
اإلعالم بغزة: االحتالل ينشر اتهامات 
كاذبة لتبرير استهداف الصحافة 

غزة/ االستقالل: 
قال المكت���ب اإلعالمي الحكومي في غزة، مس���اء أمس 
األربع���اء، إن االحت���الل اإلس���رائيلي ينش���ر ادعاءات 
واتهام���ات كاذبة من أجل تبرير اس���تهدافه للصحافة 
الفلس���طينية، مؤك���دا تضامن���ه الكام���ل م���ع كاف���ة 

الصحفيين ووسائل اإلعالم في نقل الحقيقة.
وق���ال المكتب في بي���ان صحفي إن ما يق���وم به إعالم 
االحتالل من ترويج ضد بعض اإلعالميين الفلسطينيين 

م���ا ه���و إال »أكاذي���ب مفضوحة تنم عن خي���ال مريض 
يس���كن من يدعيها«. وأش���ار إلى أنه في الوقت نفسه 
يقرأ في هذه الفبركات بداية حملة لتبرير اس���تهداف 
بعض وس���ائل اإلعالم والصحفيين وإلحاق األذى بهم، 
كما حدث خالل العدوان الماضي. وشدد على أنه مطلوب 
من الكل الفلس���طيني التحشيد ورفض هذه االتهامات 
الباطلة والوقوف صفًا واحدًا في وجه مخططات االحتالل 

ضد صحفيين أو وسائل إعالمنا الفلسطينية.
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موسكو/ االستقالل:
دع���ا عضو المكتب السياس���ي في حركة الجهاد اإلس���المي د. محمد الهندي 

إلى حواٍر وطنيٍ  ش���امٍل لبناء استراتيجية وطنية شاملة تتمسك 
بالثوابت الفلس���طينية وتس���تجيب للتحدي���ات والمخاطر التي 

»الهندي« يدعو لبناء استراتيجية وطنية
 تستجيب للتحديات التي تحدق بالقضية

انتهاء لقاءات الفصائل بموسكو دون إصدار بيان مشترك

فصائل المقاومة: استمرار تغول االحتالل 
وتهربه من االستحقاقات ينذر بانفجار قادم

غزة/ االستقالل: 
 أكدت فصائل المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة أمس األربعاء أن استمرار 

»تغ���ول« االحتالل اإلس���رائيلي بح���ق أبناء ش���عبنا وتهربه من 
استحقاقات التفاهمات األخيرة »ينذر باقتراب االنفجار«، متهمة 

موسكو/ االستقالل:
ق���ال القيادي في حركة »حماس« حس���ام بدران وعضو 
وفدها في لقاءات الفصائل بموسكو عبر حسابه بموقع 

»تويتر« أمس األربعاء، إن اللقاءات هناك لم ولن يصدر 
عنه���ا أي بيان مش���ترك، ومعروف أن هن���اك خالفات 
سياس���ية بين الفصائل وهذا لي���س بجديد. وأضاف 

بدران عقب المؤتمر الختامي الذي تس���تضيفه موسكو 
والذي يجمع الفصائل الفلسطينية أمس 
األربعاء: »هناك توافق على رفض صفقة 

هنيــة: مستعــد للقــاء »أبــو مــازن« اليــوم قبــل الغد

القدس المحتلة/ االستقالل:
أرجأت محكمة االحتالل العسكرية في "عوفر"، أمس األربعاء، جلسة 
األسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح إلى أن يتم تعيينها في 

غزة/ االستقالل:
طالبت عائلة الشهيد األسير فارس بارود، ووزارة األسرى والمحررين في 
قط���اع غزة أمس األربعاء، اللجنة الدولية للصليب األحمر بضرورة العمل 

مطالبة للصليب األحمر بالضغط على
 االحتالل لتسليم جثمان الشهيد بارود

االحتالل ُيرجئ جلسة عمر 
البرغوثي والد الشهيد صالح

عشــرات المستوطنيــن و »عناصر المخابرات« 
يقتحمون باحات المسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل مستوطنون متطرفون أمس األربعاء، اقتحامهم لباحات المسجد األقصى 
المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحراس���ة مشددة من 
ش���رطة االحتالل الخاصة. وذكرت دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس المحتلة 

األسير إياد أبو هاشم.. حرية قتلها 
االحتالل على عتبات السجن 

غزة / سماح المبحوح:
مرت ليلة عصيبة على عائلة األس���ير إياد أبو هاش���م في مدينة رفح جنوبي 
قطاع غزة، ووالده ووالدته وأشقائهم المقيمين في دولة قطر، تتبعتها أيام 

أصعب، ففي تلك الليلة الكئيبة، أمضى أفراد عائلته و أقاربه في 
تعليم غزة: لن نسمح بعرقلة العملية التعليميةقطاع غزة س���اعات نهارهم حتى حلول المساء ، أمام بوابة حاجز 

الفصائل تدين قطع رواتب موظفي الصحة وتدعو لتجنيبها الخالفات
غزة/ االستقالل:

استنكرت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في قطاع 
غ���زة، قطع رواتب المئ���ات من الموظفي���ن العاملين في 

المرافق الصحية. وعبر ممثلو الفصائل خالل تصريحات 
صحفية، أدلوا بها عقب اجتماعهم بوكيل وزارة الصحة، 
يوس���ف أبو الريش، عن رفضهم لإلجراء الذي طال 262 

�جلهاد:  �لتفاف �أمريكا على 
�حلق �لفل�سطيني عرب م�ؤمتر�ت 

�سيا�سية "م�سب�هة" مرف��ض 
غزة/ االستقالل: 

أكد الناطق االعالمي باسم حركة 
الجهاد االس���المي في فلسطين 

البري���م  مصع���ب 
حركته   رف���ض  15على 

غزة/ االستقالل:
تواصلت مس���اء ام���س األربعاء فعالي���ات االرباك 
الليلي، قرب الحدود الش���رقية لقطاع غزة  وذكرت 
مصادر محلية أن فعاليات اإلرباك الليلي تواصلت 

ش���رق خزاعة في خانيونس جنوبي القطاع، فيما 
تجمع عدد من الش���بان عند الحدود ش���مال قطاع 
غزة. من جهته، زعم موقع )حدش���وت 24( العبري 
أن المشاركين في الفعاليات قرب السياج الفاصل 

جنوب قطاع غزة، ألق���وا قنابل أنبوبية تجاه جنود 
االحتالل، مش���يًرا إلى عدم وقوع إصابات. وأصيب 

الثالث���اء، 4 مواطنين بج���راح مختلفة 
برصاص االحتالل، خالل مش���اركتهم 

 »اإلرباك الليلي« يتواصل على حدود القطاع .. 
وتشّييع الشهيد » نوفل«  بالنصيرات

) APA images (     إلقاء نظرة �لود�ع على �ل�سهيد ح�سن نوفل و�سط قطاع غزة �أم�س�
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أرجأت محكمة االحتالل العس���كرية في "عوفر"، أمس األربعاء، جلس���ة األسير 
عمر البرغوثي والد الشهيد صالح إلى أن يتم تعيينها في غضون عشرة أيام.

وأوضح محامي نادي األسير جواد بولس، أن إرجاء الجلسة التي كان من المقرر 
أن يت���م النظر فيها تثبي���ت اعتقاله اإلداري؛ جاء بعد أن تعذر نقل األس���ير 

البرغوثي للمحكمة بسبب خضوعه لفحوص طبية.
ولفت نادي األس���ير إلى أن س���لطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت أمر اعتقال 
إداري لمدة ثالثة أش���هر بحق األسير البرغوثي، وذلك بعد أن تعرض لتحقيٍق 
قاٍس ومكثف  في معتقل "المس���كوبية" منذ تاريخ اعتقاله في الثاني عشر 
من كانون األول/ ديس���مبر 2018، حيث اعتقلته قوات االحتالل ونجله عاصف 
إضافة إلى مجموعة من أبناء بلدة كوبر، عقب اإلعالن عن استشهاد نجله صالح 

على يد قوة خاصة من جيش االحتالل.
وقال: إن س���لطات االحتالل وعقب اإلفراج عن نجلي���ه عاصف ومحمد، ما تزال 
تعتقل زوجته سهير البرغوثي، ونجله عاصم، علمًا أن جلسة محكمة سُتعقد 

لزوجته اليوم في "عوفر".
من الجدير ذكره أن األس���ير البرغوثي قضى س���ابقًا ف���ي معتقالت االحتالل 
اإلسرائيلي أكثر من 26 عاما وذلك منذ عام 1978م بين أحكاٍم واعتقاٍل إداري، 
وخالل س���نوات اعتقاله عانى من مش���كالت صحية، حيث أجرى عدة عمليات 
قبل اعتقاله األخير؛ علمًا أنه ش���قيق األسير نائل البرغوثي الذي يقضي عامه 

ال�39 في األسر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل مس���توطنون متطرفون أمس األربعاء، اقتحامهم 
لباحات المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة 
من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

الخاصة.
وذكرت دائرة األوقاف اإلس���المية بالق���دس المحتلة أن 
43 مس���توطًنا اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت 
اس���تفزازية في باحاته بحراس���ة أمنية مش���ددة، وحاول 

بعضهم أداء شعائر تلمودية بالمنطقة الشرقية منه.
وأش���ارت إلى أن 8 عناصر من مخابرات االحتالل اقتحمت 

أيًضا المسجد، وتجولت في ساحاته، باإلضافة القتحام 50 
أمريكًيا "صهيونًيا".

وتواصل ش���رطة االحتالل التضييق على دخول المصلين 
الوافدين من القدس والداخل المحتلين لألقصى، وتحتجز 
بعض هوياتهم الشخصية عند األبواب لحين خروجهم 
منها. ويتع���رض األقصى يومًيا )عدا الجمعة والس���بت( 
لسلس���لة انتهاكات واقتحامات من قبل المس���توطنين 
وش���رطة االحتالل، وعل���ى فترتين صباحي���ة لمدة ثالث 
ساعات ونصف ومس���ائية بعد االنتهاء من صالة الظهر 

ولمدة ساعة.

االغوار/ االستقالل:
ط���ردت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي أمس األربعاء عش���رات 

العائالت الفلسطينية، في مناطق متفرقة باألغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف األغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن 
قوات االحتالل طردت 50 عائلة فلس���طينية تضم تقريبا 300 
فرد، نصفهم من األطفال والنس���اء، من خيامها، من الس���اعة 

العاشرة صباًحا، وحتى الخامسة مساء.
وأش���ار إلى أن هذه العائالت التي تس���كن في مناطق )المالح، 
والميتة، والبرج، والرأس األحمر(، س���تظل في العراء دون مأوى 

لها.
وكانت قوات االحتالل طردت العائالت ذاتها األربعاء الماضي؛ 

لهدف التدريبات العسكرية.
وتطرد قوات االحتالل سنويا عشرات العائالت الفلسطينية في 

األغوار الشمالية؛ للهدف ذاته في تلك المناطق.

غزة/ االستقالل:
طالبت عائلة الشهيد األس���ير فارس بارود، 
ووزارة األس���رى والمحرري���ن ف���ي قطاع غزة 
أمس األربعاء، اللجنة الدولية للصليب األحمر 
بضرورة العمل الجاد والضغط على االحتالل 

من أجل استعادة جثمانه.
جاء ذل���ك خالل لقاء في مق���ر اللجنة ؛ جمع 
وفدًا من وزارة األس���رى ممثاًل بوكيل الوزارة 
بهاء الدين المدهون ومس���ؤولين من اللجنة 
وبمش���اركة الدكتور محمود بارود ممثاًل عن 

عائلة األسير الشهيد.
وأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بأنه 
من المقرر أن ُتعقد جلس���ة الس���اعة الرابعة 
عصر اليوم الخميس في محكمة بئر الس���بع 
إلعادة النظر بقرار تس���ليم جثمان األس���ير 

الشهيد فارس بارود.
وذك���رت الهيئ���ة ف���ي بي���ان صحف���ي أن 
ش���رطة االحتالل طالبت أول أمس المحكمة 
اإلس���رائيلية في بئر الس���بع بعدم تسليم 
الجثم���ان بعد التش���ريح، ليع���اود محامي 

الهيئة يوس���ف نصاصرة تقديم طلب ثاِن 
لتنفيذ قرار القاضي الذي صدر قبل عدة أيام 
بتسليم جثمان الش���هيد بارود فور انتهاء 

عملية التشريح.

وأضافت أن القاضي أمهل ش���رطة االحتالل 
حتى الس���اعة الثالثة من نه���ار يوم امس، 
لتوضيح هدفها وغايتها من احتجاز جثمان 

الشهيد بارود.
وأوضحت بأنه خالل الجلس���ة التي انعقدت 
بتاريخ السابع من الشهر الجاري لم تعترض 
ش���رطة االحتالل على طل���ب الهيئة آنذاك 
بتس���ليم الجثمان فور االنته���اء من عملية 

التشريح.
وكانت هيئة األس���رى كش���فت ع���ن نتائج 
تشريح بارود والتي تفيد بتعرضه اللتهاب 
الكبد الوبائي C وجلطة قلبية وفش���ل كلوي 
مزمن، وذلك نقاًل عن مدير عام الطب الشرعي 
الفلسطيني الدكتور ريان العلي، الذي شارك 
في عملية تش���ريح جثمان الشهيد األسير 

فارس بارود في معهد "ابو كبير".
ويذكر أن األسير الش���هيد بارود اعتقل في 
مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة 
قتل مس���توطن، وعانى من حرمان الزيارات 
منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه.

مطالبة للصليب األحمر بالضغط على
 االحتالل لتسليم جثمان الشهيد بارود

االحتالل ُيرجئ جلسة عمر 
البرغوثي والد الشهيد صالح

الخليل/ االستقالل:
جرفت آليات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، طريقا 
أعادت تأهيلها هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان 
ومجلس قروي التوانة والمس���افر وتربط منطقة خلة 

الضبع، بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وأكد منس���ق اللجان الش���عبية والوطني���ة لمقاومة 
الجدار واالس���تيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن 
قوات االحتالل جرفت الطريق الرابطة بين خلة الضبع 
ومس���افر يطا، الت���ي أعيد تأهيلها م���ن قبل هيئة 
مقاومة الجدار واالس���تيطان ومجلس قروي التوانة 

والمسافر لتس���هيل تنقل المواطنين الى حقولهم 
ومساكنهم في المنطقة.

وأش���ار الجبور إلى أن الطريق المذكورة تم تجريفها 
س���ابقا من قبل االحتالل؛ به���دف تضييق الخناق 
على السكان ورواد المس���افر، الفتًا إلى أن ممارسات 
االحتالل التعس���فية تهدف الى تهجير الس���كان 
من المنطقة لصالح توسيع رقعة االستيطان جنوب 

الخليل.
وأوضح الجبور أّن الطريق تضّم خطوط مياه تربط 11 
خربة قريبة وتجريفه أدى إلى قطع الخطوط جميعها.

عشرات المستوطنين و »عناصر المخابرات« 
يقتحمون باحات المسجد األقصى

االحتالل يجرف طريقًا ويقطع خطوط 
المياه عن 11 تجمعًا سكنيًا بيطا

النقب المحتل/ االستقالل:
داهمت شرطة االحتالل االس���رائيلي أمس األربعاء منازل عائلة 
العتايق���ة في مدينة ره���ط بمنطقة النقب جنوب فلس���طين 

المحتلة عام 1948.
وقالت مصادر محلية إن ش���رطة االحتالل اعتقل���ت 8 أفراد من 
العائلة، وذلك في محاولة للضغط على األهالي للرضوخ إلمالءات 
ما يسمى ب�"سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب التي تسعى 
لتهجيرهم، وكانت قد أقدمت على هدم عدة مباٍن تابعة للعائلة 
مؤخرًا. وأك���د عدد من أهال���ي الحي أن الش���رطة اقتحمت حي 
العتايقة في رهط عدة مرات في اآلونة األخيرة، بهدف الضغط 

وتهديد األهالي ودفعهم إلخالء منازلهم وأرضهم.
كما نفذت اعتقاالت وتحقيقات مع عدد من أبناء عائلة العتايقة 
بينه���م عضو بلدية رهط والناش���ط في ح���زب التجمع الوطني 

الديمقراطي، الحاج سليمان العتايقة.

بيت لحم/ االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، منزال في 
مدين���ة بيت جاال غ���رب بيت لحم جن���وب الضفة الغربية 

المحتلة، وشردت قاطنيه.
ووفق المصادر المحلية، اقتحمت قوات االحتالل بتعزيزات 
عسكرية منزل المواطن محمد موسى في منطقة بيرعونة 

المالصقة لجدار الفصل العنصري في بيت جاال، واعتدت 
على أف���راد العائلة بالضرب، قب���ل أن تهدمه؛ بحجة عدم 

الترخيص. 
وأوضحت المصادر أّن قّوات االحتالل هدمت بركسات تؤوي 
األغنام، بذريعة وقوعها في مناطق مصّنفة ضمن مناطق 

)ج( الخاضعة للسيطرة األمنية والمدنية اإلسرائيلية.

طوباس/ االستقالل:
استولت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األربعاء، على 
مركبة ألحد المواطنين ف���ي منطقة الرأس األحمر، جنوب 

شرق طوباس.

وقال الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات االحتالل 
استولت على مركبة المواطن أحمد ذياب أبو خيزران.

وتش���هد المنطقة تواجدا مكثفا لقوات االحتالل؛ بهدف 
إجراء تدريبات عسكرية.

االحتــالل يهــدم منــزال 
وبركســات فــي بيــت جــاال 

طوباس: االحتالل يستولي على 
مركبــة فــي الــرأس األحمــر

االحتالل يطرد 
50 عائلة من 

األغوار الشمالية

االحتالل يداهم رهط 
ويعتقل 8 مواطنين 
من عائلة العتايقة



الخميس 9 جمادى اآلخرة 1440 هــ 14 فبراير 2019 م

موسكو/ االستقالل:
دعا عض���و المكتب السياس���ي ف���ي حركة 
الجه���اد اإلس���المي د. محمد الهن���دي إلى 
حواٍر وطنيٍ  شامٍل لبناء استراتيجية وطنية 
الفلس���طينية  بالثوابت  تتمس���ك  ش���املة 
وتستجيب للتحديات والمخاطر التي تحدق 

بالقضية الفلسطينية.
 الجهاد 

َّ
وأوضح د. الهندي في تصريح له، أن

اإلس���المي رفضت التوقيع على مسودة بيان 
موسكو الحتواء البيان على بندين، األول هو 
اعتب���ار منظمة التحرير الفلس���طينية ممثال 
ش���رعيا ووحيدا، دون ربط ذلك بإعادة بنائها 
وتطويرها وفق اتفاق القاهرة 2005، والثاني 
متعلق بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 

عام 1967 وعاصمتها شرق القدس.
وق���ال د. الهن���دي: »إن انج���از المصالح���ة 
الفلس���طينية يج���ب أن يكون على أس���س 
واضحة، وأن تقوم المصالحة على أساس بناء 
اس���تراتيجية وطنية صالح���ة إلدارة الصراع 

مع االحتالل اإلس���رائيلي في ظل التحديات 
التي تحدق بالقضية الفلسطينية«، مضيفًا 
»الجه���اد اإلس���المي يهمها وحدة ش���عبنا 
الفلسطيني وسعت وستسعى لبذل جهود 
في إنهاء االنقس���ام، لكن الوحدة التي نريد 
ليس على  حكومة أوما إلى ذلك، ألن المدخل 
الحقيقي للمصالحة الفلس���طينية هو إعادة 
بناء منظمة التحرير الفلسطينية التي يمكن 
الرج���وع إليها لحظة االختالف الس���يما في 
ظل البرامج السياس���ية المختلفة بين القوى 

والفصائل الفلسطينية«.
وتابع: إنجاز المصالحة الفلس���طينية وإنهاء 
بناء اس���تراتيجية وطنية  االنقسام يتطلب 
وحوار وطني شامل وليكن في القاهرة، وال بد 
أن يكون الحوار الوطن���ي، المدخل الحقيقي 
للمصالح���ة لي���س اله���دف االنتخاب���ات أو 
الحكوم���ة أو المحاصصة، وإنما على أس���اس 

إعادة بناء المنظمة.
 الجهاد اإلسالمي ال يمكنها أن 

َّ
وأشار إلى أن

توقع على وثيقة تعي���د إنتاج المفاوضات 
الفلس���طينية م���ع إس���رائيل، الس���يما أن 
المفاوضات أثبتت فشلها الكبير، بشهادة 
أصحاب مشروع أوس���لو، فلماذا نعيد إنتاج 
المفاوضات وهذا الطريق الفاشل مرة أخرى 
ونبي���ع الوهم لش���عبنا الفلس���طينية مرة 
أخرى، قائال »السلطة قدمت الكثير من أجل 
حل الدولتين بينما إس���رائيل التي تسعى 
لكس���ب الوقت وفرض وقائ���ع جديدة على 
األرض ل���م تقدم أي ش���يء وال ترغب بحل 
الدولتين فلماذا نلزم نحن أنفس���نا في حل 

الدولتين«.
وبي���ن ان الجهاد اإلس���المي تتطلع لترجمة 
اتفاقات المصالحة الموقعة في القاهرة على 
األرض، وإعادة األمل للفلسطينيين، وتعزيز 
صمودهم في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، 

والتصدي لصفقة القرن.
ودعا الهن���دي إلى ترجم���ة عملية للتصدي 
لصفقة القرن التي تطب���ق على االرض االن، 

 صفقة القرن تطبق على األرض 
َّ

مشيرًا إلى أن
من خالل استهداف الالجئين الفلسطينيين 
في المخيمات، وتهوي���د األرض في الضفة 

المحتلة، وتهويد القدس.
 وأش���ار الهن���دي إلى أن عدم رغب���ة الجهاد 
اإلسالمي بالتوقيع على مسودة بيان موسكو 
يأتي في س���ياق عدم رغب���ة الجهاد في أن 
يبقى ش���عبنا ي���دور في نف���س الحلقة من 
أوهام المفاوضات فيما يستمر االحتالل في 
س���لب األرض، قائاًل »هناك عمليات تهويد 
كبيرة تجري في القدس والحديث عن اقامة 

دولة وهم«.
وق���ال: ال يمكن أن نبيع الوهم على ش���عبنا، 
الفصائل  م���ن  يريد  الفلس���طيني  ش���عبنا 
والقوى الوطنية واإلس���المية ان تتحدث عن 
والتدمير  والقتل  اإلس���رائيلي  االس���تيطان 
والخ���راب والتدمي���ر وال يري���د الع���ودة الى 
المفاوض���ات التي انتجت الضياع لش���عبنا 

الفلسطيني.

ال نرغب في »تسويق الوهم«

»الهندي« يدعو لبناء استراتيجية وطنية تستجيب للتحديات التي تحدق بالقضية

غزة/ االستقالل: 
 أك���دت فصائل المقاومة الفلس���طينية ف���ي قطاع غزة 
أمس األربعاء أن اس���تمرار "تغول" االحتالل اإلس���رائيلي 
بحق أبناء ش���عبنا وتهربه من اس���تحقاقات التفاهمات 
األخيرة "ينذر باقتراب االنفجار"، متهمة في الوقت نفسه 
الس���لطة بالتماهي مع أجندة االحتالل من خالل تشديد 

عقوباتها على القطاع.
وقالت الفصائل في بيان مش���ترك "االس���تقالل" نسخه 
عنه:": إن االحتالل هو المس���ؤول عن أي اعتداء بحق أبناء 
ش���عبنا، وعليه تحمل تبعات ذلك، "ولن نسمح باستمرار 
تغول االحتالل على المش���اركين السلميين في مسيرات 

العودة".
وتواصل س���لطات االحتالل التنصل من التفاهمات التي 
أبرمتها فصائ���ل المقاومة معه برعاي���ة مصرية وأممية 

وقطرية في األشهر األخيرة.
وتن���ص تل���ك التفاهم���ات عل���ى جملة م���ن اإلجراءات 
الهادفة لكسر الحصار عن القطاع، وإدخال دفعات مالية 
للموظفين والفقراء، ومش���اريع التشغيل المؤقت والبنية 

التحتية.
وذكرت الفصائل أن "كل المؤش���رات الراهنة تش���ير الى 

إنذارات تحمل الضوء األحمر النفجار قادم بسبب اشتداد 
الحصار"، مش���دًدا في الوقت نفسه على أنه "لن نقبل أن 

يموت شعبنا جوًعا وقهًرا".
وأوضحت أن "اس���تمرار تنصل االحت���الل من التفاهمات 
يس���توجب زي���ادة ف���ي الضغط م���ن الوس���طاء العرب 
والدوليين عل���ى االحتالل إللزامه بتنفي���ذ ما تم االتفاق 

عليه".
وفي سياق متصل، قالت فصائل المقاومة إن "استهداف 
قطاعي الصحة والتعليم من خالل مجزرة الرواتب سياسة 

تتماهى مع أجندة االحتالل االجرامية في المنطقة".
وشددت على أن "استمرار سلس���لة االجراءات اإلجرامية 
التي تمارس���ها س���لطة المقاطعة بحق ش���عبنا في غزة 
تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود سينفجر أواًل 

في وجه االحتالل".
واستهجنت فصائل المقاومة "الصمت العربي واالسالمي 
والدولي إزاء الجرائم الالإنسانية التي يمارسها االحتالل 

بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا".
وطالبت المؤسسات الدولية والهيئات العربية بالوقوف 
أمام مس���ؤولياتها تجاه الجرائم اإلسرائيلية بحق أسرانا 

في سجون االحتالل.

موسكو/ االستقالل:
قال القيادي في حركة "حماس" حس���ام ب���دران وعضو وفدها 
ف���ي لقاءات الفصائل بموس���كو عبر حس���ابه بموق���ع "تويتر" 
أمس األربعاء، إن اللقاءات هن���اك لم ولن يصدر عنها أي بيان 
مش���ترك، ومعروف أن هناك خالفات سياس���ية بين الفصائل 
وهذا ليس بجديد. وأضاف بدران عقب المؤتمر الختامي الذي 
تستضيفه موس���كو والذي يجمع الفصائل الفلسطينية أمس 
األربعاء: "هناك توافق على رفض صفقة القرن، وكل المؤامرات 

التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية".
ولفت إلى أن مواقف حماس السياس���ية ثابتة وراسخة، وهي 
تنس���جم مع الموقف العام لش���عبنا الفلس���طيني. وأساسها 
التمس���ك بالثواب���ت الوطنية وفي مقدمته���ا التحرير وتقرير 
المصي���ر. كما أكد عض���و المكتب السياس���ي لحركة "حماس" 
موس���ى أبو مرزوق تواف���ق جميع الفصائل الفلس���طينية في 
اجتماع موس���كو عل���ى مواجهة الخطة األمريكية للس���الم في 

الشرق األوسط والمسماة ب�"صفقة القرن".
وقال أبو مرزوق في مؤتمر صحفي في موسكو: "توافقنا جميعا 
على مواجهة الخطة األمريكية للس���الم في الش���رق األوس���ط 

والتي تسمى صفقة القرن".
وأض���اف أبو مرزوق: "اليوم المؤتمر الذي يعقد في بولندا أيضا 
هو ضمن هذه الخط���ة )صفقة القرن( ألنه يريد تحويل العداء 

من العرب وإسرائيل إلى العرب وأطراف أخرى".
أما القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي فقد دعا 

لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلس���طينية حتى تدخلها 
حماس والجهاد اإلسالمي وفق االتفاقات السابقة.

وأكد الهندي في المؤتمر على أهمية حوار وطني شامل 
في مصر لالتفاق على اس���تراتيجية وطنية تعزز صمود 
الش���عب الفلس���طينية وتتصدى للمؤام���رات وتحمي 

شعبنا.
وقال إن "إسرائيل تتوحش على الشعب الفلسطيني متسلحة 
بالموقف األمريكي المتطابق مع رؤية اليمين الصهيوني ولذا 
تصادر األرض ومس���تمرة باالس���تيطان وُتلغي حل الدولتين 
وتحاصر غزة"، داعًيا الس���تعادة الوحدة الوطنية وبناء مرجعية 
وطنية. وأكد الهندي على ضرورة التصدي للمؤامرات وإفش���ال 
المؤامرات ومش���اريع التطبيع والتمس���ك بحقن���ا في مقاومة 

العدوان المستمر بكل الوسائل المتاحة".
م���ن جانبه، قّدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد 
في المؤتمر االعتذار إلى موس���كو ل�"عدم التمكن من التوصل 

إلى اتفاق".
وقال "ما توصلنا إليه اليوم يش���به م���ا توصلنا إليه عام 2011 
و2017، لكنن���ا بحاج���ة إلي���ه أكث���ر من أي وق���ت مضى بوجه 
المخطط���ات األمريكية، نه���دف من ذل���ك إلى انت���زاع ورقة 
االنقس���ام من أيدي األمريكيين ومن يس���اندهم في الساحة 

الفلسطينية."
وقال: "ال نقبل ممثاًل شرعًيا سوى منظمة التحرير ولن يغير أحد 

هذه الحقيقة، فالمنظمة بمثابة حكومة فلسطين".

غزة/ االستقالل: 
قال عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين خالد البطش، أن حركات 
المقاومة االس���المية في المنطق���ة برهنت بأنها 
لن تترك الساحة واقس���مت علي مكافحة الكيان 
الصهيون���ي وع���دم المس���اومة عل���ي القضي���ة 

الفلسطينية اطالقا.
وأش���ار البطش في كلمة له، أم���س االربعاء، خالل 
ملتق���ي 'احياء ذكري الش���هيد الدكت���ور فتحي 
الشقاقي' اقيم بمركز المؤتمرات لمنظمة الدعوة 
االس���المية بطهران، الي أن الش���هيد الش���قاقي 

انشأ حركة الجهاد االسالمي في الوقت الذي كان 
العالم االسالمي منشغال بمختلف القضايا.

وتاب���ع ":" ان حرك���ة الجه���اد االس���المي الي���وم 
بات���ت متأللئة كالش���مس علي صعيد الس���احة 
الفلس���طينية؛ الفتا الى تعاظ���م اقتدار المقاومة 
حتي اركاع الكيان الصهيوني امام حقوق الشعب 

الفلسطيني.
واكد البطش ان استشهاد عدد من كبار القيادات 
في الجهاد االس���المي كالشهيد فتحي الشقاقي 
لن ينثي الحركة عن مواصلة نهجها المقاوم ضد 

االحتالل الصهيوني.

وفي س���ياق أخر، أك���د عضو المكتب السياس���ي 
للجه���اد الي مؤتمر وارس���و س���يعجز ع���ن بلوغ 
اهدافها في تغيير اتجاه البوصلة من 'اس���رائيل' 

نحو ايران.
واس���تطرد قائال : »ينبغي للجمي���ع ان يعلم بان 
الكي���ان الصهيوني ع���دو العالم االس���المي، وان 
الشعب الفلسطيني والمسلمين جزء ال يتجزأ عن 

االمة االسالمية«.
وفي الختام اعرب البطش عن تقديره للجمهورية 
االس���المية االيراني���ة علي اقام���ة ملتقي بهدف 

احياء ذكري مؤسس الحركة الشهيد الشقاقي.

انتهاء لقاءات الفصائل
 بموسكو دون إصدار بيان مشترك

المنطقة تقف على برميل بارود

فصائل المقاومة: استمرار تغول االحتالل 
وتهربه من االستحقاقات ينذر بانفجار قادم

البطش : »وارسو« سيفشل في تحقيق أهدافه والقضية الفلسطينية غير قابلة للمساومة  
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

مذكرة تبليغ قرار استئنافي
 الموضوع / مذكرة تبليغ استئنافي

الى المدعى عليه / ماهر عص���ام مصطفى أبو وردة من النزلة ومجهول 
مح���ل اإلقام���ة في الضفة  الغربي���ة االن , لقد عادت القضية أس���اس 
2018/1170 المتكون���ة بين���ك وبي���ن المدعي���ة / نج���وى بنت محمد 
فؤاد بن ديب الس���لطان من جباليا وس���كانها وكيلها المحامي / ياسر 
األشقر من مقام محكمة االستئناف الشرعية في غزة مصدقة بموجب 
القرار االس���تئنافي أساس 7767 س���جل 18 المؤرخ في 2019/2/10م 
وموضوعه���ا تفريق للضرر من الهجر والتعليق حكما قابال للطعن أمام 

المحكمة العليا الشرعية  .
لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/2/13م

  قا�سي جباليا ال�سرعية
حممد خليل احلليمي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
إعالن لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ 

محكمة بداية غزة
في القضية التنفيذية رقم 10578 / 2018
إلى المنفذ ضده / فهيم إبراهيم فهيم أبو جبة – مجهول محل اإلقامة

طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشيكات المسحوبة 
على بنك القدس وتحمل األرقام التالية )30000636( ، )30000637( ، 
)30000640( ، )30000638( ، )30000644( والبالغ قيمتها )116400( 
شيكل والصادر لصالح طالب التنفيذ / شركة التحرير للبترول ويمثلها  
يوسف  أبو يونس والقاضي بالزامك بدفع قيمة الشيكات لصالح طالب 

التنفيذ باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف.
لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين وإذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة

ويش���ار إلى أن األس���ير إياد محمود أبو هاشم )42عاما 
( من مدينة رف���ح  اعتقل بتاري���خ 2/13/ 1997 ، بعد 
اتهام���ه بمحاولة تنفي���ذ عملية طعن ألح���د الجنود 
الصهاين���ة في معبر رف���ح  وانتمائ���ه لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين ، وصدر بحقه حكم بالسجن 
الفعلي  مدة ) 16عاما ( ، ليضاعف ستة سنوات أخرى 
، بعد أن أقام بضرب شرطي صهيوني في سجن نفحة 

لمعاملته السيئة لألسرى . 
وكان من المقرر اإلفراج عن األسير أبو هاشم أول أمس 
الثالثاء بعد أن أنهى مدة محكوميته، إال أن س���لطات 
االحت���الل الصهيوني ف���ي حاجز بيت حان���ون "ايرز" 
شمال القطاع احتجزته ومنعت دخوله لغزة ، وأصدرت 
أمرا بتوقيفه واعادته للسجن مرة أخرى بحجة أنه مقيم 

غير شرعي وال يحمل بطاقة هوية فلسطينية. 
وأن تحم���ل وطن���ا بقلبك دون هوي���ة ، مكتوب عليها 
اس���مك وجنس���يتك وعنوان انتمائك ، عق���اب أكبر 
يق���ع على كاهلك ؛ ليضاعف س���نوات اعتقالك داخل 
السجون اإلس���رائيلية ، ويزيد معاناتك ليسلب معها 
حريتك ، ويمنعك من العودة ألحضان عائلتك ، بفعل 
مس���مى مقيم غير ش���رعي ، كما حدث مع األس���ير أبو 

هاشم . 
واالس���ير أبو هاش���م، من فلسطينيي الش���تات وكان 
مقيم���ا في قطر وجاء الى غزة لغرض التعليم وال يملك 
هوي���ة، واقامته في قط���ر انتهت وهو في الس���جن. 
واس���رته تقطن في قطر وال يس���تطيع الوصول إليها، 
وكان يس���تعد للعودة الى مدينة رف���ح بجوار عائلته 

الكبيرة.

لوعة احلرمان
هادئ الطباع ومرح الروح وملتزم بمواقيت الصالة ، تلك 
الصفات الش���خصية وغيرها تركها أبو هاشم كذكرى 
بين أفراد عائلت���ه ، بعد قضائه عامًا واحدًا بينهم في 
مدي���ة رفح ، حين مجيئه للقطاع لغرض الدراس���ة في 
الجامعة ، دون أن يتحقق الحلم نتيجة اعتقاله ، حسب 

ما تحدث به أسامة أبو هاشم خال األسير . 
ويوضح أبو هاشم ل�"االس���تقالل" أنه بعد انتهاء اياد 

من دراس���ة عام بالجامعة االس���المية ، قرر أن يستغل 
فترة االج���ازة النصفية لزيارة عائلت���ه المتواجدة في 
دولة قطر ، إال أنهم فوجؤا بعد س���اعات من مغادرته ، 
باعتقاله من قبل االحتالل اإلسرائيلي واتهامه بتنفيذ 

عملية على أحد الحواجز وقتل مستوطن . 
ويبين أن الرس���ائل الورقية والرس���ائل الشفوية التي 
كان ينقله���ا المحررون لهم ، هي الوس���ائل الوحيدة 
التي كانوا م���ن خاللها يتبادلون أخب���ار إياد ، قبل أن 
تمنعه���م إدارة مصلحة الس���جون  بالع���ام 2000 من 
أبسط حقوقهم وهي زيارته ؛ لعدم وجود قريب له من 

الدرجة األولى في قطاع غزة . 
وأشار إلى فشل محاوالتهم وجهودهم الحثيثة بإقناع 
دولة قطر ؛ ليعود ألحض���ان والديه وعائلته ، إال أنهم 
رفضوا ذل���ك بحجة انتهاء اقامته ، وكذلك فش���لهم 
حتى اللحظ���ة بانتزاع موق���ف من تركيا للس���ماح له 

باإلقامة فيها.  

ولفت إل���ى أن الصليب األحمر الدولي أكد لهم تعيين 
مح���اٍم لمتابع���ة قضية إي���اد ، خاصة بعدم���ا نقلته 
إدارة مصلحة السجون اإلس���رائيلية من سجن ريمون 
لسجن عس���قالن ، نتيجة انتهاء فترة اعتقاله، مطالبا 
المؤسسات الرسمية والحقوقية الضغط على االحتالل 

اإلسرائيلي لترحيله لقطاع غزة . 

مماطلة وت�سويف
رئي���س وح���دة الدراس���ات والتوثيق بهيئة ش���ؤون 
األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أكد أن االحتالل 
اإلس���رائيلي يتعامل مع قضية األسير إياد أبو هاشم 
بمزاجي���ة عالية، نتيجة عدم وجود نص قانوني، يمثل 
مرجعي���ة له���م للتعامل مع قضيته، مش���ددًا على أن 
قضية أبو هاش���م معقدة وش���ائكة ، تحتاج إلى وقت 

إلنهائها. 
وأوضح فروانة ل�"االس���تقالل "  أن االحتالل اإلسرائيلي 
تعام���ل مع أس���رى لي���س لديهم بطاقة ش���خصية ، 

وقضايا سابقة مشابهة لقضية األسير أبو هاشم بإطار 
المماطلة والتس���ويف ، أليام وبعضها امتدت لشهور 

وسنوات . 
وأشار إلى أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية أغلقت 
ملف األسير أبو هاشم بعد قضاء مدة اعتقاله ، وحاليا 
هو محتجز على قضية عدم وجود دولة أو مكان يذهب 
إليه ؛ لعدم امتالكه بطاقة ش���خصية  ، وبذلك يصبح 

مقيمًا غير شرعي .
وشدد على أن االحتالل اإلس���رائيلي كانت لديه نوايا 
مبيته ، لإلبقاء على األس���ير أبو هاش���م رهن االحتجاز 
مدة أطول ؛ لعدم تبلغ االرتباط الفلس���طيني عن موعد 
االفراج عنه ، معتبرا أن س���نوات اعتقاله ال� 22 عاما لم 

تشفع لإلفراج عنه للعودة ألحضان والديه وعائلته . 
ولفت إلى أن الجهود المتواصلة التي تبذل من الجهات 
الرسمية ومنظمات حقوق االنسان و المؤسسات كافة، 
ل���م تثمر حت���ى اللحظة عن التوصل لح���ل ، مؤكدا أن 
االحتالل اإلس���رائيلي يحاول تعميق مأس���اة األس���ير 

وزيادة الضغط عليه ورفع معاناة ذويه .
ولم يستبعد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة 
ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن رفض دول���ة قطر عودة 
األس���ير أبو هاش���م لمكان اقامته الس���ابقة وعائلته 
المقيمة منذ سنوات فيها ، في ظل عدم تجاوب تركيا 
الس���تقباله لحتى االن، مش���ددا على أن غزة هو الخيار 
األمثل والوحيد الس���تقرار أبو هاشم فيها ، رغم اعتبار 
االحتالل أن غزة كي���ان معاٍد له ، وهو ما يتطلب مزيدًا 
من الضغط من كافة الجهات لتحقيق ذلك المطلب . 

بدورها ، ناش���دت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء 
واألس���رى المؤسس���ات الحقوقية واإلنس���انية خاصة 
اللجنة الدولية للصليب األحمر ؛ للتدخل لدى سلطات 

االحتالل للعمل على اإلفراج عن األسير أبو هاشم .
 و طالبت المؤسسة في بيان لها ، الجهات الرسمية في 
السلطة الفلس���طينية ، خاصة هيئة الشؤون المدنية 
للقيام بدورها في س���بيل اإلفراج عن األس���ير ، خاصة 
وأنه أمضى مدة محكوميته كاملة في سجون االحتالل 

واعتقل من قبل قوات االحتالل من داخل قطاع غزة. 

بإعادة اعتقاله مرة أخرى 

األسير إياد أبو هاشم.. حرية قتلها االحتالل على عتبات السجن 
غزة / �سماح املبحوح:

م��رت ليلة ع�سيب��ة على عائل��ة الأ�س��ر اإياد اأب��و ها�سم 
يف مدين��ة رف��ح جنوب��ي قط��اع غ��زة، ووال��ده ووالدت��ه 
واأ�سقائه��م املقيمني يف دول��ة قطر، تتبعتها اأي��ام اأ�سعب، 
ففي تل��ك الليلة الكئيبة، اأم�سى اأف��راد عائلته و اأقاربه 
يف قط��اع غ��زة �ساعات نهاره��م حتى حلول امل�س��اء ، اأمام 

بواب��ة حاجز بي��ت حانون »ايرز« �سم��ال القطاع، متهيدا 
ل�ستقباله بعد ق�ساء فرتة اعتقاله يف �سجون الحتالل 
الإ�سرائيل��ي دام��ت )22عام��ا (، اإل اأن جي�س الحتالل 
حطم حلمه باحلرية، باإعادة احتجازه مرة اأخرى عند 
اأح��د احلواج��ز الإ�سرائيلي��ة اأثن��اء ا�ستع��داده لدخول 
القطاع حتت حجج واهية ليعود الأ�سر واأقاربه اأدراجهم 

واحلزن ينه�س قلوبه��م.  ول�سنوات طويلة ر�سمت خاللها 
عائلة الأ�سر اأبو ها�سم )42عاما( �سكل اللقاء الأول مع 
ابنه��ا، بع��د انتهاء حمكوميته ) 22عام��ا ( ق�ساها خلف 
ق�سبان الحتالل ال�سهيوين ، ذاق خاللها لوعة حرمانه 
م��ن روؤية والدي��ه، بعد حرمانهم م��ن زيارته ، بفعل ظلم 

الحتالل واإجراءاته التع�سفية بحقه .

قلنسوة/ االستقالل:
اعتقلت ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي فلس���طينًيا خالل تظاهرة لعدد من 
أهالي قلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل على المدخل الرئيسي للمدينة، 
اس���تمرارًا للخط���وات االحتجاجية التي أقرتها القوى السياس���ية ضد أوامر 

الهدم الصادرة بحق عدد من المنازل.
ورفع المتظاهرون الفتات منددة بسياس���ة الهدم التي تنتهجها س���لطات 
االحتالل اإلسرائيلي في البلدات الفلسطينية، مطالبين بإيجاد حلول سريعة 

لقضايا األرض والمسكن.
كما أغلق المتظاهرون مدخل قلنسوة احتجاًجا على سياسة هدم المنازل.

وقامت الش���رطة باس���تفزاز المتظاهرين في محاولة لقمع احتجاجهم، كما 
أقدمت على اعتقال أحد المتظاهرين وإحالته للتحقيق.

وتأتي هذه التظاهرة استمراًرا لالحتجاجات في مدينة قلنسوة ضد سياسة 
هدم المنازل التي تهدد 3 منازل بالهدم الفوري، بحجة البناء غير المرخص.

وق���د حصل أصحاب المنازل المهددة بالمنزل مؤخ���ًرا على أمر بوقف تنفيذ 
أوامر الهدم إلى حين تحديد جلسة في المحكمة للبت في القرار.

اعتقال متظاهر في احتجاج 
بقلنسوة ضد أوامر هدم المنازل
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حمكمة بداية خانيون�س دائرة التنفيذ
   إخطار لتنفيذ حكم صادر عن 
دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضية رقم 8560/ 2018

الى المنفذ ضده / ش���ركة يوسف احمد إسماعيل الكحلوت ويمثلها / 
يوسف احمد إسماعيل الكحلوت  - مجهول محل اإلقامة 

طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشيك المسحوب 
على البنك اإلس���امي الفلس���طيني  ويحمل رق���م 20000332 والبالغ 
قيمته $12000 والصادر لصالح طالب التنفيذ / احمد س���امي يوسف 
الخض���ري والقاضي بالزامك بدفع قيمة الش���يك لصالح طالب التنفيذ 
وعلي���ه تم إيقاع الحجز التنفيذي عل���ى البدروم المملوك لك في عمارة 
الكحل���وت الواقعة في ارض القس���يمة رقم 11 م���ن القطعة رقم 724 
بالق���رب من تقاطع الجاء م���ن العيون وذلك بناء على قرار األس���تاذ / 

قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 2018/11/7
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون أس���بوعين واذا لم تحضرخال 
المدة المذكورة فانك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر دائرة التنفيذ 

إجراءات التنفيذ الجبري حرر في 2019/1/10م

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )78/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
به���اد الدين س���الم خليل أبو دراز من س���كان خانيون���س هوية رقم 
924725179 بصفته وكيا عن: خليل وغالية وحامدة ومريم وسميرة/ 

أبناء سالم خليل أبو دراز وعمار ومعمر / أبناء حماد أحمد أبو دراز 
بموجب وكالة رقم: 1149 / 2019 الصادرة عن خانيونس

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 254 قسيمة 51 المدينة عبسان

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خال مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعان وبخاف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 2/13/ 2019م

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

رام الله/ االستقال:
قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر يوم أمس، إن 
سلطات االحتال اإلس���رائيلي وإدارة سجونها، تمارس جريمة منظمة بحق 
األس���رى الفلسطينيين في س���جونها، تجاوزت حد المماطلة واإلهمال، وال 

يمكن تسميتها إال بسياسة "القتل الطبي المتعمد" للمعتقلين.
وأضاف أبو بكر، أن ما حدث بحق الش���هيد بارود قبل أيام، ما هو إال ش���اهد 
آخر على هذه السياس���ة التي باتت سيًفا مس���لًطا على رقاب مئات األسرى 
المرض���ى القابعين ف���ي المعتقات، منهم 80 حال���ة بوضع صحي صعب 

وخطير للغاية.
جاء ذلك خال لقائه األس���ير المحرر المريض وليد شرف )25 عاًما( من بلدة 
أب���و ديس، والذي أفرج عنه أول أمس بس���بب خطورة حالته الصحية، حيث 

يعاني من ضمور بالجلد ومشاكل باألمعاء والكلى والكبد، وغيرها.
وأكد على الض���رورة الملحة واألهمية الفائقة لقي���ام المنظمات والهيئات 
والمؤسس���ات الحقوقية بدوره���ا اإلنس���اني والقانوني لحماية األس���رى 
والتصدي لنهج سلطات االحتال بالتنصل من جميع المواثيق والمعاهدات 

الدولية ومبادئ حقوق االنسان.
وش���دد على ضرورة إلزام االحتال بميث���اق األمم المتحدة واإلعان العالمي 

لحقوق اإلنسان، واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.

رام الله/ االستقال:
قالت لجنة أهالي المعتقلين السياس���يين بالضفة الغربية المحتّلة ي���وم أمس، إنها رصدت 622 انتهاًكا 

لألجهزة األمنية خال شهر يناير الماضي.
وذكرت اللجنة في تقرير لها أّنها رصدت عدًدا من حاالت التعذيب الممنهج داخل زنازين األجهزة األمنية؛ 

ما اضطر العديد من المعتقلين السياسيين لخوض اإلضراب عن اإلطعام احتجاًجا على تلك الممارسات.
وأوضح���ت أن االنتهاكات توّزعت كاآلتي: )179( حالة اعتقال، و)81( حالة اس���تدعاء، و)132( حالة احتجاز، 
و)83( عملي���ة مداهم���ة لمنازل وأماكن عم���ل، و)21( حالة لم تلتزم فيها األجه���زة األمنية بقرار اإلفراج عن 
معتقلين سياس���يين، و)10( حاالت قمع حري���ات، و)12( حالة مصادرة لممتل���كات المواطنين، و)2( حاالت 
أعل���ن فيها معتقلون اإلضراب أو مواصلة إضرابهم عن الطعام بس���بب اس���تمرار اعتقاله���م، و)4( حاالت 
تدهور صحي لمعتقلين سياس���يين بسبب ظروف االعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و)79( حالة محاكمة 
تعس���فية، فض���ا عن )9( حاالت اعتداء وانته���اكات أخرى، وفًقا للتقرير. كما أش���ارت لجنة األهالي إلى أن 
انتهاكات أمن الضفة طالت )220( أس���يرا محررا، و)163( معتقا سياس���يا سابقا، و)42( طالبا جامعيا، و)3( 
معلمين، و)19( صحفيا، و)4( أئمة مس���اجد، و)2( أطباء، و)33( ناش���طا حقوقيا أو شبابيا، و)1( عضو مجلس 
بلدي، و)78( موظفا، و)7( تجار، و)1( محاضر جامعي و)7( مهندس���ين.  وذكر التقرير أن جهاز األمن الوقائي 
تص���در عمليات االعتقال بواقع )135( حالة، تبعه جهاز المخابرات بواقع )31( حالة، إضافة لوجود )13( حالة 
اعتقال مش���ترك بين الجهازين، وذلك من أصل )179( حالة اعتق���ال، منها )73( حالة اعتقال بعد مداهمة 

المنزل أو مكان العمل، و)51( حالة اعتقال بعد االستدعاء للمقابلة، و)13( حالة اختطاف.

بيروت/ االستقال:
حّذر مدير عام مؤسس���ة "الق���دس الدولية" 
المس���جد األقصى  أن  ياس���ين حمود، م���ن 
أمام أخطار  المكانية والبش���رية  بمكونات���ه 
متصاعدة من "التهويد والتقسيم والتفريغ".

وق���ال حمود خ���ال مؤتمر صحف���ي نظمته 
المؤسسة، في مقرها في العاصمة اللبنانية 
اإلس���رائيلّي(  )االحتال  "الع���دوَّ  إن  بيروت: 
يعم���ُل بِجدٍّ لتصفي���ِة الوج���وِد العربيِّ في 
القدس المحتّلة، وتعزي���ِز الروايِة التلموديِة 
وفرِضه���ا أم���ًرا واقًع���ا على تاري���خ القدس 

وجغرافّيتها، بوتيرٍة متسارعٍة". 
وأض���اف: "وإذ يقت���رُب موع���ُد االنتخاب���اِت 
المبكرِة للكنيس���ت ف���ي أبريل المقبل، فإّن 
احتم���االِت تصعي���ِد التهويِد ف���ي القدس 
واألقصى تتزايُد وتتفاقم، كجزٍء من الدعاية 

االنتخابية". 
وأش���ار حمود إلى أّن "الهجمَة التي يش���ّنها 

االحتال اإلسرائيلي على األقصى تصبُّ في 
خدمة محاوالِته فرَض سيادِته على المكان". 

ولفت إلى "تصاعد وتيرِة اعتداءاِت االحتال 
عل���ى األقصى م���َع اقتحاماٍت للمس���تويات 
األمنية والسياسية، واس���تغال المكان في 
الدعاي���ة االنتخابية؛ ال س���ّيما م���ن عضوي 
الكنيست، يهودا غليك وشارن هسكل، ومن 

وزير الزراعة أوري أريئيل". 
وزاد: "باَت مشهُد المستوطنين المتطّرفين 
يؤّدون الّصلواِت الّتلموديَة في المنطقِة أمًرا 
يتكّرُر بحماي���ة قوات االحت���ال" معتبرًا أن 
الوضع في األقصى، له���و صورٌة مصّغرٌة عن 
هيوني  عمليِة تهويِد الق���دس، فالعدوُّ الصِّ

ُيعِمُل فيها معاوَل التهويد. 
وشدد على أن استهداف المسجد األقصى، 
والق���دس ه���و اس���تهداف ألح���ِد أقدِس 
مقدس���ات المس���لمين وأّن اس���تهدافه هو 
استهداف للدور األردني، ولذلك فإّن األردن 

"معنيٌّ بوضع حّد العتداءات العدّو " 
يذك���ر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة 
األوقاف والمقدسات والشؤون اإلسامية في 
األردن، هي المش���رف الرسمي على المسجد 
األقص���ى وأوقاف الق���دس، بموجب القانون 
الدول���ي الذي يعد األردن آخر س���لطة محلية 

مشرفة على تلك المقدسات قبل احتالها. 
كم���ا احتف���ظ األردن بحق���ه في اإلش���راف 
على الش���ؤون الدينية ف���ي القدس بموجب 
اتفاقية وادي عربة )اتفاقية السام األردنية 

اإلسرائيلية الموقعة في 1994(. 
من جهته، طالب عضو مجلس إدارة مؤسسة 
"الق���دس الدولي���ة"، معن بش���ور، في كلمة 
ل���ه الفصائ���ل الفلس���طينية بب���ذِل جهوٍد 
كبيرٍة لرأب الصدع في البيت الفلس���طيني، 
وإنهاء االنقس���ام لحماية القدس والقضية 
الفلس���طينية ف���ي ظ���ل مخاط���ر التهويد 

والتطبيع التي تهددها. 

القدس المحتلة/ االستقال:
اتّهم جهاز األمن العام اإلس���رائيلي "الشاباك" 
أمس األربعاء، حركة المقاومة اإلسامية )حماس( 
بانته���اج "أس���لوب جدي���د" ف���ي التواصل مع 
نشطائها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين 
عبر فضائية األقصى بهدف تنفيذ عمليات ضد 

الجنود والمستوطنين اإلسرائيليين.
وبحسب الش���اباك فإنه "جرى اعتقال نشطاء من 
حم���اس بالضفة والقدس خ���ال العام الماضي 
كانوا على ارتب���اط بخلية س���رية للحركة بقطاع 
غزة للعمل العس���كري والتنظيم���ي"، مدعًيا أنه 
جرى استخدام فضائية األقصى كمنصة إلرسال 
الرس���ائل للنش���طاء المجندي���ن أو كتأكيد على 

انتماء الخلية السرية لحركة حماس.
وبحسب زعم الشاباك، فقد اعتقل خال األشهر 
األخيرة عدة نش���طاء من حماس بالضفة والذين 

اس���تلموا رس���ائل من حركتهم في غزة عبر بث 
القناة وخال البرامج المباشرة ومن بينهم: قتيبة 
النواجعة من بلدة يطا بالخليل. ووفق الش���اباك 
فق���د "اعترف النواجعة بتواصله مع ناش���ط في 
حماس بغزة ويدعى محمد العرابيد، حيث اعتقد 
قتيب���ة في البداي���ة أن العربي���د صحفي وذلك 
بالنظ���ر إلى قيام���ه بالتصوير خ���ال تظاهرات 
العودة وبعدها ربطه محمد مع ناش���ط عس���كري 
في حماس". وادعى الش���اباك أن���ه ومن أجل أن 
يثبتوا لقتيبة أن محمد ناشط في كتائب القسام 
تم االتفاق معه على كلمة سر سيثبتون خالها 
أنهم من كتائب القس���ام، عبر تاوة المذيع في 
قناة األقصى آية قرآني���ة خال البث، وفي اليوم 

التالي تابع قتيبة القناة واستمع إلى تلك اآلية.
كما اعتقل نش���طاء آخرون ت���م ربطهم بالعمل 
العس���كري أو التنظيم���ي ب���ذات الطريقة حيث 

ق���ام في بعض الم���رات المذيع ف���ي الفضائية 
راجي الهم���ص بحركة معينة خال البث تمثلت 
في وضع كوب م���ن القهوة عل���ى الطاولة وهي 
ا من  حرك���ة متفق عليها س���لًفا وأن يذك���ر جزًء
أنش���ودة ليثب���ت لذلك المجن���د أن مجنديه من 
القس���ام، كما عمل المذيع إسام بدر من سكان 
جباليا بهذا السياق، وفق ادعاء االحتال. وتبنت 
كتائب القسام الشهيدين أشرف نعالوة وصالح 
البرغوث���ي اللذي���ن نفذا عمليتي مس���توطنتي 
"عوفرا" و"بركان" بالضفة الغربية فقتا عددا من 
المس���توطنين وأصابا عش���رات آخرين بعمليتي 

إطاق نار.
وقصف���ت ق���وات االحت���ال اإلس���رائيلي مبنى 
فضائية األقصى عدة مرات وسوته باألرض خال 
عدوان عام 2014 ومؤخرا في التصعيد الذي وقع 

أواخر عام 2018.

تقرير: 622 انتهاكًا
 ألمن الضفة خالل يناير

القدس المحتلة / االستقال:
كش���ف موقع "والا" العبري أمس األربعاء، عن وجود خاف بين الجيش اإلسرائيلي 
وهيئة الطوارئ اإلس���رائيلية حول إدارة شؤون السكان اإلس���رائيليين حال اندالع 

حرب سواء على الجبهة الجنوبية أو الشمالية.
ونقل الموقع عن مصدر قوله إنه "من غير المعقول أن ُيدير الجيش الحرب وينشغل 
خالها باحتياجات الس���كان، فليس بإمكان الجيش االهتم���ام بتوزيع الطعام على 

السكان عندما تسقط الصواريخ على تل أبيب".
وكانت لجنة "مزراحي" التي ش����كلها وزير الجيش األسبق أفيغدور ليبرمان 
أقرت أن الجبهة الداخلية هي الجهة المس����ئولة عن س����ير الحياة المدنية 
خال الحرب، كما أس����ند لهيئة الطوارئ مهمة المس����ئولية الكاملة إلعداد 
ال����وزارات الحكومية لح����االت الط����وارئ باإلضافة لضمان س����ير االقتصاد 

اإلسرائيلي.
كما تقرر أن تكون هيئة الطوارئ هي المس���ئولة عن وضع االستراتيجيات المطلوبة 
وتحديد س���لم األولويات ما بين الجيش والنظام المدني وذلك سعيًا لمنح الجيش 

دعمًا في الحرب، باإلضافة لضمان سير الحياة المدنية.
وُنقل عن مصادر عس���كرية قولها إن "األمر تس���وده الضبابية والمس���ئوليات غير 
واضح���ة" الفت���ًا إلى أنه لن يك���ون بإمكان الجيش تش���تيت طاقات���ه خال الحرب 

لاهتمام باحتياجات السكان.

الشاباك: حماس تستخدم فضائية األقصى 
لنقل رسائل لناشطيها بالضفة والقدس

أبو بكر: االحتالل يمارس سياسة 
»القتل الطبي المتعمد« بحق األسرى

»القدس الدولية«: أخطار التهويد
 والتقسيم تتصاعد ضد »األقصى«

خالف حول المسئولية عن 
اإلسرائيليين وقت الحروب
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دولة  فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

في الطلب رقم 185/ 2019
في القضية رقم 521/ 2018

المستدعية  / شفيقة جمعة جابر قديح          خانيونس
المس���تدعى ضده / عمار فهيم جمعة قديح       خانيونس – عبسان 

الكبيرة – جوار محطة شريف للبترول
نوع الدعوى / حقوق

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل
  في القضية  الحقوقية 2018/521

الى المس���تدعى ضده المذكور بعالية بما ان المس���تدعية  قد اقامت 
عليك دعوى ) حقوق ( استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها المرفق 
لكم  نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتضي 
عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغ���ك هذه  المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما 
انه قد تحدد لها جلسة االحد 2019/3/10 لنظر الدعوى ويكون معلوما 
لديك ان���ك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعية أنت في دعواها 

حسب األصول . تحريرا في 2019/2/13.

  رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
اأ.فتحي ح�سني حم�سن

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى لق�ساء 
حمكمة �سلح خانيون�س

في الطلب رقم 162 / 2019
في القضية رقم 2016/1220

المستدعى / مريم سليم سالم اصليح وآخرون   - خانيونس – وكيله المحامي/ سميحة الراس
المس���تدعى ضده / إسماعيل حسن مس���لم المليطي – خانيونس – 

الفالحة - جوار مسجد الرضا والحمد
احمد عبد الرحمن اصليح – خانيونس – الفالحة -  جوار مسجد الرضا والحمد

نوع الدعوى ) حقوق (
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

  في القضية الحقوقية 1220/ 2016
الى المس���تدعى ضدهما المذكوري���ن بعالية بما ان المس���تدعين قد اقاموا 
عليكما دعوى ) حقوق ( استنادا الى ما يدعونه في الئحة دعواهم المرفق لكم 
نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليكما الحضور 
الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكما هذه المذكرة 
كم���ا يقتض���ى ان تودعا قلم ه���ذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يوما من تاريخ تبليغكما ه���ذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلس���ة 
االحد 209/3/13م لنظ���ر الدعوى ويكون معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن 
ذلك يجوز للمس���تدعين ان يس���يروا في دعواهم حسب األصول  . تحريرا في 

2019/2/10م
 رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
اأ.فتحي ح�سني حم�سن

دولة فل�سطني 
�سلطة الرا�سي

الدارة العامة للم�ساحة 
دائرة الت�سوية 

اعالن لتسجيل اراضي " مال غير منقول
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية 

بشأن معاملة التسجيل المجدد
يعلن للعموم ان السيد / جالل عمرو سعيد العمور قد تقدم لتسجيل المال غير المنقول 
المبينة اوصافة وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه تس���جيال مجددا وعلى كل من يدعى 
بحق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي 

الى دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
اسم وعنوان طالب التسجيل / جالل عمرو سعيد العمور من سكان خان يونس 

اسم المدينة او القرية / الفخاري
اسم موقع األرض : عشيرة العمور والواقعة : بالقرب من مزارع شراب

رقم القطعة : )1( مالية " حس���ب ادعاء المواطن     رقم القسيمة: )93( 
مالية : حسب ادعاء المواطن 

المساحة )12786م2 (       الحص���������ة: كاماًل    نوع األرض : ميري
الحدود بموجب المخطط :

شماال: شارع ترابي بعرض )4( متر ثم ارض السيد عاطف عميره سعيد العمور
جنوبا: ارض السيد احمد محمد كساب شراب + سالم عبد الله موسى ابو طعمية .

شرقا: ارض السيد دخل الله عبد الكريم محمد سلطان .
غربا: ارض السيد محمود محمد سعيد العمور.

كيفية األيلولة لطلب التسجيل 
بطريق التسجيل باسمه لدى االدارة العامة لضريبة االمالك بوزارة المالية بما مساحته 
3500متر مربع وما مساحته 9286متر مربع بدون تسجيل . تحريرفي : 2019/2/11                                             

 دائرة الت�سوية
الدارة العامة للم�ساحة 

نيويورك / االستقالل:
دع���ا المن���دوب المراقب لدولة فلس���طين ف���ي األمم 
المتحدة الس���فير رياض منصور، مجلس األمن الدولي 
إلى إرسال إشارات قوية كي توقف العدوان اإلسرائيلي 
على المدنيين الفلسطينيين العزل، وتنهي أنشطتها 
االستيطانية، وتكف عن التصريحات التحريضية ضد 
الفلس���طينيين. ج���اء ذلك في ثالث رس���ائل متطابقة 
بعثه���ا منصور لكل م���ن رئيس مجلس األمن لش���هر 
فبراي���ر )غيني���ا االس���توائية(، واألمي���ن الع���ام لألمم 
المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، أطلعهم فيها على 

آخر مستجدات األحداث في فلسطين.
وشدد منصور على ضرورة تطبيق قرارات مجلس األمن 

المتعلقة بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.
وأدان بأش���د العب���ارات اس���تهداف ق���وات االحتالل 
لألطفال خالل مس���يرة العودة في قطاع غزة، والتي كان 
آخر الضحايا الطفلين حس���ن ش���لبي )13 عاًما( وحمزة 
اش���تيوي )17 عاًما( اللذان أعدم���ا برصاص حي أصاب 

األجزاء العلوية من جسديهما.

وق���ال منصور: "ال يكف���ي أن غزة محاصرة، لكن إس���رائيل 
تواص���ل إجراءاته���ا القمعية عل���ى الحدود، م���ا أدى إلى 
استش���هاد وإصابة أعداد كبيرة من الفلس���طينيين منذ 
انطالق مسيرة العودة قبل نحو عام." وأضاف أن "إسرائيل" 
تنتهز عجز المجتمع الدولي وإصابة مجلس األمن بالش���لل 
من أج���ل مواصل���ة انتهاكاتها وتنفيذ سياس���اتها على 

األرض دون رادع، مشيًرا إلى إخفاق مجلس األمن في إصدار 
قرار يدين طرد بعثة المراقبين الدوليين من الخليل.

وأش���ار إلى أن البيان الذي أعدته الكويت وإندونيس���يا 
األس���بوع الماض���ي بش���أن أهمية عم���ل البعثة حظي 
بتواف���ق دول���ي، إال أن اعت���راض دول���ة واح���دة، وهي 
الواليات المتح���دة، عرقل إصدار الق���رار، وبذلك تفلت 
"إس���رائيل" مرة أخ���رى من المحاس���بة، ب���ل وتواصل 
سياس���اتها التعس���فية كس���لطة قائم���ة باالحتالل. 
وأعتبر أنه إلى جانب وحش���ية المستوطنين في الضفة 
الغربية والق���دس، فإن التصريح���ات التحريضية ضد 
الفلسطينيين مس���تمرة، وأبرزها تصريح رئيس الوزراء 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو الش���هر الفائت عندما 
تعهد للمس���توطنين بأنه لن يزيل البؤر االستيطانية 

غير الشرعية ولن يجمد االستيطان.
وطال���ب منص���ور المجتم���ع الدول���ي باتخ���اذ خطوات 
ملموس���ة لكف يد االحتالل عن ممارس���اته ومحاسبته 
على انتهاكاته لضمان احترام القانون الدولي وحقوق 

اإلنسان.

غزة / االستقالل:
طالب مركز اإلنس���ان للديمقراطية والحقوق، بضرورة تش���كيل لجنة أممية لإلشراف 
على تطبيق قرارات منظمة "اليونسكو" الثقافية، والتدخل لمنع االحتالل اإلسرائيلي 

من عمليات التهويد والغطرسة والعنصرية المتواصلة في القدس المحتلة.
وأدان المركز في بيان صحفي أمس األربعاء، اس���تمرار أعمال االس���تيطان والتهويد 
في القدس، والتي تهدف س���لطات االحتالل من خاللها إللغاء الوجود الفلس���طيني 
والعربي في المدينة، واستكمال فرض سيطرتها وطمس الهوية العربية واإلسالمية، 

من خالل فرض التقسيم الزماني والمكاني بشتى الطرق والوسائل العنصرية.
وأكد أن إصرار االحتالل على اتباع هذه السياس���ة العنصرية ضد المدينة، وتشجيع 
اقتحامات المس���جد األقصى، والتي زادت وتيرتها مؤخًرا بش���كل ملحوظ، والسماح 
ألعضاء كنيس���ت باقتحامه، وأداء الصلوات التلمودية، في مقابل تش���ديد االحتالل 
إج���راءات الوصول على الفلس���طينيين هو دليل قاطع لمحاول���ة تهويد المدينة من 

هويتها وتهجير سكانها والتضييق عليهم.
واعتب���ر ما تتعرض ل���ه مدينة القدس مخالًف���ا لقرارات األممي���ة والقوانين الدولية 
ومنظمة "اليونسكو"، والتي نصت من خاللهم على أن القدس مدينة محتلة، وأكدت 
على إس���المية هويتها وحثت على ضرورة العمل على حماية الممتلكات في القدس 
واالمتن���اع عن الحفريات فيها. ودعا المركز إلى تفعيل إدراج البلدة القديمة بالقدس 

ضمن قائمة المواقع التراثية في العالم المعرضة للخطر.

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن إن تصاع���د عملي���ات هدم من���ازل المواطنين 
الفلس���طينيين بات جزءًا ال يتجزأ من سياسة االحتالل العنصرية ضد الفلسطينيين 

وأنها الركيزة األساس لتهويد القدس المحتلة.
وأضاف بيان للوزارة أمس األربعاء، أنه من الواضح أن سياسة االحتالل تقوم على عدم 
إعطاء تراخيص بناء للمواطنين الفلس���طينيين، بل وتعقد هذه القضية في وجه من 

يستمر في محاوالته للحصول على الترخيص المطلوب.
وأش���ار البيان إلى أن هذه الظاهرة ال تتكرر في الق���دس فقط؛ وإنما في كافة أماكن 
تواجد الفلسطيني، وتثبت األرقام التي تنقلها منظمات حقوقية محلية وإسرائيلية 
وأخرى أوردها االعالم العبري أن "إس���رائيل" هدمت المئات من المباني التي يملكها 
مواطنون فلس���طينيون، ومئات أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفس���هم لتجنب 
التكاليف الباهظة، وهو ما تسبب في تشريد االالف من ساكنيها بمن فيهم األطفال 
والنس���اء والشيوخ. وذكر البيان أن عمليات هدم المنازل التعسفية، حلقة من حلقات 

خنق الوجود الفلسطيني ودفعه إلى الهجرة بقوة االحتالل وإجراءاته العنصرية.

القدس المحتلة / االستقالل:
حذر المفتي العام للقدس والديار الفلس���طينية، خطيب المس���جد األقصى المبارك 
محمد حس���ين، من مواصلة سياسة انتهاك حرمة المقدسات اإلسالمية في القدس 
المحتل���ة، الت���ي كان آخرها قرار بلدية االحت���الل إزالة ما تبقى من مقب���رة مأمن الله 
التاريخية وتجريفها. وقال حسين في بيان صحفي أمس األربعاء: إن "مقبرة مأمن الله 
تعود إلى بداية الفترة اإلس���المية في المدينة، وأن االعتداء عليها يعد تعدًيا سافًرا 
على مقابر المسلمين، ومًسا بمشاعرهم في مختلف أنحاء العالم، ألنها وقف إسالمي، 

تضم رفات عدد كبير من أبناء المسلمين ورموزهم العلمية والوطنية".
وأش���ار إلى أن س���لطات االحتالل صادرت المقبرة إلقامة متحف التسامح على رفات 
أموات المس���لمين، مندًدا بهذا االس���تهتار بمشاعر المس���لمين، واإلمعان بجرائمه 
التي تطال البش���ر والحجر واألموات أيضا.  وشدد على أن إجراءات التهويد والتهجير 
التي تمارس���ها س���لطات االحتالل في القدس تس���عى إلى طمس التاريخ اإلسالمي 
والعربي في المدينة به���دف تهويدها، يمس بكرامة األحياء واألموات دون أي رادع 
ديني أو أخالقي أو قانوني. وناش���د حسين المنظمات والهيئات الدولية الضغط على 
سلطات االحتالل لوقف هذه األعمال االستفزازية والعدوانية، مطالًبا بوضع حد حازم 

الستهداف األماكن الدينية اإلسالمية بالعدوان والتدنيس.

مفتي فلسطين ُيحذر من المساس 
بمقبرة »مأمن الله« اإلسالمية

الخارجية: هدم المنازل الركيزة 
األساس لتهويد القدس

منصور يدعو مجلس األمن للتدخل لوقف اعتداءات االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد وزير خارجية تشاد شريف محمد زين أن "استئناف العالقات بين بلده وإسرائيل 

لن يؤثر على موقف تشاد المبدئي من القضية الفلسطينية".
وأش���ار زين في تصريح إلى أن "بالده اس���تأنفت العالقات مع إسرائيل بعد أن أصبح 

لدول عربية عالقات معها.
وقال: "كانت لدينا في الس���ابق عالقات دبلوماس���ية حتى عام 1972، وقررنا قطعها 
من���ذ ذلك الحين تضامنا م���ع العالم العربي الذي كان ضحي���ة هجوم، لكن منذ ذلك 
الوقت تغير الوض���ع وبعض الدول التي أعربنا عن تضامننا معها عبر قطع العالقات، 
أصبحت لديها عالقات اليوم مع إس���رائيل". وأضاف: "استطعنا أن نستأنف عالقاتنا 
مع إسرائيل لكن هذا لن يغير موقفنا من القضية الفلسطينية وعودة السالم الدائم 
والش���امل بالشرق األوس���ط بين العالم العربي وإس���رائيل، انطالًقا من مبدأ المبادرة 

العربية إلقامة السالم من خالل إعادة األراضي المحتلة".
ويذكر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى زيارة إلى تشاد في كانون 
الثاني/ يناير الماضي، إذ أعلن مع الرئيس التشادي إدريس ديبي استئناف العالقات 

الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع منذ سبعينيات القرن الماضي.
كما زار ديبي "إسرائيل" بنوفمبر الماضي، وعقد محادثات مع نتنياهو تمحورت حول 
التعاون المشترك في مجاالت الزراعة والطاقة الشمسية والصحة والمياه، إضافة إلى 

مناقشة التغيرات التي تمر بها العالقات بين "إسرائيل" والعالم العربي.

مركز ُيطالب بتدخل أممي 
لوقف عمليات تهويد القدس

تشاد: التطبيع العربي شجعنا على 
استئناف عالقاتنا بـ »إسرائيل«
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أعلن أنا المواطن/ احمد حاتم علي ابو زنادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804667277( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ كاملية كامل عبد الرحمن حجازي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)941542904( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ غادة احمد اسماعيل حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803112036( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد احمد اسماعيل حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803112051( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي عبد المجيد علي الحيلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411152986( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فيصل احمد اسماعيل حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410664908( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عمر احمد اسماعيل حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803112044( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اياد صالح محمد عبد الهادي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410155246  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عبير سلمان عبيد ابو منديل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906769278  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات 
وإدارة  االحت���الل  س���لطات  ب���أن 
بزرع  ش���رعت  الس���جون  مصلح���ة 
أجهزة تش���ويش في أقسام سجن 
النق���ب األم���ر الذى يش���كل خطًرا 
على حياتهم، ويساهم في انتشار 

األمراض.
وأوض���ح الناط���ق اإلعالم���ي للمركز 
رياض األشقر، أن إدارة سجن النقب 
بدأت منذ أيام حملة واسعة لتركيب 
أجه���زة تش���ويش في كل اقس���ام 
الس���جن، وأول ه���ذه االقس���ام كان 
قس���م 4 الذى قامت االدارة بإفراغه 
من األس���رى لوضع أجهزة تشويش 
في أنحاء القس���م، وحس���ب االسرى 
فإن س���لطات االحتالل خ���الل فترة 
قريب���ة س���تكون انته���ت من وضع 

أجهزة التشويش في كل االقسام.
وأش���ار األش���قر إل���ى أن س���لطات 
االحتالل عمدت إلى تركيب أجهزة 
تشويش في معظم السجون، منها 
ما ه���و ظاهر ومنه���ا مخفى، وذلك 
بحجة مواجهة أجهزة االتصال التي 
يهربها االسرى الى داخل السجون.

حذر م���ن مخاط���ر انتش���ار أجهزة 
التشويش في سجن النقب لما لها 
من تأثير سلبي على صحة األسرى، 
حيث يصدر عنها اشعاعات تسبب 

أض���رار صحية واضحة، ب���ل ويعزو 
العديد من األمراض  األسرى ظهور 
المجهول���ة الت���ي اصابتهم وجود 

هذه األجهزة الخطيرة.
وذك���ر أن العدي���د م���ن األع���راض 
المرضي���ة ل���م تك���ن ظاه���رة قبل 
تركيب هذه األجهزة، ومنها القلق، 
وقل���ة النوم، والص���داع وآالم الرأس 
وتس���ارع في ضربات القلب، اضافة 
لمشاكل في السمع بل وهناك قلق 
بأن هذه االشعاعات التي تصدر عن 
التشويش قد تسبب مرض  أجهزة 

السرطان القاتل.
وأش���ار إل���ى أن س���لطات االحتالل 

التش���ويش  أجهزة  وض���ع  تتعمد 
بالق���رب من أماكن تواجد األس���رى 
ونومهم، وال تبتعد عدة أمتار عنهم، 
وعدد هذه االجه���زة يرتبط بقناعة 
استخبارات الس���جون بوجود كمية 
من أجهزة االتصال بحوزة االس���رى، 
لذلك يتزايد عدد االجهزة في سجن 
النقب الدعاء االحتالل بأنه يتواجد 
فيه عدد كبي���ر من أجهزة االتصال 
التي استطاع االسرى تهريبها الى 

السجن.
واعتبر أن وضع أجهزة التش���ويش 
يأتي في إطار الحرب التي يمارسها 
بحق األس���رى بكل الطرق والوسائل 

المتاح���ة، به���دف التنغيص على 
معاناتهم،  ومضاعف���ة  حياته���م، 
جس���ديا  بإيذائه���م  والتس���بب 
ونفس���ًيا، وأن مضاعفة وضعها في 
الس���جون يأتي استجابة لتوصيات 
لجن���ة “اردان” بتش���ديد ظ���روف 

اعتقال األسرى.
وطال���ب المنظم���ات الدولي���ة وفى 
مقدمتها المعنية بالجانب الصحي 
بتش���كيل لجنة خاصة لفحص آثار 
أجهزة التشويش في السجون على 
صحة األس���رى، ألنها باتت تشّكل 
ا على حياة األسرى في  خطًرا حقيقّيً

السجون.

رام الله/ االستقالل:
أص���درت محكمة عوف���ر حكم���ًا نهائيًا بحق 
األسير مجد العالمي )23 عاًما( من سكان بلدة 
بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية 
المحتلة يقضي بالس���جن الفعل���ي مدة 18 
ش���هرًا، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 

4 آالف شيقل.
وأوضح مكتب إعالم األسرى، أن قوات االحتالل 
اقتحمت من���زل عائلة العالم���ي في بيت أمر 
بتاريخ 2018/6/26، وحطمت محتوياته بحجة 
التفتيش عن أغراض ممنوعة، وقبل أن تغادر 
اعتقل���ت نجلهم مجد، ونقلت���ه إلى التحقيق 

في مركز توقيف عتصيون.
وأضاف أن مخابرات االحتالل وجهت لألسير 

العالمي تهمة االنتماء إلى تنظيم محظور في 
إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 

والمشاركة في فعاليات مناهضة لالحتالل.
وفي السياق أصدرت محكمة سالم العسكرية 
ُحكمًا نهائيًا بحق األسير ياسر محمود صالح 
عب���د الرحيم )29 عامًا( من س���كان مخيم نور 
ش���مس، قض���اء مدين���ة طولك���رم، يقضي 
بالس���جن الفعلي مدة ع���ام إضافة إلى فرض 

غرامة مالية بقيمة 9 آالف شيقل بحقه.
وذكر المكت���ب أن قوات االحت���الل اقتحمت 
بتاريخ 2018/6/10 من���زل عائلة عبد الرحيم 
في مخيم نور ش���مس، وحطم���ت محتوياته 
بحجة التفتي���ش وأرعبت األطف���ال وقبل أن 
تغ���ادر اعتقلت���ه ونقلته إل���ى مركز توقيف 

الجلمة من أجل التحقيق.
وأش���ار إل���ى أن مخاب���رات االحت���الل وجهت 
لألس���ير عبد الرحيم تهم���ة االنتماء لتنظيم 
محظور، في إشارة إلى حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلسطين، وتهمة المشاركة في فعاليات 
معادية لالحتالل، وأص���درت بحقه لقاء ذلك 
حكمًا يقضي بالسجن الفعلي مدة 12 شهرًا، 

أمضى منها حتى اآلن ثمانية أشهر.
كما أصدرت ذات المحكمة حكمًا نهائيًا بحق 
األس���ير عز الدين األقرع )24عامًا( من سكان 
مخيم عس���كر الجديد، قض���اء مدينة نابلس، 
يقضي بالسجن الفعلي مدة 43 شهرًا، إضافة 

إلى فرض غرامة مالية بقيمة 4 آالف شيقل.
وكان���ت ق���وات االحت���الل اقتحم���ت بتاريخ 

2017/4/25 مخيم عس���كر الجديد، وداهمت 
عددًا من المنازل الس���كنية، واعتقلت العديد 
م���ن الش���بان كان من بينهم األس���ير األقرع، 
وذلك بع���د تفتيش منزل عائلت���ه بالكامل، 

ونقلته إلى مركز تحقيق الجلمة.
كما أصدرت المحكمة المركزية اإلس���رائيلية 
بالس���جن  حكًم���ا  المحتل���ة  الق���دس  ف���ي 
الفعل���ي بحق أس���يرين مقدس���يين بعد أن 
أدانتهما بإلق���اء الزجاجات الحارقة على البؤر 

االستيطانية.
وذكر رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين 
أمجد أبو عص���ب أن قاض���ي المحكمة أصدر 
حكًما جائًرا بحق األس���ير ف���ؤاد أحمد محمود 
القاق )٢٢ عاًما( بالس���جن لمدة أربع س���نوات 

ونص���ف، وعلى األس���ير محمد عب���د المنعم 
األعور )20 عاًما( بالس���جن لمدة ثالث سنوات 

ونصف.
وأوضح أن ق���وات االحتالل اعتقلت األس���ير 
الق���اق بتاريخ 2017/12/27، واألس���ير األعور 
بتاري���خ 2017/12/26 عقب اقتحام منزليهما 
في بل���دة س���لوان جنوب المس���جد األقصى 

المبارك.
وأضاف أبو عصب، أن محكمة االحتالل أدانت 
األسيرين بالمشاركة في عدة فعاليات وإلقاء 
الزجاجات الحارقة على البؤر االستيطانية في 

سلوان.
وتنقل األس���يران في عدة س���جون ويقبعان 

حالًيا في سجن "ريمون" الصحراوي.

أحكــام نهائيــة بالسجــن وغرامــات علــى خمســة أســرى 

رام الله/ االستقالل:
حذرت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين من تردي األوضاع الصحية لألسرى المرضى، 
ومن اس���تمرار سلطات االحتالل اإلس���رائيلي في اتباع أسلوب عالج يلجأ للمسكنات، 
والقت���ل البطيء بحقهم، دون مراعاة للقوانين واألعراف الدولية والقواعد اإلنس���انية 

واألخالق المهنية.
وتناولت الهيئة في تقرير لها أمس األربعاء عددا من الحاالت الصحية الصعبة لعدد 
من األس���رى، من بينهم معتصم رداد )36 عاما( من بلدة صيدا في محافظة طولكرم، 
ال���ذي يعاني م���ن التهابات مزمنة وحادة ف���ي األمعاء يصاحبها نزي���ف دائم وآالم 

مستمرة، ما يؤثر على نسبة الدم لديه.
كما يعاني من ضعف جهاز المناعة لذلك تظهر في جسمه فيروسات جلدية تعالج 
باألوكس���جين الس���ائل يوميا، ويعاني أيض���ا من ارتفاع في ضغ���ط الدم، ومن عدم 
انتظام في نبضات القلب وضعف ف���ي النظر وربو مزمن، وضعف بالعينين وألم في 

الكتف األيسر، ومن آالم شديدة في معظم أنحاء جسده.
ولفت���ت الهيئة إلى أن رداد معتقل منذ تاريخ 2006/1/12، ومحكوم بالس���جن ل�20 
عام���ا، وُيعتبر من أخطر الحاالت المرضية القابعة في معتقالت االحتالل، حيث بدأت 
عالمات المرض تظهر عليه بعد اعتقاله بعامين، عندما شعر بآالم شديدة في البطن 

ليتطور األمر شيًئا فشيئا، بفعل اإلهمال الواضح والمتعمد من قبل إدارة السجن.
كم���ا رصد التقرير حالتين مرضيتي���ن تقبعان في معتقل "النق���ب"، إحداهما حالة 
األس���ير زياد النواجع���ة )48 عاما( من بلدة يطا في محافظة الخليل، والذي يش���تكي 
من "ديس���ك" في ظهره يس���بب له آالما حادة، وفي كثير األحيان ال يستطيع الحركة 
أو المش���ي. ويعاني من مشاكل في األس���نان ومن ضعف في النظر، وقد راجع عيادة 
المعتق���ل أكثر من مرة، لكنها اكتفت بمنحه مس���كنات لألوجاع دون تقديم عالج له 
أو اجراء فحوصات طبية. والحالة الثانية، حالة األس���ير الش���اب وجد عواودة )20 عاما( 
م���ن بلدة دورا في محافظة الخليل، فه���و يعاني من وجود قضيب بالتين في منطقة 
الحوض نتيجة حادثة تعرض لها قبل االعتقال، وهو بحاجة ماسة إلزالته ألنه يسبب 
له أوجاعا حادة، إلى جانب معاناته من تمزق األربطة في رجله اليمنى، وهو بحاجة إلى 

متابعة طبية لحالته الصحية

تحذير من تردي األوضاع الصحية 
لألسرى المرضى بسجون االحتالل

مركز يحذر من خطورة أجهزة التشويش على أسرى سجن »النقب«
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أعلن أنا المواطن/جادالله محمد صالح جادالله
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804426088( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبدالحميد زهر حلمي بصل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405917451( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبد الله عوني شحده عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804380830( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/فخريه سلمان حمدان معمر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904302718( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطن/ عب���د الرحمن  محمد  موس���ى 
العاي���دي عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )405274044( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مجدي جمال منصور ابو غنيمة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803598804( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/عوني شحده علي عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)959882908( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/شهناز يوسف حسن الصرفيطي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)916121833( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عمار خميس عبد السوافيري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802034983( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
قال���ت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة 
إنها لن تس���مح مطلًقا بأي نش���اط من شأنه 

عرقلة العملية التعليمية بمدارسها.
وقال مدي���ر عام العالق���ات الدولية والعامة 
بالوزارة معتصم المين���اوي إن وزارته تتابع 
من���ذ صباح يوم أمس الميدان التعليمي في 
المديريات والمدارس بهدف ضبط الميدان 
وانتظام العملية التعليمية بالصورة المثلى.

ودع���ا المين���اوي الطلب���ة والمعلمي���ن إلى 
االلت���زام بالدوام المدرس���ي ف���ي المدارس 
وع���دم االنصي���اع للدع���وات التي تس���عى 
لتخري���ب العملية التعليمي���ة، داعًيا أولياء 
األمور إلى ضرورة إرس���ال أبنائهم للمدارس 
وعدم التعاط���ي مع أي دعوات من ش���أنها 
عرقلة التدريس والتأثير بش���كل سلبي على 

مستقبل أبنائهم.
ولف���ت أن الوقفة التضامني���ة الحقيقية مع 
المعلم أن تتظافر الجهود جميعًا في الضفة 
الغربية وغزة للضغ���ط على صناع القرار من 

أجل إعادة الرواتب المقطوعة.

وأكد الميناوي أن ال���وزارة مع كل الفعاليات 
التي تسعى إلى انصاف المعلم الفلسطيني 
ورفع الظل���م عنه لكن يج���ب أن تكون هذه 
الفعاليات حكيمة تراع���ي انضباط العملية 
التعليمية وعدم التس���بب في تأخير الطلبة 
عن دروسهم، مش���دًدا على ضرورة تجنيب 

العملية التعليمية المناكفات السياسية.
وكانت الس���لطة ق���د قطع���ت رواتب 402 
معلم وموظف بال���وزارة في غزة، حيث صدم 
الموظف���ون بقطعه���ا عند اس���تالم الراتب 
األخي���ر لينضم���وا آلالف الموظفي���ن الذين 

قطعوا رواتبهم.
للمعلمي���ن  الع���ام  االتح���اد  وأعل���ن 
الفلسطينيين  عن سلسلة من الخطوات 
االحتجاجية، بس���بب" استثناء العاملين 
ف���ي وزارة التربية والتعليم من نس���بة 
الصرف ف���ي رواتبه���م، وقط���ع رواتب 
آخرين"، من قبل الس���لطة الفلسطينية، 
مناش���دًا رئيس الس���لطة محمود عباس 
التربية والتعليم  ورئيس وزراءه ووزي���ر 
العالي في حكومته بضرورة العمل الفوري 

لرفع الظلم وإلغ���اء التقاعد المالي ودفع 
كافة مستحقات معلمينا والعاملين في 

وزارة التربية في المحافظات الجنوبية".
والتزمت العديد من المدارس الحكومية في 
قطاع غزة، يوم أمس، باإلض���راب الذي أعلن 
عنه اتحاد الموظفين ف���ي رام الله احتجاجًا 
على قطع رواتب مئات المعلمين والموظفين 
العاملي���ن في الم���دارس، وه���و األمر الذي 
كان���ت ترفضه الوزارة ف���ي قطاع غزة وتدعو 
إلى تجنيب العملية التعليمية أي مناكفات 

سياسية.
وش���وهد صباح ي���وم أمس، العش���رات من 
الطالب عائدين من مدارسهم إلى منازلهم، 
فيما أكد العديد م���ن أولياء األمور أن بعض 
المدرس���ين طلبوا من الط���الب عدم الحضور 

للمدرسة كونه يوم إضراب عن العمل.
وقد أثارت ه���ذه المناكف���ات غضب أهالي 
وأولي���اء األمور الذي���ن عبروا ع���ن غضبهم 
من ه���ذا الحال ال���ذي وصلت له المس���يرة 
التعليمية، والتي دخل���ت مجال المناكفات 

السياسية بين المنقسمين.

غزة/ االستقالل:
استنكرت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، قطع رواتب المئات من الموظفين العاملين 

في المرافق الصحية.
وعبر ممثلو الفصائل خالل تصريحات صحفية، أدلوا بها عقب اجتماعهم بوكيل وزارة الصحة، يوسف 
أبو الريش، عن رفضهم لإلجراء الذي طال 262 موظًفا بالقطاع الصحي بغزة، مؤكدين على ضرورة إعادة 

رواتب الموظفين المقطوعة فورا.
ووصف مسؤول العالقات الوطنية في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب، قطع أرزاق الموظفين بأنها 
"جريمة"، مش���يرًا إل���ى أن الجريمة تصبح أكثر اس���تفحااًل حينما يتعلق األمر بمن يس���هر على صحة 

المرضى في قطاع غزة.
وأك���د عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية ماهر مزهر، أَن خطوة قط���ع رواتب الموظفين بما 
في ذلك العاملون في وزارة الصحة، خطوة "معيبة"، مش���يرًا إلى أّن األش���د خطورة هو قطع رواتب 
موظفين على مفاصل حساسة في المرافق الصحية كالعناية المركزة واألورام والتخدير. أما عضو 
اللجنة المركزية بالجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة، قال إن المطلوب هو تعزيز صمود العاملين 
في القطاع الصحي، وتوفير كل االحتياجات والمتطلبات الالزمة إلنقاذ أرواح الناس، مشيرًا إلى أن 
سياس���ة قطع رواتب موظفي الصحة هو إسهام مباشر في العمل على انهيار المنظومة الصحية 

بغزة.
يذكر أن قطع رواتب الموظفين في القطاع الصحي استهدف كوادر صحية على كفاءة عالية في كل من 
أقسام العناية المركزة وعناية األطفال والعمليات وأورام األطفال، ما وضع قرار القطع موضع شك بعّده 

قرارا يستهدف إرباك وإسقاط ما تبقى من منظومة العمل الصحي في قطاع غزة.

غزة/ االستقالل:
كشف المنس���ق الخاص لألمم المتحدة لعملية 
السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، 
عن البدء في تجهيز مشاريع عمل في قطاع غزة 

تهدف لخلق 10 آالف فرص عمل جديدة.
وقال مالدينوف، خالل مشاركته في "قمة شباب 
فلس���طين 2030م"، التي عق���دت أول أمس في 
قطاع غزة والضفة الغربية: "نعمل على مشاريع 
ا، الهدف منها ولو قلياًل المس���اعدة  محددة جّدً
في تحس���ين األوضاع المتردية ف���ي قطاع غزة 
والمتعلقة مباش���رًة بالحصار"، مش���يًرا إلى أنه 

سيزور غزة قريًبا لإلعالن عن المشاريع.
وأوضح مالدينوف أن هذه المشاريع ستبدأ في 
األس���ابيع القادمة، بالش���راكة مع البنك الدولي 

.)UNDP( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وأش���ار إلى أنه���م "طلبوا أن تك���ون بعض هذه 
الفرص الوظيفية موجهة لفئة الشباب، والذين 
يمتلكون ش���هادات علمية عالية؛ نظًرا الرتفاع 

نسبة ومستوى التعليم في غزة".
وحول األوضاع ف���ي قطاع غزة وج���والت الحوار 
األخي���رة؛ أوضح مالدينوف أن���ه "ال يأتي يوم إال 
ويعمل مع زمالئه ب���كل الملفات والقضايا لرفع 

الضغط والحصار عن قطاع غزة".

وقال: "مع األسف ال يوجد معي عصا سحرية، وما 
أحاول فعله في ه���ذا الوقت إقناع كل األطراف 
بالرجوع عن حافة الهاوية، وعدم الوصول لمكان 
في���ه تصعيد أكث���ر في قطاع غزة"، مس���تدرًكا 
حديثه: "نحن مع األسف قريبون بهذا القدر من 

الحرب".
وتمّنى المسؤول األممي: "أن يكون هناك نقاش 
مختل���ف للرجوع ع���ن حافة الهاوي���ة، ونقاش 
فعلي لرفع الحصار الب���ري والبحري، وأن يتمتع 
الناس ف���ي غزة بحرية الحركة"، مش���يًرا إلى أن 

ا للشعب  "قضية االنقس���ام مشكلة بش���عة جّدً
الفلسطيني من مّدة طويلة".

وق���ال مالدين���وف: "هذه ليس���ت إجاب���ة ال عن 
االنقس���ام وال االحتالل وال الحص���ار؛ ولكن هي 
محاولتن���ا في المس���اعدة في تخفي���ف العناء 
والع���بء الذي يحمله الناس م���ن أجل مواجهة 

األكبر كالحصار واالحتالل واالنقسام".
وحول القمة الشبابية، قال مالدينوف: "غزة روح 
فلس���طين، ولو فصلنا الروح عن الجسد لن يبقى 
معنا ش���يء، والشباب هم الدماء التي تجري في 
عروق فلس���طين، ونحن لدينا في األمم المتحدة 
مس���ؤولية عظيمة في المحافظة على الجس���د 
والروح والدماء". وأضاف: "لن نيأس، ولن تتخلى 
عن مس���ؤولياتنا، ولن نقف حتى نصل للوحدة 
الفلس���طينية والدولة المس���تقلة، وبالرغم من 
جميع المصاعب من احتالل وأوضاع سياس���ية 
واقتصادية لن نتوقف عن االس���تمرار والعمل 
بجدية"، مؤكًدا أن الش���باب الفلسطيني بحاجة 

للعيش في حياة أفضل مما يعيشها اآلن.
وتابع: "في قطاع غزة مليونا فلس���طيني عاشوا 
أربع أزمات وحروب خالل عشر سنوات، واالحتالل 
والحصار وه���ذا ال يجب أن يعش���ه أهالي غزة، 

ونحتاج إلى مساعدتهم في مستقبل جديد

الفصائل تدين قطع رواتب موظفي تعليم غزة: لن نسمح بعرقلة العملية التعليمية
الصحة وتدعو لتجنيبها الخالفات

لندن/ االستقالل:
أكدت اللجنة الدولية لكس���ر الحص���ار عن غزة أن ضحايا الهجوم اإلس���رائيلي على 
أسطول الحرية )أسطول تضامني كان في طريقه إلى غزة( عام ٢٠١٠ مستمرون في 
مطالبته���م بجلب دولة االحتالل للعدالة الدولية. وش���ددت اللجنة على أن محاوالت 
االحتالل تش���ويه صورة النش���طاء الدوليين واتهامهم باإلره���اب، لن يعفي قادة 
دولة االحتالل من المس���ؤولية، "ألن هؤالء النشطاء الس���لميين ما زالوا يعانون أثار 
الهجوم الوحش���ي على سفن كسر الحصار، ولن يقبلوا بمحاوالت إسكاتهم عبر هذه 

االتهامات التي ال أساس لها من الصحة".
ج���اء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده محام���ي الضحايا حاقان جموز المكلف بمتابعة 
القضي���ة من مؤسس���ة ihh التركية، في لندن يوم أم���س، للحديث عن تطورات في 
قضيته���م المرفوعة لمحكم���ة الجنايات الدولية. وش���ارك في المؤتم���ر، أربعة من 
النش���طاء البريطانيين هم: لورا ستيوارت وأسامة قش���وع والكسندرا فيليب وبافين 
ياكوب، وتحدثوا عن تجربتهم خالل هجوم جيش االحتالل على سفينة "مافي مرمرة" 

التركية )إحدى سفن أسطول الحرية وقتلها جراء الهجوم عشرة متضامنين(.

ضحايا أسطول الحرية يؤكدون 
مضيهم في محاكمة االحتالل

مالدينوف يكشف: 10 آالف فرصة عمل جديدة في غزة قريبًا

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/سجى بهجت سليمان حمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407830249( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الخميس 9 جمادى اآلخرة 1440 هــ 14 فبراير 2019 م

مرة أخرى يحّط الحوار بين الفصائل الفلسطينية رحاله في موسكو، أحد 
المحللين السياس���يين اعتبره »حواًرا اس���تراتيجيا«، فيما الوقائع تشير 
إلى نتائج عادية، وربما ال تماثل وأقل من نتائج حوارات عديدة جرت في 
)القاهرة، والدوحة، ومكة، وصنعاء(، سيما أن ملف المصالحة قد غاب عن 
طاولة البحث إال في حدود التأكيد على »المش���تركات«. وهذا ال يقلل من 

قيمة الحوار أو الجهة الداعية له أو المتحاورين. 
الافت أن وفد حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين قد رفض التوقيع 
على البيان الصادر في ختام جلس���ات الحوار في موس���كو، وأكد وفدها 
مع وف���ود الفصائل على »ضرورة متابعة لق���اءات المصالحة في القاهرة 

واحترام التفاهمات السابقة التي تم توقيعها«.
عّبر وفد الجهاد في موسكو عن الموقف الطبيعي الذي تتبناه الحركة في 
رفضها التوقيع عل���ى اإلعان، العتبارين اثنين وعلل رئيس وفد الجهاد 
ن البيان بنًدا  د. محمد الهندي، وعضو الوفد إحس���ان عطاي���ا ذلك لتضمُّ
يتعّلق بإقامة الدولة الفلس���طينية على حدود الرابع من حزيران )يونيو( 
1967. والثاني باعتبار منظمة التحرير الفلس���طينية الممثل الش���رعي 
والوحي���د دون ربط ذلك بإع���ادة بنائها وتطويرها وف���ق اتفاق القاهرة 
2005. وُياح���ظ أن الجهاد رفضت التوقيع على البيان، ولم تتحّفظ كما 
فعلت مع وثيقة األس���رى )أيار 2006(، فكانت أكثر وضوًحا في إشاراتها 
وممارس���اتها وتصريحات قادتها على رفض االس���تمرار في لعبة إدارة 
األزمة الحاصل، والتي تقود إلى المزيد من الحوارات والدوران في الحلقة 
المفرغة فيما اإلجراءات العقابية تطال األسرى والجرحى وذوي الشهداء، 
وفي الوقت عينه تمضي إس���رائيل في مش���اريعها التهويدية بهدف 
الس���يطرة على أكبر مس���احة م���ن األرض ومنع قيام دولة فلس���طينية 

مترابطة..
 وما يحصل من تحركات يش���ير إلى سياسة ممنهجة تسعى من خالها 
دولة االحتال واإلدارة األمريكية إلى تجاوز السلطة ذاتها، والتي ال يزال 

قادتها يؤمنون أنه ال بديل من المفاوضات إال المفاوضات، وذلك باتجاه 
صفقة »سام إقليمي«، وليترافق ذلك مع إقرار قانون القومية اليهودي، 
وتعزي���ز تهوي���د القدس، وتكثيف االس���تيطان في الضف���ة المحتلة، 
وبالت���وازي مع التحركات اإلس���رائيلية باتج���اه دول عربية وإفريقية في 
حملة تطبيع لعاقتها مع تلك الدول، وتعزيز التحالف ضد إيران، والذي 
يتمظهر من خال »حشد دولي« في مؤتمر »وارسو« هدفه تعزيز التحالف 
ضد إيران من جهة، وبروز اإلش���ارات إلى اإلصرار إلى تجاوز الس���لطة من 
خ���ال تطبيق ما بات يطل���ق عليه »صفقة القرن« التي بدأت بش���ائرها 
باعتراف أمريكي بالقدس عاصمة إلس���رائيل موحدة وتحت س���يادتها، 
والسعي إلى تصفية قضية الاجئين عبر وقف التمويل األمريكي لوكالة 
األون���روا، والعمل عل���ى تخفيض أعداد الاجئي���ن لتصفية حق العودة، 
وإغاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف المساعدات األمريكية 
للس���لطة. وهذا يضع الشعب الفلس���طيني بكل مكوناته أمام تحديات 
كبرى من المفترض العمل على مواجهتها موحدين، بينما في واقع األمر 
أن األطراف الفلسطينية منشغلة بملفات المصالحة والحصار وتداعيات 
ذلك الخطيرة على مجمل القضية الفلسطينية حاضًرا ومستقبا. ناهيك 
عن التداعيات والتأثيرات السلبية التي تطال المواطن الفلسطيني في 

كل جوانب حياته.
وعلى الرغم من الدور المهم والتأثير الكبير للجهة الداعية لحوار موسكو، 
وتأثير هذا الدور على المسرح الدولي، وعلى الساحة الفلسطينية، إال أنه 
كان من المتوقع ضمن قراءة المش���هد الفلسطيني وتأّثراته وتداعيات 
األزمات القائمة، أن تكون حظوظ النجاح لهذا الحوار غير مرتفعة، وتبقى 
في إطار المحاوالت المعروفة النتائج مس���بًقا، ألن إرادة إنهاء االنقس���ام 
وتوحيد الس���احة الفلس���طينية تتمثل باالتفاق على المشروع الوطني 
الفلس���طيني، وبرنامج العمل، ولكن ما يحصل على أرض الواقع هو إدارة 

لألزمة ودوران في الحلقة المفرغة!

أكثر من س���تين دولة على مستوى العالم تجتمع في وارس���و من اجل »إسرائيل« ومن بينها دول عربية حضرت إلى وارسو لتقدم 
قرابين الوالء والطاعة إلى اإلدارة األمريكية التي تسعي لتمرير ما تسمى بصفقة القرن, من خال التسويق لها عبر مؤتمر وارسو, 
وكس���ب مؤيدين وحلفاء لدعم هذه الصفقة المش���ؤومة التي تهدف لوضع حل نهائي للقضية الفلس���طينية برؤية صهيونية 
خالصة, والسيطرة على مقدرات هذه األمة وجعلها مرهونة بالتبعية لإلدارة األمريكية على كل المستويات السياسية والعسكرية 
واالقتصادية واألمنية, فالقائمون على مؤتمر وارس���و حاولوا حشد اكبر عدد ممكن من دول العالم للمشاركة في المؤتمر, وقدمت 
اإلدارة األمريكية إغراءات كبيرة للدول الممتنعة عن المشاركة في فعاليات المؤتمر لكي تغير موقفها وتشارك, لكنها لم تفلح في 

ذلك, واضطرت للحديث عن مؤتمر وارسو بأنه يمثل حلفاءها في »حزب الناتو«
الغرض من إقامة هذا المؤتمر يتمثل في ضغط الواليات المتحدة على دول عربية من أجل تأسيس تحالف إقليمي عسكري يعرف 
باسم »تحالف الشرق األوسط اإلستراتيجي«، أو اختصارا بكلمة »ميسا« )MESA(، ويطلق عليه رمزيا »الناتو العربي«, والدول العربية 
المشاركة فيه هي )السعودية واإلمارات والبحرين ومصر واليمن واألردن والكويت والمغرب وُعمان(, وفي بيان للبيت األبيض ذكر 
أن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب ترغب في تأسيس التحالف الذي يضم -إضافة إلى باده »إسرائيل« وثماني دول عربية، 
هي دول مجلس التعاون الخليجي الس���ت ومصر واألردن، وذلك لمواجهة إيران والعمل على اس���تقرار اإلقليم, وتسعى واشنطن 
كذلك للترويج »لمس���تقبل يعمه السام واألمن في الشرق األوس���ط«، كما زعم البيان, لكن المؤتمر يهدف بشكل أساسي لدمج 
»إسرائيل« في محيطها العربي من خال إنشاء تحالف أمريكي عربي إسرائيلي, وهذا سيمثل أول اختراق رسمي في المنطقة لفك 

عزلة »إسرائيل« ودمجها في المجموع العربي.
اإلدارة األمريكية بحثت عن أي طرف فلسطيني كي يشارك في مؤتمر وارسو »المشئوم«, بعد ان رفضت السلطة الفلسطينية في 
موقف يحسب لها المشاركة فيه, بعد ان أدركت حجم المؤامرة التي تستهدف بها اإلدارة األمريكية القضية الفلسطينية, أمريكا 
تحتاج إلى من يشرعن خطواتها, ويضفي عليها نوعا من المصداقية ألن وجهها مكشوف تماما أمام العالم, وعلى ما يبدو ان ترامب 
يسابق الزمن ألجل التمكين إلسرائيل وتمرير مخطط الحل النهائي, فقبل ان يتغير وجه المنطقة, وتدخل روسيا والصين ودول من 
االتحاد األوروبي لتبحث عن دور لها في منطقة الشرق األوسط, من خال التداخل في الملف الفلسطيني, تسعى »إسرائيل« واإلدارة 
األمريكية إلنهاء هذا الملف بتمرير مؤامرة الحل النهائي, والس���بيل األنجع إلقناع الدول العربية بالتعاطي مع المسعى الصهيو-

أمريكي,هو التلويح بعصا إيران وتهويل مساعيها وأطماعها في الدول العربية, وجعلها العدو الرئيسي والمركزي للدول العربية, 
والتحالف مع القوة األكبر في المنطقة »إسرائيل« ألجل كبح جماح إيران وإيقاف أطماعها في الدول العربية كما يزعمون, وعلى ما 
يبدو ان الدول العربية تقبل بأطماع »إس���رائيل« واإلدارة األمريكية »الحقيقية« في بلدانها, وال تقبل بأطماع إيران »الوهمية« في 
بلدانها, وقد ربطت بعض التقارير كذلك بين فكرة التحالف اإلستراتيجي وملف التطبيع الخليجي مع »إسرائيل«، إذ تعتقد إدارة 
ترامب أن من شأن آلية التحالف أن يقّرب بين إسرائيل والدول الخليجية، لما يجمعها من هدف رئيسي يتمثل في مواجهة إيران.

مؤامرة وارس���و هى محاولة جديدة لتمرير سياس���ات أمريكية في المنطقة, فبعد مؤتمر الرياض في 20 مايو 2017م والذي أسس 
لواقع جديد في منطقة الشرق األوسط, جاء الوقت لكي تحصد »إسرائيل« واإلدارة األمريكية ثمار زرعها الذي رعته الدول العربية, 
نتنياهو وفور وصوله إلى وارسو صرح قائا »عاقاتنا مع دول المنطقة برمتها، ما عدا سورية، جيدة للغاية والكام عن انقطاعها عار 
من الصحة وال يعكس الواقع بأي شكل من األشكال. فالواقع يشهد على أن تلك العاقات تتعزز باستمرار. وال أقصد أن جميعها 
علنية، فبعضها طي الكتمان، وبعضها اآلخر علني، ويمكن ماحظة ذلك يطغي فوق السطح واإلحساس بذلك في األجواء«. االيام 
وحدها كفيلة بكشف »مؤامرة وارسو« وفضح المتآمرين, لكن مشكلة المجتمعين في وارسو أنهم ال يدركون ان الشعب الفلسطيني 
تجاوز تلك المؤتمرات منذ امد بعيد, وال ينظر لنتائجها, وكل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية, لن تجعله يتراجع 
قي���د أنمله عن طريق الجهاد والمقاومة, حتى اس���ترداد حقوقه وانتزاع حريته, ودحر االحت���ال الغاصب عن أرضه, تأمروا كيفما 

تشاؤون فقد تخطينا كل المؤامرات. 

لقد تخطينا كل المؤامرات

الحوار في موسكو.. ما الجديد؟! 
هيثم أبو الغزالن

رأي
تناقلت وس���ائل اإلعام المختلف���ة مؤخرًا صورة 
لبعض ش���خصيات الوف���ود الفلس���طينية التي 
ذهبت للعاصمة الروس���ية موسكو؛ لخوض جولة 
جديدة من الحوار الفلس���طيني- الفلسطيني في 
إط���ار الس���عي للمصالحة الفلس���طينية، الصورة 
ُتظهر ه���ذه الش���خصيات السياس���ية تضحك 
بانشراح وتقهقه بارتياح، ما لفت االنتباه أن تلك 
الصورة الضاحك���ة القت الكثير م���ن التعليقات 
الس���اخرة التهكمي���ة عل���ى صفح���ات التواصل 
االجتماع���ي، ربم���ا بس���بب التناقض بي���ن حالة 
الضح���ك التي تبعث على الس���رور، وحالة البؤس 
الت���ي تبعث على الحزن كما يعيش���ها الش���عب 
الفلس���طيني، وهذا التناقض بين المش���هدين- 
الُمضح���ك والُمحزن- مدعاة ألن نلقي الضوء حوله 

لمعرفة ما الذي أضحكهم؟!. 
وقبل ذلك م���ن المفيد إلقاء الضوء على أس���باب 
الضح���ك باعتباره أحد األش���كال الت���ي ُيعّبر بها 
اإلنس���ان ع���ن مش���اعره وعواطفه ف���ي المواقف 
المختلف���ة، ومنها المواق���ف الُمضحكة والنكتة 
اللطيف���ة، أو الس���خرية م���ن اآلخري���ن كنوع من 
العدوانية تجاهه���م، أو في المواقف المتناقضة 
التي ُتخالف توقعاتنا، والضحك وس���يلة للتعبير 
عن مش���اعر الس���عادة والمرح والس���رور، ووسيلة 
للتواص���ل االجتماعي والتعاط���ف المتبادل بين 
بني البشر. وقد يكون الضحك وسيلة دفاعية ضد 
مواقف الخوف المختلفة، أو التنفيس عن رغباتنا 
الداخلية حسب نظرية التحليل النفسي، ويدخل 
ف���ي إطارها الضحك الهس���تيري كعرض لمرض 
اضطراب الهوس -االكتئ���اب، أو رد فعل لصدمة 
نفس���ية قوية، وقد يضحك اإلنسان في المواقف 
المأساوية عند س���ماع خبر محزن كالمثل القائل 

)شرُّ البلّيِة ما يضحك(، فهل هذا ما أضحكهم؟! 
المثل القائل ) شرُّ البليِة ما ُيضحك( ينطبق  على 
حالتنا الفلس���طينية، فيكون فيها الضحك بديًا 
عن الم���وت ُحزنًا، والس���خرية بدي���ًا عن الهاك 
قه���رًا، والتهكم بدي���ا من االحتق���ار نكدًا. وهو 
نوع من الكوميديا الس���وداء الت���ي تتحول فيها 
المواقف الجادة المأس���اوية الُمحزنة، إلى مواقف 
هزلية س���اخرة مضحك���ة، كمخرج لحال���ة العجز 
والفشل والشلل في مواجهة أزماتنا المستعصية 
ومآزقنا العميقة، فالبلية التي يعيش���ها الشعب 
الفلس���طيني، والبل���وى الت���ي تخّيم عل���ى ليله 
الحال���ك الس���وداء، رغ���م أن أساس���ها ومنبعها 
االحتال الصهيوني لفلسطين وما سببه للشعب 
الفلس���طيني بأس���ره من معاناة ومآٍس أدت إلى 
وق���وع نصفه تحت االحت���ال والنصف اآلخر في 
الش���تات، إال أن بعض هذا الب���ؤس هو ما فعلناه 

نحن بأيدينا، أو ما فعله الساسة بشعبهم. 
فه���ل الذي أضحكه���م هو البؤس ال���ذي فعلناه 
بأنفس���نا، من إقامة س���لطة تح���ت االحتال بداًل 
من إقامة »س���لطة الش���عب الوطنية المس���تقلة 
الُمقاتل���ة على جزء من األرض الفلس���طينية يتم 
تحريره���ا«، وأقمنا نظام سياس���ي تحت س���قف 
أوس���لو ُيعاني من الش���يخوخة والش���لل والعجز، 
وُيعاني من أزمة الش���رعية في أهم مؤسس���اته 
– الرئاس���ة والتش���ريعي -، ويتجاه���ل أنن���ا في 
مرحلة تحرر وطني ولي���س في مرحلة بناء الدولة. 
وعموده الفقري س���لطة تقف حاجزًا بين االحتال 
والمقاومة، اس���تطاع االحتال ف���ي ظل وجودها 
واس���تخدامها  والتهويد،  االس���تيطان  مضاعفة 
جس���رًا للوصول إلى العواص���م العربية والتطبيع 
والتحال���ف مع األنظمة العربية، فهل هذا س���بب 

جيد للضحك؟!. 
وه���ل ال���ذي أضحكه���م ه���و عجزنا ع���ن تجاوز 
االنقسام منذ عقٍد ونيف من الزمان، وما تبعه من 
مناكفات وعقوبات أرهقت الشعب قبل أن ُترهق 
الفصائل، وأصبح لدينا س���جوٌن صغيرة لما ملكت 
أيدينا من مواطنين، سجاٌن ُيمسك سجان، داخل 
الس���جن الكبير الذي ُيمس���ك مفاتيحه االحتال، 
وما االستبداد في الممارسة السياسية عنا ببعيد، 
والفساد في مؤسس���اتنا السلطوية وغيرها أقرب 
إلين���ا من حب���ل الوري���د، حتى أصبحنا نس���تحق 
ش���هادة الجودة في إدارة الب���ؤس، ومظاهره تمأل 
البر والبحر بما كسبت أيدينا، وخير دليل على ذلك 
الب���ؤس طوابير الخريجي���ن الواقفين على أرصفة 
البطال���ة القاتمة، وجيوش العاطلي���ن عن العمل 
التائهين وس���ط صحراء الفقر القاحلة، وحش���ود 
المتس���ولين عل���ى أب���واب الش���ؤون االجتماعية 
والجمعيات الخيرية الُمذل���ة، وأفواج المهاجرين 
الفاري���ن م���ن المجهول إلى المجه���ول، ومواكب 
الموظفي���ن واألس���رى المحررين وذوي األس���رى 
باالنضمام  عليهم  والمحكوم  رواتبهم  المقطوعة 

إلى أحد أصناف البؤساء السابقين. 
م���ا الذي أضحكهم ؟!، س���ؤال اس���تفهامي ُيراد 
���ب وربما التوبي���خ أو التهك���م، أطلقُه  ب���ه التعجُّ
نش���طاء التواصل االجتماعي الشباب، تعبيرًا عن 
حالة فقدان الثقة بالسياس���يين، وانعدام اأُلفق 
السياسي، وانس���داد األمل بمس���تقبل أفضل... 
ولكي يس���تعيدوا الثق���ة واأُلفق واألم���ل أمامنا 
مشوار طويل يبدأ من اس���تعادة الوحدة الوطنية 
الفلس���طينية وينته���ي بإع���ادة بناء المش���روع 
الوطني الفلسطيني، وصواًل إلى التحرير والعودة 

واالستقال.

ما الذي أضحكهم؟!
د. وليد القططي

مع عزم "االحتال اإلس���رائيلي" تش���ريح جثمان الش���هيد األس���ير فارس بارود أجدد دعوتي لعدم القبول بتشريح جثامين 
ش���هدائنا وبمقدمتهم أس���رانا على يد االحتال. وكأني بهم يصرخون فينا.."ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا".. وإن كان من 
ب���دٍّ فلَم ال يكون في مش���افينا بعيدا عمن قتلونا.".. ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا"وهل من أحد يتوق���ع من الجاني إثبات 
جريمته بحق المجني عليه... "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا" وأي تشريح لشهيد بعد 28 عاما في األسر سيقف على قتلهم 
وقهرهم لنا في كل تلك الس���نين و األيام... "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا" ألن ذلك "يبي���ض" وجه القاتل المحتل وكأنه 
حريص على كش���ف الحقيقة!! .. "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا"ألنهم س���رقوا أعمارنا ونحن أحياء فلماذا تتركوهم يسرقوا 
أعضاءنا ويقطعوننا ونحن ش���هداء... "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا"وإن لم تصدقوا سرقتهم األعضاء فاسألوا أطباء قلب 
األطفال لماذا فتح أطباء اإلحتال أجس���اد أطفالنا في عديد المواضع غير الصدر!!.. "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا" فمن لم 
يصّدق أنهم يقتلوننا ونحن أحياء فكيف يصّدق أنهم قتلونا ونحن ش���هداء. "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا".. وإن شرحونا 
عنوة فا يش���اركهم أحد منكم... "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا".. فكم من شهيد منا قضى على أيديهم وشرحوه وكانت 
النتيجة "وفاة طبيعية".. "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا".. هل نس���يتمونا نحن عرفات جرادات وعزيز عويسات وعبد الفتاح 
رداد وصحبنا األس���رى الش���هداء... "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا".. قولوا لنا كم مرة ش���ّرحتم لهم جنودًا ومستوطنين في 
مش���افينا للتأكد من س���بب الوفاة أو كم مرة شاركتم أو حتى طالبتم بالمشاركة بالتشريح... "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا".. 
ألننا نبغضهم ويبغضوننا وعرفوا عاجنا ولم يفعلوا أعواما طويلة.. "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا".. اسألوا مشافي الدنيا من 
يمكث في مشفى17عاما دون خروج من عاج إنهم إخوتنا منصور موقدة ومعتصم رداد وخالد وناهض وصحبنا في "مقصلة 
الرملة".. "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا".. ألم تسمعوا إعام عدونا عندما أعلن عن الشهيد منا عزيز عويسات قالوا:"دوم ليف"/ 

سكتة قلبية وحماس وهاجم سجان لكي يكون "مبرر" سحله وقتله حاضرا وتبرئة ساحتهم قبل تشريحه.
"ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا".. ألم تروا أنهم بعد تشريحنا في العم منا عزيز عويسات أبقوه رهينة حقدهم ولم 
يفرجوا عنه ليقهروكم أنتم هذه المرة... "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا".. اسألوا أطباءنا وحقوقيينا وقبلهم إخوتنا 
األس���رى أي "مبضع" وتشريح سيلج سني أس���ر طوال .. أي تشريح س���يصل للمخدرات في "أدويتهم" و"للبوسطة" 
و"االقتحام���ات" و"الع���زل" و"قهرنا بحرماننا رؤي���ة أهلينا وفقدهم" و"التعذيب الجس���دي والنفس���ي".... "ال تقبلوا 
تش���ريحهم جثاميننا".. أال يكفي استمرار اعتقال س���امي أبو دياك وصحبنا األسرى منتهيي األهلية الصحية في 
"الرملة" لتتأكدوا أنهم ُيجهزون علينا الواحد تلو اآلخر وال يريدون حتى خروجنا بأكياس حقدهم األسود... "ال تقبلوا 

تشريحهم جثاميننا" ونوصيكم أن توصوا شعبنا بوصيتنا لكم عل جثامينكم تسلم مما لم تسلم منه جثاميننا.

»ال تقبلوا تشريحهم لجثاميننا« 
خضر عدنان
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مرة أخرى يحّط الحوار بين الفصائل الفلسطينية رحاله في موسكو، أحد 
المحللين السياس���يين اعتبره »حواًرا اس���تراتيجيا«، فيما الوقائع تشير 
إلى نتائج عادية، وربما ال تماثل وأقل من نتائج حوارات عديدة جرت في 
)القاهرة، والدوحة، ومكة، وصنعاء(، سيما أن ملف المصالحة قد غاب عن 
طاولة البحث إال في حدود التأكيد على »المش���تركات«. وهذا ال يقلل من 

قيمة الحوار أو الجهة الداعية له أو المتحاورين. 
الافت أن وفد حركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين قد رفض التوقيع 
على البيان الصادر في ختام جلس���ات الحوار في موس���كو، وأكد وفدها 
مع وف���ود الفصائل على »ضرورة متابعة لق���اءات المصالحة في القاهرة 

واحترام التفاهمات السابقة التي تم توقيعها«.
عّبر وفد الجهاد في موسكو عن الموقف الطبيعي الذي تتبناه الحركة في 
رفضها التوقيع عل���ى اإلعان، العتبارين اثنين وعلل رئيس وفد الجهاد 
ن البيان بنًدا  د. محمد الهندي، وعضو الوفد إحس���ان عطاي���ا ذلك لتضمُّ
يتعّلق بإقامة الدولة الفلس���طينية على حدود الرابع من حزيران )يونيو( 
1967. والثاني باعتبار منظمة التحرير الفلس���طينية الممثل الش���رعي 
والوحي���د دون ربط ذلك بإع���ادة بنائها وتطويرها وف���ق اتفاق القاهرة 
2005. وُياح���ظ أن الجهاد رفضت التوقيع على البيان، ولم تتحّفظ كما 
فعلت مع وثيقة األس���رى )أيار 2006(، فكانت أكثر وضوًحا في إشاراتها 
وممارس���اتها وتصريحات قادتها على رفض االس���تمرار في لعبة إدارة 
األزمة الحاصل، والتي تقود إلى المزيد من الحوارات والدوران في الحلقة 
المفرغة فيما اإلجراءات العقابية تطال األسرى والجرحى وذوي الشهداء، 
وفي الوقت عينه تمضي إس���رائيل في مش���اريعها التهويدية بهدف 
الس���يطرة على أكبر مس���احة م���ن األرض ومنع قيام دولة فلس���طينية 

مترابطة..
 وما يحصل من تحركات يش���ير إلى سياسة ممنهجة تسعى من خالها 
دولة االحتال واإلدارة األمريكية إلى تجاوز السلطة ذاتها، والتي ال يزال 

قادتها يؤمنون أنه ال بديل من المفاوضات إال المفاوضات، وذلك باتجاه 
صفقة »سام إقليمي«، وليترافق ذلك مع إقرار قانون القومية اليهودي، 
وتعزي���ز تهوي���د القدس، وتكثيف االس���تيطان في الضف���ة المحتلة، 
وبالت���وازي مع التحركات اإلس���رائيلية باتج���اه دول عربية وإفريقية في 
حملة تطبيع لعاقتها مع تلك الدول، وتعزيز التحالف ضد إيران، والذي 
يتمظهر من خال »حشد دولي« في مؤتمر »وارسو« هدفه تعزيز التحالف 
ضد إيران من جهة، وبروز اإلش���ارات إلى اإلصرار إلى تجاوز الس���لطة من 
خ���ال تطبيق ما بات يطل���ق عليه »صفقة القرن« التي بدأت بش���ائرها 
باعتراف أمريكي بالقدس عاصمة إلس���رائيل موحدة وتحت س���يادتها، 
والسعي إلى تصفية قضية الاجئين عبر وقف التمويل األمريكي لوكالة 
األون���روا، والعمل عل���ى تخفيض أعداد الاجئي���ن لتصفية حق العودة، 
وإغاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف المساعدات األمريكية 
للس���لطة. وهذا يضع الشعب الفلس���طيني بكل مكوناته أمام تحديات 
كبرى من المفترض العمل على مواجهتها موحدين، بينما في واقع األمر 
أن األطراف الفلسطينية منشغلة بملفات المصالحة والحصار وتداعيات 
ذلك الخطيرة على مجمل القضية الفلسطينية حاضًرا ومستقبا. ناهيك 
عن التداعيات والتأثيرات السلبية التي تطال المواطن الفلسطيني في 

كل جوانب حياته.
وعلى الرغم من الدور المهم والتأثير الكبير للجهة الداعية لحوار موسكو، 
وتأثير هذا الدور على المسرح الدولي، وعلى الساحة الفلسطينية، إال أنه 
كان من المتوقع ضمن قراءة المش���هد الفلسطيني وتأّثراته وتداعيات 
األزمات القائمة، أن تكون حظوظ النجاح لهذا الحوار غير مرتفعة، وتبقى 
في إطار المحاوالت المعروفة النتائج مس���بًقا، ألن إرادة إنهاء االنقس���ام 
وتوحيد الس���احة الفلس���طينية تتمثل باالتفاق على المشروع الوطني 
الفلس���طيني، وبرنامج العمل، ولكن ما يحصل على أرض الواقع هو إدارة 

لألزمة ودوران في الحلقة المفرغة!

أكثر من س���تين دولة على مستوى العالم تجتمع في وارس���و من اجل »إسرائيل« ومن بينها دول عربية حضرت إلى وارسو لتقدم 
قرابين الوالء والطاعة إلى اإلدارة األمريكية التي تسعي لتمرير ما تسمى بصفقة القرن, من خال التسويق لها عبر مؤتمر وارسو, 
وكس���ب مؤيدين وحلفاء لدعم هذه الصفقة المش���ؤومة التي تهدف لوضع حل نهائي للقضية الفلس���طينية برؤية صهيونية 
خالصة, والسيطرة على مقدرات هذه األمة وجعلها مرهونة بالتبعية لإلدارة األمريكية على كل المستويات السياسية والعسكرية 
واالقتصادية واألمنية, فالقائمون على مؤتمر وارس���و حاولوا حشد اكبر عدد ممكن من دول العالم للمشاركة في المؤتمر, وقدمت 
اإلدارة األمريكية إغراءات كبيرة للدول الممتنعة عن المشاركة في فعاليات المؤتمر لكي تغير موقفها وتشارك, لكنها لم تفلح في 

ذلك, واضطرت للحديث عن مؤتمر وارسو بأنه يمثل حلفاءها في »حزب الناتو«
الغرض من إقامة هذا المؤتمر يتمثل في ضغط الواليات المتحدة على دول عربية من أجل تأسيس تحالف إقليمي عسكري يعرف 
باسم »تحالف الشرق األوسط اإلستراتيجي«، أو اختصارا بكلمة »ميسا« )MESA(، ويطلق عليه رمزيا »الناتو العربي«, والدول العربية 
المشاركة فيه هي )السعودية واإلمارات والبحرين ومصر واليمن واألردن والكويت والمغرب وُعمان(, وفي بيان للبيت األبيض ذكر 
أن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب ترغب في تأسيس التحالف الذي يضم -إضافة إلى باده »إسرائيل« وثماني دول عربية، 
هي دول مجلس التعاون الخليجي الس���ت ومصر واألردن، وذلك لمواجهة إيران والعمل على اس���تقرار اإلقليم, وتسعى واشنطن 
كذلك للترويج »لمس���تقبل يعمه السام واألمن في الشرق األوس���ط«، كما زعم البيان, لكن المؤتمر يهدف بشكل أساسي لدمج 
»إسرائيل« في محيطها العربي من خال إنشاء تحالف أمريكي عربي إسرائيلي, وهذا سيمثل أول اختراق رسمي في المنطقة لفك 

عزلة »إسرائيل« ودمجها في المجموع العربي.
اإلدارة األمريكية بحثت عن أي طرف فلسطيني كي يشارك في مؤتمر وارسو »المشئوم«, بعد ان رفضت السلطة الفلسطينية في 
موقف يحسب لها المشاركة فيه, بعد ان أدركت حجم المؤامرة التي تستهدف بها اإلدارة األمريكية القضية الفلسطينية, أمريكا 
تحتاج إلى من يشرعن خطواتها, ويضفي عليها نوعا من المصداقية ألن وجهها مكشوف تماما أمام العالم, وعلى ما يبدو ان ترامب 
يسابق الزمن ألجل التمكين إلسرائيل وتمرير مخطط الحل النهائي, فقبل ان يتغير وجه المنطقة, وتدخل روسيا والصين ودول من 
االتحاد األوروبي لتبحث عن دور لها في منطقة الشرق األوسط, من خال التداخل في الملف الفلسطيني, تسعى »إسرائيل« واإلدارة 
األمريكية إلنهاء هذا الملف بتمرير مؤامرة الحل النهائي, والس���بيل األنجع إلقناع الدول العربية بالتعاطي مع المسعى الصهيو-

أمريكي,هو التلويح بعصا إيران وتهويل مساعيها وأطماعها في الدول العربية, وجعلها العدو الرئيسي والمركزي للدول العربية, 
والتحالف مع القوة األكبر في المنطقة »إسرائيل« ألجل كبح جماح إيران وإيقاف أطماعها في الدول العربية كما يزعمون, وعلى ما 
يبدو ان الدول العربية تقبل بأطماع »إس���رائيل« واإلدارة األمريكية »الحقيقية« في بلدانها, وال تقبل بأطماع إيران »الوهمية« في 
بلدانها, وقد ربطت بعض التقارير كذلك بين فكرة التحالف اإلستراتيجي وملف التطبيع الخليجي مع »إسرائيل«، إذ تعتقد إدارة 
ترامب أن من شأن آلية التحالف أن يقّرب بين إسرائيل والدول الخليجية، لما يجمعها من هدف رئيسي يتمثل في مواجهة إيران.

مؤامرة وارس���و هى محاولة جديدة لتمرير سياس���ات أمريكية في المنطقة, فبعد مؤتمر الرياض في 20 مايو 2017م والذي أسس 
لواقع جديد في منطقة الشرق األوسط, جاء الوقت لكي تحصد »إسرائيل« واإلدارة األمريكية ثمار زرعها الذي رعته الدول العربية, 
نتنياهو وفور وصوله إلى وارسو صرح قائا »عاقاتنا مع دول المنطقة برمتها، ما عدا سورية، جيدة للغاية والكام عن انقطاعها عار 
من الصحة وال يعكس الواقع بأي شكل من األشكال. فالواقع يشهد على أن تلك العاقات تتعزز باستمرار. وال أقصد أن جميعها 
علنية، فبعضها طي الكتمان، وبعضها اآلخر علني، ويمكن ماحظة ذلك يطغي فوق السطح واإلحساس بذلك في األجواء«. االيام 
وحدها كفيلة بكشف »مؤامرة وارسو« وفضح المتآمرين, لكن مشكلة المجتمعين في وارسو أنهم ال يدركون ان الشعب الفلسطيني 
تجاوز تلك المؤتمرات منذ امد بعيد, وال ينظر لنتائجها, وكل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية, لن تجعله يتراجع 
قي���د أنمله عن طريق الجهاد والمقاومة, حتى اس���ترداد حقوقه وانتزاع حريته, ودحر االحت���ال الغاصب عن أرضه, تأمروا كيفما 

تشاؤون فقد تخطينا كل المؤامرات. 

لقد تخطينا كل المؤامرات

الحوار في موسكو.. ما الجديد؟! 
هيثم أبو الغزالن

رأي
تناقلت وس���ائل اإلعام المختلف���ة مؤخرًا صورة 
لبعض ش���خصيات الوف���ود الفلس���طينية التي 
ذهبت للعاصمة الروس���ية موسكو؛ لخوض جولة 
جديدة من الحوار الفلس���طيني- الفلسطيني في 
إط���ار الس���عي للمصالحة الفلس���طينية، الصورة 
ُتظهر ه���ذه الش���خصيات السياس���ية تضحك 
بانشراح وتقهقه بارتياح، ما لفت االنتباه أن تلك 
الصورة الضاحك���ة القت الكثير م���ن التعليقات 
الس���اخرة التهكمي���ة عل���ى صفح���ات التواصل 
االجتماع���ي، ربم���ا بس���بب التناقض بي���ن حالة 
الضح���ك التي تبعث على الس���رور، وحالة البؤس 
الت���ي تبعث على الحزن كما يعيش���ها الش���عب 
الفلس���طيني، وهذا التناقض بين المش���هدين- 
الُمضح���ك والُمحزن- مدعاة ألن نلقي الضوء حوله 

لمعرفة ما الذي أضحكهم؟!. 
وقبل ذلك م���ن المفيد إلقاء الضوء على أس���باب 
الضح���ك باعتباره أحد األش���كال الت���ي ُيعّبر بها 
اإلنس���ان ع���ن مش���اعره وعواطفه ف���ي المواقف 
المختلف���ة، ومنها المواق���ف الُمضحكة والنكتة 
اللطيف���ة، أو الس���خرية م���ن اآلخري���ن كنوع من 
العدوانية تجاهه���م، أو في المواقف المتناقضة 
التي ُتخالف توقعاتنا، والضحك وس���يلة للتعبير 
عن مش���اعر الس���عادة والمرح والس���رور، ووسيلة 
للتواص���ل االجتماعي والتعاط���ف المتبادل بين 
بني البشر. وقد يكون الضحك وسيلة دفاعية ضد 
مواقف الخوف المختلفة، أو التنفيس عن رغباتنا 
الداخلية حسب نظرية التحليل النفسي، ويدخل 
ف���ي إطارها الضحك الهس���تيري كعرض لمرض 
اضطراب الهوس -االكتئ���اب، أو رد فعل لصدمة 
نفس���ية قوية، وقد يضحك اإلنسان في المواقف 
المأساوية عند س���ماع خبر محزن كالمثل القائل 

)شرُّ البلّيِة ما يضحك(، فهل هذا ما أضحكهم؟! 
المثل القائل ) شرُّ البليِة ما ُيضحك( ينطبق  على 
حالتنا الفلس���طينية، فيكون فيها الضحك بديًا 
عن الم���وت ُحزنًا، والس���خرية بدي���ًا عن الهاك 
قه���رًا، والتهكم بدي���ا من االحتق���ار نكدًا. وهو 
نوع من الكوميديا الس���وداء الت���ي تتحول فيها 
المواقف الجادة المأس���اوية الُمحزنة، إلى مواقف 
هزلية س���اخرة مضحك���ة، كمخرج لحال���ة العجز 
والفشل والشلل في مواجهة أزماتنا المستعصية 
ومآزقنا العميقة، فالبلية التي يعيش���ها الشعب 
الفلس���طيني، والبل���وى الت���ي تخّيم عل���ى ليله 
الحال���ك الس���وداء، رغ���م أن أساس���ها ومنبعها 
االحتال الصهيوني لفلسطين وما سببه للشعب 
الفلس���طيني بأس���ره من معاناة ومآٍس أدت إلى 
وق���وع نصفه تحت االحت���ال والنصف اآلخر في 
الش���تات، إال أن بعض هذا الب���ؤس هو ما فعلناه 

نحن بأيدينا، أو ما فعله الساسة بشعبهم. 
فه���ل الذي أضحكه���م هو البؤس ال���ذي فعلناه 
بأنفس���نا، من إقامة س���لطة تح���ت االحتال بداًل 
من إقامة »س���لطة الش���عب الوطنية المس���تقلة 
الُمقاتل���ة على جزء من األرض الفلس���طينية يتم 
تحريره���ا«، وأقمنا نظام سياس���ي تحت س���قف 
أوس���لو ُيعاني من الش���يخوخة والش���لل والعجز، 
وُيعاني من أزمة الش���رعية في أهم مؤسس���اته 
– الرئاس���ة والتش���ريعي -، ويتجاه���ل أنن���ا في 
مرحلة تحرر وطني ولي���س في مرحلة بناء الدولة. 
وعموده الفقري س���لطة تقف حاجزًا بين االحتال 
والمقاومة، اس���تطاع االحتال ف���ي ظل وجودها 
واس���تخدامها  والتهويد،  االس���تيطان  مضاعفة 
جس���رًا للوصول إلى العواص���م العربية والتطبيع 
والتحال���ف مع األنظمة العربية، فهل هذا س���بب 

جيد للضحك؟!. 
وه���ل ال���ذي أضحكه���م ه���و عجزنا ع���ن تجاوز 
االنقسام منذ عقٍد ونيف من الزمان، وما تبعه من 
مناكفات وعقوبات أرهقت الشعب قبل أن ُترهق 
الفصائل، وأصبح لدينا س���جوٌن صغيرة لما ملكت 
أيدينا من مواطنين، سجاٌن ُيمسك سجان، داخل 
الس���جن الكبير الذي ُيمس���ك مفاتيحه االحتال، 
وما االستبداد في الممارسة السياسية عنا ببعيد، 
والفساد في مؤسس���اتنا السلطوية وغيرها أقرب 
إلين���ا من حب���ل الوري���د، حتى أصبحنا نس���تحق 
ش���هادة الجودة في إدارة الب���ؤس، ومظاهره تمأل 
البر والبحر بما كسبت أيدينا، وخير دليل على ذلك 
الب���ؤس طوابير الخريجي���ن الواقفين على أرصفة 
البطال���ة القاتمة، وجيوش العاطلي���ن عن العمل 
التائهين وس���ط صحراء الفقر القاحلة، وحش���ود 
المتس���ولين عل���ى أب���واب الش���ؤون االجتماعية 
والجمعيات الخيرية الُمذل���ة، وأفواج المهاجرين 
الفاري���ن م���ن المجهول إلى المجه���ول، ومواكب 
الموظفي���ن واألس���رى المحررين وذوي األس���رى 
باالنضمام  عليهم  والمحكوم  رواتبهم  المقطوعة 

إلى أحد أصناف البؤساء السابقين. 
م���ا الذي أضحكهم ؟!، س���ؤال اس���تفهامي ُيراد 
���ب وربما التوبي���خ أو التهك���م، أطلقُه  ب���ه التعجُّ
نش���طاء التواصل االجتماعي الشباب، تعبيرًا عن 
حالة فقدان الثقة بالسياس���يين، وانعدام اأُلفق 
السياسي، وانس���داد األمل بمس���تقبل أفضل... 
ولكي يس���تعيدوا الثق���ة واأُلفق واألم���ل أمامنا 
مشوار طويل يبدأ من اس���تعادة الوحدة الوطنية 
الفلس���طينية وينته���ي بإع���ادة بناء المش���روع 
الوطني الفلسطيني، وصواًل إلى التحرير والعودة 

واالستقال.

ما الذي أضحكهم؟!
د. وليد القططي

مع عزم "االحتال اإلس���رائيلي" تش���ريح جثمان الش���هيد األس���ير فارس بارود أجدد دعوتي لعدم القبول بتشريح جثامين 
ش���هدائنا وبمقدمتهم أس���رانا على يد االحتال. وكأني بهم يصرخون فينا.."ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا".. وإن كان من 
ب���دٍّ فلَم ال يكون في مش���افينا بعيدا عمن قتلونا.".. ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا"وهل من أحد يتوق���ع من الجاني إثبات 
جريمته بحق المجني عليه... "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا" وأي تشريح لشهيد بعد 28 عاما في األسر سيقف على قتلهم 
وقهرهم لنا في كل تلك الس���نين و األيام... "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا" ألن ذلك "يبي���ض" وجه القاتل المحتل وكأنه 
حريص على كش���ف الحقيقة!! .. "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا"ألنهم س���رقوا أعمارنا ونحن أحياء فلماذا تتركوهم يسرقوا 
أعضاءنا ويقطعوننا ونحن ش���هداء... "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا"وإن لم تصدقوا سرقتهم األعضاء فاسألوا أطباء قلب 
األطفال لماذا فتح أطباء اإلحتال أجس���اد أطفالنا في عديد المواضع غير الصدر!!.. "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا" فمن لم 
يصّدق أنهم يقتلوننا ونحن أحياء فكيف يصّدق أنهم قتلونا ونحن ش���هداء. "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا".. وإن شرحونا 
عنوة فا يش���اركهم أحد منكم... "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا".. فكم من شهيد منا قضى على أيديهم وشرحوه وكانت 
النتيجة "وفاة طبيعية".. "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا".. هل نس���يتمونا نحن عرفات جرادات وعزيز عويسات وعبد الفتاح 
رداد وصحبنا األس���رى الش���هداء... "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا".. قولوا لنا كم مرة ش���ّرحتم لهم جنودًا ومستوطنين في 
مش���افينا للتأكد من س���بب الوفاة أو كم مرة شاركتم أو حتى طالبتم بالمشاركة بالتشريح... "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا".. 
ألننا نبغضهم ويبغضوننا وعرفوا عاجنا ولم يفعلوا أعواما طويلة.. "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا".. اسألوا مشافي الدنيا من 
يمكث في مشفى17عاما دون خروج من عاج إنهم إخوتنا منصور موقدة ومعتصم رداد وخالد وناهض وصحبنا في "مقصلة 
الرملة".. "ال تقبلوا تشريحهم جثاميننا".. ألم تسمعوا إعام عدونا عندما أعلن عن الشهيد منا عزيز عويسات قالوا:"دوم ليف"/ 

سكتة قلبية وحماس وهاجم سجان لكي يكون "مبرر" سحله وقتله حاضرا وتبرئة ساحتهم قبل تشريحه.
"ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا".. ألم تروا أنهم بعد تشريحنا في العم منا عزيز عويسات أبقوه رهينة حقدهم ولم 
يفرجوا عنه ليقهروكم أنتم هذه المرة... "ال تقبلوا تش���ريحهم جثاميننا".. اسألوا أطباءنا وحقوقيينا وقبلهم إخوتنا 
األس���رى أي "مبضع" وتشريح سيلج سني أس���ر طوال .. أي تشريح س���يصل للمخدرات في "أدويتهم" و"للبوسطة" 
و"االقتحام���ات" و"الع���زل" و"قهرنا بحرماننا رؤي���ة أهلينا وفقدهم" و"التعذيب الجس���دي والنفس���ي".... "ال تقبلوا 
تش���ريحهم جثاميننا".. أال يكفي استمرار اعتقال س���امي أبو دياك وصحبنا األسرى منتهيي األهلية الصحية في 
"الرملة" لتتأكدوا أنهم ُيجهزون علينا الواحد تلو اآلخر وال يريدون حتى خروجنا بأكياس حقدهم األسود... "ال تقبلوا 

تشريحهم جثاميننا" ونوصيكم أن توصوا شعبنا بوصيتنا لكم عل جثامينكم تسلم مما لم تسلم منه جثاميننا.

»ال تقبلوا تشريحهم لجثاميننا« 
خضر عدنان
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رام الله/ االستقالل:
بي���ن تقري���ر ص���ادر ع���ن الجه���از المرك���زي لإلحصاء 
الفلس���طيني أن مع���دالت البطالة في الضف���ة الغربية 
سجلت انخفاضا خالل عام 2018 وقابله ارتفاع في قطاع 

غزة في نفس الفترة الزمنية.
وأوضح التقرير الصادر أمس األربعاء وجود تفاوت كبير 
في مع���دل البطالة بين الضف���ة الغربية وقطاع غزة في 
العام 2018، حيث بلغ في قطاع غزة %52 مقابل 44% 
في العام 2017، بينما بل���غ المعدل في الضفة الغربية 
%18 و%19 على التوالي، أما على مستوى الجنس فقد 
بل���غ المعدل %25 للذكور مقابل %51 لإلناث في العام 

.2018
كما كشف التقرير وجود فجوة  في المشاركة في القوى 
العاملة بين الذكور واإلناث، مبّينًا أن 7 من كل 10 ذكور 
هم مش���اركون في القوى العامل���ة مقابل 2 من كل 10 

إناث.
وأوض���ح أن هناك فرقًا ملحوظًا بزيادة نس���بة مش���اركة 
اإلناث في القوى العاملة في قطاع غزة عنها في الضفة 
الغربية حيث بلغت النس���بة %26 في قطاع غزة مقابل 

و%18 في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بأعداد العاملين في الس���وق المحلي بين 
الع���ام 2017 والعام 2018، لفت التقرير اإلحصائي إلى 
وجود ارتفاع في عدد العاملين في الس���وق المحلي من 
823 أل���ف عامل في العام 2017 الى 827 ألف عامل في 
العام 2018، اذ ارتفع العدد في الضفة الغربية بنس���بة 
%5، بينم���ا انخفض العدد في قطاع غزة بنس���بة 9% 

لنفس الفترة.

ويعتبر قطاع الخدمات والفروع األخرى األكثر استيعابًا 
للعاملين في السوق المحلي حيث بلغت نسبة العاملين 
في���ه أكثر من ثلث العاملين ف���ي الضفة الغربية مقابل 

أكثر من النصف في قطاع غزة.
كما بلغ معدل س���اعات العمل األسبوعية للمستخدمين 
بأج���ر في الضفة الغربية 43.8 س���اعة أس���بوعيا مقابل 
37.3 س���اعة في قطاع غزة، كما بلغ مع���دل ايام العمل 
الشهرية 22.8 يوم عمل في الضفة الغربية مقابل 22.6 

في قطاع غزة.
وحول عدد العاملين في »اسرائيل« والمستوطنات، أفاد 

التقرير بأن العدد بل���غ حوالي 127 ألف عامل في العام 
2018 وكانت الحصة األكب���ر لمن لديهم تصاريح عمل 
بنسبة %59 منهم والعاملون دون تصاريح عمل بنسبة 
%30 أما حاملو البطاقة االسرائيلية أو جواز سفر أجنبي 

بلغت نسبتهم حوالي 11%.
فيما بلغ عدد العاملين في المستوطنات اإلسرائيلية 22 
ألف عامل في الع���ام 2018 مقارنة ب� 21 ألف عامل في 

العام 2017.
وسجل قطاع البناء والتش���ييد أعلى نسبة تشغيل في 
»إس���رائيل« والمس���توطنات والتي تش���كل %64 من 

إجمالي العاملين الفلسطينيين  هناك.
وح���ول معدل األج���ر اليومي للعاملين في »إس���رائيل« 
والمس���توطنات بي���ن العام 2017 والعام 2018، أش���ار 
القرير إلى انه ارتفع بمقدار 16 شيقال ليصل 243 شيقال، 
موضح���ا أن %70 من العاملين هم من المس���تخدمين 
بأجر، مقاب���ل %26 يعملون لحس���لبهم الخاص وأرباب 
عمل، و%4 كأعضاء أس���رة غير مدفوعي األجر، فيما يبلغ 
نحو %50 من المس���تخدمين بأجر ف���ي القطاع الخاص 
يعملون دون عقد عمل، و%25 يحصلون على مساهمة 
في تموي���ل التقاعد/ مكافأة نهاي���ة الخدمة، بالمقابل 
أقل من نصف المس���تخدمات بأجر في القطاع الخاص 

)%43( يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة األجر.
كما أش���ار القرير إلى وجود انخفاض ملحوظ في نس���بة 
المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون 
أج���رًا ش���هريًا أقل من الح���د األدنى لألجر ف���ي الضفة 
الغربية م���ن %18 إلى %12 بين الع���ام 2017 والعام 
2018، كما انخفضت النسبة في قطاع غزة من %81 إلى 

%72 خالل نفس الفترة.
ولف���ت التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض النس���بة 
في كل م���ن الضفة الغربية وقطاع غزة إال أن الفجوة في 
معدل األجر الش���هري ال تزال كبي���رة، حيث بلغ المعدل 
671 ش���يقال في قطاع غ���زة مقابل 1,076 ش���يقال في 

الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بعمالة األطفال، أش���ار التقرير إلى ارتفاع 
تلك العمالة ف���ي الضفة الغربية عنه���ا في قطاع غزة، 
حيث تبّين أن %4 من األطفال )10-17( س���نة عاملون، 

بواقع %5 في الضفة الغربية و%2 في قطاع غزة.

اإلحصاء: انخفاض معدالت البطالة في الضفة وارتفاعها في غزة

رام الله/ االستقالل
اتف���ق اتح���اد مس���توردي المركبات المس���تعملة في 
فلس���طين، م���ع وزارة المالي���ة، على حل أزمة الرس���وم 
عل���ى  األخي���رة  الت���ي كان���ت فرضته���ا  الجمركي���ة 

المستوردين.
وبحس���ب االتف���اق المب���رم، ف���إن ارتفاعا عل���ى القيم 
الجمركية سيطبق بنس���بة متوسطها %15 مقارنة مع 

%40 كانت مطروحة سابقا.
وبحس���ب محمود نوف���ل، رئيس لجن���ة المفاوضات مع 
اتحاد مستوردي المركبات، فإن المستهلك لن يتحمل 

شيكال واحدا من الزيادات المرتقبة.
وق���ال نوفل في تصريحات لش���بكة أجي���ال اإلذاعية، 

األربعاء، إن الزيادة سيتحملها كل من التاجر والمستورد 
مناصفة، على أن ال يتحمل المستهلك أية زيادات.

ويعني ذلك أن الزيادات الجمركية س���تبلغ قيمتها 15 
ألف شيكل على كل قيمة جمركية ب� 100 ألف شيكل، 

سيتحملها التاجر والمستورد.
كما اتف���ق الجانبان على تحديد الس���ماح ب���� 30 يوما 
مقارنة مع 5 أيام في المقترح الس���ابق و60 يوما مطبقة 

فعليا.
وكانت وزارة المالية الفلس���طينية، أقرت قبل نحو شهر 
من االن، رزمة إجراءات على قطاع المركبات المس���توردة 
)الجديدة والمس���تعملة(، سيرفع أحدها على األقل، من 

أسعار السيارات التي سيتم استيرادها في 2019.

ومن ضمن اإلج���راءات التي أقرتها المالية، رفع س���عر 
المركب���ة ف���ي 2019 وه���و االس���تهالك، وه���و زيادة 

سيتحملها الزبون أكثر من التاجر.
ويقصد باالستهالك خفض بنسبة تصل إلى %42 من 
س���عر المركبة حتى موديل 4 سنوات سابقة، بينما تم 
خفض االس���تهالك إلى %36 اعتبارا من 2019، وكلما 

كانت نسبة االستهالك أعلى كان ذلك أفضل للزبون.
وبل���غ عدد المركب���ات المرخصة ألول مرة في س���جالت 
وزارة النق���ل والمواصالت خالل العام 2018 في الضفة 
الغربية، حوالي 31720 مركبة، منها  5370 مركبة وكالة 

» صفر كيلو » و26350 مركبة مستعملة.

تعرف على اتفاق مستوردي السيارات 
المستعملة مع المالية برام الله

االستقالل/ وكاالت:
وقع س���فير فلس���طين لدى مصر، مندوبها الدائم في الجامع���ة العربية دياب اللوح، 
ف���ي مقر األمانة العامة للج���امعة، أمس األربع���اء، وثيقة التصديق الخاصة باتفاقية 
التع���اون الجمركي العربي. وقال الس���فير اللوح، إنه وق���ع الوثيقة بتفويض من وزير 
الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نيابة عن وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، 
وج���رى ايداعها لدى األمانة العامة للجامع���ة العربية بناء على القرار الوزاري للمجلس 

االقتصادي واالجتماعي 2058دع 96 بتاريخ 3 /9/ 2015 .
وأضاف أن االتفاقية تعتبر إحدى مالمح ش���خصية دولة فلس���طين المس���تقلة ذات 

السيادة الكاملة، وستفتح آفاق التعاون مع الدول العربية الشقيقة.
وأوض���ح قطاع الش���ؤون االقتصادية في الجامعة، أن فلس���طين ه���ي الدولة الثالثة 
الت���ي توقع على تلك االتفاقية، بعد المملكة األردنية الهاش���مية، والمملكة العربية 

السعودية .

القاهرة: فلسطين توقع على 
اتفاقية التعاون الجمركي العربي

رام الله/ االستقالل
تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع عش���رة االف 
ومائة وخمسة واربعين )10145( قضية جمركية 
وضريبي���ة واقتصادي���ة وصحي���ة وزراعي���ة في 
المحافظات الش���مالية »الضفة الغربية المحتلة« 

خالل العام الماضي 2018 موزعة.
وأش���ار تقري���ر االنج���ازات الس���نوي للجهاز أن 
الضابط���ة تعامل���ت م���ع 8107 قضاي���ا ضريبية 
وجمركية تم تحويله���ا الى وزارة المالية والدوائر 
المختص���ة لتصويب أوض���اع أصحابه���ا المالية 
واالدارية، و 1074 قضية اقتصادية، و195 قضية 
صحي���ة، و367 قضية ف���ي مج���ال الزراعة، و27 
قضية في مجال االتصاالت، و109 قضايا تتعلق 
بالبترول، وذلك خ���الل عمل طواقم الضابطة التي 
س���يرت 16797 دورية على مداخل المدن ومهام 

استخبارية خالل العام الماضي.
وضبط الجهاز خالل الع���ام الماضي 531 طنا من 
الم���واد الغذائية الفاس���دة ومنتهية الصالحية، 
وص���ادر واتلف 5232 قطعة م���ن االلعاب النارية 
والمخالفة  الت���داول  الممنوعة من  والمفرقع���ات 
لشروط الس���المة، وصادر 1806 شرائح اتصاالت 
وبطاقات شحن رصيد لشركات خلوية اسرائيلية، 
كما ضبط الجهاز وصادر 4527 لترًا من المبيدات 
الزراعية المس���رطنة، وضب���ط 287851 لترا وقود 
مهرب في ذات العام، واش���ار التقرير الى ارتفاع 
عدد عمليات ضبط الوقود المهرب العام الماضي 

بنسبته %272 مقارنة من العام 2017.
كم���ا بل���غ ع���دد القضاي���ا المتعلق���ة ببضائ���ع 
المستوطنات التي تعامل معها الجاهز 28 قضية 
تم خاللها ضب���ط ومصادرة 74449 كيلوغرامًا من 

منتج���ات المس���توطنات المهربة الى االس���واق 
المحلية.

وح���ول قضاي���ا الس���جائر المحلي���ة الت���ي يتم 
تصنيعها محليا دون الحص���ول على التراخيص 
الالزم���ة ول���م تس���توف الرس���وم الجمركية فقد 
تعاملت طواقم الضابطة الجمركية مع 214 قضية 
ت���م خاللها ضب���ط 76354 علبة س���جائر، كما تم 
ضبط 7653 كيلو غرام معس���ل مهرب، و94104 
علب سجائر اجنبية مهربة في 636 عملية ضبط، 
و14870 علبة فالتر مهربة خالل 35 عملية ضبط.

ووف���ق التقرير اغلق جهاز الضابطة الجمركية 50 
منشأة تجارية مخالفة خالل العام الماضي.

واشار الى ان جهاز الضابطة عقد 78 دورة تدريبية 
استفاد منها 350 ضابطا وفي اطار تطوير قدرات 

منتسبي الجهاز.

رام الله/ االستقالل
وقع رئيس حكومة تسيير األعمال رامي الحمد الله، مع السفير الياباني لدى 
فلسطين تاكاش���ي اوكوبو، أمس األربعاء، مذكرة تفاهم حول اتفاقية منحة 
من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي »جايكا«، بقيمة 17 مليون دوالر، لتنفيذ 

مشروع تحسين نظام الجمع والنقل إلدارة النفايات الصلبة.
وجرى توقيع االتفاقية بحضور: وزير المالية والتخطيط ش���كري بشارة، ووزير 
الحكم المحلي حس���ين األعرج، وعن الجان���ب الياباني رئيس مكتب »جايكا« 

في فلسطين تويشا ابي.
يذكر أن المش���روع يغطي الضفة الغربية وقطاع غزة، ويهدف الى توس���عة 
خدم���ة جمع النفايات، من خالل تزويد 14 مجلس���ا مش���تركا بمركبات جمع 
النفايات والمعدات الثقيلة التي ستس���اهم في تحسين البيئة المعيشية، 

وحماية البيئة والطبيعة.

الضابطة الجمركية تتلف 531 طنًا
 من المواد الغذائية الفاسدة بالضفة

الحمد الله وسفير اليابان يوقعان 
مذكرة تفاهم حول منحة من 
»جايكا« بقيمة 17 مليون دوالر
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الخرطوم/ االستقالل: 
تعه���دت قوى المعارضة الس���ودانية، 
خ���الل مؤتم���ر صحافي عقدت���ه امس 
االربعاء في العاصمة الخرطوم، بمواصلة  
س���قوط  حتى  الش���عبية  االحتجاجات 

نظام الرئيس عمر البشير.
وأكدت قوى المعارضة، التي ينضوي في 
إطارها كل من »تجمع المهنيين« و«نداء 
الس���ودان« و«التحالف االتحادي« و«قوى 
االجم���اع الوطني«، أن »الثورة مس���تمرة 
حتى س���قوط النظام«، داعي���ًة الحكومة 
للتنحي من أجل حقن دماء السودانيين. 
كم���ا طالبت القوات النظامي���ة باالنحياز 
للش���عب، وإيقاف س���فك الدماء. وأكد 
ممثل »تجمع المهنيين الس���ودانيين«، 
محمد يوس���ف أحم���د المصطفى، خالل 
المؤتم���ر الصحافي، أن »ال تراجع عن كل 
المطالب الت���ي رفعناها، وال بد للثورة أن 
تنتصر«، الفتًا إل���ى أن القوى المعارضة 
»منكبة على تفعيل مش���اركة كل المدن 
ف���ي االحتجاج���ات الش���عبية، ورس���م 

مستقبل البالد«.
إل���ى تفعيل  وأضاف »نس���عى كذلك 
مجموع���ات المطالب، حت���ى تكون جزءًا 
من جس���د الثورة، مثل ق���وى النازحين 
وضحايا الس���دود والمزارعين«، مشددًا 
على أنه »ال بد أن يك���ون أهل الهامش 

جزءًا من التغيير، إل���ى جانب العاملين 
في الخارج )المغتربين والمهاجرين(«.

المهنيي���ن  »تجم���ع  ممث���ل  وأك���د 
ف���ي  »المض���ي  عل���ى  الس���ودانيين« 
التمس���ك بالمب���ادئ، وأبرزه���ا الحرية 
التامة ف���ي التعبير واالعتق���اد لجميع 
السودانيين«، مشددًا على أنه »ال بد من 
محاسبة الجميع من أركان النظام الذين 
ارتكبوا جرائم«، ومش���يرًا إلى أن »تجمع 
المهنيين ال يمل���ك حق العفو وال غيره 

بل الضحايا انفس���هم من يملكون هذا 
الحق«.

من جهته، أكد الرئيس السوداني عمر 
البش���ير، امس األربعاء، أن العام الحالي 
س���يكون عام الس���الم وإيق���اف صوت 
البش���ير، في حديث  البندقية. وأضاف 
أمام قوات الدفاع الش���عبي بالخرطوم، 
أن كل مساعي الحكومة تتمثل بإكمال 

السالم وإقناع المتمردين بجدواه.
وحرص البشير، الذي يطالبه المحتجون 

بالتنحي عن الحكم، على تجديد التأكيد 
عل���ى أهمية ق���وات الدفاع الش���عبي، 
قائاًل إنها »قوات ش���عبية تم انشاؤها 
في التس���عينيات، لمس���اعدة الجيش 
السوداني في حربه في جنوب السودان 
ومناطق أخرى اندلع فيها نزاع مس���لح«، 
متعهدًا في الوق���ت ذاته بتحويل دور 
الدف���اع الش���عبي من حم���ل البندقية 
إلى بناء السالم عبر تش���ييد المدارس 

والمستشفيات وزيادة اإلنتاج«.

السودان: المعارضة تتعهد بمواصلة االحتجاجات حتى سقوط النظام

الرباط / االستقالل:
يعتزم ناشطون مغاربة الدعوة إلى احتجاج في مدينة الدار البيضاء اليوم 
الخميس، لمنع حفٍل للمطرب الفرنس���ي اليهودي م���ن أصول جزائرية، 

إنريكو ماسياس، على خلفيه »دعمه« لجيش االحتالل اإلسرائيلي.
ومن المنتظر أن يحيي »ماس���ياس« حفاًل فنًيا بالدار البيضاء اليوم، رغم 
دعوات المقاطعة المتواصلة، حيث أكد حضوره في تصريحات لوس���ائل 

إعالم فرنسية األسبوع الماضي.
وقال���ت مجموع���ة العمل الوطني���ة من أجل فلس���طين بالمغ���رب )غير 
حكومية(، عبر صفحتها على »فيسبوك«: »إنها ستنظم وقفة احتجاجية 
أمام الس���ينما التي س���تعرف حفل الصهيوني الضالع مع جرائم الكيان 
الغاصب ألرض فلس���طين إنريكو ماس���ياس، للتعبير ع���ن رفضها لهذا 

الحفل«.
وأضافت أن »مكونات الش���عب المغربي السياسية والنقابية والحقوقية 
والثقافي���ة والجمعوية، تقول بصوت واح���د ال للتطبيع مع الصهاينة، ال 
لحفل من يمجد ويدعم الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني«.

ودعا عدد من الناشطين عبر منصات التواصل االجتماعي إلى منع الحفل، 
بالتزامن مع عريضة أطلقها مثقفون وأكاديميون لمنعه.

بدورها، قالت الحملة المغربية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل 
)غير حكومية( في بيان س���ابق لها، إن ماس���ياس »يحب تقديم نفس���ه 
كفنان للس���الم، والحقيق���ة أنه مدافع عن الجيش اإلس���رائيلي واحتالل 

فلسطين«.
وبحس���ب البيان، فإن المطرب الفرنس���ي »ينش���ط في جمعية اس���مها 
ميكدال، مخصصة لدعم جنود الوحدة المكلفة بحراس���ة الحدود اسمها 

ماكاف، ومعروفة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين«.

ناشطون مغاربة يعتزمون منع 
حفل غنائي داعم لالحتالل

القاهرة/ االستقالل: 
نف���ذت الداخلي���ة المصرية، أم���س األربعاء، حكًم���ا بإعدام 3 
»معارضين« أدينوا في قضي���ة إثر إدانتهم بقتل ضابط كبير 
في أحداث مدينة كرداس���ة غربي القاهرة في سبتمبر / أيلول 

2013، وفق مصادر.
وأوضح���ت مصادر قانونية وحقوقي���ة مصرية، منها الحقوقي 
عالء عبد المنصف، في تصريحات صحفية، أن »الداخلية نفذت 
حكم اإلعدام بحق 3 معارضي���ن مدانين في مقتل اللواء نبيل 
ف���راج«، دون تفاصيل أكثر. واألس���ماء التي ت���م تنفيذ الحكم 
بحقها هم »محمد س���عيد فرج، ومحمد عبد الس���ميع حميدة، 

وصالح فتحي حسن«، بحسب المصادر ذاتها.
والخمي���س، نف���ذت الداخلي���ة المصري���ة، حكًم���ا بإع���دام 3 
»معارضين« آخرين أدينوا في قضية قتل نجل قاضي ش���مالي 

البالد، في حادث يعود لقبل نحو عام.
ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية بشأن تنفيذ تلك اإلعدامات 
، فيما لم يتس���ن الحصول على تصريحات من محاميي أو ذوي 

من نفذ بحقهم الحكم.

وفي 20 يناي���ر / كانون الثاني 2018 أي���دت محكمة النقض 
)أعلى محكمة طعون مصرية( حكم اإلعدام بحق 3 أش���خاص، 
وخفف���ت الحكم الص���ادر باإلعدام بحق 4 آخرين إلى الس���جن 
المؤبد )25 عاما(، وتأييد عقوبة السجن 10 سنوات ل� 5 آخرين، 
أدينوا بتهم من بينها قتل اللواء نبيل فراج في سبتمبر 2013.

وفي 24 س���بتمبر/ أيلول 2016، قضت محكمة جنايات شمال 
القاهرة، في إعادة محاكم���ة المتهمين للمرة الثانية واألخيرة، 
بإعدام 7 متهمين والس���جن 10 س���نوات ل� 5 آخرين، وببراءة 
متهم واحد، عقب إحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي بجلس���ة 

30 يوليو / تموز من العام ذاته.
وتعود القضية إلى 19 س���بتمبر / أيل���ول 2013، عقب اقتحام 
قوات من الشرطة والجيش مدينة كرداسة غربي القاهرة لضبط 
ع���دد من المتهمين في »قضايا عنف«، وأس���فرت العملية عن 
مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة حينها، وإصابة 
9 عناصر من الجيش والش���رطة، واتهمت النيابة 23 ش���خصا 
بينهم 12 حضوريا بقتل فراج، والش���روع في قتل ش���رطيين، 

وحيازة أسلحة، وهي تهم نفاها المتهمون.

االستقالل/ وكاالت: 
أضافت المفوضي���ة األوروبية أم���س األربعاء الس���عودية إلى 
قائمة الدول التي تهدد التكتل بس���بب تهاونها مع عمليات 
غسيل األموال وتمويل »اإلرهاب«، في خطوة من شأنها التأثير 
سلبيا على س���معة الدولة وتعقيد عالقاتها المالية مع االتحاد 
األوروب���ي. وف���ي المجمل، تض���م القائمة 23 دول���ة ومنطقة، 
هي: أفغانستان وس���اموا األميركية وجزر الباهاما وبوتس���وانا 
وإيران والعراق وليبيا  الش���مالية وإثيوبيا وغانا وغوام  وكوريا 

والسعودية  وساموا  ريكو  ونيجيريا وباكس���تان وبنما وبويرتو 
وسريالنكا وس���وريا وترينيداد وتوباغو وتونس والجزر العذراء 
األميركية واليمن. وسيتعين على بنوك االتحاد األوروبي إجراء 
فحوص إضافية عل���ى المدفوعات المتعلق���ة بكيانات الدول 

والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
وقالت فيرا جيروف���ا المفوضة األوروبي���ة المكلفة بالعدل في 
مؤتمر صحفي في ستراسبورغ إن االتحاد األوروبي عزز ترسانته 
التشريعية في مجال مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 

حتى ال يصبح مالذا آمنا لألموال المشبوهة.

وأكدت أن االتحاد األوروبي يحرص من خالل هذه التش���ريعات 
الصارمة على حماية نظامه المصرفي، وأن القائمة -التي وضعت 
بعد استش���ارة الدول األعضاء في االتحاد- هي بمثابة تحذير 

للدول التي تتهاون في مراقبة أنظمتها المصرفية. 
وبدأ التحرك في االتحاد األوروبي إلضافة السعودية إلى القائمة 
الش���هر الماضي، في ظل تزايد الضغ���ط الدولي على الرياض  
عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية 

بالده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين األول الماضي.
وتس���تند المفوضية بشكل أساس���ي إلى معايير تستخدمها 
قوة مه���ام التحرك المالي، وهي هيئة دولية معروفة اختصارا 
باس���م »فاتفا« تضم الدول الغنية، ومهمتها محاربة غس���يل 
األموال وتمويل اإلرهاب. وكانت السعودية قد فشلت في نيل 
العضوية الكاملة في هيئة »فاتفا« في سبتمبر/أيلول الماضي، 
بعدما قررت الهيئة أن الرياض لم تحقق المتطلبات الضرورية 
للعضوي���ة في مجال محاربة تمويل اإلرهاب وغس���يل األموال، 
وال س���يما التحقيق والمحاكمة لألفراد المتورطين في عمليات 

واسعة لغسيل األموال.

تنفيذ اإلعدام بحق 3 معارضين 
مصريين أدينوا بقتل ضابط كبير

إدراج السعودية ضمن قائمة
 دول تهدد أمن االتحاد األوروبي

بروكسل/ االستقالل: 
بدأت ام���س  األربعاء، أعم���ال اجتماع وزراء 
دف���اع ال���دول األعض���اء في حلف ش���مال 
األطلس���ي )الناتو(، بمق���ر الحلف بالعاصمة 

البلجيكية بروكسل.
وفي كلمته بالمناس���بة، ق���ال األمين العام 
للحل���ف، ين���س س���تولتنبرغ، إن الجلس���ة 
األولى س���تركز على معاهدة القوى النووية 

المتوسطة المدى مع روسيا.
انتهكت ولس���نوات  أن »روس���يا  وأض���اف 
عديدة، معاهدة القوى النووية المتوس���طة 
الم���دى، م���ن خالل تطوي���ر واختب���ار نظام 

صواريخ ›إس إس سي 8-«.

ومطلع فبراير الجاري، أعلن الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب، انس���حاب بالده من »معاهدة 
الق���وى النووية متوس���طة الم���دى« متهما 
روسيا إياها بانتهاكها، وهو ما نفته موسكو.

واعتب���رت واش���نطن أن الصاروخ الروس���ي 
الجديد »نوفاتور 9 إم 729« الذي يطلق عليه 
»الناتو« اس���م »إس إس سي 8-«، »ينتهك« 
المعاه���دة التي تحظر على الجانبين نش���ر 
صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا.

وردًا عل���ى ذل���ك، أعل���ن الرئيس الروس���ي 
فالديمي���ر بوتي���ن، تعلي���ق عم���ل ب���الده 
بالمعاهدة ذاتها، وأعلن موافقته على البدء 
بإنت���اج صاروخ متوس���ط المدى أس���رع من 

الصوت.
وفي 1987 وقع الرئيس األمريكي األس���بق 
رونالد ريغان والزعيم الس���وفياتي ميخائيل 
بموجبها  يلت���زم  معاه���دة  غورباتش���وف، 
البلدان بعدم اختبار أو نش���ر صواريخ تطلق 

من البر بمدى يتراوح بين 500 و5500 كم.
ووضعت الخطوة حًدا لنشر رؤوس حربية روسية 
من ش����أنها تهدي����د ال����دول األوروبية، س����يما 

الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
ويمثل وزير الدف����اع التركي خلوصي أكار، بالده 
في أعم����ال اجتماع����ات »الناتو« التي تس����تمر 
يومي����ن، وتتخلله����ا لق����اءات ثنائي����ة في مقر 

الحلف مع ممثلي الدول األعضاء.

بدء أعمال اجتماع وزراء دفاع »الناتو« ببروكسل

بيروت/ االستقالل: 
أعلنت السفارة األمريكية لدى بيروت أن الواليات المتحدة سلمت الجيش اللبناني شحنة صواريخ ذكية 

متطورة الدقة وموجهة بالليزر من نوع »APKWS« في إطار صفقة فاقت 16 مليون دوالر.
وقالت الس���فارة األمريكية في بيان نشرته أمس األربعاء على صفحتها ب�«فيسبوك«: »يسر الواليات المتحدة 
أن تعلن عن تس���ليم الجيش اللبناني ش���حنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر )من 
نوع APKWS(. وتقدر قيمتها بأكثر من 16 مليون دوالر«. وأضافت أن »هذه الصواريخ الموجهة بالليزر تمثل 
مكونا رئيسيا لطائرة A-29 Super Tucano الجديدة التابعة للقوات الجوية اللبنانية«. وشدد البيان على أن 
»تسليم هذه الش���حنة اليوم يعبر عن التزام حكومة الواليات المتحدة الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني 
بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان«. وذكرت السفارة األمريكية أن »الواليات المتحدة قامت منذ العام 

2005، باستثمار أكثر من ملياري دوالر في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني«.

أمريكا تسلم لبنان شحنة 
صواريخ ذكية موجهة بالليزر
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القدس المحتلة/ االستقالل
أف���ادت قن���اة »كان« العبري���ة، 
بالكابين���ت  وزراء  أن  األربع���اء، 
ال���وزراء  رئي���س  هاجم���وا 
اإلس���رائيلي، بنيامين نتنياهو، 
على خلفية تأجي���ل موعد اخالء 

قرية الخان األحمر بالقدس.
وذكرت القناة العبرية، إن الوزراء 
أكدوا أن نتنياهو كان قادرا على 
البدء بإخ���الء قرية الخان األحمر، 
خالل الش���هور الماضي���ة، وانه 
أج���ل لذلك، ك���ي يتزامن موعد 
الدعاية  ب���دء  االخالء م���ع موعد 

االنتخابية.
ونقلت القناة عن ه���ؤالء الوزراء 
قولهم: »إن نتنياهو تحدث عن 
اقتراب موعد اخالء الخان االحمر، 
وأنه يقوم بذلك من أجل كسب 
المزيد من األصوات من معسكر 
اليمين، خصوصا المستوطنين«.

الوزراء:  القناة، أضاف  وبحس���ب 
»نأمل من المستش���ار القانوني 
االخالء،  موعد  تأجي���ل  للحكومة 
حتى ال يكون ل���ه أي تأثير على 

االنتخابات القادمة.
الدعاية االنتخابية  الى أن  يشار 
س���تبدأ في إس���رائيل بش���كل 
رس���مي، بتاريخ 21 من الش���هر 

األحزاب  انته���اء  بع���د  الجاري، 
من تقدي���م قوائمها االنتخابية 
النهائي���ة للجن���ة االنتخاب���ات 

المركزية.

يحاول مزامنته مع موعد الدعاية االنتخابية

وزراء في الكابينت يهاجمون نتنياهو على 
خلفية تأجيل موعد إخالء الخان األحمر

القدس المحتلة/ االستقالل:
أقر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األربعاء، بمسؤولية كيانه عن 

الهجوم الذي وقع في منطقة القنيطرة السورية أول من أمس.
وأكد نتنياهو قب���ل مغادرته إلى بولندا لحضور مؤتمر وارس���و المقرر يومي 

األربعاء والخميس: »نعمل طوال الوقت ضد إيران بما في ذلك أمس«.
وقال: »أستطيع أن أقول بشكل ال لبس فيه أن الضغط االقتصادي محسوس 
على إيران والحكومات األوروبية تعل���م أن إيران دولة إرهابية.. وآمل أن يحل 

هذا المؤتمر المشكلة«.
وأش���ار تلفزيون )مكان( اإلس���رائيلي إلى أن »القصف ج���اء رًدا على تحركات 
لحزب الله اللبناني في مرتفعات الجوالن السورية، قرب المناطق الحدودية«.

وذكر أن »القصف رس���الة إس���رائيلية إلى حزب الله مفادها بأنها لن تسمح 
بإنشاء جبهة قتال ضد »إسرائيل« في مرتفعات الجوالن«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير جيش االحتالل اإلس���رائيلي األسبق إيهود باراك، إنه ال يطلب أية 
وظيفة في الحلبة السياس���ية، لكنه معنّي بتقديم المساعدة لتشكيل كتلة 

مانعة لضمان تغيير الحكم في »إسرائيل«.
وبحسب قناة »كان« العبرية، اعتبر باراك في حديث إذاعي األربعاء، أن رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، »يمس بأمن إسرائيل من خالل إطالق 
تصريحات متغطرسة«، في إشارة محتملة إلى تبني المسؤولية عن هجمات 

سوريا.
وأش���ار إلى أن نتنياهو، فّوت ع���دة فرص خالل الس���نوات الثالث الماضية 
للتوصل إلى تس���وية سياسية مع دول الخليج ومصر، تشمل مواجهة إيران، 
معتب���رًا أنه ال يمكن التقدم في هذا المج���ال دون التحدث بصورة جدية مع 

الفلسطينيين.
ووفق���ًا للقناة، أوض���ح باراك، أن رئيس حزب »العم���ل« آفي غباي، لم يعرض 
عليه االنضمام إلى حزبه، ولم يع���ده بمنحه المكان الثاني في قائمة الحزب 

للكنيست.

باراك يعلن نيته دعم 
»الكتلة المانعة« لتغيير 

الحكم في »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت صحيف���ة »هارت���س« ف���ي مق���ال 
لمراسلها يوتم بيرغر عن اآللية الجديدة التي 
لش���رعنة  بتطبيقها  االحتالل  ش���رعت دولة 
البناء على األراضي الفلس���طينية في الضفة 

الغربية.
اآللي���ة القانونية التي يجري الحديث عنها 
تس���تند إلى الم���ادة )5( من األمر بش���أن 

األم���الك الحكومي���ة في يهودا والس���امرة 
)الضف���ة الغربي���ة(، وتن���ص اآللي���ة على 
أن »كل صفق���ة ج���رت بحس���ن ني���ة بين 
المس���ؤول وبين ش���خص آخر في كل عقار 
اعتقد المس���ؤول في زمن الصفقة أنه من 
أمالك الحكوم���ة )حكومة االحتالل( لن يتم 
إلغاؤها، وس���تبقى س���ارية المفعول حتى 
إذا ت���م إثبات أن العقار ل���م يكن في ذلك 

الوقت من أمالك الحكومة«. المعنى هو أنه 
إذا كان المسؤول، أي اإلدارة المدنية )سلطة 
االحتالل(، قد اعتقد بحس���ن نية بأن األمر 
يتعلق بأراضي دول���ة في وقت تخصيصه 
األرض للمس���توطنين؛ ف���إن األرض تصبح 
شرعية للبناء عليها، حتى لو تبين بعد ذلك 
أنها لم تكن في ذلك الوقت تحت س���يطرة 

اإلدارة.

آلية جديدة تطبقها دولة االحتالل لشرعنة البناء على األرض

نتنياهــو يقــر بالهجــوم 
اإلسرائيلي األخير على القنيطرة

مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
في مقالها االفتتاحي، نشرت صحيفة »يديعوت« مقااًل 
لمحللها للش���ؤون العس���كرية اليكس فيشمان يتهم 
حماس بالش���روع برفع مس���توى التصعي���د على الجدار 
الفاصل بالتدري���ج، ليس كرٍد على قرارات إس���رائيلية، 

وإنما ألنها غاضبة من المصريين.
ويضيف: قبل نحو أسبوعين، شعرت حماس بأنها توجد 
في قمة نجاحها السياسي؛ فاألمم المتحدة ومصر أخذتا 
ظاهًرا إلى أيديهما إعادة إعمار قطاع غزة بواسطة المال 
القط���ري، في ظل قطع الصلة بنزوات الس���لطة أو نزوات 
إسرائيل. ولكن في األيام األخيرة، شرح رئيس المخابرات 
المصرية عباس كامل لقادة حماس بأنهم تشوشوا، وأنه 
لن يكون هن���اك أّي تغيير، ال منطق���ة تجارية حرة على 
ح���دود رفح وال معبًرا مفتوًحا عل���ى نحو دائم دون قيادة 
ومش���اركة أبي م���ازن. بكلمات أخرى، بخ���الف توقعات 
حماس، ال تعتزم مصر االعتراف بحكمها ككيان مستقل 
منقطع عن الس���لطة في رام الله، كم���ا أعلن المصريون 
بأنهم ال يعتزمون الس���ماح لهنية بالس���فر إلى موسكو 
للقاء المصالحة للفصائل الفلسطينية، فالروس يريدون 
أن يتج���اوزوا األمريكيي���ن والمصريي���ن، أم���ا األخيرون 
فيبثون أن »المصالحة الفلس���طينية الداخلية هي ملف 

مصري«.

على م���ن يتم تنفيس اإلحباط؟ إس���رائيل. كلف غضب 
حماس هذا األسبوع ش���هيدْين وبضع عشرات الجرحى 
على الجدار، األمر الذي ال يمنعها من أن تضمن مسرحية 

عاصفة أكثر األسبوع القادم.
دولة س���يادية، ترى نفس���ها قوة إقليمي���ة عظمى ال 
يمكنه���ا أن تعيش وفًقا لنزوات كي���ان ُمعاٍد وجوده 
منوط بن���ا. على جهاز األمن أن يتوق���ف عن تخويفنا 
م���ن نب���وءات الغضب الدائم���ة في أنه إذا ما س���قط 
حكم حماس في غزة فس���وف تس���ود القطاع فوضى 
عل���ى النمط الصومال���ي، كفى لتحصي���ن حماس عن 
النق���د؛ لعل مثل ه���ذه الفوضى بال���ذات مطلوبة كي 
يأخذ العالم العربي أبن���اء عمومته في غزة إلى أيديه. 
طالما كانت إس���رائيل تسمح بوجود بائس في القطاع 
وتبقي حماس ف���ي الحكم، فإنها تس���مح للعالم بأن 
يتجاهل األزمة اإلنسانية وتتلقى هي كل المالحظات 
واالنتق���ادات، كم���ا يمكن أيًضا أن نق���رر بالذات فتح 
البوابة والس���ماح لعشرات آالف العمال من غزة للعمل 
في الغالف، فليس معقواًل إحراق الحقل الذي يرزقهم. 
ولكن جهاز األمن، وباألساس »الش���اباك«، يعارضون، 
والكل يش���رح ما هو محظور عمله، ويقدس���ون الجمود 
والتصلب الفكري، اللذْين يؤديان إلى حرب مؤكدة في 

ظروف وتوقيت تقررها حماس.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كتب نداف ش���رغاي في صحيفة »إس���رائيل 
اليوم« مح���ذًرا من اس���تراتيجية رئيس حزب 
»مناع���ة إس���رائيل« الجن���رال بين���ي غانتس 
لالنفص���ال عن الفلس���طينيين، فكتب يقول: 
في تش���رين األول 2018، قبل ثالثة أشهر من 
إعالن غانتس عن تش���كيل حزبه، نش���ر مركز 
دراس���ات األمن القومي خطة سياسية جديدة 
عم���ل عليها أعضاؤه على مدى س���نتْين، ومن 
خل���ف الكواليس رافق المهمة ثالثة رؤس���اء 
أركان سابقين: موش���يه )بوغي( يعلون، غابي 

اشكنازي وبيني غانتس.
من يراج���ع خطاب غانتس »نحط���م الصمت« 
قبل نحو أس���بوعين والخطوط األساس للخطة، 
س���يجد صعوبة في أن يجد الفوارق: ترس���يم 
الج���دار األمن���ي كمس���ار الفصل إل���ى جانب 
اس���تمرار البناء في الكتل االس���تيطانية؛ غور 
األردن في الس���يطرة األمني���ة الكاملة؛ ضمان 
حرية العمل للجيش اإلس���رائيلي في مناطق 
يه���ودا والس���امرة )الضف���ة الغربي���ة( وإبقاء 
موضوع القدس إل���ى »المرحلة النهائية«. غير 

أن خط���ة المركز - مع ريح إس���ناٍد من غانتس 
وزمالئه - قضت بمبدأ آخر: التقدم لن يش���ترط 
بموافقة فلس���طينية، فإذا ل���م تكن مثل هذه 
الموافقة، س���تتقدم إسرائيل بنفسها بإسناد 

دولي.
»إذا تبي���ن أنه ال س���بيل للوصول إلى س���الم 
في هذا الوقت؛ فس���نصمم واقًعا جديًدا« من 
خطاب غانتس في 29 كان���ون الثاني، »يجب 
أخذ دروس ف���ك االرتباط وتنفيذها في أماكن 
أخرى« )غانتس ل� »يديعوت احرونوت« نهاية 
األسبوع الماضي(، روح مشابهة تنشأ أيًضا عن 
أقوال الون شوس���تر، صدي���ق غانتس، رئيس 
مجلس »ش���اعر هنيغف« س���ابًقا. في تشرين 
األول 2015، بعث شوس���تر لس���كان مجلسه 
ملخًص���ا ألقوال ألقاه���ا غانتس أمام س���كان 
»جبيم«، فقد تبين أن غانتس ثابت في نهجه 
منذ بضع س���نوات »نحن لن نكون عبيًدا للقدر، 
نحن نقرر م���ا يحصل هنا. ل���ن نتمكن من أن 
نقرر بداًل من جيراننا، الذين يتملصون من أخذ 
المسؤولية، ولكننا ملزمون بأن نأخذ المسؤولية 

عن أنفسنا، عن حياتنا«.

كاتب صهيوني يطالب بالكف
 عن الخوف من إسقاط حماس

خطة زعيم حزب »مناعة 
إسرائيل« لالنفصال
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االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراسة دولية جديدة بأن المطاعم في مختلف 
أنح���اء العالم تقدم وجبات تحتوي على مس���تويات 

سعرات حرارية أكثر من الموصى به.
قام الباحثون من فريق تدعمه مؤسس���ة »ساو باولو 
لألبحاث« في البرازيل ب���وزن وقياس محتوى الطاقة 
بالوجب���ات المقدمة ف���ي مطاعم البرازي���ل والصين 

وفنلندا وغانا والهند.
وتبّين أن %94 من بعض أش���هر األطباق الرئيسية 
المقدم���ة في هذه المطاعم، تحت���وي على أكثر من 
600 كيلو س���عر حراري، وهو الح���د الذي أوصت به 
أخيرًا هيئة الخدمات الوطني���ة الصحية البريطانية 

للمساعدة في خفض البدانة العالمية.
كما أن نحو ثالثة أرباع %72 من الوجبات الس���ريعة 

الش���هيرة تتج���اوز المس���توى الموصى ب���ه. ووجد 
الباحثون أن بعض أشهر الوجبات كانت أكبر وأكثر 

احتواء على السعرات الحرارية.
وقالت المؤلف المس���اعد في التقرير، فيفيان سون، 
من كلية »ريبيراو بريتو« في ساو باولو: »نحن ال نأكل 
الطعام الخطأ فحسب.. إنما حتى نغفل عن العوامل 
المهم���ة مث���ل الكمية الكبي���رة من الطع���ام الذي 
نتناوله، التي يمكن أن يكون أيضًا لها أثر كبير على 

البدانة العالمية«.
وتعتبر منظمة الصح���ة العالمية البدانة وباء عالميًا 
وعاماًل رئيس���يًا ف���ي حدوث أم���راض القلب واألزمة 
القلبية والس���كري بين أمراض أخرى. وتقدر أن 9.1 
مليار بالغ يعانون م���ن زيادة في الوزن و600 مليون 

يعانون من السمنة في مختلف أنحاء العالم.

دراســة: المطاعــم سبــب رئيــس لوبــاء البدانــة العالمــي

االستقالل/ وكاالت:
قررت شبكة التواصل االجتماعي 
المخصصة لقطاع األعمال »لينكد 

»فيس���بوك«  مناطح���ة  إن« 
و»تويت���ر«، إذ أعلنت ألول مرة 
إطالق نسخة تجريبية، تتيح 
بث  إمكانية  للمس���تخدمين 
فيديوه���ات مباش���رة عب���ر 

التطبيق. ما اعتبره موقع »تيك 
كرانش« التقن���ي المتخصص 

تهديدًا للمنصات الحالية.
وأوضح مسؤولو التقنية في »لينكد 

إن« المتخصص���ة ف���ي اس���تقبال طلبات 
البحث ع���ن العمل ومج���االت التقنية التي 

تهم قطاعات األعمال كافة، أن الشبكة 
لتمكين  الجدي���دة،  الخدمة  س���تطرح 
الشركات والمؤسس���ات والشخصيات 
المؤث���رة والفاعل���ة ف���ي مجتم���ع 
الشبكة من بث المؤتمرات الخاصة 
بها، وتلق���ي األس���ئلة واإلجابات 
التفاعل مع  مباش���رة، م���ا يرف���ع 
الجمهور، ويس���تقطب المزيد من 

المستخدمين.
الجديدة  التقنية  المقرر ط���رح  ومن 
في مرحلتها األولى لمس���تخدمي الشبكة 
ف���ي الواليات المتح���دة األمريكية، على أن 
توفر لباقي مستخدمي العالم في وقت الحق، لم 

يكشف عنه.

»لينكــد إن« تعلــن منافســة
 »فيسبــوك« و»تويتــر«

االستقالل/ وكاالت:
رت جمعية بارناردو الخيرية لألطفال من استهداف  حذَّ
الصغار الذين ال تتجاوز أعمارهم ثمانية أعوام، جنسيًا 

.TikTok عبر تطبيقات البث المباشر الشعبية مثل
ووفقًا لموقع “ميرور” البريطاني، تنص شروط وأحكام 
الش���ركة الصينية المط���ورة للتطبيق عل���ى ضرورة أال 
يقل عمر المس���تخدمين عن 13 عامًا عل���ى األقل، وأن 
أي ش���خص يقل عم���ره عن 18 عامًا يج���ب أن يحصل 
على موافقة أحد الوالدي���ن أو الوصي، ومع ذلك يتمتع 
التطبيق بش���عبية كبيرة بين الشباب، فنحو 50 ٪ من 
مستخدمي التطبيق على IOS تتراوح أعمارهم بين 13 

و24، بينما 60 ٪ من مستخدميه على أندرويد.
وس���لطت الجمعية الخيري���ة الضوء على أن الش���باب 
يتم تش���جيعهم على االنخراط في النش���اط الجنسي 

عب���ر اإلنترنت من قبل المتحرش���ين باس���تخدام ميزة 
التعليقات بالتطبيق.

وقال جافيد خان الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية: 
“بدون إعدادات األمان الصحيحة، يمكن أن يستهدف 
األطفال الذين يبثون لقطات فيديو حية عن أنفس���هم 
عب���ر اإلنترنت م���ن قبل المس���يئين م���ن داخل غرف 

نومهم”.
جدي���ر بالذك���ر أن TikTok )المعروف س���ابقًا باس���م 
Musical.ly( ه���و تطبي���ق فيدي���و اجتماعي يس���مح 
للمستخدمين بمش���اركة مقاطع فيديو قصيرة مدمجة 
بفالتر وملصقات رقمي���ة، وكان هذا التطبيق هو الرابع 
األكث���ر تحمياًل في عام 2018، حيث تفوق على كل من 
إنستجرام، وسناب ش���ات، ولديه أكثر من 500 مليون 

مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.

 Tiktok احذر.. تطبيق
»يستهدف أطفالك جنسيًا«!

االستقالل/ وكاالت:
الفول م���ن األكالت التي يفضلها الكثيرون، ويحتوي 

الف���ول عل���ى كمي���ة كبي���رة م���ن الفيتامينات 
التي تعمل  الغذائي���ة  والعناصر 

الجس���م،  عل���ى تعزي���ز صحة 
وحمايته من األم���راض وفيما 
يلي فوائد الفول وفقًا لما ذكره 

.kerrash موقع
1 – يحت���وي الفول على كمية كبيرة من 

الفيتامينات التي تس���اعد على تعزيز صحة 
المرأة الحامل، وتطوير نمو الجنين، كما أنه يحد 

من خطر اإلصابة بالعيوب الخلقية.
2 – يحتوي الفول على نسبة عالية من المواد المضادة لألكسدة والفيتامينات 

التي تعمل على تقليل خطر اإلصابة باألمراض السرطانية.

3 – يحتوي الفول على بع���ض العناصر الغذائية التي 
تعمل على عالج الته���اب المفاصل والعضالت 

وتعزيز صحة العضالت.
4 – يحت���وي على نس���بة كبيرة م���ن األلياف 
التي تس���اعد على تعزي���ز صحة الوزن 

وحمايته من الدهون والترهالت.
5 – يحت���وي على كمي���ة كبيرة من 
العناصر الغذائية التي تجدد النشاط 
والحيوية، وتعمل عل���ى تعزيز الصحة 

والشعور بالطاقة.
6 – يحاف���ظ عل���ى صح���ة القل���ب واألوعية 

 ، ي���ة مو لد ويحد من خطر اإلصابة بالجلطات واألزمات.ا
7 – يحاف���ظ عل���ى صحة الجه���از العصبي، ويحميه من المش���اكل الصحية 

والخرف والزهايمر.

»فوائد الفول«.. يعزز الصحة ويحافظ على القلب

االستقالل/ وكاالت:
أش���ارت دراسة أجرتها جامعة هول البريطانية في يوركشاير إلى أن 
الش���وكوالتة أثبتت فعالية في عالج حاالت البرد والس���عال الشديد 

أفضل من شراب السعال.
وعادة ما يحتوي ش���راب السعال على الكودايين، وهو المادة الفعالة 
المضادة للس���عال، ولكنه في الوقت ذاته يس���بب التعب واإلجهاد 
كأحد األع���راض الجانبية، فضاًل عن احتمالية اإلدمان، وهو الس���بب 

الذي يدعو األطباء للمطالبة بعدم تناول دواء السعال لفترة طويلة.
وعلى العكس من ذلك فإن الشوكوالتة ليس لها أية أعراض جانبية 
س���لبية، فضاًل عن كونها أكثر فائدة وفعالية، وتحتوي الشوكوالتة 
على مادة الثيوبرومين، التي توقف رد فعل السعال، كما تعمل على 
منع نشاط النهايات العصبية، وكلما كان لون الشوكوالتة داكنًا، زاد 

تأثيرها وفعاليتها.

عالج »لذيذ« لحاالت 
البرد والسعال!

االستقالل/ وكاالت:
تمكن فريق من مستشفى الملك فهد بجدة 
بمعالجة خشونة الركبة ألحد المرضى، وذلك 

باستخدام تقنية التردد الحراري.
وأوضحت “صحة جدة” أنه جرى اس���تخدام 
ه���ذه التقني���ة في ع���الج خش���ونة الركبة 
للمري���ض، وذل���ك بع���د تش���خيص حالته 

باستخدام األشعة، وتحديد درجة الخشونة 
المصاب بها.

ومن ثم اس���تخدمت تقني���ة التردد الحراري 
لعالج���ه عن طري���ق اس���تهداف األعصاب 
الحسية التي تغذي مفصل الركبة من خالل 
مرور تردد معين خ���الل إبرة معزولة بالكامل 
باس���تثناء الجزء المالم���س للعصب، وبدون 

جراحة، وذلك باس���تخدام األشعة والتخدير 
الموضعي، والتأك���د أن العصب غير حركي 
بعم���ل اختب���ار بس���يط للحركة قب���ل البدء 

بالتسخين.
وبفض���ل من الله تحس���نت حال���ة المريض 
بنسبة %90 وتم االس���تغناء عن استعمال 

العكاز للحركة.

»التردد الحراري« عالج بدون جراحة لخشونة الركبة
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غزة/ محمد العقاد:
خطف فريق أهلي النصيرات فوزًا ثمينًا من أنياب 
فري���ق جمعية الص���اح بهدفين مقاب���ل هدف، 
أم���س األربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب 
النصي���رات البلدي، ضمن ختام الجولة السادس���ة 
عش���رة من دوري الدرجة الثانية ” فرع الوس���طي 

والجنوب”.
وبهذا الفوز رفع أهل���ي النصيرات رصيده للنقطة 
33 في المركز الثاني ويواص���ل مطاردة المتصدر 
فريق األقصى الرياضي، ويبقى رصيد الصاح عند 

النقطة 21 في المركز الثالث.
واس���تطاع جمعية الصاح تسجيل هدف التقدم 
عن طريق الاعب مهند البحيصي بعد تبادل الكرة 
بينه وبين أحد زمائه ليستطيع من وضع الكرة في 
المرمى بالدقيقة )60(، ولم يستس���لم النصيرات 
واستطاع تعديل النتيجة عبر الاعب أحمد أبو بال 
بعدما استغل عرضية من ضربة حرة لينقض عليه 

برأسه لتسكن الشباك بالدقيقة)76(.
وبعد احتس���اب حكم المباراة لعشرة دقائق وقت 
بدل ضائ���ع تحت أنظار فريق األقص���ى الرياضي، 
ال���ذي ينتظ���ر أن تنتهي المب���اراة بف���ارغ الصبر 
بالتع���ادل ليحتفل بالصعود إل���ى مصاف الدرجة 

األولى، ليستطيع  الاعب خليل جربوع وسط دربكة 
دفاعية يخطف الكرة ويس���جل هدف في الشباك 
بالدقيقة 90+9 ليؤجل أفراح األقصى للجولة أخرى.

وفي المباراة الثانية، احتكم التعادل على مباراة 
فريق����ي األمل والش����وكة بهدف ل����كل منهما، 
وسجل لألمل أسامة عبيد في الدقيقة )68(، فيما 
س����جل للش����وكة محمود ضهير بالدقيقة)94(، 

ليرفع األمل رصيده للنقطة 20 في المركز الرابع، 
ويرفع الش����وكة رصيده للنقط����ة 17 في المركز 

السادس.
ويذكر أن فريق الع����ودة هبط إلى مصاف دوري 
الدرج����ة الثالثة، وفريق المش����تل م����ن فرع غزة 

والشمال
وصعد رسميًا نادي نماء إلى دوري الدرجة األولى.

غزة/ محمد العقاد:
ينتظر نجم والعب فريق ش���باب رفح سعيد الس���باخي لقاءه المقبل أمام فريق بيت 
حان���ون األهلي يوم الس���بت القادم، على ملعب بيت حانون ش���مال القطاع، من أجل 

تحقيق رقم قياسي في تاريخه واحرازه هدفه المئة طوال حياته الكروية.
ويقترب الس���باخي من تحقيق هذا الرقم بعد سلس���له صوالت وجوالت في مختلف 
الماعب الفلس���طينية سواء في قطاع غزة بالتحديد الضفة الغربية مع أندية عديدة 

من دوري المحترفين في جميع البطوالت الرسمية.
ويعيش الس���باخي هذا الموس���م أفض���ل حاالته وخاصة ف���ي دور اإلياب من دوري 
القدس للدرجة الممتازة الذي ش���هد عودة السباخي لمستواه الطبيعي، ويعتبر من 

الاعبين الذين يتم االعتماد عليهم نظرًا لخبرته الكبيرة في المستطيل األخضر.
ويذكر أن العب اتحاد الشجاعية عاء عطية وصل إلى هذا الرقم وحقق المئوية عندما 
س���جل في أخر مش���اركة مع فريقه أمام غزة الرياضي من ضربة جزاء وتسجيله كأول 

العب فلسطيني يسجل 100 هدف.

االستقال/ وكاالت: 
يواجه نادي إش���بيلية اإلس���باني، اختب���اًرا صعًبا 
في بداية مس���يرته باألدوار الفاصل���ة في الدوري 
األوروبي هذا الموس���م، حيث يلتقي مع التس���يو 
اإليطالي، الي���وم الخميس في ذه���اب دور ال� 32 

للمسابقة القارية.
وق���ال خواكين كاباروس، المدي���ر الرياضي لنادي 
إش���بيلية »إنن���ا ملوك ال���دوري األوروب���ي، ولكننا 
س���نخوض اآلن مباراة صعبة«، في إشارة إلى مباراة 

اليوم على ملعب التسيو.
ويرافق الفريق ف���ي هذه الرحلة، الاعب ماركو روج 
المنضم حديًثا لصفوف إش���بيلية، كما يعود قلب 
الدفاع جييرمي أرانا إلى تشكيلة النادي األندلسي.

ويعاني التسيو من إصابة مهاجمه شيرو إيموبيلي، 

والعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
في المقابل، يتطلع آرسنال اإلنجليزي بقيادة مديره 
الفني اإلس���باني أوناي إيمري، إلى بداية قوية في 
األدوار اإلقصائية للمسابقة، حيث يحل ضيًفا على 

باتي بوريسوف البياروسي.
ويأمل إيم���ري في عودة المهاج���م الجابوني بيير 
إيميري���ك أوباميان���ج إل���ى تش���كيلة الفريق في 
مب���اراة الي���وم، بعدما غ���اب عن صف���وف الفريق 
أمام هيديرس���فيلد بالدوري اإلنجليزي مطلع هذا 

األسبوع.
ويتطلع تشيلس���ي إلى التخلص س���ريًعا من آثار 
الهزيمة الثقيلة 0-6 التي مني بها أمام مانشستر 
س���يتي في الدوري اإلنجليزي مطلع هذا األسبوع، 

عندما يحل ضيفا على مالمو السويدي اليوم.

وق���ال نجولو كانتي العب خط وس���ط تشيلس���ي، 
إن الفريق يحتاج إل���ى إظهار قدرته على التعافي 
س���ريعا من هذه الكب���وات، وذلك من خال تقديم 
أداء جيد في مباراة الغد. وأوضح »من الصعب قبول 
هذه الهزيمة الثقيلة ولكنن���ا نخوض العديد من 
المباري���ات المقبلة، نتمس���ك باألم���ل في تحقيق 

نتائج جيدة في نهاية الموسم«.
ويحل ري���ال بيتيس اإلس���باني ضيف���ا على رين 
الفرنس���ي، ويأم���ل بيتيس في التخل���ص من آثار 
الهزيم���ة أمام ليجانيس بالدوري اإلس���باني مطلع 

هذا األسبوع.
فيما يحل فياريال ضيفا على س���بورتينج لشبونة 
البرتغالي، كما يحل فالنس���يا ضيًفا على س���يلتك 

االسكتلندي.

ويأم���ل آينتراخ���ت فرانكف���ورت في اس���تئناف 
انطاقته الرائعة في الدوري األوروبي هذا الموسم، 

عندما يحل ضيفا على شاختار األوكراني غًدا.
كما يح���ل باير ليفركوزن، ضيًفا على كراس���نودار 
الروسي، فيما يحل ريد بول س���الزبورج النمساوي 

ضيفا على بروج البلجيكي.
وف���ي بقي���ة المباريات، يلتقي س���افيا ب���راج مع 
جين���ك البلجيك���ي، وفيكتوري���ا بلزن م���ع دينامو 
زغرب، وأولمبياكوس اليونان���ي مع دينامو كييف 

األوكراني.
وش���هدت فعاليات جولة الذهاب، 15 مباراة، حيث 
افتتحت هذه الجول���ة الثاثاء بمباراة واحدة فقط، 

التركي  فنربخش���ة  فيه���ا  عل���ى فاز 
زينيت سان بطرسبرج الروسي.

السباخي يقترب من 
تحقيق المئوية

بدوري الدرجة الثانية

فوز قاتل ألهلي النصيرات وتعادل األمل والشوكة 

اختبار صعب إلشبيلية.. وتشيلسي يحاول نسيان أوجاعه المحلية بالدوري األوروبي 

ليفربول/ االستقال: 
يس���تعد نادي ليفرب���ول لمناطح���ة قطبي 
إس���بانيا ريال مدريد وبرشلونة، على صفقة 

بارزة في الصيف المقبل.
وذكرت صحيفة »بيلد« األلمانية، أن ليفربول 
وج���ه أنظاره إل���ى الصربي ل���وكا يوفيتش، 
مهاج���م آينتراخت فرانكف���ورت المعار من 
بنفيكا. وأش���ارت الصحيفة إلى أن ليفربول 
استفس���ر م���ن وكي���ل الاعب ع���ن وضعه، 

وإمكانية ضمه في الموسم المقبل.
أول  كهدف  برش���لونة يوفيتش  ويضع 
في الميركاتو الصيفي، كي يكون بديًا 
لألوروجوايان���ي لوي���س س���واريز، بينما 
ربط���ت تقاري���ر ألمانية الاع���ب، أمس 
الثاثاء، باالنتقال إلى ريال مدريد مقابل 

45 مليون يورو.

مدريد االستقال: 
انطلقت شرارة شائعات انتقال النجم األرجنتيني ماورو 
إيكاردي إلى ريال مدريد اإلس���باني من جديد، بعد قرار 
فريقه إنتر ميانو المفاجئ بس���حب شارة القيادة منه، 
بسبب تصريحات زوجته األخيرة ومماطلته في التوقيع 

على عقد جديد.
وأعلن إنتر ميان���و اختيار حارس المرمى الس���لوفيني 
سمير هاندانوفيتش قائدا جديدا لكتيبة »نيراتزوري«، 
بعد المطالب المتك���ررة لوكيلة أعمال إيكاردي وزوجته 
وان���دا نارا رفع مس���تحقات الاع���ب، وتأجيلها التوقيع 
على العقد الجديد، حس���ب صحيفة »كالتشو ميركاتو« 

اإليطالية.
ومع س���حب ش���ارة »الكابتن«، تحدثت تقارير صحفية 
إيطالية وإس���بانية مجددا عن صفق���ة محتملة النتقال 
إيكاردي إل���ى بطل أوروبا، حيث اعتبرها الكثيرون عامة 

على نهاية حقبة الاعب مع الفريق اإليطالي.
ويع���د ريال مدريد أقرب األندية األوروبية للحصول على 

إيكاردي الذي س���يكمل عامه السادس والعشرين بعد 
6 أي���ام، خاصة مع األزمة الت���ي يعانيها الفريق 

الملكي في خط الهجوم بعد رحيل البرتغالي 
كريس���تيانو رونالدو الصي���ف الماضي إلى 
يوفنت���وس اإليطالي. وقال���ت زوجة إيكارد 
المثي���رة للجدل في وقت س���ابق، إن زوجها 
ال يتقاضى ما يس���تحقه مع إنتر ميانو، وأن 
أندي���ة كبيرة عدة في أوروبا، ومن بينها ريال 

مدريد وبرشلونة، مهتمة بالتعاقد معه.
وأش���ارت »كالتش���و ميركاتو« إلى أن 
ومماطلة  األخي���رة  ن���ارا  تصريحات 
عق���د  عل���ى  بالتوقي���ع  إي���كاردي 
»مع���دل« عرض���ه عليه الن���ادي، قد 
تكون نهاي���ة الطريق بي���ن الاعب 

والفريق اإليطال���ي، خاصة في ظل وجود 
بيبي ماروتا المدير الرياضي المعروف بصرامته في 

التعامل مع الاعبين.

»أزمة شارة القيادة« تبشر 
بصفقة كبرى لريال مدريد

ليفربول يناطح 
برشلونة وريال مدريد

الخميس 9 جمادى اآلخرة 1440 هــ 14 فبراير 2019 م

غزة/االستقالل:
أع���رب رئي���س المكتب السياس���ي لحرك���ة »حماس«، 
إس���ماعيل هني���ة، ع���ن اس���تعداده للق���اء الرئي���س 
الفلس���طيني، محم���ود عباس أب���و مازن، لبح���ث إجراء 

االنتخابات وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وق���ال »هنية« في لقاء اس���تضافته »المص���رى اليوم« 
بحضور خليل الحية، عضو المكتب السياس���ي للحركة: 
»أرحب بلقاء األخ أبو مازن ومس���تعد لالجتماع معه في 
القاهرة اليوم قبل الغ���د، أو أن يأتي إلى غزة فهي جزء 
من وطنه«. ودعا رئيس الوزراء الفلس���طيني الس���ابق، 
الذى يزور القاهرة حاليًا إلجراء مباحثات مع الس���لطات 
المصري���ة، إلى عقد ح���وار وطني س���ريع وعاجل خالل 
الفترة المقبلة في القاهرة يضم كافة الفصائل، مؤكدًا 

ترحي���ب »حماس« بتش���كيل حكومة وطني���ة أو إجراء 
انتخاب���ات عامة على الرئاس���ة والمجلس التش���ريعي 
والمجلس الوطني الفلسطيني، كخطوة أولية فى سبيل 

تحقيق المصالحة.
ووصف »هنية« اجتماعات »حماس« األخيرة في القاهرة 
بأنها استراتيجية وعلى مستوى عال ومتقدم، وتناولت 
العالقات الثنائية بين مصر والش���عب الفلس���طيني، 
والتطورات السياس���ية والمخاطر التي تحيط بالقضية 
الفلس���طينية، والمصالح���ة الوطني���ة بي���ن الفصائل، 
واألوضاع اإلنسانية والحصار على قطاع غزة، موضحًا أن 
الجانب المصرى أكد لوفد الحركة فتح معبر رفح بشكل 

مستمر لرفع المعاناة عن أهالى القطاع.
وأض���اف أن وف���د الحركة بحث مع القاه���رة ملف األمن 

القومي المصري، مؤكدًا أن »المس���اس به غير مسموح 
على اإلط���الق«، وأن »غزة مصدر حماي���ة وليس تهديد 
ألمن مصر«، مش���يرًا إلى أن حركته فرضت »سيطرة شبه 
كامل���ة« على المنطقة الحدودية، وأوقفت كافة عمليات 

تهريب األسلحة واألفراد والبضائع عبر األنفاق.
وش���دد على أنه »ال فصل لغزة ع���ن الضفة الغربية، وال 
دولة فلسطينية فى غزة وحدها، وال دولة بدون غزة«، وأن 
الحركة ال تقبل إلقاء غ���زة فى »حجر مصر« دون تحميل 
إسرائيل مسؤوليتها عن تردى أوضاع القطاع بوصفها 
قوة احت���الل. وحول الموقف من خط���ة »صفقة القرن« 
التى تعتزم اإلدارة األمريكي���ة طرحها، أكد »هنية« أن 
تفاصيلها لم ُتعرض على الحركة، متوقعًا فش���لها، ألن 

هناك إجماعًا فلسطينيًا وعربيًا على رفضها.

طهران/ االستقالل:
أكد مس���ؤول العالقات الخارجية في حركة حماس أس���امة حمدان، ان انتصار الثورة 

اإلسالمية في إيران عام 1979 م  كان انتصارًا لألمة اإلسالمية كلها.
وأش���ار حمدان ، خالل كلمته في مراس���م تكريم الشهيد فتحي الشقاقي في طهران 
أمس االربعاء، إلى االنجازات التي حققها الش���هيد فتحي الش���قاقي خالل مس���يرته 
النضالية ضد االحتالل.  وقال: إن الش���هيد فتحي الش���قاقي امضي عمره في الجهاد 
والكفاح ضد الكيان الصهيوني واستطاع ان يحقق العديد من االنجازات في مسيرته 
النضالية".  وعن مؤتمر وارس���و، ش���دد حمدان أن أمريكا ومن خالل عقد هذا المؤتمر 

تريد تغيير مسار األحداث في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني.
وختم بالقول":" ان هذا المؤتمر ستكون له تداعيات ستؤثر علي القضية الفلسطينية، 

لكننا سنواجه اي تحٍد يواجهها وسنحقق االنتصار".

أسامة حمدان: انتصار الثورة اإلسالمية في هنية: مستعد للقاء »أبو مازن« اليوم قبل الغد
إيران كان انتصارًا لألمة اإلسالمية كلها

وارسو/ االستقالل: 
التقى رئي���س حكومة االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياهو مس���اء أمس األربعاء وزي���ر الخارجية الُعماني 
يوس���ف بن علوي في العاصمة البولندية وارس���و، في 
اس���تمرار لمش���وار التطبيع بين البلدين. وذكر مكتب 
نتنياهو في تصريح صحفي أن رئيس حكومة االحتالل 
قال إن »اللقاء يمهد الطري���ق أمام أطراف كثيرة أخرى 
للقيام بما تفضلتم به، واالمتناع عن التمسك بالماضي 

والمضي قدًما نحو المستقبل«.
وأض���اف نتنياهو موجًها حديثه لب���ن علوي أن »أطراًفا 
كثي���رة تح���ذو حذوكم، بم���ا فها أط���راف تتواجد هنا 
ف���ي المؤتمر )مؤتمر وارس���و(« وش���كر نتنياهو الوزير 
الُعمان���ي على »هذه السياس���ة اإليجابي���ة التي تتجه 

نحو المس���تقبل، والتي قد تؤدي إلى تحقيق الس���الم 
واالستقرار لصالح الجميع«.

وتابع »أشكركم باسم المواطنين اإلسرائيليين، وأسمح 
لنفس���ي أن أقول ذلك أيًضا باسم الكثيرين في الشرق 
األوس���ط«. ووصف نتنياهو- خالل حديثه مع بن علوي- 
دعوته من س���لطان ُعمان قابوس بن سعيد ولقاءه معه 
في مس���قط ب�25 أكتوبر 2018 ب�«القرار الش���جاع الذي 

ُيحدث تغييًرا في العالم«.
أم���ا وزير خارجية ُعمان فقال خالل اللقاء إن: »هذه رؤية 

جديدة ومهمة حول المستقبل«.
وأضاف أن »الشعوب في الش���رق األوسط عانت كثيًرا 
ألنهم بق���وا في الماضي، وهذا ه���و عهد جديد يخدم 
المس���تقبل ويخ���دم تحقي���ق االزده���ار لصالح جميع 

الش���عوب«. جاء لق���اء نتنياهو-بن عل���وي على هامش 
مؤتمر الشرق األوسط الذي ُيعقد اليوم وغًدا بمشاركة 
60 دول���ة لبحث الملفان الس���وري واليمن���ي، والقضية 
الفلس���طينية، والمشاكل اإلنس���انية، وانتشار أسلحة 

الدمار الشامل، وأمن الطاقة والتهديدات السيبرانية.
ومن بين الدول المش���اركة على المس���توى الوزاري 10 
دول من الش���رق األوس���ط هي: الس���عودية واإلمارات 
والبحرين ومص���ر واليم���ن واألردن والكويت والمغرب 

وُعمان، و«إسرائيل«.
وتسعى واش���نطن من وراء مؤتمر وارسو للضغط على 
أصدقائه���ا العرب الُس���نة من أجل تأس���يس تحالف 
إقليمي عس���كري يعرف باسم »تحالف الشرق األوسط 

MESA( »االستراتيجي«، أو اختصاًرا بكلمة »ميسا

غزة/ االستقالل:
اس����تقبل د. خالد المدهون مدير جامعة فلسطين فرع 
الش����مال في مكتبه يوم أمس، وف����د مديرية التربية 
والتعليم في ش����مال غزة ممثاًل باألس����تاذ محمود أبو 
حصيرة مدير التربية والتعليم في شمال غزة، وموسى 
ش����هاب مدير الدائرة الفنية، ومنير أب����و زعيتر مدير 
الدائرة اإلدارية، ونعيم خضر مدير قس����م التخطيط، 

وإسماعيل البياري رئيس قسم العالقات العامة.
ورحب د. المده����ون بالوفد الزائر، مثمنًا زيارتهم التي 
تعكس العالقة المميزة التي تربط الجامعة بمحيطها 

االجتماعي والمؤسس����اتي، ال سيما مديريات التعليم 
ف����ي محافظات القط����اع، مؤكدًا أن جامعة فلس����طين 
تض����ع عل����ى رأس أولوياتها التعاون البن����اء مع جميع 
مؤسس����اتنا العامة واألهلية والخاصة بهدف االرتقاء 
بالطلب����ة وتحقيق مصلحة المجتمع. كما ش����كر مدير 
فرع الش����مال، وفد المديرية على تعاونهم المس����تمر 
مع الجامعة، مبينًا أن األيام القادمة ستش����هد تعاونًا 
واس����عًا في مجاالت مختلفة من ش����أنها أن تس����اهم 
في االرتق����اء بالعملية التعليمية بم����ا يخدم مصلحة 
الطلبة. ومن جانبه ش����كر األس����تاذ محمود أبو حصيرة 

الجامعة على حفاوة االستقبال والضيافة، ومعتبرًا أن 
ه����ذه الزيارة تمثل اس����تمرارًا للعالقات الوطيدة التي 
تربط المديرية بالجامعة، مقدرًا إلدارة الجامعة والفرع 
الجهود الت����ي يبذلونها تجاه المجتمع الفلس����طيني 
وفئاته المختلف����ة، ومتمنيًا للجامع����ة دوام التوفيق 

واالزدهار.
وفي ختام اللقاء شكر مدير الفرع وفد مديرية التعليم 
عل����ى زيارتهم، مؤك����دًا على ضرورة اس����تمرار تنفيذ 
أنش����طة وبرامج تعمل على خدم����ة الطلبة والخريجين 

والعملية التعليمية.

جامعة فلسطين فرع الشمال تستقبل وفدًا من مديرية تعليم الشمال

نتنياهو يلتقي وزير الخارجية العماني في وارسو 

رام الله/ االستقالل:
ق���ال رئيس مجل���س إدارة مجموعة االتصاالت 
الفلس���طينية صبي���ح المص���ري إن المجموعة 
تش���كل الخي���ار االول للمواطن الفلس���طيني 
والش���ركات الفلس���طينية في مج���ال تقديم 
خدمات االتصال واالنترنت وش���بكات توصيل 

المعلومات. 
وأوض���ح المص���ري في بي���ان صحف���ي تلقت  
"االستقالل" نس���خة عنه أن شركات المجموعة 
احتفظ���ت بالنس���بة االكبر من حصة الس���وق 
الفلسطيني، وذلك انسجامًا مع االستراتيجيات 
التي وضعتها لنفس���ها وتعمل بموجبها، رغم 
كل المعيقات التي تحاول "إس���رائيل" فرضها 
عبر المنافس���ة غير الش���رعية وتعزي���ز مكانة 
ش���ركات االتصاالت الخلوي���ة التابعة لها في 

سوقنا المحلي."
وجاءت أق���وال المصري خ���الل إجتماع مجلس 
المالي���ة  المجموع���ة إلع���الن نتائجه���ا  إدارة 
الموحدة االولية للع���ام 2018، وحققت خاللها 

صافي أرباح حوالي )67.1 مليون دينار أردني(، 
) 70.5 مليون دين���ار اردني( للعام  مقارن���ة ب����

الماضي. 
وأقر مجلس إدارة المجموعة كذلك عقد اجتماع 
هيئته���ا العامة الع���ادي الثاني والعش���رين 
لمس���اهميها في الس���ادس والعش���رين من 
آذار م���ن العام 2019، ف���ي مدينة رام الله وعبر 
االتص���ال المرئي مع غ���زة، كما ق���رر المجلس 
رفع توصيته للهيئ���ة العامة بتوزيع ارباح على 

المساهمين بقيمة 40 قرشًا للسهم الواحد.
المجموعة  أهم محطات  المصري  واس���تعرض 
وسياستها االس���تثمارية في فلسطين بالقول 
إن المجموع���ة ملتزم���ة بتنفيذ بن���ود خطتها 
الفلسطيني،  االقتصاد  وتعزيز  االس���تثمارية، 
م���ن خالل ع���دة برام���ج كان آخرها بن���اء مركز 
المعلوم���ات )Data Center( الخاص بش���ركة 
بالتل، والذي جاء تلبية لتطلعات قطاع االعمال 
المتزايدة على خدمات مراكز البيانات لتسهيل 
عملها، إضافة إلى اس���تثماراتها السنوية في 

توسيع رقعة بنيتها التحتية وتطوير شبكاتها 
االرضية لتصل إل���ى كاف���ة المواطنين وتلبي 
احتياجات الشركات واالفراد، بما يراعي التوسع 
العمراني في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وعلى صعي���د "ج���وال" فقد أك���د المصري أن 
المجموع���ة تمكنت من تطوي���ر خدمات الجيل 
الثالث، وتسعى لحصول ش���عبنا على خدمات 
الجيل الرابع، باإلضافة إلى اس���تحداث األنظمة 
المحوس���بة فيم���ا يتعل���ق بإدارات حس���ابات 
المواطنين ". وتابع قائال إن " المجموعة تحتضن 
عبر ش���ركاتها )جوال، بالت���ل، حضارة، ريتش( 
أكبر الشركات والمؤسسات الفلسطينية سواء 

كانت عامة أو خاصة أو أهلية".
وأعرب المصري عن إعتزازه بحجم االستثمارات 
الرأسمالية التي تضخها المجموعة في الشبكة 
والت���ي وصلت إل���ى )مبلغ 87.4 ملي���ون دينار 
أردني( خالل العامين الماضيين، مشددا على أن 
هذا المبلغ يشكل االستثمار األكبر في السوق 
المحلي، وهو يترج���م على األرض بزيادة فرص 

العمل واس���تيعاب طاقات جديدة في س���وق 
العمل. وفيما يتعلق بالمس���ؤولية المجتمعية 
والت���زام المجموعة فيها ج���دد المصري القول 
"إنه ت���م صرف ما يش���كل )%8( م���ن صافي 
االرباح السنوية للعام 2018 كمشاريع تنموية، 
تتوجت في العام الماضي بإطالق مش���روع نور 
حياتك الذي س���يضمن توفي���ر الطاقة البديلة 
لدور االيتام في فلس���طين، وعشرات المشاريع 
التنموية االخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس الشريف، وسيشهد هذا العام 2019، 
إطالق مركز االبداع الذي س���يضم تحت مظلته 
كافة المب���ادرات االبداعية لنأخ���ذ على عاتقنا 

تنميتها وتطويرها".
من جهته الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد 
عمار العكر قال "إن المجموعة قامت بتس���ديد 
كامل المبلغ المترتب عليها جراء تجديد رخصة 
التشغيل لشركتي جوال وبالتل للخزينة العامة 
والبالغ )290( مليون دوالر أمريكي، لتنفذ بذلك 
االلتزام���ات الت���ي ترتبت عليها ف���ي اتفاقية 

التجديد. وفي هذا االط���ار أيضا أضاف العكر، 
"إن المجموعة والتزامًا منها باالتفاقيات المالية 
والناظمة لعملها مع الحكومة، تقوم بتس���ديد 
كل ما يترتب عليها تحت بند الرسوم المعروفة 
)%7( من اإلي���رادات، وتق���وم كذلك بدفع  ب����
ضريبة الدخل بنسبة )%20(. اوضح أن شركات 
الوحيدة  الفلسطينية هي  مجموعة اإلتصاالت 
بين الشركات العاملة في قطاع االتصاالت في 
فلس���طين التي تقوم بتس���ديد كافة الرسوم 
المترتب���ة عليه���ا لصالح الدول���ة، إلتزامًا منها 
ببنود رخصتها وإيمانًا منها بضرورة المساهمة 

في بناء إقتصاد وطني متين.
 وأض���اف العك���ر "إن المجموع���ة اثبتت خالل 
س���نوات عمله���ا، مقدرتها عل���ى الحفاظ على 
مشتركيها أفرادًا وش���ركات، من خالل البرامج 
والحمالت التي تطلقها على مدار العام، مؤكدًا 
أن نسبة كبيرة منها مستوحاة من المشتركين 
بواس���طة التواص���ل الدائم معه���م عبر نوافذ 

المجموعة المختلفة".

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تعلن نتائجها المالية االولية للعام 2018

لمحاوالت الواليات المتحدة االلتفاف على الحق الفلس���طيني عبر المؤتمرات 
السياسية المشبوهة كمؤتمر وارسو.

واعتبر البريم في تصريح صحفي وصل »االستقالل« نسخه عنه امس 
األربع���اء الهدف أن ه���ذا المؤتمر هو إعادة انتاج لخط التس���وية في 
مس���ارات إقليمية ودولية بهدف تش���ريع وجود االحتالل الصهيوني 
في قلب األم���ة وتقديمه كحليف بالتزامن مع اختراع عداء وهمي بين 
مكونات األمة يس���تفيد من���ه الكيان الصهيوني مس���تنزفا لطاقات 

ومقدرات المنطقة.
وثم���ن كل المواق���ف الوطنية الرافض���ة لمؤتمر وارس���و ومخرجاته، 
مؤكدا على حق الش���عب الفلسطيني وقيادته في الدفاع عن القضية 
الفلس���طينية وحماية الثوابت والحقوق في مواجهة هذه المش���اريع 

التصفوية.
وق���ال »:«إن الرفض الوطني لهذه المش���اريع من قبل جميع المكونات 
السياس���ية يعكس حالة من الوحدة الوطنية الحقيقية تمنح شعبنا 
مزيدا من األمل في مواجهة التعثر السياسي إلنهاء االنقسام »، داعيا 
الكل الوطني الستثمار هذه الفرصة التاريخية إلنقاذ شعبنا وقضيته.

الجهاد: التفاف

في فعاليات اإلرباك الليلي شرق البريج عند حدود وسط قطاع غزة.
فيما ش���ّيعت جماهير مخيم النصيرات وس���ط قطاع غزة يوم أمس، جثمان 
الشهيد "حسن نوفل" الذي استش���هد متأثرًا بجراٍح أصيب بها شرق مخيم 

البريج.
وش���ارك االالف من جماهير المخيم في تشييع جثمان الشهيد "حسن نبيل 

أحمد نوفل" 17 عامًا، إلى مقبرة المخيم الغربية.
وكانت وزارة الصحة الفلس���طينية أعلنت على لسان ناطقها الدكتور أشرف 
القدرة، استشهاد نوفل 17 عام متأثرًا بجراحه التي اصيب بها جراء تعرضه 
لقنبلة غاز بالرأس من قبل قوات االحتالل االس���رائيلي ش���رق البريج الجمعة 

الماضية.

»االرباك الليلي«
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غزة/االستقالل:
أع���رب رئي���س المكتب السياس���ي لحرك���ة »حماس«، 
إس���ماعيل هني���ة، ع���ن اس���تعداده للق���اء الرئي���س 
الفلس���طيني، محم���ود عباس أب���و مازن، لبح���ث إجراء 

االنتخابات وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وق���ال »هنية« في لقاء اس���تضافته »المص���رى اليوم« 
بحضور خليل الحية، عضو المكتب السياس���ي للحركة: 
»أرحب بلقاء األخ أبو مازن ومس���تعد لالجتماع معه في 
القاهرة اليوم قبل الغ���د، أو أن يأتي إلى غزة فهي جزء 
من وطنه«. ودعا رئيس الوزراء الفلس���طيني الس���ابق، 
الذى يزور القاهرة حاليًا إلجراء مباحثات مع الس���لطات 
المصري���ة، إلى عقد ح���وار وطني س���ريع وعاجل خالل 
الفترة المقبلة في القاهرة يضم كافة الفصائل، مؤكدًا 

ترحي���ب »حماس« بتش���كيل حكومة وطني���ة أو إجراء 
انتخاب���ات عامة على الرئاس���ة والمجلس التش���ريعي 
والمجلس الوطني الفلسطيني، كخطوة أولية فى سبيل 

تحقيق المصالحة.
ووصف »هنية« اجتماعات »حماس« األخيرة في القاهرة 
بأنها استراتيجية وعلى مستوى عال ومتقدم، وتناولت 
العالقات الثنائية بين مصر والش���عب الفلس���طيني، 
والتطورات السياس���ية والمخاطر التي تحيط بالقضية 
الفلس���طينية، والمصالح���ة الوطني���ة بي���ن الفصائل، 
واألوضاع اإلنسانية والحصار على قطاع غزة، موضحًا أن 
الجانب المصرى أكد لوفد الحركة فتح معبر رفح بشكل 

مستمر لرفع المعاناة عن أهالى القطاع.
وأض���اف أن وف���د الحركة بحث مع القاه���رة ملف األمن 

القومي المصري، مؤكدًا أن »المس���اس به غير مسموح 
على اإلط���الق«، وأن »غزة مصدر حماي���ة وليس تهديد 
ألمن مصر«، مش���يرًا إلى أن حركته فرضت »سيطرة شبه 
كامل���ة« على المنطقة الحدودية، وأوقفت كافة عمليات 

تهريب األسلحة واألفراد والبضائع عبر األنفاق.
وش���دد على أنه »ال فصل لغزة ع���ن الضفة الغربية، وال 
دولة فلسطينية فى غزة وحدها، وال دولة بدون غزة«، وأن 
الحركة ال تقبل إلقاء غ���زة فى »حجر مصر« دون تحميل 
إسرائيل مسؤوليتها عن تردى أوضاع القطاع بوصفها 
قوة احت���الل. وحول الموقف من خط���ة »صفقة القرن« 
التى تعتزم اإلدارة األمريكي���ة طرحها، أكد »هنية« أن 
تفاصيلها لم ُتعرض على الحركة، متوقعًا فش���لها، ألن 

هناك إجماعًا فلسطينيًا وعربيًا على رفضها.

طهران/ االستقالل:
أكد مس���ؤول العالقات الخارجية في حركة حماس أس���امة حمدان، ان انتصار الثورة 

اإلسالمية في إيران عام 1979 م  كان انتصارًا لألمة اإلسالمية كلها.
وأش���ار حمدان ، خالل كلمته في مراس���م تكريم الشهيد فتحي الشقاقي في طهران 
أمس االربعاء، إلى االنجازات التي حققها الش���هيد فتحي الش���قاقي خالل مس���يرته 
النضالية ضد االحتالل.  وقال: إن الش���هيد فتحي الش���قاقي امضي عمره في الجهاد 
والكفاح ضد الكيان الصهيوني واستطاع ان يحقق العديد من االنجازات في مسيرته 
النضالية".  وعن مؤتمر وارس���و، ش���دد حمدان أن أمريكا ومن خالل عقد هذا المؤتمر 

تريد تغيير مسار األحداث في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني.
وختم بالقول":" ان هذا المؤتمر ستكون له تداعيات ستؤثر علي القضية الفلسطينية، 

لكننا سنواجه اي تحٍد يواجهها وسنحقق االنتصار".

أسامة حمدان: انتصار الثورة اإلسالمية في هنية: مستعد للقاء »أبو مازن« اليوم قبل الغد
إيران كان انتصارًا لألمة اإلسالمية كلها

وارسو/ االستقالل: 
التقى رئي���س حكومة االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياهو مس���اء أمس األربعاء وزي���ر الخارجية الُعماني 
يوس���ف بن علوي في العاصمة البولندية وارس���و، في 
اس���تمرار لمش���وار التطبيع بين البلدين. وذكر مكتب 
نتنياهو في تصريح صحفي أن رئيس حكومة االحتالل 
قال إن »اللقاء يمهد الطري���ق أمام أطراف كثيرة أخرى 
للقيام بما تفضلتم به، واالمتناع عن التمسك بالماضي 

والمضي قدًما نحو المستقبل«.
وأض���اف نتنياهو موجًها حديثه لب���ن علوي أن »أطراًفا 
كثي���رة تح���ذو حذوكم، بم���ا فها أط���راف تتواجد هنا 
ف���ي المؤتمر )مؤتمر وارس���و(« وش���كر نتنياهو الوزير 
الُعمان���ي على »هذه السياس���ة اإليجابي���ة التي تتجه 

نحو المس���تقبل، والتي قد تؤدي إلى تحقيق الس���الم 
واالستقرار لصالح الجميع«.

وتابع »أشكركم باسم المواطنين اإلسرائيليين، وأسمح 
لنفس���ي أن أقول ذلك أيًضا باسم الكثيرين في الشرق 
األوس���ط«. ووصف نتنياهو- خالل حديثه مع بن علوي- 
دعوته من س���لطان ُعمان قابوس بن سعيد ولقاءه معه 
في مس���قط ب�25 أكتوبر 2018 ب�«القرار الش���جاع الذي 

ُيحدث تغييًرا في العالم«.
أم���ا وزير خارجية ُعمان فقال خالل اللقاء إن: »هذه رؤية 

جديدة ومهمة حول المستقبل«.
وأضاف أن »الشعوب في الش���رق األوسط عانت كثيًرا 
ألنهم بق���وا في الماضي، وهذا ه���و عهد جديد يخدم 
المس���تقبل ويخ���دم تحقي���ق االزده���ار لصالح جميع 

الش���عوب«. جاء لق���اء نتنياهو-بن عل���وي على هامش 
مؤتمر الشرق األوسط الذي ُيعقد اليوم وغًدا بمشاركة 
60 دول���ة لبحث الملفان الس���وري واليمن���ي، والقضية 
الفلس���طينية، والمشاكل اإلنس���انية، وانتشار أسلحة 

الدمار الشامل، وأمن الطاقة والتهديدات السيبرانية.
ومن بين الدول المش���اركة على المس���توى الوزاري 10 
دول من الش���رق األوس���ط هي: الس���عودية واإلمارات 
والبحرين ومص���ر واليم���ن واألردن والكويت والمغرب 

وُعمان، و«إسرائيل«.
وتسعى واش���نطن من وراء مؤتمر وارسو للضغط على 
أصدقائه���ا العرب الُس���نة من أجل تأس���يس تحالف 
إقليمي عس���كري يعرف باسم »تحالف الشرق األوسط 

MESA( »االستراتيجي«، أو اختصاًرا بكلمة »ميسا

غزة/ االستقالل:
اس����تقبل د. خالد المدهون مدير جامعة فلسطين فرع 
الش����مال في مكتبه يوم أمس، وف����د مديرية التربية 
والتعليم في ش����مال غزة ممثاًل باألس����تاذ محمود أبو 
حصيرة مدير التربية والتعليم في شمال غزة، وموسى 
ش����هاب مدير الدائرة الفنية، ومنير أب����و زعيتر مدير 
الدائرة اإلدارية، ونعيم خضر مدير قس����م التخطيط، 

وإسماعيل البياري رئيس قسم العالقات العامة.
ورحب د. المده����ون بالوفد الزائر، مثمنًا زيارتهم التي 
تعكس العالقة المميزة التي تربط الجامعة بمحيطها 

االجتماعي والمؤسس����اتي، ال سيما مديريات التعليم 
ف����ي محافظات القط����اع، مؤكدًا أن جامعة فلس����طين 
تض����ع عل����ى رأس أولوياتها التعاون البن����اء مع جميع 
مؤسس����اتنا العامة واألهلية والخاصة بهدف االرتقاء 
بالطلب����ة وتحقيق مصلحة المجتمع. كما ش����كر مدير 
فرع الش����مال، وفد المديرية على تعاونهم المس����تمر 
مع الجامعة، مبينًا أن األيام القادمة ستش����هد تعاونًا 
واس����عًا في مجاالت مختلفة من ش����أنها أن تس����اهم 
في االرتق����اء بالعملية التعليمية بم����ا يخدم مصلحة 
الطلبة. ومن جانبه ش����كر األس����تاذ محمود أبو حصيرة 

الجامعة على حفاوة االستقبال والضيافة، ومعتبرًا أن 
ه����ذه الزيارة تمثل اس����تمرارًا للعالقات الوطيدة التي 
تربط المديرية بالجامعة، مقدرًا إلدارة الجامعة والفرع 
الجهود الت����ي يبذلونها تجاه المجتمع الفلس����طيني 
وفئاته المختلف����ة، ومتمنيًا للجامع����ة دوام التوفيق 

واالزدهار.
وفي ختام اللقاء شكر مدير الفرع وفد مديرية التعليم 
عل����ى زيارتهم، مؤك����دًا على ضرورة اس����تمرار تنفيذ 
أنش����طة وبرامج تعمل على خدم����ة الطلبة والخريجين 

والعملية التعليمية.

جامعة فلسطين فرع الشمال تستقبل وفدًا من مديرية تعليم الشمال

نتنياهو يلتقي وزير الخارجية العماني في وارسو 

رام الله/ االستقالل:
ق���ال رئيس مجل���س إدارة مجموعة االتصاالت 
الفلس���طينية صبي���ح المص���ري إن المجموعة 
تش���كل الخي���ار االول للمواطن الفلس���طيني 
والش���ركات الفلس���طينية في مج���ال تقديم 
خدمات االتصال واالنترنت وش���بكات توصيل 

المعلومات. 
وأوض���ح المص���ري في بي���ان صحف���ي تلقت  
"االستقالل" نس���خة عنه أن شركات المجموعة 
احتفظ���ت بالنس���بة االكبر من حصة الس���وق 
الفلسطيني، وذلك انسجامًا مع االستراتيجيات 
التي وضعتها لنفس���ها وتعمل بموجبها، رغم 
كل المعيقات التي تحاول "إس���رائيل" فرضها 
عبر المنافس���ة غير الش���رعية وتعزي���ز مكانة 
ش���ركات االتصاالت الخلوي���ة التابعة لها في 

سوقنا المحلي."
وجاءت أق���وال المصري خ���الل إجتماع مجلس 
المالي���ة  المجموع���ة إلع���الن نتائجه���ا  إدارة 
الموحدة االولية للع���ام 2018، وحققت خاللها 

صافي أرباح حوالي )67.1 مليون دينار أردني(، 
) 70.5 مليون دين���ار اردني( للعام  مقارن���ة ب����

الماضي. 
وأقر مجلس إدارة المجموعة كذلك عقد اجتماع 
هيئته���ا العامة الع���ادي الثاني والعش���رين 
لمس���اهميها في الس���ادس والعش���رين من 
آذار م���ن العام 2019، ف���ي مدينة رام الله وعبر 
االتص���ال المرئي مع غ���زة، كما ق���رر المجلس 
رفع توصيته للهيئ���ة العامة بتوزيع ارباح على 

المساهمين بقيمة 40 قرشًا للسهم الواحد.
المجموعة  أهم محطات  المصري  واس���تعرض 
وسياستها االس���تثمارية في فلسطين بالقول 
إن المجموع���ة ملتزم���ة بتنفيذ بن���ود خطتها 
الفلسطيني،  االقتصاد  وتعزيز  االس���تثمارية، 
م���ن خالل ع���دة برام���ج كان آخرها بن���اء مركز 
المعلوم���ات )Data Center( الخاص بش���ركة 
بالتل، والذي جاء تلبية لتطلعات قطاع االعمال 
المتزايدة على خدمات مراكز البيانات لتسهيل 
عملها، إضافة إلى اس���تثماراتها السنوية في 

توسيع رقعة بنيتها التحتية وتطوير شبكاتها 
االرضية لتصل إل���ى كاف���ة المواطنين وتلبي 
احتياجات الشركات واالفراد، بما يراعي التوسع 
العمراني في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وعلى صعي���د "ج���وال" فقد أك���د المصري أن 
المجموع���ة تمكنت من تطوي���ر خدمات الجيل 
الثالث، وتسعى لحصول ش���عبنا على خدمات 
الجيل الرابع، باإلضافة إلى اس���تحداث األنظمة 
المحوس���بة فيم���ا يتعل���ق بإدارات حس���ابات 
المواطنين ". وتابع قائال إن " المجموعة تحتضن 
عبر ش���ركاتها )جوال، بالت���ل، حضارة، ريتش( 
أكبر الشركات والمؤسسات الفلسطينية سواء 

كانت عامة أو خاصة أو أهلية".
وأعرب المصري عن إعتزازه بحجم االستثمارات 
الرأسمالية التي تضخها المجموعة في الشبكة 
والت���ي وصلت إل���ى )مبلغ 87.4 ملي���ون دينار 
أردني( خالل العامين الماضيين، مشددا على أن 
هذا المبلغ يشكل االستثمار األكبر في السوق 
المحلي، وهو يترج���م على األرض بزيادة فرص 

العمل واس���تيعاب طاقات جديدة في س���وق 
العمل. وفيما يتعلق بالمس���ؤولية المجتمعية 
والت���زام المجموعة فيها ج���دد المصري القول 
"إنه ت���م صرف ما يش���كل )%8( م���ن صافي 
االرباح السنوية للعام 2018 كمشاريع تنموية، 
تتوجت في العام الماضي بإطالق مش���روع نور 
حياتك الذي س���يضمن توفي���ر الطاقة البديلة 
لدور االيتام في فلس���طين، وعشرات المشاريع 
التنموية االخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس الشريف، وسيشهد هذا العام 2019، 
إطالق مركز االبداع الذي س���يضم تحت مظلته 
كافة المب���ادرات االبداعية لنأخ���ذ على عاتقنا 

تنميتها وتطويرها".
من جهته الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد 
عمار العكر قال "إن المجموعة قامت بتس���ديد 
كامل المبلغ المترتب عليها جراء تجديد رخصة 
التشغيل لشركتي جوال وبالتل للخزينة العامة 
والبالغ )290( مليون دوالر أمريكي، لتنفذ بذلك 
االلتزام���ات الت���ي ترتبت عليها ف���ي اتفاقية 

التجديد. وفي هذا االط���ار أيضا أضاف العكر، 
"إن المجموعة والتزامًا منها باالتفاقيات المالية 
والناظمة لعملها مع الحكومة، تقوم بتس���ديد 
كل ما يترتب عليها تحت بند الرسوم المعروفة 
)%7( من اإلي���رادات، وتق���وم كذلك بدفع  ب����
ضريبة الدخل بنسبة )%20(. اوضح أن شركات 
الوحيدة  الفلسطينية هي  مجموعة اإلتصاالت 
بين الشركات العاملة في قطاع االتصاالت في 
فلس���طين التي تقوم بتس���ديد كافة الرسوم 
المترتب���ة عليه���ا لصالح الدول���ة، إلتزامًا منها 
ببنود رخصتها وإيمانًا منها بضرورة المساهمة 

في بناء إقتصاد وطني متين.
 وأض���اف العك���ر "إن المجموع���ة اثبتت خالل 
س���نوات عمله���ا، مقدرتها عل���ى الحفاظ على 
مشتركيها أفرادًا وش���ركات، من خالل البرامج 
والحمالت التي تطلقها على مدار العام، مؤكدًا 
أن نسبة كبيرة منها مستوحاة من المشتركين 
بواس���طة التواص���ل الدائم معه���م عبر نوافذ 

المجموعة المختلفة".

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تعلن نتائجها المالية االولية للعام 2018

لمحاوالت الواليات المتحدة االلتفاف على الحق الفلس���طيني عبر المؤتمرات 
السياسية المشبوهة كمؤتمر وارسو.

واعتبر البريم في تصريح صحفي وصل »االستقالل« نسخه عنه امس 
األربع���اء الهدف أن ه���ذا المؤتمر هو إعادة انتاج لخط التس���وية في 
مس���ارات إقليمية ودولية بهدف تش���ريع وجود االحتالل الصهيوني 
في قلب األم���ة وتقديمه كحليف بالتزامن مع اختراع عداء وهمي بين 
مكونات األمة يس���تفيد من���ه الكيان الصهيوني مس���تنزفا لطاقات 

ومقدرات المنطقة.
وثم���ن كل المواق���ف الوطنية الرافض���ة لمؤتمر وارس���و ومخرجاته، 
مؤكدا على حق الش���عب الفلسطيني وقيادته في الدفاع عن القضية 
الفلس���طينية وحماية الثوابت والحقوق في مواجهة هذه المش���اريع 

التصفوية.
وق���ال »:«إن الرفض الوطني لهذه المش���اريع من قبل جميع المكونات 
السياس���ية يعكس حالة من الوحدة الوطنية الحقيقية تمنح شعبنا 
مزيدا من األمل في مواجهة التعثر السياسي إلنهاء االنقسام »، داعيا 
الكل الوطني الستثمار هذه الفرصة التاريخية إلنقاذ شعبنا وقضيته.

الجهاد: التفاف

في فعاليات اإلرباك الليلي شرق البريج عند حدود وسط قطاع غزة.
فيما ش���ّيعت جماهير مخيم النصيرات وس���ط قطاع غزة يوم أمس، جثمان 
الشهيد "حسن نوفل" الذي استش���هد متأثرًا بجراٍح أصيب بها شرق مخيم 

البريج.
وش���ارك االالف من جماهير المخيم في تشييع جثمان الشهيد "حسن نبيل 

أحمد نوفل" 17 عامًا، إلى مقبرة المخيم الغربية.
وكانت وزارة الصحة الفلس���طينية أعلنت على لسان ناطقها الدكتور أشرف 
القدرة، استشهاد نوفل 17 عام متأثرًا بجراحه التي اصيب بها جراء تعرضه 
لقنبلة غاز بالرأس من قبل قوات االحتالل االس���رائيلي ش���رق البريج الجمعة 

الماضية.

»االرباك الليلي«
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ملتقى �إحياء ذكرى �ل�شهيد  فتحي �ل�شقاقي  يف طهر�ن  �أم�س 

الباز/ االستقالل: 
ألق���ي القبض مؤخرًا على طال���ب في جامعة »ميايو دي س���ان ميغيل«، في 

بوليفيا، أثناء محاولته تقديم امتحان القبول فيها نيابة عن طالبة أخرى.
ألق���ت الش���رطة البوليفية القبض على الش���اب برايان )19 عام���ًا( في قاعة 
امتحانات كلية هندس���ة األنظمة في جامعة مايور دي س���ان ميغيل، بعدما 

تنكر بهيئة فتاة بهدف التقدم إلى امتحان القبول نيابة عنها.
وكان برايان على وش���ك اس���تالم أوراق االمتحان عندما س���اورت الشكوك، 
المس���ؤولين عن قاعة االمتحان، وقاموا بالتحقق من هويته ليكتش���فوا بأنه 

شاب.
وقد اعترف الش���اب الذي ضبط وهو يرتدي مالبس نسائية وشعرًا مستعارًا، 
بأنه كان ين���وي التقدم لالمتحان نيابة عن إح���دى الطالبات مقابل مبلغ من 
المال دفعه له ذووها، إال أنه غير إفادته في وقت الحق وعلل إقدامه على هذا 

األمر بأنه كان يريد الزواج من الفتاة وأراد أن يساعدها.
ولحس���ن حظ برايان، فإن الشرطة ال تس���تطيع اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، 
ألن انتحال ش���خصية طالب جامعي في امتحان القبول ليس جريمة يعاقب 

عليها القانون في بوليفيا.
من جهت���ه قال رئي���س الجامعة، خوان ري���وس، بأن البّت ف���ي أمر الطالب 
س���يعود إلى مجلس إدارة الجامعة. وتوقع ري���وس حرمان برايان والفتاة من 
التسجيل في الجامعات العامة في البالد، وفق ما نقل موقع »أوديتي سنترال 

اإللكتروني. 

تقمص شخصية امرأة 
للتقدم لالمتحان في الجامعة

لندن/ االستقالل: 
بعدما توجها إل���ى مطعم لتن���اول البيتزا، تلقى 
ش���اب وفتاة بريطاني���ان، مفاجأة العم���ر، عندما 
أقي���م لهما حفل زفاف مفاج���ئ رتبت له صديقة 

العروس.
وجرى ترش���يح م���ادي غونز )29 عام���ًا( وخطيبها 
أليكس س���ونغ )30 عام���ًا( للحص���ول على حفل 
زفاف مفاجئ في مطعم »بيتزا إكسبرس« من قبل 
صديقة أليكس التي اكتشفت وجود مسابقة في 

المطعم إلقامة حفل زفاف عشوائي.
فعندما ذهبت مادي لتناول الغداء برفقة اليكس 
في المطعم الذي يقع في لندن، فوجئ الش���ابان 
بإعالن نادلة المطعم عن إقامة حفل زفاف مفاجئ 

لهم���ا، وأن األقارب واألصدقاء ف���ي طريقهم إلى 
المطعم للمشاركة في الحفل.

وقد وافقت مادي التي تعمل كمعلمة في مدرسة 
ابتدائي���ة، وخطيبه���ا أليكس ال���ذي يعمل في 
مجال الصيانة الكهربائية، على عقد قرانهما في 

المطعم.
ل الحاضرون المطعم  وفي غضون عدة ساعات حوَّ
بالكام���ل إلى صال���ة تضم 30 مقع���دًا للضيوف، 
واختارت مادي فستان زفافها من مجموعة مؤلفة 
من 16 فس���تانًا كان���ت إدارة المطعم قد أعدتها 
مس���بقًا، وحصل���ت عل���ى تصفيفة ش���عر مميزة 
ومكياج عرائس���ي في صالة قريب���ة من المطعم، 

بينما خضع أليكس لحالقة شعر سريعة.

وفي تمام الس���اعة السادس���ة مساء، عقد قران 
الش���ابين، وسط جو احتفالي مميز، قدم خاللها 
المطع���م كعك���ة زف���اف مصنوعة م���ن كرات 

العجين.
ذكر أن المطعم كان أعلن عن مسابقة إلقامة حفل 
زواج الثني���ن م���ن األش���خاص المخطوبين الذين 
يثاب���رون على تناول البيتزا فيه باس���تمرار، ووقع 

االختيار على مادي وأليكس في نهاية المطاف.
وتدرس سلس���ة مطاع���م بيتزا إكس���برس حاليًا، 
ترخيص ع���دد من فروعها لتصب���ح أماكن إلقامة 
حفالت الزفاف، بهدف الس���ماح للكثير من هواة 
فطائرها بإقامة حفالت زفافهم فيها، وفق ما نقل 

موقع »ميترو« اإللكتروني.

يذهبان لتناول الغداء فيقام لهما حفل زفاف مفاجئ

لندن/ االستقالل: 
قال مق���دم البرامج في محطة »فوكس ني���وز«، بيت هيغزيث، 
إنه لم يغس���ل يديه منذ 10 سنوات، مش���يرًا إلى أنه ال يؤمن 

بوجود الميكروبات.
وكان هيغزي���ث يتحدث في برنامج »فوكس أند فريندز«، وقال 
إن الميكروب���ات الدقيقة غي���ر موجودة ألنها ال ت���رى بالعين 
المجردة. وأضاف خريج جامعتي هارفارد وبرينستون، أنه يأخذ 

لقاحات ضد األمراض.
وجاءت تصريحات هيغزيث بعد أن سخر منه زمياله، ألنه يأكل 
ما تبقى من البيتزا. وقال المذيع، »تعهدت أنني في عام 2019 

سأقول على الهواء ما أقوله خارج البث«.
والقت تعليقاته ترحيبًا من بعض مستخدمي وسائل التواصل 

االجتماعي، بينما نظر إليها البعض بعين القلق.
وتقول مراكز الوقاية من األمراض والسيطرة عليها في الواليات 
المتحدة، إن غس���ل اليدين بش���كل منتظم م���ن أفضل الطرق 

إلزالة الجراثيم وتجنب المرض وانتشار الجراثيم.
وأفادت دراس���ة علمية، بأن غرامًا واحدًا من المخلفات البشرية 

يمكن أن يحوي تريليون جرثومة.
ومن أنواع البكتيريا التي يمكن أن تنتش���ر في حال عدم غسل 

اليدين »السالمونيال« و»إي كوالي«.

لندن/ االستقالل: 
تمكن مصور بريطاني، مؤخرا، من التقاط صور مبهرة لنمر إفريقي نادر يمتاز 

بلونه األسود ولم يجر رصده عبر الكاميرا منذ مدة تزيد عن القرن.
وبحس���ب صحيفة »غاردي���ان«، فإن الصور الت���ي التقطها المص���ور بورارد 
لوكاس للنمر األسود، جرى عرضها، يوم االثنين، في منتزه »اليكيبي« للحياة 
البري���ة بكيني���ا. وكان المصور قد التقى عددا من الس���كان المحليين الذين 
تحدثوا عن وجود الحيوان في المنطقة وأشاروا إلى آثاره، وفي مرحلة الحقة، 
قام بتركيب كاميرا ذكية تعمل عن طريق استشعار الحركة ويمكن االتصال 
بها بش���كل الس���لكي. وبعدما انتظر بدون جدوى خالل األيام األولى، فوجئ 
المصور بصيد العدسة، بعد فترة قصيرة، وقال في تصريح صحفي، إنه كاد 

ال يصدق األمر في بداية األمر

ألول مرة منذ قرن.. مصور 
»يصطاد« النمر األفريقي األسود

االستقالل/ وكاالت: 
تناولت صفحات التواص���ل االجتماعي قصة أغرب من الخيال 
عن طفل في الرابعة من عمره، يس���رد لوالديه أحداثا حصلت 
قبل والدته. وتناقلت قصة الطفل المعجزة وس���ائل إعالم، من 
خالل فيديو نشر على اإلنترنت، يظهر الطفل البالغ من العمر 

أربعة أعوام فقط ووالدته.
واعترف���ت األم األس���ترالية، الورا ماّزا، بأنه���ا أصيبت بصدمة 
كبيرة، عندما س���معت طفلها لوكا يس���رد عليها قصة أش���به 

بالخيال، حصلت معها قبل والدته ولم تبح بها ألحد من قبل.
وردد لوكا لوالدته عدة مرات قوله: »لقد عش���ت في بطنك، ثم 

مت. وأصابني الحزن بعدها وتحولت إلى مالك. واشتقت إليك 
لذلك ولدت من جديد. أنا س���عيد ألنني اس���تطعت أن أجدك 

مجددا«.
وذك���رت الورا أنها كانت قد حملت قبل ل���وكا، لكن حملها لم 

يكتمل بسبب تعرضها لإلجهاض.
ولم تخبر الورا أي أحد بموضوع حملها األول وإجهاضها. وبعد 
ذل���ك حملت بلوكا وولدته، والحظ���ت عليه عالمات ذكاء فارقة 

تسبق عمره بسنوات.
وتعتق���د الورا أن ابنها لوكا البالغ 4 س���نوات من عمره، ليس 

إال ذلك الطفل الذي لم تلده حينها، وقد عاد إليها بمعجزة.

طفل يروي لوالديه أحداثا سبقت مولده! لم يغسل يديه منذ 10 سنوات

لندن/ االستقالل: 
قالت ام���رأة بريطانية، إنها دخلت المستش���فى 
ألجل العالج م���ن تعفن في الدم أدى إلى غيبوبة، 
وحين اس���تفاقت وجدت أنه���ا أنجبت طفلة علما 

أنها لم تكن على دراية بمسألة الحمل.
وأصيب���ت لي���زا دافي���س التي تعمل ف���ي مجال 
التدريس، بع���دوى في الجهاز الهضمي، ودخلت 
المستش���فى ف���ي أبري���ل 2018، وفق م���ا نقلت 

صحيفة »صن« البريطانية.
وبعد الخض���وع للفحوص، وجد األطب���اء أن المرأة 

البالغة من العمر 27 عاما، كانت حامال في األسبوع 
السادس والعشرين لكنها لم تنتبه إلى األمر.

ولم تذكر الصحيفة، الس���بب الذي منع الس���يدة 
من معرفة حملها بجنين، رغم التغيرات الواضحة 

التي تطرأ على جسم المرأة عند الحمل
نجم���ت المش���كلة الصحي���ة لألم باألس���اس عن 
اإلصابة ب�متالزمة نادرة تعرف في الوسط الطبي 
باس���م »هيلب« وتؤدي إلى اضطرابات في الجهاز 
الهضمي وشعور بآالم شديدة في عدة أعضاء من 

الجسم.

وألن الوضع الصحي لألم تردى على نحو الفت بعد 
اإلصابة بتفعن في الدم، تم إخضاع المرأة لعملية 

والدة قيصرية.
وبعدما اس���تفاقت من الغيبوبة في قسم العناية 
المركزي���ة، قالت األم إنها فوجئ���ت بالطفلة التي 
أطلقت عليها اس���م دانييل من ب���اب رد الجميل 

للممرضة.
وأضافت أنها ظلت تعمل لمدة ثمانين ساعة في 
األسبوع حين كانت حامال، قائلة إنها كانت تحمل 

األوزان الثقيلة أيضا ألنها لم تنتبه إلى الحمل.

مانيال/ االستقالل: 
أعلن رئيس الفلبين رودريغو دوتيريتي، عن تفكيره في تغيير اس���م البالد 
من الفلبين حاليا، إلى »مهارليكا« مستقبال، بحسب ما نقلت وكالة »األناضول« 

عن وسائل إعالم محلية.
وتعكس الكلمة ثقافة س���كان المنطقة وتشير إلى النبل والشهامة، عكس 
االس���م الحالي، الذي وضعه االستعمار اإلسباني. بدوره قال المتحدث باسم 
الرئاس���ة الفلبينية س���لفادور بانيلو، إن الرئيس دوتيريتي أعلن عن فكرة، 

يمكن بموجبها تغيير اسم البالد، حسب وكالة »األناضول«.

رئيس الفلبين يقترح بريطانية »لم تعرف أنها حامل« إال بعد الوالدة
اسمًا جديدا لبالده


