يقدم أقصى ما 
لدية من تضحيات, ويتحمل ما ال يتحمله احد في سبيل قضيته, يجب ان تنتبهوا جيدا قبل ان تنفلت األمور من بين 
أيديكم, فالشعب الفلسطيني دائما سباق لقيادته, وهو الذي يصنع المواقف والسياسات, فإن سبقكم هذه المرة 

فلن تستطيعوا ان تحلقوا به, ولن يسلمكم الراية, ألن ثقته ستكون قد اهتزت بكم ولستم أهال لها.  

شتاء موسكو وجمود المواقف

د. فايز أبو شمالةالشعــب يريــد إنهــاء االحتــالل

رأي
يب����دو ان لي����ل غزة الطويل ما زال يس����دل 
س����تائره الحالكة ويحج����ب عنها بصيص 
النور الذي ترنو إليه بش����وق ولهفة. فهذا 
الليل الكالح ال����ذي احكم قبضته على غزة 
وش����عبها المظلوم بفعل تكال����ب األعداء 
وخيانة بعض األعراب وتناحر األش����قاء لم 
يترك مجاال لبقعة ض����وء خافتة قد تعيد 
والفقراء.  والمنكوبين  للمحاصري����ن  األمل 
فالمعان����اة التي تض����رب بأطنابها جميع 
مناح����ي الحي����اة الغزيين ت����كاد تعصف 
بم����ا تبقى لديه����م من بصي����ص أمل بأن 
تنصل����ح األمور وتتحس����ن األحوال وتعود 
المي����اه إلى مجاريها عل����ى أقل تقدير كما 
قب����ل االنقس����ام البغيض وم����ا تبعه من 
حص����ار وتجوي����ع وضغ����ط متواصل على 
كاف����ة الصع����د. ولألس����ف الش����ديد رغم 
عدي����د المحاوالت التي جرت وما زالت لرأب 
ص����دع البيت الفلس����طيني الداخلي إال أن 
هذا الصدع يس����تمر باالتساع كأنه بركان 
يصعب السيطرة عليه أو كبح جماحه. ولم 
تفلح اتفاقات مختلفة أس����ماؤها  وأماكن 
توقيعه����ا في الح����د من اتس����اع رقعته 
وزيادة تأثيراته السلبية على الجميع بدون 

استثناء .
فمن مك����ة المكرمة واتف����اق فبراير 2007 
م إلى س����بتمبر 2009 م والورقة المصرية 
وصوال إلى اتف����اق القاهرة في ديس����مبر 
2011 م ومرورا بالدوح����ة 2012 م واتفاق 
الش����اطئ ابري����ل 2014 م وختاما بالقاهرة 
أكتوبر 2017 م كلها اتفاقات وتس����ويات 
ثنائية فش����لت بجدارة ف����ي إيجاد مخرج 
من األزمة الراهنة بل ربما عمقتها بش����كل 
أوسع وأكبر . ولكي تكتمل معاناة أهل غزة 
وتزيد الصورة قتامه مرت غزة خالل األعوام 
العش����رة الماضي����ة بأش����كال مختلفة من 
العدوان اإلسرائيلي بدأ بالمجزرة الوحشية 
ف����ي ع����ام 2008-2009 م وتلت����ه مجزرة 
أخرى ع����ام 2012 م وصوال للعدوان الكبير 
والوحش����ي عام 2014 م والذي يبدو أنه لن 
يكون األخير على مستوى الحجم والنتائج 
واألبع����اد. حتى خ����الل فت����رات التهدئة 
وقعت الكثير م����ن المواجهات المحدودة 
ف����ي توقيته����ا والمؤث����رة ف����ي نتائجها 

خصوصًا على مس����توى جعل المقاومة في 
غ����زة في حالة اس����تنفار دائم مما قد يؤثر 
على خططها اإلس����تراتيجية التي تحتاج 
فترة هدوء واس����تقرار تمكنها من العمل 

دون ضغط وتهديد .
ورغ����م الصمود األس����طوري الذي س����جله 
الش����عب الفلس����طيني ومقاومته الباسلة 
على اختالف مس����مياتها أثن����اء التصدي 
وتقدي����م  مراحل����ه  بمختل����ف  للع����دوان 
التضحي����ات الجس����ام م����ن أرواح عزي����زة 
وإمكاني����ات مهم����ة وبني����ة تحتي����ة من 
الصع����ب تعويضها إال أن ذل����ك لم يفلح 
ف����ي إيقاف النزي����ف الداخلي المس����تمر 
وأصبح����ت بعض نتائج تل����ك التضحيات 
مادة لالبتزاز والمس����اومة كم����ا حدث في 
عملي����ة إعادة اإلعمار بعد ع����دوان 2014م 
على سبيل المثال . وبعد ذلك وكأن غزة لم 
ترتِو بعد من نهر المعاناة وبحر األلم حتى 
زاد عل����ى ذلك حصار األش����قاء لها بإغالق 
الحدود والمعابر ومنع ال����دواء والعالج ولو 
اس����تطاعوا منع الهواء لمنعوه دون أدنى 
ذرة م����ن ضمير أو رحمة . ونتيجة لما تقدم 
من أسباب المعاناة والقهر وصلت غزة ومن 
فيها إلى حالة من الموت الس����ريري الذي 
ينتظ����ر أن يقوم طرف بعي����د وربما قريب 
بفصل أجه����زة التنفس االصطناعي حتى 

يعلن عن الوفاة بشكل رسمي ومؤكد .
ولكن وللعجب ه����ذه الوفاة التي يمكن أن 
تصب����ح أمنية لدي البع����ض  للتخلص من 
معاناته وألمه ال����ذي ال ُيطاق يتم التحكم 
بها م����ن البعض حين يمنح����ون أهل غزة 
بعض الهواء على فترات وتحت إش����راف 
الع����دو وبش����روطه وإمالءات����ه وتوقيتاته 
ويحاول����ون بذل����ك ب����ث مزيد م����ن الفرقة 
بين أبناء الش����عب الواحد الذي أصبح هم 
جزء كبي����ر منه توفير ق����وت أبنائه ولقمة 
عيش����هم حتى وإن كانت مغمس����ة بالذل 
والمهانة . وفي ضوء هذا الكم الهائل من 
المشاكل واألزمات ال بد من وقفة جادة من 
جميع األطراف بدون اس����تثناء ينتج عنها 
قرارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وأن 
تنفذ بدون تردد وبدون حسابات . ورغم ان 
الخيارات محدودة جدا بس����بب التعقيدات 

الصعبة على مس����توى اإلقليم والمشاكل 
المتراكمة على مس����توى الداخ����ل إال أننا 
نس����تطيع ان نتلّمس بع����ض الحلول ولو 
كانت جزئية للخروج من هذا النفق المظلم 
. ومنه����ا بناء ش����راكة حقيقي����ة بين قوى 
المقاومة كافة على مس����توى اتخاذ القرار 
وتنفيذه بدون تفرد أو اس����تئثار من احد ، 
وأن تكون الشراكة في السراء والضراء على 
حٍد سواء حتى يش����عر الجميع بمسئولية 
اتخاذ القرار من جهة ومن نتائجه وفوائده 
من جهة أخرى ، فمن أهم أس����باب فش����ل 
التحالفات والشراكات دفع البعض للثمن 
عند المحنة وعدم االستفادة عند المنحة . 
وأيضا من الحلول المقترحة توسيع قاعدة 
والدولية بشكل عابر  اإلقليمية  التحالفات 
للون والِع����رق واللغة والطائفة وتوس����يع 

دائرة الحوار مع الجميع بدون استثناء.
وفي الختام أقول أن غزة بحاجة ماس����ة من 
خالل جه����ود المخلصين للخروج من غرفة 
اإلنعاش وان ُتنزع عنه����ا أجهزة التنفس 
االصطناع����ي التي كبلته����ا وجعلت منها 
رهينة لحس����ابات إقليمية حين����ا ونزوات 
ومصال����ح داخلية حينا آخر . المس����كنات 
غي����ر مجدية  في وضع كال����ذي تحياه غزة 
واستمرار الرهان على حسن نيات البعض 
في اإلقلي����م ال يجدي نفعا ف����ي ظل عدم 
وجود رفاهي����ة الوقت لدى أهل غزة الذين 
ت����كاد األزم����ات والنكب����ات تلجمهم حتى 
االختناق . س����واعد أبناء غزة على اختالف 
توجهاتها كفيلة إن أطل����ق عنانها بدون 
قي����ود ان تغي����ر الواقع المر ال����ذي يحياه 
الش����عب المظلوم وأن تقلب الطاولة على 
رؤوس الجمي����ع ب����دون اس����تثناء ولنا في 
تجربة مسيرات العودة خير شاهد . ال قرع 
األوان����ي الفارغة يمكن ان ُينتج لنا طعاما ، 
وال طحن الهواء يمأل البطون الجائعة ، دون 
فعل ج����دي ومؤثر لن يع����ود لغزة مجدها 
وس����ؤددها المفقود ، دون ذلك س����نبقى 
أسرى ألولئك المتحكمين بأجهزة التنفس 
االصطناعي الذين ق����د يصلون في نهاية 
األم����ر لحالة من الملل من تك����رار لعبتهم 
المري����ض ومصيره  ويترك����وا  الس����خيفة 

المحتوم .

غزة والخيارات الصعبة 
أحمد عبد الرحمن
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االستقالل/ وكاالت:
الوطني  االقتص���اد  وزي���رة  اتفقت 
عبير عودة مع س���فير إندونيس���يا 
أن���دي  واألردن  فلس���طين  ل���دى 
رحميانت���و، على تطوي���ر العالقات 
االقتصادي���ة والتجارية بينهما بما 
يعزز حج���م التب���ادل التجاري بين 
إقامة شراكات  البلدين، ويمكن من 
اقتصادي���ة تس���هم ف���ي تعظيم 

الصادرات الفلسطينية.
وأكد الجانبان خالل اللقاء المشترك 
ال���ذي عقد االثني���ن بمدين���ة رام 
روال  السياحة  الله بمش���اركة وزيرة 
معايعة، ضرورة تنش���يط العالقات 
الثنائي���ة االقتصادية المش���تركة 
وتبادل  اقتصادية  فعاليات  بإقامة 
الزي���ارات بي���ن القط���اع الخ���اص 
االندونيسي  ونظيره  الفلس���طيني 
عب���ر وزارة االقتصاد، واالس���تفادة 
المتاحة  االس���تثمارية  الفرص  من 
فلس���طين، خاصة في مجاالت  في 
والطاق���ة  والس���ياحة  الصناع���ة 

المتجددة.
كم���ا واتفق الطرفان على توس���يع 
الفلس���طينية  المنتوجات  قائم���ة 
المعفاة م���ن الجمارك، والعمل على 
التروي���ج للمنتجات الفلس���طينية 
االندونيس���ي،  الس���وق  داخ���ل 
وتشجيع الس���ياحة الدينية باتجاه 

فلسطين وزيارة األماكن المقدسة.

وقالت ع���ودة بعد عرضه���ا الواقع 
»نح���ن  الراه���ن:  االقتص���ادي 
جاهزون الس���تقبال المس���تثمرين 
فلس���طين،  ف���ي  االندونيس���يين 
اقتصادنا  بن���اء  ف���ي  ومش���اركتنا 
وتوفير كل التس���هيالت والحوافز 
والتي من  المتاح���ة  االس���تثمارية 
شأنها تشجيع التنوع االستثماري«.

الواقع  استعرضت معايعة  بدورها، 
السياحي في فلس���طين، والجهود 
التي تبذلها الوزيرة لتنشيط القطاع 
السياحي الذي شهد انتعاشًا خالل 
الع���ام الماضي، حي���ث وصل عدد 
الس���ياح الزائري���ن م���ن اغلب دول 

العالم ما يقارب 3 ماليين س���ائح، 
م���ا انعك���س ايجابًا عل���ى الحركة 
االقتصادي���ة، وتروي���ج فلس���طين 
عالميًا، داعية الجانب االندونيس���ي 
إل���ى تكثي���ف الزيارة لفلس���طين 
كسياحة دينية واستثمارية ايضًا.

م���ن جانب���ه، أك���د رحميانت���و، أن 
التب���ادل التج���اري بي���ن البلدي���ن 
متواضع، ما يس���تدعي العمل على 
تطوي���ر آليات التعاون المش���تركة 
بم���ا يمّكن م���ن االرتق���اء بالعالقة 
االقتصادية والتجارية بين البلدين، 
الفتا إلى االس���تعداد لدعم الجانب 
الفلس���طيني ف���ي مج���ال تعزي���ز 

المالية  السياس���ات  ف���ي  القدرات 
وتمكين المرأة.

وش���دد على أهمية تنظيم زيارات 
متبادل���ة بي���ن رجال األعم���ال في 
كال البلدي���ن، لالط���الع على الفرص 
وإقام���ة  المتاح���ة  االس���تثمارية 
شأنها  من  اس���تثمارية  ش���راكات 
تس���هم ف���ي رف���ع حج���م التبادل 
التجاري بين البلدين، داعيًا الجانب 
الفلس���طيني إل���ى المش���اركة في 
المقرر  للس���ياحة  اكس���بو  معرض 
تنظيمه االسبوع القادم، واالستفادة 
التي  االس���تثمارية  الف���رص  م���ن 

يوفرها للمستثمر الفلسطيني.

اتفاق فلسطيني أندونيسي على رفع حجم التبادل التجاري

رام الله/ االستقالل:
تراجع صافي أرباح الش���ركة العربية الفلس���طينية لالستثمار »أيبك« بنسبة 

%8 في 2018 مقارنة مع 2017.
وبحس���ب إفصاح للشركة إلى بورصة فلس���طين، بلغ صافي أرباح »أيبك« بعد 

الضرائب 16.042 مليون دوالر، مقارنة مع 17.46 مليون دوالر في 2017.
يأت���ي ذلك، مع ارتف���اع المصاريف اإلدارية والعمومية بنس���بة %10.3 إلى 
38.33 ملي���ون دوالر، ارتفاعا من 34.73 مليون دوالر ف���ي 2017، إضافة إلى 

فروقات عملة.
وارتفع العائدة على مس���اهمي الش���ركة من صافي األرباح إلى 13.08 مليون 

دوالر، صعودا من 11.9 مليون دوالر في 2017.
وعل����ى الرغم من األوضاع االقتصادية الصعبة التي ش����هدتها األراضي 
الفلس����طينية العام الماضي، إال أن »أبي����ك« تمكنت من زيادة مبيعاتها 
إلى 725.8 مليون دوالر ف����ي 2018، صعودا من 677.1 مليون دوالر في 

.2017
كما تمكنت الش���ركة العربية الفلس���طينية لالس���تثمار، من زيادة إيرادات 
الخدم���ات لتبلغ قرابة 10 ماليين دوالر ف���ي 2018، صعودا من 6.63 ماليين 

دوالر في 2017.
وفي 2018، رفعت الش���ركة من رأسمالها المصرح به ليبلغ 100 مليون دوالر، 

مقارنة مع 70 مليون دوالر في 2017، بقيمة اسمية دوالر واحد للسهم.
وتراجعت قليال حصة الس���هم الواحد من ربح الفترة، إلى 16 سنتا في 2018 

مقارنة مع 17 سنتا في 2017.
وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، ومساهمة عامة أجنبية سجلت في جزر 
العذراء البريطانية عند تأسيسها في 1994، لتسريع عملية ممارسة أعمالها 

في ذلك الوقت.

»العربية الفلسطينية 
لالستثمار« تسجل 16 

مليون دوالر أرباح في 2018

االستقالل/ وكاالت:
تعتزم الس����عودية إنش����اء مصفاة 
نفط في ميناء غوادر على المحيط 
الهندي جنوب غرب باكستان، على 
الحدود مع إي����ران، بتكلفة إجمالية 

10 مليارات دوالر.
وس����ينفذ ولي العهد الس����عودي، 
محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى 
باكس����تان، الشهر الجاري، للتوقيع 
على االتفاق النهائي الخاص بهذا 
الميناء، حس����ب تصريح����ات لوزير 

الطاقة السعودية، خالد الفالح.
وق����ال الفالح الش����هر الماضي، إن 
المملكة تس����عى إلى دع����م النمو 
االقتص����ادي لباكس����تان من خالل 
إنشاء المصفاة بالتعاون مع الصين.

ويعد مين����اء غوادر، آخ����ر محطات 
الممر االقتصادي بين الصين )أكبر 
مس����تورد للنف����ط الخ����ام بالعالم( 
وباكس����تان، وبينهما الهند )ثالث 

أكبر مستورد للخام عالميا(.
والممر االقتصادي الذي بدأ إنشاؤه 
في 2013 وينتهي في 2030، هو 
طريق يربط البلدين برا، ويس����هل 
نق����ل النفط والبضائ����ع من الخليج 
العرب����ي عبر أنب����وب لنق����ل الخام 

وسكك حديدية.
وستؤمن المصفاة المرتقبة، أسواق 
الخام السعودية نحو الشرق، التي 
تتواج����د فيه����ا ثالثة م����ن أكبر 4 
مستوردين للنفط الخام في العالم 

)الصين، الهند، اليابان(.

ويبلغ متوسط االستهالك النفطي 
اليومي للصي����ن، 12 مليون برميل 
يومي����ا، لتحل في المرتب����ة الثانية 
بعد الوالي����ات المتحدة )19 مليون 
برمي����ل(، لك����ن بكين ف����ي صدارة 

العالم كأكبر مستورد له.
وتع����د الس����عودية، أكب����ر ُمصدر 
للنفط الخام في العالم، بمتوس����ط 
وثالث  يوم����ًا،  برميل  7.3 ماليي����ن 
أكبر منتج بع����د الواليات المتحدة 
وروس����يا، ب����� 10.4 ماليي����ن برميل 

يوميا.
وس����يوفر الممر االقتصادي، الوقت 
والتكلفة، في نقل الخام السعودي 
من الخليج العربي إلى الصين، إلى 

7 أيام بدال من 40 يوميا حاليا.
وتمر ش����حنات النفط الس����عودي 
إلى الصين حاليا، عب����ر بحر العرب 
ثم المحيط الهندي م����رورا ببلدان 
جنوب شرق آسيا، وصوال إلى جنوب 

شرق الصين.
ويبع����د مين����اء غ����وادر مس����افة ال 
تزي����د ع����ن 20 كل����م م����ن الحدود 
الباكس����تانية مع إيران )ثالث أكبر 
منتج للنفط الخام في منظمة أوبك 
بع����د الس����عودية والع����راق بحجم 

2.74 ماليين برميل يوميا(.
النفط  إم����دادات  المصفاة  وتهدد 
إلى  المتجه����ة  اإليراني����ة  الخ����ام 
الشرق )أكبر أس����واقها الخارجية(؛ 
بسبب ارتفاع تكلفة النقل البحري 
إلى األس����واق الصينية واليابانية، 

مقارنة م����ع الممر االقتصادي الذي 
سيضم أنبوب نفط نحو الصين.

وتعاني باكس����تان م����ن أزمة مالية 
حدته����ا  ارتفع����ت  واقتصادي����ة 
بالسعودية  ما دفع  الماضي؛  العام 
واإلم����ارات لضخ ودائ����ع في البنك 

المركزي الباكستاني.
إل����ى تنفيذ  وس����تدفع المصف����اة 
الس����عودية والصين وبلدان أخرى 
استثمارات في الميناء، وعلى طول 
الممر االقتصادي، من شأنه  طريق 

أن يدفع عجلة النمو في باكستان.
وأعلن����ت وكالة س����تاندرد آند بورز  
للتصنيف االئتمان����ي، خالل وقت 
س����ابق من الش����هر الجاري، خفض 
التصنيف االئتماني لباكستان من  
B  إلى  B- م����ع اإلبقاء على نظرتها 

المستقبلية مستقرة.
باكس����تان  أزم����ة  وتتمث����ل 
احتياطي  االقتصادية، في نضوب 
العجز في  وزي����ادة  األجنبي،  النقد 
مي����زان المعامالت الجارية. وتكافح 
حكومة رئيس ال����وزراء عمران خان 
للتخفيف من وطأة تلك األزمة منذ 
أن تولت المسؤولية في أغسطس/

آب الماضي.
كانت الصين خصص����ت 60 مليار 
دوالر لمش����روع المم����ر االقتصادي 
والذي س����يتضمن  باكس����تان،  مع 
إنشاء محطات للطاقة وانبوب لنقل 
النف����ط، وط����رق وس����كك حديدية 

وتطوير الموانئ.

االستقالل/ وكاالت:
اس���تقر الدوالر قرب أعلى مستوى في شهرين، الثالثاء، مع تحس���ن المعنويات بفضل توقعات إحراز 
تق���دم في محادثات التجارة بي���ن الواليات المتحدة والصين، واتفاق مبدئ���ي لتفادي إغالق الحكومة 
األميركية. وتوصل المش���رعون األميركيون إلى اتفاق بشأن تمويل أمن الحدود، قد يسهم في تفادي 

إغالق جزئي آخر اعتبارا من السبت، مما أدى لمكاسب لألسهم اآلسيوية.
وبدأت محادثات التجارة في بكين هذا األس���بوع بعد أن انتهت جولة س���ابقة في واشنطن األس���بوع 

الماضي، دون التوصل إلى اتفاق.
وصرح رئيس فريق التفاوض األميركي أنه مازال هناك كثير من العمل.

واستقر مؤشر الدوالر عند 96.986، بعد أن صعد ألعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر عند 97.117 في 
الجلسة الس���ابقة. وأضرت بيانات ضعيفة في أوروبا بالمعنويات تجاه العملة الموحدة، واستقر اليورو 

قرب أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1.1267 دوالر الذي سجله في الجلسة السابقة.
واستقر الجنيه اإلسترليني دون تغير يذكر عند 1.2878 دوالر، قبل إلقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 

ماي بيانا أمام أعضاء البرلمان.

رام الله/ االستقالل:
دفع س���وء األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية وغزة ف���ي 2018، إلى تباطؤ حاد في نمو 

التسهيالت االئتمانية للبنوك العاملة في فلسطين.
وبحسب مسح لالقتصادي استنادا على بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، 

نمت التسهيالت بنسبة %5.1 في 2018 مقارنة مع 2017.
وبلغت التس���هيالت االئتمانية المقدمة من جانب البنوك العاملة في فلسطين، 8.43 مليار 

دوالر حتى نهاية 2018 مقارنة مع 8.02 مليار دوالر حتى نهاية 2017.
ويعن���ي ذلك، أن التس���هيالت االئتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في فلس���طين خالل 
2018، بقيمة 412 مليون دوالر. بينما بين 2017 و2016، نمت التسهيالت االئتمانية بنسبة 

%16.8، مقارنة مع 6.87 مليار دوالر في 2016، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلس���طيني 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و7 

بنوك وافدة، منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.
وتت���وزع التس���هيالت االئتمانية حتى نهاية 2018، بين تس���هيالت موجهة للقطاع العام 

بقيمة 1.315 مليار دوالر، وتسهيالت للقطاع الخاص بقيمة 7 مليارات دوالر.

الدوالر يرتفع ألعلى مستوى في شهرين

سوء األوضاع االقتصادية يبطئ نمو 
التسهيالت البنكية في فلسطين

السعودية تعتزم إنشاء مصفاة نفط في 
باكستان بتكلفة 10 مليارات دوالر
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االستقالل/ وكاالت:
ق���ال رئيس الوزراء اللبناني س���عد 
حكومت���ه  يري���د  إن���ه  الحري���ري، 
الجديدة، أن تك���ون وزارة »أفعال ال 

أقوال«. 
ج���اء ذل���ك ف���ي مس���تهل كلمة 
النواب  بمجلس  الثالث���اء،  للحريري 
ف���ي العاصمة بي���روت، عقب تالوة 

البيان الوزاري األولي. 
وأضاف:« نريُده���ا حكومًة للقرارات 
الجريئ���ة واإلصالحات التي ال مجال 

للتهرب منها بعد اليوم«. 
وتاب���ع الحريري:« نريده���ا حكومة 
اإلداري  الخل���ل  ألس���باب  تتصدى 
والفساد المالي والتهرب الضريبي، 
حكومة تخاطب معان���اة اللبنانيين 
للمس���تقبل  الش���باب  وتطلع���ات 
االس���تقرار  أولوياتها  ف���ي  وتضع 
واألم���ان  واألمن���ي  السياس���ي 
االجتماعي لكل المواطنين، وترسم 
سياس���ة اقتصادية ومالية تواكب 

التحديات«. 
وأك���دت الحكوم���ة بحس���ب البيان 
أن وثيق���ة الوف���اق الوطني )اتفاق 
المنبث���ق  والدس���تور  الطائ���ف( 
عنه���ا هما »أس���اس الحف���اظ على 

االس���تقرار والسلم االهلي والحافظ 
االساس���ي للتوازن الوطني والناظم 
الوحيد للعالقات بين المؤسس���ات 

الدستورية«. 
ولفت���ت إلى أن »لبنان الس���ائر بين 
األلغ���ام ال ي���زال بمنأى ع���ن النار 
المنطقة  ف���ي  حول���ه  المش���تعلة 
بفض���ل وح���دة موق���ف الش���عب 

اللبناني وتمسكه بسلمه األهلي«. 

ولف���ت الحري���ري إل���ى أن الحكومة 
تؤك���د عل���ى »احترامه���ا المواثيق 
والتزامها  الدولي���ة كافة  والقرارات 
الرقم  الدول���ي  األمن  قرار مجل���س 
العدائية  العملي���ات  )وقف   1701
بين لبنان واسرائيل( وعلى استمرار 
الدعم لقوات األمم المتحدة العاملة 

في لبنان«. 
وحول الصراع مع »إس���رائيل«، قال 

الحريري:« إنن���ا لن ندخر جهدًا ولن 
نوف���ر مقاومة في س���بيل تحرير ما 
تبق���ى م���ن أراض لبناني���ة محتلة 
وحماية وطننا من عدو لطالما يطمع 
بأرضن���ا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية 
وذلك استنادًا إلى مسؤولية الدولة 
ودورها في المحافظة على س���يادة 
لبنان واس���تقالله ووحدته وسالمة 

أبنائه«. 

الحريري في أولى جلسات الثقة: نريد حكومة أفعال ال أقوال

االستقالل/ األناضول:
قال تجمع س���وداني مستقل وش���هود عيان، إن القوات األمنية اعتقلت، 
الثالثاء، عددا من أس���اتذة الجامعات واإلعالميي���ن، على هامش وقفتين 
احتجاجيتين منفصلتي���ن بالعاصمة الخرطوم، دعا لهما تجمع المهنيين 

السودانيين )معارض(. 
وقال بي���ان صادر عن تجمع اإلعالميين الس���ودانيين )غي���ر حكومي(، إن 
القوات األمنية، اعتقلت عددا من اإلعالميين قبل بدء وقفة احتجاجية أمام 

مقر وزارة اإلعالم بالخرطوم، تطالب بالحريات وحرية الصحافة واإلعالم. 
وأضاف البيان، أن عددًا من اإلعالميين وأس���اتذة اإلع���الم، توافدوا لموقع 
الوقفة، لكن الق���وات األمنية اعتقلت اإلعالميي���ن: أبوبكر عابدين، ووائل 
محمد الحس���ن، وعزيزة عبد الكريم، وآخرين، لم يتبين عددهم وهويتهم 

بعد، فيما لم تنفذ الوقفة. 
وفي س���ياق متصل، قال ش���هود عيان، إن األمن اعتقل عددا من أساتذة 
الجامعات، أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية بدار أس���اتذة جامعة الخرطوم 
وس���ط العاصمة، داعمة لمطال���ب المتظاهرين بإس���قاط النظام وتنحي 

الرئيس عمر البشير. 
ومنذ 19 ديس���مبر/كانون األول الماضي، تش���هد البالد احتجاجات منددة 
بالغالء ومطالبة بتنحي البش���ير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 
31 قتيال، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، أمس 

اإلثنين، إن عدد قتلى االحتجاجات بالسودان بلغ نحو 51 . 
وأطلقت الس���لطات الس���ودانية قبل يومين س���راح 11صحفيًا، استجابة 
لتوجيهات البشير، كما أطلقت سراح 186 معتقال على خلفية االحتجاجات 

األسبوع الماضي، وفق وسائل إعالم محلية. 

هيئة سودانية: األمن يعتقل عددًا 
من أساتذة الجامعات واإلعالميين

االستقالل/ وكاالت:
اعتقل���ت الس���لطات التركية 729 ش���خصًا على 
االق���ل لالش���تباه بارتباطهم بمحاول���ة االنقالب 
التي اس���تهدفت الرئيس رج���ب طيب اردوغان 
ف���ي 2016، في عمليات دهم جرت أمس الثالثاء 
ف���ي أنحاء مختلفة من البالد، وفق ما أفادت نيابة 

انقرة.
وقالت النيابة »تم اعتقال 729 شخصا«.

وكانت النيابة ارسلت إلى السلطات المعنية في 
75 محافظة أسماء 1112 شخصا تجري تحقيقات 
بالداعية اإلسالمي  بارتباطهم  بشأنهم لالشتباه 

فتح الله غولن وحركته.
وحمل���ة االعتقاالت هذه هي االكبر في االش���هر 
االخيرة، علما بان عملي���ات التطهير التي أعقبت 
محاولة االنقالب في تموز/يوليو 2016 مس���تمرة 

بوتيرة منتظمة.
وأوقف عش���رات آالف االش���خاص منذ االنقالب 

الفاشل وأقيل أكثر من 140 ألفا آخرين.
وتتهم الس���لطات التركية غول���ن بإقامة »دولة 
موازية« بغية إسقاط الحكومة التركية وبأنه دبر 
محاول���ة االنقالب ضد اردوغان. لكن غولن المقيم 

في الواليات المتحدة ينفي هذه االتهامات.

االستقالل/ وكاالت:
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو وسائل إعالم 

بترويج أخبار كاذبة عن بالده.
وقال م���ادورو إن بالده تتعرض لحرب نفس���ية إعالمية 
ترمي إلى دفع الس���ياح إلى عدم زيارتها والمستثمرين 

إلى عدم المجيء اليها.
وأطلق مادورو أمس ما وصفه بمبادرة هدفها نقل صورة 

فنزويال إلى العالم كدولة منفتحة على المستقبل.
كم���ا أعلن مادورو رفضه دخول ما وصفه »بالمس���اعدات 

األميركية المسمومة«.
من جهة أخرى، جدد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش استعداده لتقديم المساعدة للعمل على إنهاء 
األزمة ف����ي فنزويال ومنع ان����زالق البالد نح����و العنف. جاء 
ذلك خالل لقائه وزير خارجية فنزويال خورخي أرياس����ا في 
نيويورك. المتحدث باسم األمين العام ستيفان دوجاريك 
قال: إن غوتيريش أكد أن عرض تقديم المساعدة للطرفين 
ال يزال قائمًا من أجل إجراء محادثات جادة للمساعدة على 

إخراج البالد من األزمة لفائدة الشعب.
وش���هدت فنزويال أضخم مناورات عس���كرية في تاريخ 
الب���الد، في وقٍت أكد فيه م���ادورو أن »الجيش الفنزويلي 
سيدافع ببسالة في وجه اإلمبراطوريين«، في إشارة  إلى 

الواليات المتحدة.

مادورو يتحدث عن حرب
 »إعالمية نفسية« على بالده 

تركيا: اعتقال أكثر من 700 شخص 
بدعوى ارتباطهم بانقالب 2016 الفاشل

االستقالل/ وكاالت:
هاجم وزير الخارجية الروس���ي، س���يرجي الفروف،  الثالثاء، ما يسمى بخطة 
»السالم« األميركية التي تعمل إدارة دونالد ترامب على بلورتها، والتي يطلق 

عليها »صفقة القرن«، ووصفها بأنها ستدمر كل اإلنجازات الفلسطينية.
واعتبر الفروف أن »صفقة القرن« س���تدمر كل إنجازات الفلسطينيين في الشرق 
األوسط حتى اليوم، مش���يرا إلى أنها ال تشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس الشرقية. وأضاف، في حديثه مع وفد الفصائل الفلسطينية، أن الخطوات 
األميركية، أحادية الجانب، بالنسبة للقضية الفلسطينية - اإلسرائيلية، تهدف 

إلى تدمير كل القرارات واألسس، التي تم تحقيقها سابقا.
وأضاف أن اإلدارة األميركية تسعى إلى فرض حلول أحادية الجانب، وتحاول 
من���ذ أكثر من عامين طرح وصفة جديدة تعرف ب� »صفقة القرن«، وهي التي 
س���تعصف بكل ما س���بق من قرارات، بما في ذلك إقامة دولة فلس���طينية 
على حدود 1967 وعاصمتها القدس الش���رقية. وأوضح الفروف أن االنقسام 
الفلسطيني المس���تمر منذ عدة سنوات يعطي ذريعة للترويج لنهج اإلدارة 
األميركية الذي قد ينسف كل القرارات السابقة. وأكد وزير الخارجية الروسي 
على أهمية أن يتجاوز الفلس���طينيون االنقسام ويوحدوا صفوفهم، موضحا 
أن ذلك من شأنه أن يعزز موقف روسيا واألطراف الدولية األخرى التي تطالب 

بتسوية القضية الفلسطينية على أساس القرارات السابقة.

االستقالل/ وكاالت:
تزامن ما كش���فت عنه دراسة موسعة -أجرتها مؤسسة 
بحثية ألماني���ة مرموقة، عن اعتب���ار نصف المواطنين 
األلم���ان أن الواليات المتحدة بقيادة رئيس���ها دونالد 
ترامب بات���ت تمثل تهديدا خطيرا لألم���ن بأوروبا- مع 
تحذير الس���فير األميركي في برلين أللمانيا مما أسماه 
الخطر الروسي، منتقدا نفقاتها العسكرية، األمر الذي 
أش���عل الس���خرية واالنتقادات بين األلمان على مواقع 

التواص���ل االجتماعي. وأظه���رت الدراس���ة الميدانية 
-الصادرة عن مؤسسة فريدريش إيبرت بعنوان »الرادار 
األمن���ي.. جرس إنذار ألوروب���ا«- أن نصف األلمان فقدوا 
الثقة بأميركا ترامب كقوة حماية، ويعتبرون أن خطرها 

على أوروبا يفوق خطر روسيا على القارة العجوز.
وحس���ب نف���س الدراس���ة -الت���ي س���تعلن نتائجها 
التفصيلية ف���ي مؤتمر ميونيخ الدول���ي لألمن المقرر 
افتتاحه الجمعة القادمة بمشاركة مئة دولة- رأى 33% 

م���ن األلمان أن روس���يا التي يقوده���ا فالديمير بوتين 
تشكل خطرا كبيرا على األمن األوروبي.

وطالب %54 من المس����تطلعين بالدراس����ة بزي����ادة نفقات 
الدف����اع لمواجهة التحديات الجدي����دة والتهديدات األمنية 
التي يواجهها االتحاد األوروبي، بينما دعا %70 ألمانيا للعب 
دور أكثر حضورا وفعالية بحل النزاعات الدولية، وطالب 66% 
ممن شملتهم الدراسة برلين بانتهاج سياسة خارجية بأبعاد 

أخالقية حتى لو لم تحقق لها هذه السياسة مزايا.

االستقالل/ وكاالت:
أبدى نواب ديمقراطيون اس���تياءهم م���ن تصريحات 
لوزير الدولة الس���عودي للشؤون الخارجية عادل الجبير 
في مقابلة مع ش���بكة »سي بي أس« األميركية، وهددوا 
بتمرير تش���ريع يتجاوز خطوطه الحمر، في إش���ارة إلى 

قوله إن ولي العهد السعودي يمثل خطا أحمر.
وج���اء الهجوم األعن���ف على الجبير م���ن عضو مجلس 
النواب األميركي تيد لو ال���ذي وصفه بالكاذب، وطالبه 

بالتوقف عن اس���تخدام القنوات الفضائية األميركية 
في الكذب على الشعب األميركي.

وقال في تغريدة نش���رها على حس���ابه على تويتر »إن 
الشعب األميركي ليس ساذجا.. يرجى التوقف عن عدم 
احترامنا بالكذب علينا في قنواتنا الوطنية. المسؤولون 
السعوديون استدرجوا مقيما في الواليات المتحدة إلى 
س���فارتكم واغتالوه وقطعوه إلى أشالء، تعرفون جيدا 

مكان جثته«.

من جهته، حذر العضو الديمقراطي في مجلس النواب 
توم مالينوس���كي الجبير من مغبة تهديد الكونغرس، 
وقال في تصريح له -تعليقا على حديث الجبير- »سنرد 
على هذا التهديد بتمرير تش���ريع يتجاوز خطه األحمر. 
ال تهدد أعضاء الكونغرس إذا أردت التأثير علينا، إنها 
فكرة سيئة للغاية«. وكان الجبير دعا أعضاء الكونغرس 
إلى التريث ومنح المس���ار القضائي في الرياض وقته، 

محذرا من أن القيادة السعودية خط أحمر.

نصف األلمان يرون في ترامب تهديدًا لبالدهم

نواب بالكونغرس يتوعدون الجبير: سنمرر تشريعًا يتجاوز خطوطك الحمر

الفروف: صفقة القرن تدمر 
كل اإلنجازات الفلسطينية



األربعاء 8 جمادى اآلخرة 1440 هــ 13 فبراير 2019 م

عكا للشؤون اإلسرائيلية / ياسر مناع
اجتهدت “اس���رائيل” على مدار سنوات 
احتالله���ا أن تنت���زع الح���س الوطني من 
الوج���دان الفلس���طيني بش���تى الط���رق 
ومحاول���ة  بالترغي���ب  ب���دءًا  والوس���ائل، 
التواصل المباشر مع المواطن الفلسطيني 
في حالة من نوع إيجاد الثقة المس���تحيلة 
بينهما س���واء عن طريق الجيش وضباطه، 
أو عب���ر التجارة وما رافقه���ا، وليس انتهاء 
بالترهيب والحصار والضغط، والسيما في 
األمور الحياتي���ة، ويعود نجاحها في ذلك 
ال���ى قدرتها على بلورة وتمرير االتفاقيات 
الت���ي تخدمه���ا ف���ي أزمنة وأح���داث مع 

السلطة الفلسطينية.
ل���م تك���ن عاصفة قط���ع رواتب األس���رى 
والشهداء والجرحى، وليدة اللحظة واليوم، 
بل كانت نتاجًا لسلس���ة خطوات متتالية 
ُغلفت على هيئة ضغوطات من شخصيات 

رس���مية وغي���ر رس���مية عل���ى الحكومة 
االس���رائيلية، مرورًا بتشريعات الكنيست 

في هذا لشأن.
اختار نتنياه���و هذا التوقي���ت للموافقة 
على اقتط���اع الرواتب من أم���وال عائدات 
الضرائ���ب قص���دًا، ففيه من المكاس���ب 
السياس���ية ما فيه، باإلضافة الى أنه انجاز 
جديد س���يقنع به الجمهور االس���رائيلي، 
أو إن ص���ح لنا القول سيكس���ب به صوت 
الناخب االس���رائيلي، وفي���ه ايضا تلميح 
بإمكانية تمرير قان���ون اعدام المقاومين، 
الذي يس���عى بعض النواب في الكنيست 

الى سّنه أمثال افغيدور ليبرمان.
بالتزامن من التحذي���رات التي يطلقها ” 
الش���اباك ” حول امكانية اندالع مواجهة 
جديدة في الضفة، يواصل نتنياهو اصراره 
على اقتطاع تلك األم���وال، ألنه موقن بأن 
الحالة الراهنة في الضفة الغربية لن تفرز 

مواجهة جديدة، ال سيما في ظل االنقسام 
الداخلي الفلس���طيني وما ترك من وقائع 
مؤلمة، مضاف���ًا إليها االوضاع االقتصادية 
المعيش���ية  واألعباء  باالنح���دار،  اآلخ���ذة 
الملقى على كاهل المواطن البس���يط، عدا 
أن غي���اب الفعل الفصائلي في الس���احة، 
البعيد  بالقرار والعمل  التفرد  وسياس���ية 
كل البعد عن المقاومة الفاعلة لها أثر بالغ 
في تطبيق مثل ه���ذه القرارات، باإلضافة 
الى العالقة القوية التي مهد لها نتنياهو 
ف���ي الغرب وافريقيا وفي ال���دول العربية 

المتصاص خطوات كبيرة كهذه.
لكن ال أدري إذا ما اس���تحضر نتنياهو قبل 
اقدامه على هكذا القرار مش���هد االطارات 
المحترق���ة في وس���ط ش���وارع الضفة، أم 
ص���ورة ناخب يدلي بصوت���ه في صندوق 
االقتراع ويرتدي طاقة خط عليها ش���عار 

الليكود.

ف���ي حقيقة األم���ر، الك���رة االن في ملعب 
السلطة الفلسطينية، ومن قبلها الفصائل 
بكاف���ة اطيافه���ا، لك���ن م���ن الواضح بأن 
االول���ى قد اخت���ارت الحل���ول الموضعية، 
حيث ق���ررت قطع رواتب بعض األس���رى 
من خ���ارج اطار المنظم���ة، وإن كانت تلك 
الخطوة سترضي ”اسرائيل” مؤقتًا، إال أنه 
لن يثنيها في الكف عن مش���روعها حتى 
تقطع كآفة المخصصات لعوائل األس���رى 
والشهداء والجرحى من كآفة ألوان الطيف 

الفلسطيني.
والجدير ذك���ره بأن مع���دل الرواتب التي 
دفعتها السلطة الفلسطينية في الشهر 
الماضي بلغت قرابة 230 مليون ش���يكل.

ختامًا، من الواضح بأن هذا القرار سيدخل 
حيز التنفيذ وسنش���هد خطوات متالحقة 
تباعًا – ما لم يكن هناك موقف فلسطيني 
حازم عل���ى األرض – ، كل ذل���ك ينبع من 

اس���تراتيجية قديمة مغلف���ة على صورة 
انجاز سياس���ي يقدم على مائدة الدعاية 
االنتخابي���ة لنتنياه���و، ويأتي ف���ي إطار 
عملية متواصلة إلخف���اق الحركة الوطنية 
وتغيير وعي الن���اس، باإلضافة الى انتزاع 
المجتمع،  المقاوم���ة والصمود م���ن  فكرة 
وتس���تهدف ايضًا مفهوم األس���ير الذي 
ب���ات يرم���ز للنض���ال والكف���اح بداية من 
ق���رارات الس���لطة الس���ابقة بإلغ���اء وزارة 
االس���رى وتحويلها لهيئ���ة وليس ختامًا 

بسن قانون اعدامهم.
وبالتال���ي فإن االق���دام على قط���ع راتب 
قرابة 6000 أسير فلسطيني يقبعون في 
الس���جون حاليًا، باإلضافة ألرقام مضاعفة 
ألس���رى محررين س���تقطع رواتبهم، هذا 
يعن���ي انتفاضة جديدة ق���د تغير مالمح 
التصور اإلس���رائيلي في المنطقة بعكس 

ما يرغب

رواتــب األســرى.. النــار علــى صنــدوق االنتخــاب

القدس المحتلة/ االستقالل:
»مناع���ة  ح���زب  رئي���س  هاج���م 
إلس���رائيل«، بيني غانتس، رئيس 
بنيامين  اإلس���رائيلية،  الحكوم���ة 
مصورة،  أش���رطة  ف���ي  نتنياه���و، 
التواصل  عل���ى ش���بكات  نش���رت 
االجتماع���ي، الثالثاء، ح���ول أدائه 
تجاه حركة حماس، ودعمه ل�«خطة 
فك االرتب���اط« من قط���اع غزة عام 
ووضع  المعيش���ية  وغ���الء   ،2005

الجهاز الصحي.
وف���ي أحد ه���ذه األش���رطة، والتي 
يظهر فيها مس���توطنون يهربون 
إل���ى المالج���ئ في المس���توطنات 
المحيطة بقطاع غ���زة بينما تنطلق 
صاف���رات اإلن���ذار، كت���ب غانتس 
أس���ماهم  لمن  »نتنياه���و يدف���ع 
»القتلة« من حركة حماس 15 مليون 
دوالر نقدا ش���هريا. وف���ي المقابل، 
الصواريخ على سكان  تلقينا مئات 
الجنوب، وعش���رات آالف الدونمات 
المحروقة، ومئات الطائرات الورقية 
والبالونات الحارقة، وعش���رات آالف 
األطف���ال ف���ي المالجئ. ل���ن ندفع 
إتاوة لحركة حماس، ولن نتخلى عن 

سكان الجنوب«، على حد تعبيره.

إل���ى »فك  آخر  ويتط���رق ش���ريط 
االرتب���اط« من قطاع غزة عام 2005، 
والذي يقول فيه إن أعضاء الليكود، 
وبضمنه���م نتنياه���و، أي���دوا فك 

االرتباط.
يس���رائيل  أن  غانت���س  وكت���ب 
ويوفال  وتس���احي هنغبي  كاتس 
أخلوا يهودا  ونتنياهو  شطاينتس 

بالق���وة. مضيفا أن���ه »ليس هكذا 
يصنع السالم المضمون«.

وفي الشريط الثالث يتطرق غانتس 
إلى غالء المعيش���ة وانهيار جهاز 
الصح���ة، ويقول »كلن���ا بحاجة إلى 
حكومة تحل مشكلتنا الحقيقية وال 

تنشغل بنفسها«.
ويتعهد غانتس في الش���ريط بأن 

برئاس���ته س���تعلن عن  »الحكومة 
حال���ة ط���وارئ في جه���از الصحة، 
آخرين في  وإقام���ة مستش���فيين 
الش���مال والجن���وب، وتق���ود ثورة 
في مج���ال تس���اوي الف���رص في 
جهاز التعليم، وتعمل على كس���ر 
وتش���جيع  واالحتكارات  التكتالت 

المنافسة«.

غانتــس يتموضــع علــى يميــن نتنياهــو

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهرت انتخابات حزب العمل »اإلس���رائيلي« تصدر عضوا الكنيس���ت الشابان وهما 

إيتسيك شمولي، وستاف شافير رأس القائمة.
وحسب موقع »المصدر اإلسرائيلي« تش���ير نتائج االنتخابات التمهيدية التي جرت 

اإلثنين، إلى انتصار الشبان والنساء في الحزب.
وكان الفائزان الرائدان في االنتخابات وهما إيتس���يك ش���مولي وستاف شافير، من 
بين المس���ؤولين عن االحتجاج الجماهيري الكبير ضد غالء المعيشة، الذي هز أركان 

المجتمع اإلسرائيلي في صيف 2011.
وعضو الكنيس���ت س���تاف ش���افير هي المرأة األولى والمس���ؤولة األولى في الحزب، 

وتفوقت على رئيسة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، التي تحتل المرتبة الخامسة.
واحتل وزير األمن س���ابقا، عمير بيرتس، الذي كان رئيس الحزب، المرتبة السادس���ة. 
فيما احتلت المرتبتين الس���ابعة والتاس���عة في قائمة المراتب العشرة األولى نساء 
أيضا – احتلت عضوة الكنيس���ت ميراف ميخائيلي، المرتبة الس���ابعة، واحتلت عضو 

الكنيست رفيتال سويد، المرتبة التاسعة.
وقال الفائز األكبر في االنتخابات التمهيدية، عضو الكنيس���ت ش���مولي، بعد الفوز: 
“أش���عر بالفرح وأش���كر آالف األعضاء والعضوات في حزب العمل على الثقة الكبيرة 
التي منحوني إياها اليوم. هذا أفضل ما حلمت به. ويعرض حزب العمل على الجمهور 
النخبة األفضل من األعضاء، التي سوف تترشح للكنيست، وسوف يرأس حزب العمل 

الدولة مجددا وذلك بعد أن كان مسؤوال عن إقامتها، شكرا«.   
بدورها قالت عضو الكنيست ستاف شافير التي تحتل مرتبة واحدة بعد شمولي في 
القائم���ة: »حقيقة أن ممثلي التظاهرة االحتجاجية يحتلون اليوم قائمة حزب العمل، 

لم نتخيلها قبل عدة سنوات، ولم نتخيل أن يكون لدينا تأثير سياسي«.

القدس المحتلة/ وكاالت:
قال رئيس »االتحاد القومي« اإلس���رائيلي، بتس���الئيل 
س���موتريتش، الثالث���اء، إن اتحاد أح���زاب اليمين هو 
مسألة ساعات أو أيام، وذلك ل�«تجنب خسارة أي صوت«.

وقال ف���ي مؤتمر عقد في القدس، أمس، إنه يجري بذل 
جه���ود لتحقيق هذه الوحدة، ويش���ارك ح���زب »البيت 
اليه���ودي« في ه���ذه الجه���ود، إلى جانب »عوتس���ما 

يهوديت« و«ياحاد« برئاسة إيلي يشاي.
وأض���اف س���موتريتش أن األح���زاب األربع���ة: »البيت 
اليه���ودي« و«االتح���اد القومي« و«عوتس���ما يهوديت« 

و«ياحاد« لديهم »مقام مشترك واسع«.

وتاب���ع أن���ه ال يجري البح���ث عن االختالف���ات في اآلراء 
واألس���اليب، وال تن���وي ه���ذه األح���زاب الدخ���ول في 

»مغامرات وخسارة أي صوت«.
وبحس���به فإنه قدم تنازالت ش���خصية م���ن أجل هذه 
الوح���دة التي اعتبرها أهم، مضيف���ا أنه يأمل أن تقدم 

باقي األطراف تنازالت الستكمال الوحدة.
يذكر أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
كان قد دعا، يوم أمس، أحزاب اليمين إلى الوحدة إلنقاذ 

عدد من المقاعد.
وق���ال إنه يج���ب على »البي���ت اليهودي« و«عوتس���ما« 
و«ياح���اد« و«االتحاد القوم���ي« أن يتوحدوا إلنقاذ نحو 6 

إل���ى 7 مقاع���د لليمين. وأضاف أنه يجب عدم خس���ارة 
هذه األصوات ألن الخيار في نهاية المطاف إما »حكومة 
يس���ار« أو »حكومة يمين«، وأن »انقس���ام اليمين سوف 

يؤدي بالضرورة إلى خسارة في االنتخابات«.
وأش���ار إلى أنه يجري اتصاالت هاتفية ولقاءات مع كل 
قادة هذه األح���زاب من أجل توحيدها، مش���يرا إلى أن 
أحدا منها لن يعبر نس���بة الحسم، في حين أن وحدتها 

ستكسبها ما بين 6 إلى 7 مقاعد على األقل، بحسبه.
وق���ال أيض���ا إن انضمام هذه األحزاب إل���ى الليكود لن 
يزيد عدد المقاعد بحس���ب االس���تطالعات، ولذلك فإن 

هذا الهدف لن يتحقق.

القدس المحتلة/ االستقالل:
���ا من جي���ش االحتالل  أف���اد موق���ع »0404« العب���ري، الثالث���اء ب���أن جندًيّ
»اإلس���رائيلي« أصيب خالل تدريبات عسكرية، بجراح ونقل إلى المستشفى 
لتلقي الع���الج الطبي. وذكر الموقع العبري المق���رب من جيش االحتالل، أن 
الجن���دي أصيب بجراح متوس���طة، نتيجة إطالق نار خالل تدريب عس���كري 
في قاعدة عسكرية وسط فلس���طين المحتلة االثنين، منبًها إلى أن الجيش 
فتح تحقيًقا في الحادثة. وكان جندي إس���رائيلي آخر، قد أصيب اإلثنين من 
االس���بوع الماضي، بجراح خالل تدريبات لجيش االحتالل في منطقة األغوار 

الفلسطينية المحتلة )شرق القدس المحتلة(.
وأش���ارت تقارير »إسرائيلية« إلى أن الش���هور األخيرة، شهدت سلسلة من 

الحوادث التي أوقعت إصابات في وسط جنود جيش االحتالل.

انتخابات حزب العمل: 
الشبان والنساء يتصدرون

اتحــاد وشيــك ألحــزاب اليميــن
المتطــرف لـ »تجنــب خســارة أي صــوت«

إصابة جندي »إسرائيلي« 
خالل تدريبات عسكرية
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االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراسة علمية حديثة أش���رف عليها باحثون أستراليون 
أن مش���اهدة التليفزيون ُتعرض األطفال ألكب���ر مخاطر اإلصابة 

بالبدانة مقارنة بأساليب الجلوس األخرى.
ووجد الباحثون أن الطفل يكتس���ب وزنًا أقل عندما يلعب ألعاب 
الفيديو أو عل���ى جهاز كمبيوتر مقارنة بمش���اهدة التلفاز، وفقًا 

لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وق����ال الباحث����ون إنه يج����ب تغيير س����لوك األطفال غير 
النش����طين أو ذوي الوزن الزائد قبل فوات األوان، حيث إنه 
ما يصل إلى واحد من كل خمس����ة أطفال يبدأون الدراسة 
في المملكة المتحدة يعانون من زيادة الوزن أو الس����منة، 
وواحد من بين كل 6 إلى 19 س����نة يعاني من السمنة في 

الواليات المتحدة.
وف���ي أس���تراليا األرقام أكثر وضوح���ًا حيث ُيعتَب���ر ربع األطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بي���ن 5 و17 عامًا يعانون من زيادة الوزن 
أو السمنة.

وقيمت الدراسة في جامعة جنوب أستراليا السلوكيات المستقرة 
لدى 234 من األطفال األس���تراليين الذي���ن تتراوح أعمارهم بين 
10 و13 عام���ًا والذين كانوا إما يتمتعون بوزن صحي أو مصنفين 

كبدناء.
وقد حققت في تأثير س���لوكيات الجلوس المختلفة – مشاهدة 
التليفزي���ون أو لع���ب ألعاب الفيدي���و أو تش���غيل الكمبيوتر أو 

الجلوس لتناول الطعام أو السفر في سيارة.
ووجدت أن األطفال، باس���تثناء س���اعات النوم، يقضون أكثر من 
%50 من يومهم جالس���ين، ويهيم���ن التليفزيون على وقتهم 

لمدة ساعتين إلى ثالث ساعات كل يوم.
ووجد الباحثون أن مشاهدة التليفزيون ترتبط بقوة بالسمنة لدى 

كل من األوالد والبنات أكثر من أي نوع آخر من الجلوس.

ما عالقة مشاهدة التلفزيون بزيادة الوزن؟

االستقالل/ وكاالت:
أطل���ق تطبيق واتس���اب قبل 

أمني���ة جديدة،  أيام مي���زة 
تمن���ع اآلخري���ن مم���ن قد 
إلى  الدخول  من  يتمكنون 
التلصص  م���ن  جه���ازك، 
ف���ي  رس���ائلك  عل���ى 

ما ذكرت  »واتس���اب«، وفق 
مجلة “فوربس” األميركية.

ويتطل���ب تفعي���ل مي���زة األمان 
الجدي���دة تنصيب أح���دث إصدار من 

تطبيق واتساب )2.19.20(.
وإن كان تحدي���ث التطبي���ق على جه���ازك يحدث 
تلقائي���ا، فيمكن���ك التأكد من اإلص���دار األخير من 
خالل الضغط على “اإلعدادات” ثم “المس���اعدة”، 
حيث ستجد اسم آخر نسخة من واتساب على شكل 

صورة أعلى الشاشة.
بعد التأكد من أن نسخة »واتساب« 
ه���ي األح���دث وتحم���ل الرق���م 
أخ���رى  م���رة  نع���ود   ،)2.19.20(
“اإلع���دادات”  عل���ى  للضغ���ط 
ث���م  “الحس���اب”،  عل���ى  ث���م 

“الخصوصية”.
عند ه���ذه المرحلة س���يظهر لك 
“قفل الشاش���ة”، وستكون أمام 
 Touch :خيارين على الشاش���ة
بم���ا  وذل���ك   Face ID أو   ID

نسخة الهاتف الذي تستخدمه.يتناس���ب م���ع 
وبعد تش���غيل أحد الخيارين الس���ابقين، بإمكانك 
اختيار توقيت غلق التطبيق. وس���تكون هنا أمام 4 
خيارات للغلق: حاال أو بعد دقيقة أو بعد 15 دقيقة 

أو بعد ساعة.

االستقالل/ وكاالت:
ط���ورت ش���ركة بريطاني���ة مختص���ة ف���ي الفنون 
الهندسية ما أسمته أول إنسان آلي على شكل امرأة 
في العالم مختصة في الفن التش���كيلي، قادرة على 

رسم وتلوين بورتريهات واقعية لوجوه البشر.
وتعتمد »الفنانة الروبوت« التي أطلق عليها اس���م 
»Ai-Da« عل���ى برنام���ج ذكاء اصطناعي وش���ريحة 
صغي���رة مثبت���ة ف���ي كلت���ا عينيه���ا الحيويتين، 
وكامي���را في كل مقلة عين، وقلم رصاص في يديها 
اإللكتروني���ة، لتتمكن م���ن تتبع الوج���ه والتعرف 
عل���ى مالمحه بدق���ة متناهية إلنج���از لوحات فنية 

وبورتريهات واقعية.
وبحس���ب ما ورد في موقع »إنديا توداي«، فإن شركة 
ف���ي  روبوته���ا  س���تعرض   »Engineered Arts«

معرض بجامعة إكس���فورد في ماي���و )أيار( المقبل، 
على أن تستعرض رس���وماتها وبورتريهاتها خالل 
معرض س���يقام في لندن ش���هر نوفمبر )تش���رين 

الثاني( العام الجاري.
وتعم���ل الش���ركة على تطوي���ر روبوته���ا لتتمكن 
الحقًا من التحدث مع البش���ر واإلجابة على األسئلة، 
وصممت الش���ركة الروب���وت ليبدو ك�«ام���رأة« ذات 
شعر أس���ود داكن طويل، وعينان واسعتان وهيكل 

مصنوع من السيلكون وأسنان ثالثية األبعاد.
وبفض���ل الكامي���رات الموج���ودة ف���ي عينيه���ا 
تتواصل الروبوت »Ai-Da« مع موضوعها أي وجه 
الش���خص الذي ترس���مه عن طريق العين، وتتبع 
داخل الغرفة، وتتفاع���ل معه وتحاكيه من خالل 

فتح وإغالق فمها.

شركة بريطانية تقدم أول 
»فنانة تشكيلية آلية« في العالم

»الواتساب« يطلق ميزة أمان جديدة

االستقالل/ وكاالت:
أوضح تقرير نش����ره موق����ع “healthline”، أن فيتامين 
س����ي من الفيتامين����ات المهمة لصحة اإلنس����ان، والتي 
تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من 
اإلصابة بأمراضه المختلفة، ونجد أن هذا الفيتامين متوفر 
ومتواجد في بعض الفواكه كالبرتقال والجوافة والليمون 

والجريب فروت والفراولة.
وأضاف التقرير، أن فيتامين “سي”، يساعد ويعمل على 
تقوية الجهاز المناعي بالجس����م وأيضًا حماية الجسم من 
اإلصابة باألمراض المختلفة، فهذا من خصائصه المهمة 

والتي يحدث فيها ويحصل عليها الجسم.
وهن����اك العديد من األش����ياء التي تحدث للجس����م عند 
اإلفراط في تن����اول فيتامين “س����ي”، ويقدمها التقرير، 

ومنها:
– يتسبب كثرة نسبة فيتامين “سي” في الجسم 

في اإلصابة بمش����اكل في الجهاز الهضمي 
وهذا يؤدي إلى القيء واإلسهال.
– ق����د يتس����بب ف����ي اإلصابة 

بمش����اكل في القلب، نتيجة 
فيتامين  نس����بة  الرتف����اع 

“سي” بالجسم.
– زيادة ف����رص اإلصابة 
بالحص����وات الكلوي����ة، 
ولذا يرجي على أصحاب 
الكلي  ف����ي  المش����اكل 
في  اإلس����راف  تجن����ب 

تناول األطعمة الغنية بفيتامين “سي”.
– اإلصابة بمش����اكل صحية في البنكرياس والكبد، نتيجة 

لإلفراط في تناول فيتامين “سي”.
-نشاط الغدة الدرقية، نعم هذا يسببه ترسب نسبة كبيرة من 
فيتامين “سي” بالجسم، ولذا من يعاني من مشاكل في الغدة 

الدرقية تجنب تناول األطعمة الغنية بفيتامين “سي”.
-تصبح ش����خصًا مائ����ال للعصبية ومتقلب الم����زاج، وذلك 

عندما تزداد نسبة فيتامين “سي” بالجسم.
وأك���د التقرير، أن أضرار اإلفراط ف���ي تناول فيتامين 
“س���ي”، يتس���بب في الكثير والكثير من المشاكل 
الصحي���ة ولكن ه���ذا ال يعن���ي االبتعاد ع���ن تناول 
األطعم���ة الغنية بفيتامين “س���ي”، وذلك للحصول 
علي فوائدها وأهمها تقوية الجهاز المناعي، وتقليل 
بأنواعه  بالس���رطان  اإلصابة  فرص 
الحفاظ  وأيض���ًا  المختلف���ة، 
البشرة  صحة  على 

والشعر.

أضرار اإلفراط في تناول فيتامين »سي«

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت دراس���ة علمية حديثة أن قلة النوم يمكن أن تتلف 
ال�”DNA”، بشكل دائم وتزيد من خطر اإلصابة بالسرطان.

ووفق���ًا لموقع صحيف���ة “ديلي مي���ل” البريطانية، أوضح 
 DNA �الباحثون أن الحرمان من النوم يقلل أيضًا من قدرة ال

على إصالح نفسه، وربما يؤدي إلى أمراض وراثية.
ويعتقد الباحثون أن هذه هي أول دراسة من نوعها للنظر 
في أث���ار الحرمان من الن���وم على الجينات عن���د البالغين 
الصغار، وركز البحث على األطباء المعروفين باضطرارهم إلى 
تعديل أنماط نومهم بسبب عمل نوبات الليل، ويبلغ مقدار 
النوم الموصى به عادة 7 س���اعات ف���ي الليلة، لكن األرقام 
تش���ير إلى أن البالغين يفتقدون بش���كل روتيني ساعة أو 
ساعتين، وبعد 3 أيام من النوم الجيد، أخذ الباحثون عينات 
دم من جميع األطباء، ثم أخذوا عينات الدم في الصباح بعد 

نوبة ليلية عندما كان األطباء محرومين من النوم.
وأظهرت النتائج التي نش���رت في دوري���ة “التخدير” أن 
األطباء الذين عملوا ف���ي نوبات ليلية حصلوا على مزيد من 
فترات انقط���اع في الحمض النووي بنس���بة ٪30 مقارنة 
بمن لم يعملوا، وزاد ض���رر الحمض النووي %25 بعد ليلة 
من الحرمان م���ن النوم، وكان إص���الح الحمض النووي أقل 
أيضًا ف���ي األطباء الذين ل���م يحصلوا على الن���وم الكافي، 
والذي يمكن أن يس���بب موت الخاليا، وارتفاع خطر اإلصابة 

بالسرطان.
وأض���اف الباحثون أن ضرر الحم���ض النووي هو تغيير في 
البني���ة األساس���ية للحمض النووي ال���ذي ال يتم إصالحه، 
حيث إن فش���ل اإلصالح يس���بب عدم االس���تقرار الجيني 
وموت الخاليا، في حين يمكن أن يؤدي اإلهمال إلى نهاية 

غير مالئمة وهي )تكوين السرطان(. 

تحذير.. النوم أقل من 7 ساعات 
ليال يزيد خطر اإلصابة بالسرطان
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االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراسة علمية حديثة أش���رف عليها باحثون أستراليون 
أن مش���اهدة التليفزيون ُتعرض األطفال ألكب���ر مخاطر اإلصابة 

بالبدانة مقارنة بأساليب الجلوس األخرى.
ووجد الباحثون أن الطفل يكتس���ب وزنًا أقل عندما يلعب ألعاب 
الفيديو أو عل���ى جهاز كمبيوتر مقارنة بمش���اهدة التلفاز، وفقًا 

لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وق����ال الباحث����ون إنه يج����ب تغيير س����لوك األطفال غير 
النش����طين أو ذوي الوزن الزائد قبل فوات األوان، حيث إنه 
ما يصل إلى واحد من كل خمس����ة أطفال يبدأون الدراسة 
في المملكة المتحدة يعانون من زيادة الوزن أو الس����منة، 
وواحد من بين كل 6 إلى 19 س����نة يعاني من السمنة في 

الواليات المتحدة.
وف���ي أس���تراليا األرقام أكثر وضوح���ًا حيث ُيعتَب���ر ربع األطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بي���ن 5 و17 عامًا يعانون من زيادة الوزن 
أو السمنة.

وقيمت الدراسة في جامعة جنوب أستراليا السلوكيات المستقرة 
لدى 234 من األطفال األس���تراليين الذي���ن تتراوح أعمارهم بين 
10 و13 عام���ًا والذين كانوا إما يتمتعون بوزن صحي أو مصنفين 

كبدناء.
وقد حققت في تأثير س���لوكيات الجلوس المختلفة – مشاهدة 
التليفزي���ون أو لع���ب ألعاب الفيدي���و أو تش���غيل الكمبيوتر أو 

الجلوس لتناول الطعام أو السفر في سيارة.
ووجدت أن األطفال، باس���تثناء س���اعات النوم، يقضون أكثر من 
%50 من يومهم جالس���ين، ويهيم���ن التليفزيون على وقتهم 

لمدة ساعتين إلى ثالث ساعات كل يوم.
ووجد الباحثون أن مشاهدة التليفزيون ترتبط بقوة بالسمنة لدى 

كل من األوالد والبنات أكثر من أي نوع آخر من الجلوس.

ما عالقة مشاهدة التلفزيون بزيادة الوزن؟

االستقالل/ وكاالت:
أطل���ق تطبيق واتس���اب قبل 

أمني���ة جديدة،  أيام مي���زة 
تمن���ع اآلخري���ن مم���ن قد 
إلى  الدخول  من  يتمكنون 
التلصص  م���ن  جه���ازك، 
ف���ي  رس���ائلك  عل���ى 

ما ذكرت  »واتس���اب«، وفق 
مجلة “فوربس” األميركية.

ويتطل���ب تفعي���ل مي���زة األمان 
الجدي���دة تنصيب أح���دث إصدار من 

تطبيق واتساب )2.19.20(.
وإن كان تحدي���ث التطبي���ق على جه���ازك يحدث 
تلقائي���ا، فيمكن���ك التأكد من اإلص���دار األخير من 
خالل الضغط على “اإلعدادات” ثم “المس���اعدة”، 
حيث ستجد اسم آخر نسخة من واتساب على شكل 

صورة أعلى الشاشة.
بعد التأكد من أن نسخة »واتساب« 
ه���ي األح���دث وتحم���ل الرق���م 
أخ���رى  م���رة  نع���ود   ،)2.19.20(
“اإلع���دادات”  عل���ى  للضغ���ط 
ث���م  “الحس���اب”،  عل���ى  ث���م 

“الخصوصية”.
عند ه���ذه المرحلة س���يظهر لك 
“قفل الشاش���ة”، وستكون أمام 
 Touch :خيارين على الشاش���ة
بم���ا  وذل���ك   Face ID أو   ID

نسخة الهاتف الذي تستخدمه.يتناس���ب م���ع 
وبعد تش���غيل أحد الخيارين الس���ابقين، بإمكانك 
اختيار توقيت غلق التطبيق. وس���تكون هنا أمام 4 
خيارات للغلق: حاال أو بعد دقيقة أو بعد 15 دقيقة 

أو بعد ساعة.

االستقالل/ وكاالت:
ط���ورت ش���ركة بريطاني���ة مختص���ة ف���ي الفنون 
الهندسية ما أسمته أول إنسان آلي على شكل امرأة 
في العالم مختصة في الفن التش���كيلي، قادرة على 

رسم وتلوين بورتريهات واقعية لوجوه البشر.
وتعتمد »الفنانة الروبوت« التي أطلق عليها اس���م 
»Ai-Da« عل���ى برنام���ج ذكاء اصطناعي وش���ريحة 
صغي���رة مثبت���ة ف���ي كلت���ا عينيه���ا الحيويتين، 
وكامي���را في كل مقلة عين، وقلم رصاص في يديها 
اإللكتروني���ة، لتتمكن م���ن تتبع الوج���ه والتعرف 
عل���ى مالمحه بدق���ة متناهية إلنج���از لوحات فنية 

وبورتريهات واقعية.
وبحس���ب ما ورد في موقع »إنديا توداي«، فإن شركة 
ف���ي  روبوته���ا  س���تعرض   »Engineered Arts«

معرض بجامعة إكس���فورد في ماي���و )أيار( المقبل، 
على أن تستعرض رس���وماتها وبورتريهاتها خالل 
معرض س���يقام في لندن ش���هر نوفمبر )تش���رين 

الثاني( العام الجاري.
وتعم���ل الش���ركة على تطوي���ر روبوته���ا لتتمكن 
الحقًا من التحدث مع البش���ر واإلجابة على األسئلة، 
وصممت الش���ركة الروب���وت ليبدو ك�«ام���رأة« ذات 
شعر أس���ود داكن طويل، وعينان واسعتان وهيكل 

مصنوع من السيلكون وأسنان ثالثية األبعاد.
وبفض���ل الكامي���رات الموج���ودة ف���ي عينيه���ا 
تتواصل الروبوت »Ai-Da« مع موضوعها أي وجه 
الش���خص الذي ترس���مه عن طريق العين، وتتبع 
داخل الغرفة، وتتفاع���ل معه وتحاكيه من خالل 

فتح وإغالق فمها.

شركة بريطانية تقدم أول 
»فنانة تشكيلية آلية« في العالم

»الواتساب« يطلق ميزة أمان جديدة

االستقالل/ وكاالت:
أوضح تقرير نش����ره موق����ع “healthline”، أن فيتامين 
س����ي من الفيتامين����ات المهمة لصحة اإلنس����ان، والتي 
تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من 
اإلصابة بأمراضه المختلفة، ونجد أن هذا الفيتامين متوفر 
ومتواجد في بعض الفواكه كالبرتقال والجوافة والليمون 

والجريب فروت والفراولة.
وأضاف التقرير، أن فيتامين “سي”، يساعد ويعمل على 
تقوية الجهاز المناعي بالجس����م وأيضًا حماية الجسم من 
اإلصابة باألمراض المختلفة، فهذا من خصائصه المهمة 

والتي يحدث فيها ويحصل عليها الجسم.
وهن����اك العديد من األش����ياء التي تحدث للجس����م عند 
اإلفراط في تن����اول فيتامين “س����ي”، ويقدمها التقرير، 

ومنها:
– يتسبب كثرة نسبة فيتامين “سي” في الجسم 

في اإلصابة بمش����اكل في الجهاز الهضمي 
وهذا يؤدي إلى القيء واإلسهال.
– ق����د يتس����بب ف����ي اإلصابة 

بمش����اكل في القلب، نتيجة 
فيتامين  نس����بة  الرتف����اع 

“سي” بالجسم.
– زيادة ف����رص اإلصابة 
بالحص����وات الكلوي����ة، 
ولذا يرجي على أصحاب 
الكلي  ف����ي  المش����اكل 
في  اإلس����راف  تجن����ب 

تناول األطعمة الغنية بفيتامين “سي”.
– اإلصابة بمش����اكل صحية في البنكرياس والكبد، نتيجة 

لإلفراط في تناول فيتامين “سي”.
-نشاط الغدة الدرقية، نعم هذا يسببه ترسب نسبة كبيرة من 
فيتامين “سي” بالجسم، ولذا من يعاني من مشاكل في الغدة 

الدرقية تجنب تناول األطعمة الغنية بفيتامين “سي”.
-تصبح ش����خصًا مائ����ال للعصبية ومتقلب الم����زاج، وذلك 

عندما تزداد نسبة فيتامين “سي” بالجسم.
وأك���د التقرير، أن أضرار اإلفراط ف���ي تناول فيتامين 
“س���ي”، يتس���بب في الكثير والكثير من المشاكل 
الصحي���ة ولكن ه���ذا ال يعن���ي االبتعاد ع���ن تناول 
األطعم���ة الغنية بفيتامين “س���ي”، وذلك للحصول 
علي فوائدها وأهمها تقوية الجهاز المناعي، وتقليل 
بأنواعه  بالس���رطان  اإلصابة  فرص 
الحفاظ  وأيض���ًا  المختلف���ة، 
البشرة  صحة  على 

والشعر.

أضرار اإلفراط في تناول فيتامين »سي«

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت دراس���ة علمية حديثة أن قلة النوم يمكن أن تتلف 
ال�”DNA”، بشكل دائم وتزيد من خطر اإلصابة بالسرطان.

ووفق���ًا لموقع صحيف���ة “ديلي مي���ل” البريطانية، أوضح 
 DNA �الباحثون أن الحرمان من النوم يقلل أيضًا من قدرة ال

على إصالح نفسه، وربما يؤدي إلى أمراض وراثية.
ويعتقد الباحثون أن هذه هي أول دراسة من نوعها للنظر 
في أث���ار الحرمان من الن���وم على الجينات عن���د البالغين 
الصغار، وركز البحث على األطباء المعروفين باضطرارهم إلى 
تعديل أنماط نومهم بسبب عمل نوبات الليل، ويبلغ مقدار 
النوم الموصى به عادة 7 س���اعات ف���ي الليلة، لكن األرقام 
تش���ير إلى أن البالغين يفتقدون بش���كل روتيني ساعة أو 
ساعتين، وبعد 3 أيام من النوم الجيد، أخذ الباحثون عينات 
دم من جميع األطباء، ثم أخذوا عينات الدم في الصباح بعد 

نوبة ليلية عندما كان األطباء محرومين من النوم.
وأظهرت النتائج التي نش���رت في دوري���ة “التخدير” أن 
األطباء الذين عملوا ف���ي نوبات ليلية حصلوا على مزيد من 
فترات انقط���اع في الحمض النووي بنس���بة ٪30 مقارنة 
بمن لم يعملوا، وزاد ض���رر الحمض النووي %25 بعد ليلة 
من الحرمان م���ن النوم، وكان إص���الح الحمض النووي أقل 
أيضًا ف���ي األطباء الذين ل���م يحصلوا على الن���وم الكافي، 
والذي يمكن أن يس���بب موت الخاليا، وارتفاع خطر اإلصابة 

بالسرطان.
وأض���اف الباحثون أن ضرر الحم���ض النووي هو تغيير في 
البني���ة األساس���ية للحمض النووي ال���ذي ال يتم إصالحه، 
حيث إن فش���ل اإلصالح يس���بب عدم االس���تقرار الجيني 
وموت الخاليا، في حين يمكن أن يؤدي اإلهمال إلى نهاية 

غير مالئمة وهي )تكوين السرطان(. 

تحذير.. النوم أقل من 7 ساعات 
ليال يزيد خطر اإلصابة بالسرطان
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غزة/ محمد العقاد:
اكتسح فريق الزيتون الرياضي فريق العطاء الرياضي في عقر 
داره أم����س الثالثاء، إثر تغلبه عليه  بثالثة أهداف نظيفة، في 
المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية جنوب قطاع 

غزة، ضمن اختتام منافسات دوري الدرجة األولى لكرة القدم.
وبه����ذا الفوز رفع الزيتون رصيده إل����ى 26 نقطة، وقفز للمركز 
الراب����ع، بينما بقي رصي����د العطاء عند النقط����ة 23 في المركز 

السادس.
ويدين فريق الزيتون بهذا الفوز الثمين إلى الالعب عبد الرحمن 

وشاح الذي سجل ثالثية الفريق في الدقائق )12، 70، 92(.
يذك����ر أن ه����ذه المباراة م����ن المفترض أن تقام ي����وم االثنين 
الماضي، ولكن تم تأجيلها بناء على طلب حكم المباراة بس����بب 

سوء أرضية الملعب بعد هطول األمطار عليها.
وفي دوري الدرجة الثانية، اس����تطاع فري����ق خدمات جباليا من 

تحقيق فوزا ثمين وكبير على فريق المجمع اإلسالمي بخمسة 
أه����داف مقابل ثالثة، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيت 
حانون ش����مال القطاع، ضمن ختام مباريات الجولة األخيرة من 

دوري الدرجة الثانية فرع غزة والشمال.
وسجل خماس����ية جباليا مصطفي نشوان، سالم رضوان، أحمد 
مخيم����ر، أبو ركبة، عبد الفتاح أبو العيش، بينما س����جل أهداف 

المجمع محمود عليان، محمد الجرجاوي، معين أبو دان.
وبهذا الف����وز رفع جباليا رصيده إلى 17 نقط����ة بالمركز الرابع، 

وتجمد رصيد المجمع عند النقطة 19 في المركز الثالث.
ومن المقرر أن تختتم مباريات األس����بوع 16 من الدرجة الثانية 
لفرع »الوس����طى والجنوب« اليوم األربع����اء، حيث يتقابل أهلي 
النصي����رات م����ع الصالح في ملع����ب النصيرات البلدي وس����ط 
القطاع، واألمل مع الش����وكة بملعب خانيون����س البلدي جنوب 

القطاع.

االستقالل/ وكاالت:
أكد س���انتياجو س���والري، مدرب ريال مدري���د أن فريقه 
مرش���ح بقوة لتخطي عقبة أياكس أمستردام الهولندي 
عندما يتواجه الفريقان األربع���اء المقبل في ذهاب دور 

ال�16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال سوالري »ريال مدريد مرشح للفوز في التشامبيونز 
نظ���رًا لتاريخ���ه الكبير، فض���ال عن الفت���رة الجيدة التي 
يمر به���ا ومنحتنا الثقة، لكن أفضلي���ة مدريد حددتها 

السنوات«.
ويمر الريال حاليا بأفضل فتراته في الموسم الحالي بعد 
أن فاز في آخ���ر خمس مباريات بالدوري اإلس���باني كان 
آخرها في ديربي مدريد على جاره أتلتيكو )3-1( ليحتل 

وصافة الليجا خلف برشلونة المتصدر.

وأم���ام الفريق الكتالوني س���يتحدد مصي���ر الريال هذا 
الموسم، حيث يصطدم به في إياب نصف نهائي كأس 
ملك إس���بانيا يوم 27 فبراير/ش���باط الجاري على ملعب 
»س���انتياجو برنابيو« بعد تعادل الفريقين ذهابا )1-1(، 
ثم يخوض���ان مواجهة الكالس���يكو المرتقبة في الليجا 

بعدها بثالثة أيام على نفس الملعب.
ويقف التاريخ في صف الفريق الملكي حيث لم يخس���ر 
في مجموع المباراتين في أي دور إقصائي بدوري األبطال 

منذ مايو/آيار 2015 عندما خرج على يد يوفنتوس.
وخاض الريال 8 جوالت في دور ال�16 بدوري األبطال دون 
هزيم���ة، وكانت آخر هزيمة له ف���ي 2010 أمام أولمبيك 
لي���ون حين خس���ر في فرنس���ا بهدف نظي���ف، قبل أن 

يتعادل إيابا على أرضه )1-1(.

االستقالل/ وكاالت: 
تمكن فريق س���يمبا التنزاني م���ن تحقيق فوز غاٍل وثمين 
على فريق األهلي المص���ري بهدف دون رد، أمس الثالثاء، 
في المباراة التي أقيمت عل���ى الملعب الوطني، في الجولة 

الرابعة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.
واس���تمر التعادل السلبي ش���عاًرا للمباراة التي جرت على 
الملعب الوطني في دار الس���الم حت���ى الدقيقة 65 والتي 
تمكن فيها الالعب ميدي من تسجيل الهدف الوحيد في 

المواجهة والذي ضمن النقاط كاملة للفريق التنزاني.
وبه���ذه النتيجة ف���إن المجموعة الرابعة اش���تعلت حيث 
توقف رصيد النادي األهلي عند النقطة 7 فيما رفع سيمبا 

رصيده إلى 6 نقاط.
وفي المجموعة الثانية، انفرد الترجي الرياضي التونس���ي 
بصدارة المجموعة وذلك ضمن منافس���ات دور المجموعات 
لرابطة األبطال اإلفريقية وذلك بعد فوزه أمس الثالثاء في 
ملعب المن���زه بهدفين دون مقابل على حس���اب أورالندو 

بيراتس.
وافتت���ح التس���جيل للترجي الالع���ب أنيس الب���دري في 
الدقيقة )16( قبل أن يه���دي زميله هيثم الجويني هدفًا 

في الدقيقة 89 من زمن المباراة.
ورف���ع الترجي رصي���ده إلى 8 نقاط في ص���دارة المجموعة 
متفوقا على مالحقه أورالندو بيراتس وفي رصيده 5 نقاط.

ريال مدريد مرشح بقوة أمام
 أياكس في دوري األبطال

سيمبا »يلدغ« األهلي المصري.. والترجي 
التونسي ينفرد بصدارة المجموعة الثانية

دوري أبطال أفريقيا

»الزيتــون« يكتســح »العطــاء« بثالثيـــة نظيفــة 

االستقالل/ وكاالت:
تأهل فريق هالل القدس لدور المجموعات 
ببطولة كأس االتحاد اآلس����يوي لكرة القدم 
للم����رة األولى في تاريخه, بعد فوزه الثمين 
على مضيفه النصر الُعماني بهدف نظيف 
في إياب الدور التمهيدي للبطولة، بملعب 

المجمع الشبابي بصاللة أمس الثالثاء .
ويدين ه����الل القدس بف����وزه لالعبه عدي 
الدباغ الذي س����جل هدف المباراة الوحيد 

في الدقيقة 74, ليتأهل لدور المجموعات, 
بعدم����ا ف����از ذهاب����ًا ف����ي ملع����ب فيصل 
الحس����يني بالرام ش����مالي مدينة القدس 
المحتلة بهدفين لواحد، ليتفوق بالمجموع 

بثالثية لهدف.
وم����ن المنتظ����ر أن يلع����ب اله����الل ف����ي 
المجموع����ة األولى للبطولة مع فرق الجيش 
الس����وري, والوح����دات األردن����ي, والنجمة 

اللبناني.

ألول مرة في تاريخه
»هالل القدس« يتأهل لدور 

المجموعات بكأس االتحاد األسيوي

األربعاء 8 جمادى اآلخرة 1440 هــ 13 فبراير 2019 م

خان يونس / االستقالل:
استقبلت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وفودًا 
طالبية من عدة مدارس بالمحافظة، ضمت مدرسة بنات 
عبس���ان اإلعدادية، ومدرس���ة أحالم الحرازين، ومدرسة 
ابن خلدون "أ"، ومدرس���ة عيد األغا "الفترة المس���ائية"، 
ومدرس���ة بنات خان يونس االعدادية المش���تركة "ج�"، 
ومدرس���ة خان يونس االبتدائية المشتركة "ه�"، وكان 
في اس���تقبالهم رئي���س البلدية م. ع���الء الدين البطة، 
ورئيس قس���م العالقات العامة  أيمن القدرة، ومسئولة 
وحدة الم���رأة والطفل، تغريد ش���عت، وطاقم العالقات 

العامة  يحيى األسطل، وعال القدرة.
وخالل الزيارة قدم م. البطة ش���رحًا موس���عًا عن طبيعة 
الخدمات التي تقدمها البلدية للسكان في ظل الظروف 
الراهنة ، مؤكدًا في ذات السياق بأن البلدية لن تتوانى 

عن مواصلة  تقديم خدماتها والوقوف بجانب ش���عبنا 
لمس���اندته على تجاوز األزمات الحالية، مش���يرَا إلى أن 
البلدية تقدم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 
والمراقبة على األغذية المعروضة في األس���واق من أجل 

تجنيب أطفالنا وطالبنا المخاطر الصحية.
وبي���ن م. البط���ة أن بلدية خ���ان يونس عم���دت خالل 
الس���نوات الماضية إلى تنفيذ برنامج التوعية واإلرشاد 
البيئ���ي من أجل توعية الطلب���ة بالقضايا البيئية وطرق 

الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
م���ن جانبه���م ناق���ش الطلب���ة مجموعة م���ن القضايا 
والمالحظات الت���ي تهمهم مع رئي���س البلدية، والتي 
تمثلت في إنش���اء مقاعد إس���منتية لبع���ض المدارس 
والمس���اعدة ف���ي  توفير حاويات نظاف���ة للتخلص من 
النفاي���ات م���ن المناطق المحيط���ة بتلك الم���دارس ، 

باإلضافة إلى مناقشة مش���كلة مزارع األبقار القريبة من 
بعض المدارس، مقترحين تنظيم يوم تطوعي لتجميل 
البيئة المدرس���ية من خالل تنفيذ حملة النظافة وزراعة 
بعض أشجار الزينة والزهور بداخل الساحات المدرسية.

وف���ى نهاية اللقاء ثمن الطلبة جه���ود البلدية في إطار 
المحافظة على النظافة وزيادة المساحات الخضراء، وقد 
أعرب الطلبة عن س���عادتهم البالغ���ة بمثل هذه الزيارة 
الت���ي س���اعدت على تنمي���ة الثقافة لديه���م واإللمام 
بطبيع���ة عمل بلدية خ���ان يونس. داعي���ن البلدية إلى 
زي���ادة البرامج الت���ي تنفذها من أجل دع���م احتياجات 

الطلبة.
ووع���د رئي���س البلدي���ة بدراس���ة كاف���ة المقترح���ات 
والمالحظ���ات والعمل عل���ى تنفيذها بم���ا يتوافق مع 

إمكانيات البلدية.

القدس المحتلة/  االستقالل:
اعتب���رت الهيئة اإلس���المية المس���يحية 
لنصرة القدس والمقدس���ات، ق���رار بلدية 
االحتالل االس���رائيلي في القدس المحتلة 
إزال���ة وتجري���ف ما تبقى م���ن مقبرة مأمن 
الله التاريخي���ة، تعدًيا س���افًرا على حرمة 
المقابر، وإصرارًا واضحًا هدفه إثارة مشاعر 

المسلمين والمقدسيين.
ون���ددت الهيئ���ة في بي���ان صحفي أمس 
البدء  الثالث���اء، بعزم س���لطات االحت���الل 
بتنفيذ مش���روع لش���ق ش���ارع يقع بجوار 
"متحف التس���امح"، في الطري���ق الواصل 
بين ش���ارع مأمن الله وش���ارع "بن س���يرا" 
بوسط المقبرة، وإقامة مباٍن عامة على أرض 

المقبرة.
وأكدت أنه على الرغم من السخط المقدسي 
المتواصلة  التهويد  لعمليات  الفلسطيني 
ض���د المقبرة، إال أن "إس���رائيل" وبش���كل 
متطرف قررت تجريفها وإزالتها في خطوة 
خطيرة، منتهكًة حرمة المقبرة اإلس���المية، 

والح���ق الفلس���طيني، وكاف���ة القواني���ن 
واألع���راف والمواثيق الدولي���ة، التي تدعو 

إلى احترام الديانات المختلفة واتباعها.
من جانبه، أش���ار األمين العام للهيئة حنا 
عيس���ى، إل���ى أن "إس���رائيل" بات���ت دولة 
فوق القانون، وف���ي كل يوم تنتهك حرمة 
جديدة من حرمات المسلمين والمسيحيين 
في المدينة المقدس���ة، تارًة بالتعدي على 
المساجد والكنائس ودور العبادة تارًة أخرى 

تطال اعتداءاتهم األموات في قبورهم.
وأك���د أن جرائ���م االحت���الل طالت البش���ر 
والحجر واألم���وات أيًضا، مؤكًدا أن إجراءات 
التهوي���د والتهجي���ر التي تمارس���ها في 
القدس تس���عى م���ن خالله���ا إلى طمس 

التاريخ العربي في المدينة المقدسة.
ودعت الهيئة اإلس���المية المس���يحية كل 
الدولية وخصوًصا  والمؤسسات  المنظمات 
منظمة )يونسكو( التحرك العاجل للحفاظ 
والدفاع عن آثار الق���دس التاريخية ووضع 
ح���د لسياس���ات االحت���الل القائم���ة على 

التهويد.
وتبل���غ مس���احة مقب���رة "مأمن الل���ه" 200 
دونم، فيه���ا قبور لصحابة وتابعين وعلماء 
وش���هداء، وعملت "إسرائيل" على تجريف 
مئ���ات القب���ور وتدنيس رف���ات أصحابها 
وانتهاك حرمة موتاها، ناهيك عن س���رقة 
مساحات شاسعة من أراضيها وتحويلها ل� 

"سوق ماميال" لبناء متحف التسامح.
وج����رى اقتطاع حوالي %70 من مس����احتها 
لعمل حديقة االس����تقالل وفندق كبير على 
قبور المسلمين في الجزء الغربي من المقبرة، 
وبنيت مدرس����ة دينية يهودي����ة على أرض 
المقب����رة في خمس����ينيات الق����رن الماضي، 

وبناية للتأمين الوطني في الجزء الشرقي.
كما اس����تخدمت بلدية االحت����الل أجزاء في 
الجهة الش����رقية من المقبرة لوضع حاويات 
النفايات فيه����ا، كذلك بنيت بنايات ضخمة 
في الجزء الش����مالي من المقبرة، وفتح شارع 
"بن سيرا"، وموقف كبير للسيارات في الجزء 

الشمالي".

االستقالل/ وكاالت:
يس���عى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عقد لقاء مع وزيري 
خارجية البحري���ن والمغرب، على هامش أعمال مؤتمر وارس���و، الذي تنطلق 

أعماله اليوم  األربعاء. 
وقالت هيئة البث االسرائيلية )رس���مية(، الثالثاء، إن نتنياهو »سيغادر إلى 
العاصمة البولندية مساًء، للمشاركة في مؤتمر وارسو حول الشرق األوسط«. 
وأضافت الهيئة:« يس���عى مكتب رئاس���ة ال���وزراء إلى ترتي���ب عدة لقاءات 
لنتنياه���و على هامش هذا المؤتمر، بما ف���ي ذلك مع وزيري خارجية المغرب 

ناصر بوريطة، والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة«. 
وذكرت أنه »تم تنظيم اجتماعي���ن لرئيس الوزراء أحدهما مع نائب الرئيس 
األمريكي، مايك بينس، والثاني مع وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو«. 

وتنطلق ف���ي العاصمة البولندية، غ���دا األربعاء، أعمال مؤتمر حول الش���رق 
الوسط، ويستمر على مدار يومين بمشاركة دول عربية وغربية. 

وأعلن الفلس���طينيون مقاطعة هذا المؤتمر، داعين الدول العربية الى رفض 
اللقاء مع نتنياهو على هامشه. 

ولم يصدر أي بيان عن أي من الدول العربية المش���اركة بعقد لقاءات ثنائية 
مع نتنياهو.

نتنياهو يسعى للقاء وزيري خارجية هيئة: إزالة »مقبرة مأمن الله« انتهاك سافر لحرمة المقابر
البحرين والمغرب في »وارسو«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، أمس الثالثاء، 
بأن محكم���ة االحتالل اإلس���رائيلي ق���ررت االفراج عن 
األسير المريض وليد شرف )25 عامًا( من بلدة أبو ديس 
ش���رقي مدينة القدس المحتلة، بس���بب خطورة حالته 
الصحي���ة. وأوضحت الهيئة، أن جهودًا قانونية حثيثة 
ُبذلت من قبل المؤسس���ات العاملة في مجال األس���رى 

للعمل على نقل األس���ير المريض ش���رف م���ن عيادة 
معتقل »الرملة« إلى مستش���فى »آساف هروفيه«، بعد 
تفاقم حالته الصحية، حيث يعاني األس���ير من ضمور 
في الجلد منذ الوالدة، وقد تدهور وضعه الصحي بسبب 
اعتقاالته المتكررة، األمر الذي أدى إلى إصابته بمشاكل 
صحية أخرى في الكب���د والجهاز البولي، وأصبح يعتمد 
على أكي���اس خاصة لقضاء حاجته. وأضافت الهيئة إلى 

أن األس���ير شرف س���يبقى عدة أيام في المشفى لمتابعة 
وضعه الصحي، فوفقًا لتقرير المش���فى هو بحاجة ماس���ة 
لعملية زراعة كبد وكلية بشكل مستعجل. وكانت محكمة 
االحتالل في وقت س���ابق قد أصدرت قرارًا بتخفيض مدة 
اعتقاله اإلداري بعد تدهور وضعه الصحي، إال أن مخابرات 
االحتالل أوصت مجددًا بتجديد اعتقاله اإلداري، وعليه فقد 

صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور.

وكس���ر الحصار ووصفت إصابته بالخطيرة، 
حّول عل���ى إثرها لمجمع الش���فاء قبل إعالن 

استشهاده مساء أمس.
الطفل  استش���هد  الماضية  والجمع���ة 
حس���ن إياد ش���لبي )14 عاًم���ا(، والفتى 
حمزة محمد اش���تيوي )18 عاًما( وأصيب 
ع���دد آخر بالرص���اص الح���ي واالختناق 
بالغاز المسيل للدموع؛ جراء اعتداء قوات 
الس���لميين  المتظاهرين  على  االحتالل 

المشاركين في مسيرة العودة .
إلى ذلك، أصيب مساء أمس 4 مواطنين 
اإلس���رائيلي،  االحتالل  ق���وات  برصاص 
أثن���اء  الخط���ر  بحال���ة  منه���م  اثن���ان 
الليلي  اإلرب���اك  بفعاليات  مش���اركتهم 

شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء 

األقصى بوصول 4 إصابات، اثنتان منها 
بحال���ة الخطر ج���راء إصابتهما بمنطقة 
الظه���ر والبط���ن، واثنت���ان باألط���راف 

السفلية.
وذك���ر مراس���لنا بأن عش���رات الش���بان 
تواف���دوا للمناط���ق الش���رقية للمخيم، 
وأش���علوا اإلط���ارات المطاطي���ة، ضمن 

فعاليات "اإلرباك الليلي".
وأش���ار إلى أن ق���وات االحت���الل أطلقوا 
الرص���اص الحي وقنابل الغاز المس���يل 
للدم���وع بكثافة صوب الش���بان؛ ما أّدى 

إلصابة عدد منهم باالختناق.
وتوقفت فعالي���ات "اإلرباك" في نوفمبر 
الماض���ي بعد تفاهم���ات توصلت إليها 
وساطات مصرية وقطرية وأممية؛ يقوم 
حصاره  بتخفي���ف  بموجبها  االحت���الل 

على القطاع المتواصل منذ أكثر من 12 
سنًة، من خالل توس���يع مساحة الصيد، 
والس���ماح بإدخال المس���اعدات المالية 

القطرية إلى غزة، وغيرها.
ورفض���ت حرك���ة "حم���اس" ف���ي يناير 
الماضي استالم الدفعة الثالثة من أموال 
المنحة القطرية؛ لتلكؤ سلطات االحتالل 
في إدخاله���ا، وتنّكرها للتفاهمات التي 

رعاها الوسطاء.
وتشمل فعاليات "اإلرباك الليلي" إشعال 
اإلطارات التالفة )الكوشوك(، إضافة إلى 
وأصوات صافرات  ثورية  أغاني  تشغيل 
إن���ذار عب���ر مكبرات الص���وت، مع إطالق 
المتمركزين  الجن���ود  الليزر تجاه  أضواء 

قرب السياج.
وتهدف الوحدة من خالل عملها الليلي 

إل���ى إبق���اء جن���ود االحتالل ف���ي حالة 
استنفار دائم على الحدود الستنزافهم 

وإرباكهم، بحسب القائمين عليها.
ويأتي ذل���ك بعد قليل م���ن إصابة نحو 
35 مواطن���ا جراء اعت���داء االحتالل على 
المش���اركين في فعالية الحراك البحري 

ال�23 شمال غرب قطاع غزة.
وبينت وزارة الصحة في غزة أن االصابات 
التي س���جلت كانت كالتالي: )30 إصابة 
اختناق بالغاز، 2 شظايا، 1 ضربات قنابل 

غاز، 2 ضربات(.
 وش���ارك اآلالف بع���د عص���ر اليوم في 
الحراك البح���ري على ش���اطئ بحر بيت 
الهي���ا ش���مال قطاع غ���زة، فيم���ا أطلق 
القناب���ل الغازية تجاه  جنود االحت���الل 

المتظاهرين السلميين.

وأف���اد مراس���لنا بانط���الق مجموعة من 
اللنش���ات والقوارب بح���را، بالتزامن مع 
توج���ه الجماهير في مس���ير اإلس���ناد 
للح���راك البحري ق���رب موق���ع "زيكيم" 

العسكري اإلسرائيلي.
وتطلق هيئ���ة الحراك الوطني بش���كل 
شبه أس���بوعي رحالت بحرية نحو العالم 
الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في 
محاولٍة لكس���ر الحصار البحري عن قطاع 
غ���زة، إال أن االحتالل يقمع المش���اركين 
فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من 

على متنها.
ومنذ 30 مارس الماضي ينّظم المواطنون 
مظاهرات س���لمية في مخيمات العودة 
ش���رقي محافظات قطاع غ���زة الخمس؛ 

للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار.

غزة: �شهيد ..

بلدية خان يونس تستقبل طلبة المدارس وتطلعهم على خدماتها

الدعوة لمناقشة المستجدات السياسية، بما في ذلك ملف المصالحة الوطنية".
ورّجح المصدر أن تبدأ القاهرة خالل األيام القليلة القادمة بتفعيل مقترحها، والبدء 
بتقديم دعوات رس���مية للفصائل الفلس���طينية كاّفة، ال سيما المشاركة منها في 

الحوارات المستمرة بالعاصمة الروسية.
وأم���س األول، انطلقت في "موس���كو"، جلس���ات ح���وار بين وفود م���ن )12( فصياًل 
فلس���طينًيا، من بينها حركتا "فتح" و"حماس"، بدعوة من معهد "االستشراق" التابع 

للخارجية الروسية، على أن تختتم الحوارات اليوم األربعاء، كما هو ُمقرر لها.
  وباألمس، اجتمعت الفصائل مع وزير الخارجية الروسي "سيرغي الفروف".

وق���ال "الفروف": "إن إنهاء االنقس���ام قرار يتعلق فقط بالفصائل الفلس���طينية وال 
يتعلق باألط���راف الخارجية، ولك���ن دون توحيد الصفوف فإن األط���راف الخارجية 

ستحاول تعميق االنقسام وإفشال المحاوالت".
وأش���ار إلى أن اتف���اق القاهرة للمصالحة يمكن من خالله التوصل إلى حلول وس���ط 
وتفاهم���ات، مضيًفا: "برأينا فإن هذا االتفاق هو فرص���ة فعلية للتوصل إلى الوفاق 
الوطن���ي آخذين بعي���ن االعتبار أن لكل ط���رف منكم الحق بالمش���اركة في الحياة 
السياس���ية". وبش���أن المصالحة، أّكد البيان الختامي المشترك )إعالن موسكو( بين 
الفصائل التمس���ك والتنفيذ الدقي���ق واألمين لكل االتفاق���ات والتفاهمات التي 
ا م���ن اتفاق إعالن القاه���رة 2005 وانتهاء باتفاق  وقعته���ا القوى والفصائل، "بدًء

2017/10/12، والتأكيد على الدور المصري المقدر في رعاية تنفيذ ذلك".  
وفي وقت الحق، اتفقت حركتا "حماس" وفتح" من "موسكو" على أن الحوارات ُتمهد 

الستئناف محادثات المصالحة في القاهرة.
وق���ال عضو المكتب السياس���ي ل�"حماس" موس���ى أبو م���رزوق: "إن حوارات 
العاصمة الروسية لها أهمية كبيرة )..(، كما تزيد أهميتها ألنها تفتح الباب 

لعقد لقاء جديدة في القاهرة بين الفصائل بعد انقطاع منذ 2017".
فيما لفت عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير 
عّزام األحمد إلى أن اجتماعات "موس���كو" كسرت حالة الجمود بين الفصائل، 

وفتحت الباب من جديد أمام مصر؛ الستئناف حوارات المصالحة الداخلية".

االحتالل يقرر اإلفراج عن األسير المقدسي المريض »شرف«القاهرة تعتزم 
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خان يونس / االستقالل:
استقبلت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وفودًا 
طالبية من عدة مدارس بالمحافظة، ضمت مدرسة بنات 
عبس���ان اإلعدادية، ومدرس���ة أحالم الحرازين، ومدرسة 
ابن خلدون "أ"، ومدرس���ة عيد األغا "الفترة المس���ائية"، 
ومدرس���ة بنات خان يونس االعدادية المش���تركة "ج�"، 
ومدرس���ة خان يونس االبتدائية المشتركة "ه�"، وكان 
في اس���تقبالهم رئي���س البلدية م. ع���الء الدين البطة، 
ورئيس قس���م العالقات العامة  أيمن القدرة، ومسئولة 
وحدة الم���رأة والطفل، تغريد ش���عت، وطاقم العالقات 

العامة  يحيى األسطل، وعال القدرة.
وخالل الزيارة قدم م. البطة ش���رحًا موس���عًا عن طبيعة 
الخدمات التي تقدمها البلدية للسكان في ظل الظروف 
الراهنة ، مؤكدًا في ذات السياق بأن البلدية لن تتوانى 

عن مواصلة  تقديم خدماتها والوقوف بجانب ش���عبنا 
لمس���اندته على تجاوز األزمات الحالية، مش���يرَا إلى أن 
البلدية تقدم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 
والمراقبة على األغذية المعروضة في األس���واق من أجل 

تجنيب أطفالنا وطالبنا المخاطر الصحية.
وبي���ن م. البط���ة أن بلدية خ���ان يونس عم���دت خالل 
الس���نوات الماضية إلى تنفيذ برنامج التوعية واإلرشاد 
البيئ���ي من أجل توعية الطلب���ة بالقضايا البيئية وطرق 

الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
م���ن جانبه���م ناق���ش الطلب���ة مجموعة م���ن القضايا 
والمالحظات الت���ي تهمهم مع رئي���س البلدية، والتي 
تمثلت في إنش���اء مقاعد إس���منتية لبع���ض المدارس 
والمس���اعدة ف���ي  توفير حاويات نظاف���ة للتخلص من 
النفاي���ات م���ن المناطق المحيط���ة بتلك الم���دارس ، 

باإلضافة إلى مناقشة مش���كلة مزارع األبقار القريبة من 
بعض المدارس، مقترحين تنظيم يوم تطوعي لتجميل 
البيئة المدرس���ية من خالل تنفيذ حملة النظافة وزراعة 
بعض أشجار الزينة والزهور بداخل الساحات المدرسية.

وف���ى نهاية اللقاء ثمن الطلبة جه���ود البلدية في إطار 
المحافظة على النظافة وزيادة المساحات الخضراء، وقد 
أعرب الطلبة عن س���عادتهم البالغ���ة بمثل هذه الزيارة 
الت���ي س���اعدت على تنمي���ة الثقافة لديه���م واإللمام 
بطبيع���ة عمل بلدية خ���ان يونس. داعي���ن البلدية إلى 
زي���ادة البرامج الت���ي تنفذها من أجل دع���م احتياجات 

الطلبة.
ووع���د رئي���س البلدي���ة بدراس���ة كاف���ة المقترح���ات 
والمالحظ���ات والعمل عل���ى تنفيذها بم���ا يتوافق مع 

إمكانيات البلدية.

القدس المحتلة/  االستقالل:
اعتب���رت الهيئة اإلس���المية المس���يحية 
لنصرة القدس والمقدس���ات، ق���رار بلدية 
االحتالل االس���رائيلي في القدس المحتلة 
إزال���ة وتجري���ف ما تبقى م���ن مقبرة مأمن 
الله التاريخي���ة، تعدًيا س���افًرا على حرمة 
المقابر، وإصرارًا واضحًا هدفه إثارة مشاعر 

المسلمين والمقدسيين.
ون���ددت الهيئ���ة في بي���ان صحفي أمس 
البدء  الثالث���اء، بعزم س���لطات االحت���الل 
بتنفيذ مش���روع لش���ق ش���ارع يقع بجوار 
"متحف التس���امح"، في الطري���ق الواصل 
بين ش���ارع مأمن الله وش���ارع "بن س���يرا" 
بوسط المقبرة، وإقامة مباٍن عامة على أرض 

المقبرة.
وأكدت أنه على الرغم من السخط المقدسي 
المتواصلة  التهويد  لعمليات  الفلسطيني 
ض���د المقبرة، إال أن "إس���رائيل" وبش���كل 
متطرف قررت تجريفها وإزالتها في خطوة 
خطيرة، منتهكًة حرمة المقبرة اإلس���المية، 

والح���ق الفلس���طيني، وكاف���ة القواني���ن 
واألع���راف والمواثيق الدولي���ة، التي تدعو 

إلى احترام الديانات المختلفة واتباعها.
من جانبه، أش���ار األمين العام للهيئة حنا 
عيس���ى، إل���ى أن "إس���رائيل" بات���ت دولة 
فوق القانون، وف���ي كل يوم تنتهك حرمة 
جديدة من حرمات المسلمين والمسيحيين 
في المدينة المقدس���ة، تارًة بالتعدي على 
المساجد والكنائس ودور العبادة تارًة أخرى 

تطال اعتداءاتهم األموات في قبورهم.
وأك���د أن جرائ���م االحت���الل طالت البش���ر 
والحجر واألم���وات أيًضا، مؤكًدا أن إجراءات 
التهوي���د والتهجي���ر التي تمارس���ها في 
القدس تس���عى م���ن خالله���ا إلى طمس 

التاريخ العربي في المدينة المقدسة.
ودعت الهيئة اإلس���المية المس���يحية كل 
الدولية وخصوًصا  والمؤسسات  المنظمات 
منظمة )يونسكو( التحرك العاجل للحفاظ 
والدفاع عن آثار الق���دس التاريخية ووضع 
ح���د لسياس���ات االحت���الل القائم���ة على 

التهويد.
وتبل���غ مس���احة مقب���رة "مأمن الل���ه" 200 
دونم، فيه���ا قبور لصحابة وتابعين وعلماء 
وش���هداء، وعملت "إسرائيل" على تجريف 
مئ���ات القب���ور وتدنيس رف���ات أصحابها 
وانتهاك حرمة موتاها، ناهيك عن س���رقة 
مساحات شاسعة من أراضيها وتحويلها ل� 

"سوق ماميال" لبناء متحف التسامح.
وج����رى اقتطاع حوالي %70 من مس����احتها 
لعمل حديقة االس����تقالل وفندق كبير على 
قبور المسلمين في الجزء الغربي من المقبرة، 
وبنيت مدرس����ة دينية يهودي����ة على أرض 
المقب����رة في خمس����ينيات الق����رن الماضي، 

وبناية للتأمين الوطني في الجزء الشرقي.
كما اس����تخدمت بلدية االحت����الل أجزاء في 
الجهة الش����رقية من المقبرة لوضع حاويات 
النفايات فيه����ا، كذلك بنيت بنايات ضخمة 
في الجزء الش����مالي من المقبرة، وفتح شارع 
"بن سيرا"، وموقف كبير للسيارات في الجزء 

الشمالي".

االستقالل/ وكاالت:
يس���عى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عقد لقاء مع وزيري 
خارجية البحري���ن والمغرب، على هامش أعمال مؤتمر وارس���و، الذي تنطلق 

أعماله اليوم  األربعاء. 
وقالت هيئة البث االسرائيلية )رس���مية(، الثالثاء، إن نتنياهو »سيغادر إلى 
العاصمة البولندية مساًء، للمشاركة في مؤتمر وارسو حول الشرق األوسط«. 
وأضافت الهيئة:« يس���عى مكتب رئاس���ة ال���وزراء إلى ترتي���ب عدة لقاءات 
لنتنياه���و على هامش هذا المؤتمر، بما ف���ي ذلك مع وزيري خارجية المغرب 

ناصر بوريطة، والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة«. 
وذكرت أنه »تم تنظيم اجتماعي���ن لرئيس الوزراء أحدهما مع نائب الرئيس 
األمريكي، مايك بينس، والثاني مع وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو«. 

وتنطلق ف���ي العاصمة البولندية، غ���دا األربعاء، أعمال مؤتمر حول الش���رق 
الوسط، ويستمر على مدار يومين بمشاركة دول عربية وغربية. 

وأعلن الفلس���طينيون مقاطعة هذا المؤتمر، داعين الدول العربية الى رفض 
اللقاء مع نتنياهو على هامشه. 

ولم يصدر أي بيان عن أي من الدول العربية المش���اركة بعقد لقاءات ثنائية 
مع نتنياهو.

نتنياهو يسعى للقاء وزيري خارجية هيئة: إزالة »مقبرة مأمن الله« انتهاك سافر لحرمة المقابر
البحرين والمغرب في »وارسو«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، أمس الثالثاء، 
بأن محكم���ة االحتالل اإلس���رائيلي ق���ررت االفراج عن 
األسير المريض وليد شرف )25 عامًا( من بلدة أبو ديس 
ش���رقي مدينة القدس المحتلة، بس���بب خطورة حالته 
الصحي���ة. وأوضحت الهيئة، أن جهودًا قانونية حثيثة 
ُبذلت من قبل المؤسس���ات العاملة في مجال األس���رى 

للعمل على نقل األس���ير المريض ش���رف م���ن عيادة 
معتقل »الرملة« إلى مستش���فى »آساف هروفيه«، بعد 
تفاقم حالته الصحية، حيث يعاني األس���ير من ضمور 
في الجلد منذ الوالدة، وقد تدهور وضعه الصحي بسبب 
اعتقاالته المتكررة، األمر الذي أدى إلى إصابته بمشاكل 
صحية أخرى في الكب���د والجهاز البولي، وأصبح يعتمد 
على أكي���اس خاصة لقضاء حاجته. وأضافت الهيئة إلى 

أن األس���ير شرف س���يبقى عدة أيام في المشفى لمتابعة 
وضعه الصحي، فوفقًا لتقرير المش���فى هو بحاجة ماس���ة 
لعملية زراعة كبد وكلية بشكل مستعجل. وكانت محكمة 
االحتالل في وقت س���ابق قد أصدرت قرارًا بتخفيض مدة 
اعتقاله اإلداري بعد تدهور وضعه الصحي، إال أن مخابرات 
االحتالل أوصت مجددًا بتجديد اعتقاله اإلداري، وعليه فقد 

صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور.

وكس���ر الحصار ووصفت إصابته بالخطيرة، 
حّول عل���ى إثرها لمجمع الش���فاء قبل إعالن 

استشهاده مساء أمس.
الطفل  استش���هد  الماضية  والجمع���ة 
حس���ن إياد ش���لبي )14 عاًم���ا(، والفتى 
حمزة محمد اش���تيوي )18 عاًما( وأصيب 
ع���دد آخر بالرص���اص الح���ي واالختناق 
بالغاز المسيل للدموع؛ جراء اعتداء قوات 
الس���لميين  المتظاهرين  على  االحتالل 

المشاركين في مسيرة العودة .
إلى ذلك، أصيب مساء أمس 4 مواطنين 
اإلس���رائيلي،  االحتالل  ق���وات  برصاص 
أثن���اء  الخط���ر  بحال���ة  منه���م  اثن���ان 
الليلي  اإلرب���اك  بفعاليات  مش���اركتهم 

شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء 

األقصى بوصول 4 إصابات، اثنتان منها 
بحال���ة الخطر ج���راء إصابتهما بمنطقة 
الظه���ر والبط���ن، واثنت���ان باألط���راف 

السفلية.
وذك���ر مراس���لنا بأن عش���رات الش���بان 
تواف���دوا للمناط���ق الش���رقية للمخيم، 
وأش���علوا اإلط���ارات المطاطي���ة، ضمن 

فعاليات "اإلرباك الليلي".
وأش���ار إلى أن ق���وات االحت���الل أطلقوا 
الرص���اص الحي وقنابل الغاز المس���يل 
للدم���وع بكثافة صوب الش���بان؛ ما أّدى 

إلصابة عدد منهم باالختناق.
وتوقفت فعالي���ات "اإلرباك" في نوفمبر 
الماض���ي بعد تفاهم���ات توصلت إليها 
وساطات مصرية وقطرية وأممية؛ يقوم 
حصاره  بتخفي���ف  بموجبها  االحت���الل 

على القطاع المتواصل منذ أكثر من 12 
سنًة، من خالل توس���يع مساحة الصيد، 
والس���ماح بإدخال المس���اعدات المالية 

القطرية إلى غزة، وغيرها.
ورفض���ت حرك���ة "حم���اس" ف���ي يناير 
الماضي استالم الدفعة الثالثة من أموال 
المنحة القطرية؛ لتلكؤ سلطات االحتالل 
في إدخاله���ا، وتنّكرها للتفاهمات التي 

رعاها الوسطاء.
وتشمل فعاليات "اإلرباك الليلي" إشعال 
اإلطارات التالفة )الكوشوك(، إضافة إلى 
وأصوات صافرات  ثورية  أغاني  تشغيل 
إن���ذار عب���ر مكبرات الص���وت، مع إطالق 
المتمركزين  الجن���ود  الليزر تجاه  أضواء 

قرب السياج.
وتهدف الوحدة من خالل عملها الليلي 

إل���ى إبق���اء جن���ود االحتالل ف���ي حالة 
استنفار دائم على الحدود الستنزافهم 

وإرباكهم، بحسب القائمين عليها.
ويأتي ذل���ك بعد قليل م���ن إصابة نحو 
35 مواطن���ا جراء اعت���داء االحتالل على 
المش���اركين في فعالية الحراك البحري 

ال�23 شمال غرب قطاع غزة.
وبينت وزارة الصحة في غزة أن االصابات 
التي س���جلت كانت كالتالي: )30 إصابة 
اختناق بالغاز، 2 شظايا، 1 ضربات قنابل 

غاز، 2 ضربات(.
 وش���ارك اآلالف بع���د عص���ر اليوم في 
الحراك البح���ري على ش���اطئ بحر بيت 
الهي���ا ش���مال قطاع غ���زة، فيم���ا أطلق 
القناب���ل الغازية تجاه  جنود االحت���الل 

المتظاهرين السلميين.

وأف���اد مراس���لنا بانط���الق مجموعة من 
اللنش���ات والقوارب بح���را، بالتزامن مع 
توج���ه الجماهير في مس���ير اإلس���ناد 
للح���راك البحري ق���رب موق���ع "زيكيم" 

العسكري اإلسرائيلي.
وتطلق هيئ���ة الحراك الوطني بش���كل 
شبه أس���بوعي رحالت بحرية نحو العالم 
الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في 
محاولٍة لكس���ر الحصار البحري عن قطاع 
غ���زة، إال أن االحتالل يقمع المش���اركين 
فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من 

على متنها.
ومنذ 30 مارس الماضي ينّظم المواطنون 
مظاهرات س���لمية في مخيمات العودة 
ش���رقي محافظات قطاع غ���زة الخمس؛ 

للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار.

غزة: �شهيد ..

بلدية خان يونس تستقبل طلبة المدارس وتطلعهم على خدماتها

الدعوة لمناقشة المستجدات السياسية، بما في ذلك ملف المصالحة الوطنية".
ورّجح المصدر أن تبدأ القاهرة خالل األيام القليلة القادمة بتفعيل مقترحها، والبدء 
بتقديم دعوات رس���مية للفصائل الفلس���طينية كاّفة، ال سيما المشاركة منها في 

الحوارات المستمرة بالعاصمة الروسية.
وأم���س األول، انطلقت في "موس���كو"، جلس���ات ح���وار بين وفود م���ن )12( فصياًل 
فلس���طينًيا، من بينها حركتا "فتح" و"حماس"، بدعوة من معهد "االستشراق" التابع 

للخارجية الروسية، على أن تختتم الحوارات اليوم األربعاء، كما هو ُمقرر لها.
  وباألمس، اجتمعت الفصائل مع وزير الخارجية الروسي "سيرغي الفروف".

وق���ال "الفروف": "إن إنهاء االنقس���ام قرار يتعلق فقط بالفصائل الفلس���طينية وال 
يتعلق باألط���راف الخارجية، ولك���ن دون توحيد الصفوف فإن األط���راف الخارجية 

ستحاول تعميق االنقسام وإفشال المحاوالت".
وأش���ار إلى أن اتف���اق القاهرة للمصالحة يمكن من خالله التوصل إلى حلول وس���ط 
وتفاهم���ات، مضيًفا: "برأينا فإن هذا االتفاق هو فرص���ة فعلية للتوصل إلى الوفاق 
الوطن���ي آخذين بعي���ن االعتبار أن لكل ط���رف منكم الحق بالمش���اركة في الحياة 
السياس���ية". وبش���أن المصالحة، أّكد البيان الختامي المشترك )إعالن موسكو( بين 
الفصائل التمس���ك والتنفيذ الدقي���ق واألمين لكل االتفاق���ات والتفاهمات التي 
ا م���ن اتفاق إعالن القاه���رة 2005 وانتهاء باتفاق  وقعته���ا القوى والفصائل، "بدًء

2017/10/12، والتأكيد على الدور المصري المقدر في رعاية تنفيذ ذلك".  
وفي وقت الحق، اتفقت حركتا "حماس" وفتح" من "موسكو" على أن الحوارات ُتمهد 

الستئناف محادثات المصالحة في القاهرة.
وق���ال عضو المكتب السياس���ي ل�"حماس" موس���ى أبو م���رزوق: "إن حوارات 
العاصمة الروسية لها أهمية كبيرة )..(، كما تزيد أهميتها ألنها تفتح الباب 

لعقد لقاء جديدة في القاهرة بين الفصائل بعد انقطاع منذ 2017".
فيما لفت عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير 
عّزام األحمد إلى أن اجتماعات "موس���كو" كسرت حالة الجمود بين الفصائل، 

وفتحت الباب من جديد أمام مصر؛ الستئناف حوارات المصالحة الداخلية".

االحتالل يقرر اإلفراج عن األسير المقدسي المريض »شرف«القاهرة تعتزم 
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أبو ظبي/ االستقالل: 
ال تنتهي حياة اإلنسان إال بالنهاية الفعلية التي نعلمها جميعًا والتي يملك 
الل���ه وحده العلم بزمانها ومكانها، ولحي���ن حلول أجل هذه النهاية، يتعين 
على اإلنسان أال يتوقف عن ممارسة حياته بكافة أنشطتها المعتادة، مهما 

طال به العمر وبلغ أرذله.
ويب���دو أن المواطن الكيني م���ن أصل هندي تيهمتي���ن هومي دونجيبوي 
ميهت���ا، المقيم في دبي والبالغ من العمر 97 عامًا، قد آمن بهذا المبدأ إيمانًا 
حقيقيًا وطبقه بصورة عملية، حيث تقدم أخيرًا بطلب تجديد رخصة القيادة 

الخاصة به في دبي مدة 4 سنوات جديدة تبدأ من العام الجاري.
وبحسب التقرير الذي نشره، أول أمس، موقع »ياهو« الشبكي، إذا امتد العمر 
بميهتا 3 س���نوات أخرى وبلغ 100 س���نة، فسيكون أول مئوي يقود سيارته 

في طرقات دبي على اإلطالق.
وأف���اد »ياهو« ب���أن ميهتا يعيش بمفرده، حيث لم يس���بق له الزواج مطلقًا. 
ونق���ل الموق���ع عن ميهت���ا تأكيده أنه ف���ي الظروف العادي���ة ال يميل إلى 
استخدام س���يارته في تنقالته، ذلك أن الس���يارات بحسب اعتقاده تجعل 

الناس كسالى. ويفضل ميهتا المشي، وأحيانًا يمشي 4 ساعات يوميًا.
ولم يقد ميهتا س���يارته في دبي منذ 15 عامًا، أي منذ عام 2004. وظل طوال 

هذه الفترة يعتمد على المشي أو يستقل وسائل المواصالت العامة.

عمره 97 عامًا ويجدد 
رخصة قيادته في دبي

لندن/ االستقالل: 
ذاع صي���ت كلب من نوع ش���نايتزر ف���ي بريطانيا 
وأصبح »كلبا عالجيا«، بعد أن أخرج صاحبه المريض 

من غيبوبته.
وذك���رت صحيف���ة مترو، أن المس���ن إندي س���اس 
)65 عام���ا(، أدخ���ل إل���ى العناية المرك���زة بمدينة 
س���اوثامبتون في هامبشاير، بس���بب معاناته من 
الته���اب رئوي حاد أصابه بعد أن كان يتلقى عالجا 

كيميائيا، لذلك أدخله األطباء في غيبوبة صناعية.
وعندما انتهت األزمة الحادة لمرض س���اس، سمح 
األطب���اء لكلبه، تيد، بدخول غرف���ة العناية المركزة. 
واستيقظ ساس من غيبوبته عندما سمع نباح كلبه، 

قبل ثالثة أيام مما خطط له األطباء.
وسمح األطباء لتيد، بعد تلك الحادثة، بزيارة صاحبه 
في المستشفى ألنه، وفقا لهم، كلب عالجي ساهم 

في إيقاظ المسن وتحسن حالته بسرعة.
وبالفعل أدت عيادة الكلب لصاحبه لخروج المس���ن 
من المستش���فى قبل أس���بوع على األق���ل مما كان 

مقررا.
وقال س���اس واصفا كلب���ه الذي س���اهم في إنقاذ 
حياته: »تيد كل���ب رائع. إنه ذكي ولطيف ومخلص 
ومبهج، ولديه شخصية أيضا. سرق قلبي من النظرة 
األولى وأخذت���ه عندها من الملجأ ال���ذي كان فيه. 

دائما أقول للناس أنا أنقذت تيد وهو أنقذني«.

جاكرتا/ االستقالل: 
بع���د أن فعل فق���ط مثل كثيرين واس���تعان بخرائط 
»جوج���ل« عبر اإلنترنت لمعرفة الطريق، هوى س���ائق 
إندونيسي بشاحنته من على منحدر ليسقط في نهر.

ولم يكن الس���ائق أجوس ترى بامونكاس، متأكدًا من 
طري���ق الوصول إلى قرية في بالي إلفراغ حمولة الحجر 
التي كان ينقلها في ش���احنته من منطقة بانيوانجي 
في جاوة الشرقية، ولكن لسوء الحظ قاده التطبيق إلى 
طريق انتهت بسقوط حافلته من على منحدر في نهر 
ووس بالقرب من قرية بانجار جيلوجور في بلدة يوبود، 

حسب ما ذكرته وكالة األنباء األلمانية.
وأف���اد كيت���وت س���ومارديكا، المس���ؤول ف���ي قرية 

جيلوجور، بأن السائق أجوس سار في طريق مخصصة 
فقط للدراجات البخارية.

ونقل موقع »كومباس.كوم« عن المسؤول القول إنه 
»عندما وصل الس����ائق إلى جس����ر، فكر في الدوران 
للخل����ف، ولك����ن نظ����رًا ألن الطريق ل����م تكن تزيد 
ف����ي العرض على 3 أمتار، لم يتمكن الس����ائق من 

الدوران«.
وأكمل أجوس الطريق حتى وصلت به إلى طريق تالفة 
متعرج���ة، حيث س���قطت الحافلة في النهر. وس���اعد 
المارة في إنقاذ السائق عبر اختراق أشجار الخيزران في 
الموقع، وُأصيب السائق )23 عامًا( بكدمات ورضوض، 

ولكن األمر لم يتطلب بقاءه في المستشفى.

»جوجل« يضلل سائقًا إندونيسيًا 
ويقوده إلى السقوط في نهر

كلب يخرج صاحبه من 
غيبوبته قبل فوات األوان!

جاكرتا/ االستقالل: 
أظهر مقطع فيديو مروع في إندونيس���يا، عددا من 
عناصر الشرطة وهم يعذبون رجال معتقال من خالل 
إحاطة جس���مه بثعبان طويل داخل الزنزانة، وسط 

حالة من الهلع.
وبحس���ب تقارير إعالمي���ة، فإن عناصر الش���رطة 
اإلندونيسية بمنطقة بابوا، ش���رقي البالد، أدخلوا 
الرج���ل الذي وقع في أيديهم في حالة من الترويع 
والس���خرية دون أن يبالوا بخوفه من الحيوان الذي 

يصل طوله إلى مترين.

من ناحيتها، اعتذرت الش���رطة المحلية عما جرى 
توثيقه في الفيديو، وأوضحت أن الثعبان الذي لجأ 
إليه العناصر بعد اعتقال اللص المش���تبه فيه لم 

يكن ساما.
وبدا الضحية الذي يش���تبه في إقدامه على سرقة 
هواتف، ف���ي حالة م���ن الرعب وه���و يصرخ لكن 
عناصر الش���رطة كانوا يهددون���ه بإدخال الثعبان 

في فمه وسرواله.
وأثار الفيدي���و انتقادات حقوقية واس���عة، وقال 
ناش���طون: إن القانون ينص على إخضاع المشتبه 

فيه���م للتحقي���ق والمحاكم���ة وف���ق مقتضيات 
القانون، بعيدا عن التعذيب الجسدي والنفسي.

وأضاف معلقون آخرون أن ما حصل يؤكد ممارسة 
العنصرية تجاه السكان األصليين في منطقة بابوا 
وإخضاعهم لممارسات مهينة تحط من كرامتهم.

وأك���دت الش���رطة أنه���ا اتخ���ذت إج���راءات ضد 
موظفيه���ا المتورطين في تعذيب المش���تبه فيه 
عن طريق الثعبان، وأضافت أنها قامت بإرس���الهم 
إلى الخدمة في مناطق أخرى فضال عن إخضاعهم 

لدورات أخالقية.

دكا/ االستقالل: 
رفع أّب مس����ن دعوى قضائية  عل����ى ابنه الوحيد 
ال����ذي تخلى عن دعم����ه ماديا عندم����ا كبر وأصبح 
عاجزا ع����ن العم����ل، وكان الرجل العج����وز المدعو 
طاه����ر ش����اهجان، يمل����ك متج����ر ألبس����ة صغير 
في بنغالديش، قبل أن يه����رم ويقّرر التقاعد عن 
العم����ل، ليصبح معتمدا تماما على ابنه وابنته في 

المصروف المادي.
وتح����دث طاهر ف����ي تعليقه على الدع����وى التي 

رفعه����ا مؤخرا، قائال: »لقد قم����ت وزوجتي بتحّمل 
الكثير من الصع����اب مقابل تربية طفلنا وتعليمه 
لكن����ه بعد أن تزوج تغير ول����م يعد يهتم ألمرنا«، 
وبدوره رفض ابن طاهر، محمد، التهم التي وجهها 
والده، مدعيا أنه يدعم والديه ماديا وأن طاهر لجأ 

إلى القضاء لكي »يفضحه ويلحق العار به«.
وتمّك����ن طاهر في نهاي����ة المطاف، ِمن كس����ب 
الدعوى إذ فرضت المحكمة على ابنه تقديم دعم 

شهري لوالده المسن، يقّدر ب�119 دوالرا أميركيا.

ورفع المس����ّن الدعوى القضائية اس����تنادا لقانون 
»رعاي����ة األهل« المعتمد رس����ميا في بنغالديش، 
والذي يسمح لألهل المس����نين بمقاضاة أبنائهم 
في ح����ال تخلفوا ع����ن دعمهم وكان����وا على ذلك 

مقتدرين.
يذك����ر أن قان����ون »رعاي����ة األه����ل« معتم����د في 
بعض الدول اآلس����يوية، مثل س����نغافورة والهند 
وبنغالديش، وال يعد قانونا واس����ع االنتشار حول 

العالم

كاليفورنيا/ االستقالل: 
توف���ي أحد المرضى في والية كاليفورنيا بعد أن ت���رك الجراحون في مركز طبي 
“ردينج” إسفنجة في بطنه، حسبما كشف تقرير صادر عن إدارة الصحة العامة 
في كاليفورنيا. ووفقًا لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، خضع المريض – 
الذي لم يتم تحديد هويته وجنس���يته في التقرير – لعملية جراحية لفتح أحد 
األوعية الدموية المسدودة في أسفل بطنه. وتسبب اإلسفنج المنسي في حدوث 
عدوى في بطن المريض وتعرض لنوبة قلبية قبل أن يموت بس���بب العدوى بعد 
10 أيام من العملية. اإلسفنج الجراحي هو أكثر العناصر المستخدمة شيوًعا عند 

إجراء جراحة بتجاويف جسم المريض أثناء العمليات مثل البطن.

ديالي/ االستقالل: 
شهدت محافظة ديالى، شمال شرق العراق، االثنين، والدة 7 توائم بطريقة 

طبيعية.
وقال مصدر طبي ل� RT  إن: »هذه المرة األولى التي يشهد فيها العراق والدة 
7 توائم، وربما هي الحالة األولى في العالم. صحة األطفال ووالدتهم بشكل 
إيجابي، والوالدة كانت طبيعية«. وأضاف أن »األطفال ذكر واحد وست إناث«.

ضابط شرطة يحقق مع لص بثعبان ضخم

أب مسن يقاضي ابنه الوحيد والسبب! 

»إسفنجة« منسية في بطن 
مريض تؤدي لوفاته

عراقية تلد سبعة
 توائم بطريقة طبيعة 
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