
واشنطن/ االستقالل: 
طالب خبراء حقوق اإلنسان في األمم المتحدة الحكومة اإلسرائملمة بوقف أعمال 

الهدم لمنازل الفلس���طمنممن في القدس المحتلة. وأدان الخبراء 
في بمان نشرته مفوضمة األمم المتحدة الساممة لحقوق اإلنسان 
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رفح/ االستقالل: 
لحج���اج  الثال���ث  الف���وج  غ���ادر 
قطاع غزة امس الس���بت باتجاه مدينة 
مك���ة المكرم���ة ألداء مناس���ك الح���ج 
تتواصل  رفح البري حم���ث  عبر معب���ر 

الرحالت حتى يوم الموم االحد.
وأك���د رئمس جمعمة أصحاب ش���ركات الحج 
والعمرة ف���ي قطاع غزة عوض أب���و مدكور أن 
798 حاجًا غادروا القط���اع عبر معبر رفح ألداء 

فريض���ة الحج، مش���مرًا إلى أن ف���وج الحجاج 
األخمر س���مغادر القطاع الم���وم األحد ويضم 

530 حاجًا.
ذكر بأن العمل على معبر رفح البري مخصص 
لحجاج لمدة 4أيام ب���دءًا من الخممس، وحتى 

الموم األحد.
وبّمن���ت وزارة الداخلم���ة أن المعبر س���معود 
الس���تئناف العمل للمسافرين العاديمن بدءًا 

من غدا االثنمن.

مغادرة ىلفوج ىلثالث من حجاج غزة إلى مكة

خانمونس / االستقالل: 
ش���معت جماهمر غفمرة بمحافظ���ة خانمونس جنوب 
قطاع غزة جثمان الش���همد الش���اب أحم���د محمد عبد 
الله القرا الذي استشهد اللملة قبل الماضمة برصاص 

قوات االحتالل ف���ي البطن ش���رق خانمونس. وهتف 
المش���معون عبارات غاضب���ة تطالب المقاوم���ة بالرد 
على جرائم االحتالل، وضرورة االس���تمرار بمس���مرات 
العودة حتى تحقمق أهدافه���ا. وأعلنت وزارة الصحة 

الفلس���طمنمة عن استش���هاد الش���اب القرا (23عاًما) 
متأثًرا بإصابته جراء اعتداء قوات االحتالل اإلسرائملي 
على المتظاهرين الس���لمممن ف���ي الجمعة ال� 68 من 

مسمرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

جماهير غفيرة تشيع جثمان ىلشهيد ىلقرى بخانيونس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال المحل���ل اإلس���رائملي ألمؤر لمفي: 
إن إعالن رئمس الس���لطة الفلسطمنمة 

يديعوت: لن يكون 
هناك تغيري حقيقي 
عائالت فلسطينية تناشد ىلسلطات يف العالقة مع ال�سلطة

ىلتركية ىلكشف عن مصير أبنائها

تحليل: ىلتنسيق ىألمني مفتاح 
بقاء ىلسلطة لن تجرؤ على وقفه 

ىلالجئون ىلفلسطينيون
 في لبنان.. غضب يتصاعد 

غزة/ دعاء الحطاب:
اس���تبعد محلل���ون في الش���أن السماس���ي أن تعمل الس���لطة 
الفلس���طمنمة عل���ى تنفم���ذ قراره���ا القاض���ي بوق���ف العمل 

غزة / سماح المبحوح:  
تش���هد المخمم���ات الفلس���طمنمة  ف���ي لبن���ان موجة غضب 
واحتجاجات شعبمة مستمرة  ومتصاعدة منذ حوالي أسبوعمن 

بمرت/ االستقالل: 
عّد عضو المكتب السماس���ي لحركة المقاومة اإلسالممة 
"حماس" موس���ى أبو مرزوق، أن قرار وقف التعامل بجممع 

االتفاقم���ات الموقع���ة مع االحت���الل "خط���وة ُتعبر عن 
توجهات الشعب الفلسطمني الذي يسعى 
للحرية واالس���تقالل".وقال أب���و مرزوق، في 

مزهر: قرار وقف التعامل 
باالتفاقيــات ُي�ستكمــل 

باالن�سحاب الكامل من »اأو�سلو«

أبو مرزوق: وقف ىلعمل باالتفاقيات مع ىالحتالل بحاجة لخطوىت عملية

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السماسي للجبهة الشعبمة 
مس���ؤول فرعها ف���ي قطاع غ���زة جممل مزهر 

غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤس���س�ة مهجة ال�ق�دس لل�ش�ه�داء واألس�رى والجرحى أمس السبت؛ أن وح�دات 
القمع اإلس���رائملمة، تجري تفتمشات مستمرة لقسم (1) داخل سجن رامون، وذلك بعد 
فرض غرامات مالمة بحق األس���رى داخل القس���م. وأفاد أس���رى حركة الجهاد في رسالة 

»ىلمكتب ىلوطني«: ىالحتالل يصعد من 
سياسة ىلترىنسفير بحق ىلفلسطينيين

»بتسيلم«: جيش ىالحتالل يتعمد
 قتل متظاهري غزة دون مبرر

ىالحتــالل يعتقــل مقدسيــًا 
بالعيسوية ويحرر مخالفات بسلوىن

وحدىت ىلقمع تهاجم أسرى
 »رىمون« وتفرض غرىمات مالية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائملي الس���بت، شاًبا مقدسًما من بلدة العمسوية 
ش���مال ش���رق القدس المحتلة، فمما حررت مخالفات للمركبات في بلدة سلوان 
جنوب المس���جد األقصى المبارك. وأفاد مركز معلوم���ات وادي حلوة بأن قوات 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اتهم مركز المعلومات اإلسرائملي لحقوق اإلنسان »بتسملم« جمش 
االحتالل اإلس���رائملي بتعّم���د قتل المتظاهرين الفلس���طمنممن، 

رام الله/ االستقالل: 
أكد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستمطان ان سلطات االحتالل 

اإلسرائملي واصلت بغطاء من المحكمة العلما االسرائملمة سماسة 
الترانس���فمر والتطهمر العرقي الصامت وهدم منازل المواطنمن 

مت�سك »اإ�سرائيل« باآلية 
غزة  مقاويل  جعل   GRM

على حافة االإفال�س
غزة/ االستقالل: 

ال� “GRM” التي  آلمة  س���اهمت 
تتبعه«إس���رائمل« ف���ي التعامل 
م���ع قطاع غزة، ف���ي تعزيز حصار 
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احلايك: غزة مقبلة على 
مرحلة ح�سا�سة  مع اقرتاب 

»ال�سيولة« من ال�سفر

) APA images (        ت�ضييع جثمان ال�ضهيد اأحمد القرا بخانيون�ض اأم�ض
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خبرىء أمميون يطالبون »إسرىئيل« 
بوقف هدم منازل ىلفلسطينيين
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اتهـــم مركـــز المعلومات اإلســـرائيلي لحقوق 
اإلنسان "بتسيلم" جيش االحتالل اإلسرائيلي 
الفلســـطينيين،  المتظاهرين  قتـــل  بتعّمـــد 
بتعليمـــات صادرة عـــن القيادة اإلســـرائيلية 
للقناصـــة المتواجدين على طـــول حدود قطاع 
غزة، خالل المسيرات األسبوعية السلمية لكسر 

الحصار.
وأوضـــح المركز فـــي تقرير له أمـــس أن مئات 
الفلسطينّيين استشـــهدوا وآالف ُجرحوا جّراء 
سياســـة إطالق الّنـــار المخالفـــة للقانون التي 
تطّبقها "إســـرائيل" في مظاهرات "مســـيرات 
ة والتي حظيت بمصادقة 

ّ
العـــودة" في قطاع غز
محكمة العدل العليا.

وقال: إن جهات رسمّية في "إسرائيل" تعترف 

" هناك من ُقتلوا في 
ّ

أّنها كانت تعلـــم جّيًدا أن
 مبّرر حتى من وجهة 

ّ
هذه المظاهـــرات دون أي

النظر اإلسرائيلية".
وأضـــاف أنه" رغم ذلك ال أحد من المســـؤولين 
اإلســـرائيليين كّلف نفسه تغيير التعليمات، 
بل واصل الجيش اإلســـرائيلي العمل بطريقة 
 الفلسطينّيين ليسوا بشًرا 

ّ
التجربة والخطأ وكأن

يقتلهم الّرصاص الحّي ويصيبهم بجراح، حيث 
تدّمرت حياتهم وحياة أسرهم إلى األبد".

ولفـــت إلـــى أنه تبين قبـــل أيـــام أن "الجهات 
الرسمّية اإلسرائيلية كانت طوال الوقت تدرك 
جّيًدا وجود فجوة بين تصريحات المســـؤولين 

والواقع".
وتابـــع "لقد نشـــرت كرميال منشـــه مراســـلة 
 الجيش قـــّرر اآلن تغيير 

ّ
"حدشـــوت كان" أن

تعليمات إطالق الّنـــار الّصادرة للقّناصة "بعد 
 التصويب على الجزء األســـفل من 

ّ
أن تبّين أن

الجســـم وفوق الّركبة، سّبب الموت في معظم 
األحيـــان مـــع أّنه لم يكـــن هذا هـــو القصد، 
التعليمـــات للجنود مـــن اآلن فصاعًدا هي أن 
يصّوبوا إلى ما تحت الّركبة كمالذ أخير والحًقا 

قيل لهم إلى الكاحل".
وأضـــاف "ضابـــط رفيع فـــي كّلية ما تســـمى 
مكافحة اإلرهاب التابعة لجيش االحتالل صّرح 
 هدف القّناصة ال أن يقتلوا وإّنما أن يصيبوا 

ّ
بأن

ولذلك تخّص إحدى العبر المستخلصة مسألة 
اّتجـــاه التصويب… فـــي البداية قلنـــا لهم أن 
 هذا يسّبب 

ّ
يصّوبوا نحو األرُجل وعندما وجدنا أن

المـــوت قلنا لهم أن يصّوبوا إلى ما تحت الّركبة 
والحًقا حّددنا التعليمات أكثر وقلنا التصويب 

إلى الكاحل".
وشدد "بتسيلم" على أن "قرار تغيير تعليمات 
إطـــالق النار فـــي هـــذا الوقت المتأّخـــر وبعد 
تطبيقها طيلة أكثر من ســـنة وتســـّببها في 
 عن 206 فلسطينّيين من 

ّ
استشـــهاد ما ال يقل

 
ّ

بينهم 37 قاصًرا وجـــرح اآلالف ليس معناه أن
جيش االحتالل يولي قيمة كبيرة لحياة البشر، 

بل عكس ذلك تماًما".
 جيـــش االحتالل 

ّ
 على أن

ّ
وأكـــد أن ذلك يـــدل

اختـــار وهو بكامل وعيـــه أاّل يعتبر من يقفون 
قبالته فـــي الجانب اآلخر بشـــًرا، وأن المحكمة 
العليا اإلسرائيلية صّدقت ببراءة مصطنعة هذا 
الـــكالم وصادقت عليه، هؤالء وأولئك يتحّملون 

مسؤولّية هذه السياسة اإلجرامّية".
ويشـــارك الفلســـطينيون منذ 30 آذار/مارس 

2018، في مســـيرات ســـلمية، قرب الســـياج 
الفاصل بين قطاع غزة واألراضي الفلســـطينية 
المحتلة عـــام 1948، للمطالبة بعودة الالجئين 
إلى مدنهم وقراهم التي ُهجروا منها في 1948 

وكسر الحصار عن غزة.
وقال بتســـيلم: "منذ البداية وحتى منذ اإلعالن 
عن التظاهرة األولى، عّرفت إسرائيل المظاهرات 
 يتهّددها واعتبرت المشاركين 

ّ
كخطر وجودي

خطيرين".
وأضـــاف "من هـــذا المنطلـــق طّبـــق الجيش 
اإلسرائيلي منذ المظاهرة األولى سياسة إطالق 
نار فّتاكة ومخالفة للقانون وغير أخالقّية يلوح 
فوقها علم أسود، حيث أجازت إطالق الّرصاص 
الحّي علـــى متظاهرين في الجانـــب اآلخر من 

الشريط العازل وال يشّكلون خطًرا على أحد".

رام الله/ االستقالل: 
أكد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة 
االســـتيطان ان ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي 
واصلت بغطاء من المحكمة العليا االســـرائيلية 
سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت 
وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة 

في مدينة القدس ومحيطها.
وأوضح المكتب في تقريره األســـبوعي الصادر 
أمـــس الســـبت أن حكومة اليمين اإلســـرائيلي 
وجدت لهـــا دعًما قضائًيا من خـــالل المحكمة، 
لتكمل مشـــروعها االســـتيطاني نحو ما يحلم 
به نتنياهـــو، متجاهلة كافـــة التحذيرات التي 
أطلقتها األمم المتحدة وتجمعات دولية غطت 
قـــارات العالـــم الخمس وجمعيـــات ومنظمات 

حقوق االنسان على امتداد واسع.
وأشار إلى أن ســـلطات االحتالل ارتكبت جريمة 
جديدة بحق الشـــعب الفلســـطيني بهدم نحو 
100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائالت من 
منازلها وأراضيها بحجـــة قربها من جدار الضم 

والتوسع.
ولفت التقريـــر إلى أن هـــذه المنطقة التي تم 
االعتـــداء عليهـــا من قبـــل ســـلطات االحتالل 
تقع ضمن مناطق نفوذ الســـلطة الفلسطينّية 

(منطقـــة A)، وقـــد حصلـــت المبانـــي على كل 
التراخيـــص الالزمـــة، لكن االحتـــالل أمعن في 
ا الســـلطة 

ً
جريمته ونفذ عمليات الهدم متجاوز

المسؤولة عن المنطقة.
واعتبـــر أن االحتالل ضرب بعـــرض الحائط كل 
االتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني 
واإلســـرائيلي، فضاًل عن المعاهدات والجوانب 
الدولية التي تفرض على "إسرائيل"،ـ باعتبارها 
القوة القائمة باالحتالل احتـــرام التزاماتها في 

توفير الحماية للمدنيين تحت االحتالل.
وذكر أن مســـاحة األراضي التي ُهدمت مبانيها 
فـــي حـــي واد الحمص ُقـــدرت بــــ 300 دونم، 
ســـتبقيها ســـلطات االحتالل رهن سيطرتها، 
حيث تسعى من وراء عملية الهدم هذه لترسيخ 
قضية التحكم الديموغرافي في القدس بضمان 
األغلبية اليهودية الواسعة في المدينة، وليست 
كما تدعي ألســـباب أمنيـــة أو لقربها من أماكن 

التماس مع جدار الضم والتوسع.
وأشـــار إلى أنـــه في ســـياق الدعـــم األمريكي 
والمســـتوطنين،  االحتالل  لحكومة  الالمتناهي 
منعت الواليـــات المتحدة محاولـــة من الكويت 
وإندونيسيا وجنوب أفريقيا استصدار بيان من 
مجلس األمـــن التابع لألمم المتحدة يندد بهدم 

"إسرائيل" منازل فلسطينيين في "واد الحمص" 
ببلدة صور باهر.

بالمواقـــف األممية  الوطنـــي  وأشـــاد المكتب 
التي نـــددت بسياســـة هدم بيوت ومنشـــآت 
الحترام  "إســـرائيل"  ودعـــت  الفلســـطينيين، 
االلتزامـــات المترتبـــة عليها باعتبارهـــا القوة 

القائمة باالحتالل.
وطالـــب المجتمع الدولي بتحويـــل هذه األقوال 
إلى أفعال وذلك بمســـاندة الطلب الفلسطيني 
في محكمـــة الجنايات الدوليـــة بدعوة المدعي 
العام فاتو بنســـودا إلى إحالة جرائم هدم منازل 
الفلســـطينيين وجرائم الترانسفير والتطهير 
العرقي إلى الشـــعبة القضائيـــة في المحكمة 
وفتح تحقيق فـــوري في هـــذه الجرائم وجلب 
المخططين والمشـــرعين والمنفذيـــن لها الى 

العدالة الدولية.
واعتبر أن الموقف األمريكي يشـــجع "إسرائيل" 
على مواصلة التصرف كدولة اســـتثنائية فوق 
القانون تتمتع بالحماية والحصانة من المساءلة 
والمحاســـبة على انتهاكاتها لحقوق االنســـان 
الفلســـطيني تحت االحتالل وعلى الجرائم التي 
تمارسها بشـــكل منهجي ويومي، بما في ذلك 

جرائم االستيطان والمستوطنين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي السبت، شاًبا مقدسًيا 
من بلدة العيســـوية شمال شـــرق القدس المحتلة، فيما 
حررت مخالفات للمركبات في بلدة سلوان جنوب المسجد 

األقصى المبارك.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات االحتالل اعتقلت 
الشاب نايف وسيم عبيد عقب اقتحامها بلدة العيسوية، 

ونقلته إلى أحد مراكز التحقيق بالمدينة المقدسة.
وأوضـــح أن شـــرطة االحتالل حـــررت مخالفـــات لعدد من 

المركبات بقيمة 250 شيكاًل في حي بئر أيوب بسلوان.

وأشار إلى أن شـــرطة االحتالل منعت الليلة قبل الماضية، 
أهالي حي بطن الهوى بســـلوان مـــن العمل بقطعة أرض 
حاول مجموعة من المســـتوطنين تحويلها لموقف خاص 

لهم.
وتتعرض بلدة العيسوية منذ أكثر من 40 يوًما النتهاكات 
واعتـــداءات إســـرائيلية متواصلـــة يتخللهـــا مداهمات 
واعتقاالت، وعمليات تنكيل بالشـــبان في شـــوارع البلدة، 
باإلضافـــة إلى نصب الحواجـــز العســـكرية، وتوزيع أوامر 
الهدم على السكان، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي 

يفرضها على المقدسيين.

غزة/ االستقالل: 
أكدت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء واألسـرى والجرحى 
أمس الســـبت؛ أن وحـدات القمع اإلســـرائيلية، تجري تفتيشات 
مســـتمرة لقسم (1) داخل سجن رامون، وذلك بعد فرض غرامات 

مالية بحق األسرى داخل القسم.
وأفاد أســـرى حركة الجهاد في رســـالة وصلت مؤسســـة مهجة 
القدس نســـخًة عنها، أن تفتيشات مستمرة تمارس بحق أسرى 
قســـم (1 )، عقب إخالل إدارة المعتقل باإلتفاق الذي تم التوصل 
إليه سابقًا مع األسرى بتركيب أجهزة هواتف عمومية في أقسام 
السجن، إال أنه لم يتم تشغيل هذه الهواتف حتى هذه اللحظة، 

تحت ذرائع وحجج واهية من قبل إدارة مصلحة سجون االحتالل. 
وأضـــاف كما فرض غرامات مالية على األســـرى المتواجدين في 

قسم (1) بقيمة 250 شيكل على كل أسير داخل القسم.
من جهتها اعتبرت مؤسسة مهجة القدس أن اإلجراءات القمعية 
والتفتيشات المستمرة داخل سجن رامون، والتي تنتهجها إدارة 
السجن، تهدف إلى التنغيص على حياة األسرى، ولخلق حالة من 

عدم االستقرار داخل السجن بين األسرى.
وناشدت المؤسسات الحقوقية واإلنسانية وخاصة اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، للتدخل لدى سلطات االحتالل، والضغط باتجاه 

وقف الممارسات واإلجراءات القمعية التي تمارس بحق األسرى.

»المكتب الوطني«: االحتالل يصعد من 
سياسة الترانسفير بحق الفلسطينيين

»بتسيلم«: جيش االحتالل يتعمد قتل متظاهري غزة دون مبرر

سلفيت/ االستقالل: 
أقدم مســـتوطنون على تقطيع وتكسير نحو 80 شجرة زيتون 

مثمرة بقرية ياسوف قضاء سلفيت.
وبين شهود عيان أن األهالي اكتشفوا فعلة المستوطنين أمس 
الســـبت، غير أن الجريمة قد تكون نفذت قبل نحو أســـبوعين 
على أقل تقدير، وذلك لقرب المنطقة من مستوطنة إسرائيلية، 

وخطورة الوصول إليها.
وتعــــود ملكية أشــــجار الزيتون للشــــقيقين أحمــــد وراضي 

عطياني.

مستوطنون يقطعون نحو 
80 شجرة زيتون بسليفت 

االحتالل يعتقل مقدسًيا 
بالعيسوية ويحرر مخالفات بسلوان

وحدات القمع تهاجم أسرى
 »رامون« وتفرض غرامات مالية

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شـــدد جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس الســـبت، من إجراءاته على حاجز زعترة 

جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
 جيش االحتالل شـــدد من اجراءاته العســـكرية من 

ّ
وأفادت مصادر محلية، أن

محيط دوار بيتا مورا بحاجز زعترة، وإغالق بعض بوابات قرى حارس وكفل حارس  
وتواجد مكثف لدويات الجيش

االحتالل يشدد من إجراءاته 
على حاجز زعترة بنابلس
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وقال:" إن قرار وقف العمل باالتفاقيات الموقعة 
مع (تل أبيب) يعزى الــــى "إصرار دولة االحتالل 
على التنكر لكل االتفاقيات الموقعة، وما يترتب 

عليها من التزامات". 
وكان المجلــــس المركزي الفلســــطيني لمنظمة 
التحريــــر الفلســــطينية في مارس عــــام 2015 
اتخذ قرارا بوقف التنســــيق األمني مع االحتالل 
اإلسرائيلي، وعاد أكد عليه في ختام دورته الـ28 
التي عقدت يومــــي 14و15 يناير/كانون الثاني 
2018 بمقر الرئاســــة الفلسطينية برام الله، كما 
اتخذ قــــرارا بتعليق االعتراف بـ"إســــرائيل" الى 
حين اعترافها بدولة فلسطين، والدعوة الى عقد 
مؤتمــــر دولي كامل الصالحيــــات إلطالق عملية 

"السالم". 
وأكــــد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، 
ان قرار (القيادة) السلطة وقف العمل باالتفاقات 
الموقعة مع "إسرائيل" يشمل كافة االتفاقيات 

الموقعة معها وال يستثنى منها شيئا.
واضــــاف العالول في تصريحــــات إلذاعة صوت 
فلسطين،الســــبت، "اننا ذاهبــــون باتجاه تنفيذ 

هــــذا القرار وســــيتم البناء على كافــــة التقارير 
التي اخذت فيما ســــبق وتتعلــــق بوقف العمل 
باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل"، مشــــيرا إلى 
ان مهام اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات القيادة 
واضحــــة تمامًا وهي وضع آليــــات لتنفيذ ما تم 

إقراره.

لن مي�ض جوهر" اأو�ضلو"
اســــتبعد المحلل السياســــي هانــــي حبيب، أن 
يدخــــل قــــرار الســــلطة الفلســــطينية القاضي 
بوقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل 
اإلســــرائيلي، حيز التنفيذ الفعلي أو على األقل 
لن يمــــس جوهر "اتفاقية أوســــلو" التنســــيق 

األمني. 
الســــلطة  أن  لـ"االســــتقالل"،  حبيــــب  وأضــــح 
الفلســــطينية أعلنت عــــن "وقــــف" أي تعليق 
لالتفاقيات وليس اإللغــــاء، وهو ما يوضح نوايا 
الســــلطة بإبقاء اســــتراتيجية التفاوض قائمة 
بمجرد أن تبدي "اســــرائيل" أي اشــــارة  ايجابية 
وهي المســــألة التــــي تتقنها االخيــــرة كثيرًا، 
وســــتوفرها للســــلطة في وقت مناسب " لتعود 

حليمة لعادتها القديمة.
وبين أن إلغاء التنسيق األمني معناه أن السلطة 
لم تعد قائمة، لكونها أحد افرازات اتفاق أوسلو، 
و المجتمع الدولي والمصلحة اإلسرائيلية معنية 
ببقاء الســــلطة، ضعيفة خاضعة تحت السيطرة 
والهيمنة اإلســــرائيلية، مشيرًا إلى ضرورة خلق 
البديــــل حتى يمكن ترجمة تلــــك القرارات على 

أرض الواقع.
وأوضح أن بدائل السلطة الفلسطينية محدودة، 
لكنها تحتاج إلى تكامل وجهد كبيرين حتى ال 
تخسر الكثير من األوراق السياسية والقانونية 
مستقباًل، أولها التمسك بما منحها إياه القانون 
الدولــــي وفقــــًا التفاقيــــة أوســــلو أن المناطق 

المصنفة (أ) هي تحت سيادتها الكاملة.
وشدد على ضرورة الرفض ألي تدخل إسرائيلي 
في المناطق (أ)، من خالل تحرك على مستويين، 
األول وطني فلسطيني شــــعبي مقاوم، والثاني 

دبلوماسي دولي. 
حربًا على ورق

ومن جانبــــه، اتفق المحلل والكاتب السياســــي 

ماهر شامية مع سابقه بأن السلطة لم ولن تجرؤ 
على إيقاف اتفاقياتها مع االحتالل اإلسرائيلي 
خاصة التنســــيق األمني، خشــــيًا مــــن الغضب 
اإلســــرائيلي وخوفًا علــــى مصالحهــــا وبقائها، 
مشــــددًا على أن قرارهــــا يبقي حبــــرًا على ورق 
وال قيمــــًة له إذا لم يبرمــــج بخطوات فعليه على 
أرض الواقع. وقال شامية لـ"االستقالل":" الخبرة 
التاريخية مع السلطة تؤكد أنها اتخذت قرارات 
عديده بوقف االتفاقيات والتنســــيق االمني مع 
االحتــــالل، وهددت باللجــــوء للمحاكم الجنائية 
الدوليــــة، لكنها لم تنفذ أيًا منها ولن تجرؤ على 

تنفيذها". 
وأضــــاف:" الســــلطة لــــن تســــطيع أن توقــــف 
التنســــيق األمني مــــع االحتــــالل، الن االحتالل 
اإلسرائيلي يعتبرها ســــلطة وظيفية وظيفتها 
أمــــن المســــتوطنات والمســــتوطنين، وأي خلل 
فيها ســــينعكس ســــلبًا علــــى واقع الســــلطة 
وإمكانية اســــتمراريتها"، الفتا الى أن التنسيق 
األمني حاجة للسلطة الفلسطينية كما هو حاجًة 

إلسرائيل.

وأوضح أن االتفاقية األمنية "التنســــيق األمني" 
مــــع إســــرائيل يعد أخطــــر بند باتفاق اوســــلو، 
اذ رهــــن األمــــن الفلســــطيني بالكامــــل لألمن 
اإلسرائيلي، وحتى تسطيع السلطة الخروج منه 
ينبغي عليها أن تخرج من اتفاقية اوسلو كاملًة، 

وهذا ما لم يعلن عنه محمود عباس اطالقًا.
وبين أن الســــلطة تحاول بهذه القــــرارات التي 
ليــــس لها أدنــــى أثر علــــى الواقــــع القائم، ان 
تستعيد بعضا من شــــعبيتها المتآكلة وتبرير 
استمرارها في موقعها ، فقراراتها التي تظهر 
في لحظــــات أزماتهــــا المتالحقة هــــي محاولة 

لترميم بناء تشققت جدرانه من كل ناحية. 
ونــــوه الى أن تنفيذ القرار يتطلب من الســــلطة 
الخروج بوضوح عن اتفاق أوســــلو، ودعوة قيادة 
الفصائل الفلســــطينية الجتمــــاع عاجل إلجراء 
( منظمة التحرير والمجلس المركزي  انتخابات لـ
والتشــــريعي) وأن تتخذ القيــــادة الجديدة قرار 
الحــــرب المفتوحــــة مــــع االحتــــالل، وأن تنحاز 
الســــلطة بالكامــــل الى الشــــعب الفلســــطيني 

واطالق يد المقاومة. 

تحليل: التنسيق األمني مفتاح بقاء السلطة لن تجرؤ على وقفه 
غزة/ دعاء احلطاب:

ا�ضتبعد حمللون يف ال�ضاأن ال�ضيا�ضي اأن تعمل ال�ضلطة 
الفل�ضطينية على تنفيذ قرارها القا�ضي بوقف العمل 
بالتفاقيات املوقعة مع الحتالل الإ�ضرائيلي والذي 

ي�ضمل وقف التن�ضيق الأمني، خ�ضية من الغ�ضب 
الإ�ضرائيلي وخوفًا على م�ضاحلها وبقائها.  واأكد 
املحللون اأن قرار ال�ضلطة بات ماألوفًا لدى ال�ضعب 

الفل�ضطيني، واأن التجربة التاريخية معها تدلل على اأن 
قراراتها مل ولن تدخل حيز التنفيذ، واأنها �ضتبقي حربًا 
على ورق ول قيمًة له اإذا مل تربمج بخطوات فعلية على 

اأر�ض الواقع. واأعلن حممود عبا�ض اخلمي�ض املا�ضي، 
عقب اجتماع عقده برام اهلل با�ضم »القيادة« )م�ضطلح 

ي�ضري للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير وم�ضوؤويل 
ال�ضلطة الفل�ضطينية الكبار( عن وقف التفاقيات 

املوقعة مع »اإ�ضرائيل«. 

غزة/ االستقالل:
للجبهة  السياســـي  المكتـــب  قـــال عضـــو 
الشعبية مسؤول فرعها في قطاع غزة جميل 
مزهر إن قرار رئيس الســـلطة محمود عباس 
بوقف التعامل مـــع االتفاقيات خطوة يجب 
أن تســـتكمل بخطوات عملية تبـــدأ بإنهاء 

االنقسام واستعادة الوحدة.
وطالب مزهر رئيس  السلطة بالمبادرة بشكل 
عاجل بدعـــوة اإلطار القيادي المؤقت أو لجنة 
تفعيـــل المنظمـــة أو عقد اجتمـــاع قيادي 
فلســـطيني وطني يشارك به األمناء العامون 
للفصائل يلتئم في غـــزة أو القاهرة من أجل 

رسم استراتيجية مواجهة لالحتالل.
وقـــال مزهـــر لقنـــاة المياديـــن الجمعـــة: 
"نحن أمـــام فرصة تاريخية لنســـتعيد زمام 
المبادرة في مواجهـــة المخططات األمريكية 
والصهيونيـــة، ومحـــاوالت تصفية القضية 
الوطنية الفلسطينية، لذلك يجب أال نكتفي 

بقرار الرئيس".

وأضاف "صحيح هناك ترحيب واسع من كل 
الفصائل حول هذا القرار، لكن إذا ظل معلًقا 
بالهواء دون خطوات عملية وترجمات جدية 
وحقيقية لن ُيكتب له النجاح وســـيبقى كما 

القرارات السابقة دون أي تنفيذ".
وطالـــب مزهـــر بضـــرورة اســـتكمال القرار 
باالنســـحاب الكامل مـــن اتفاقيات أوســـلو 
والتزاماتها السياسية واألمنية واالقتصادية 
التي كبلت الشـــعب الفلســـطيني، وشّكلت 

ربحًا صافيًا وواضحًا لالحتالل.
وأكـــد أن "مفتاح الحل عنـــد الرئيس بدعوة 
األمناء العاميـــن الجتماع عاجل لالتفاق على 
كل القضايا المطروحة وصوغ االستراتيجية 
الوطنية، بمـــا في ذلك بنـــاء المنظمة وعقد 
مجلس وطني توحيدي جديد وفقًا للتمثيل 
النسبي الكامل ويشـــارك به الكل، وتشكيل 
حكومة تتحّمل مسؤولياتها في غزة والضفة 

والقدس".
وشـــدد مزهر على ضـــرورة التطبيق الفعلي 

لقـــرارات اإلجماع الوطنـــي بإلغاء االتفاقيات 
السياســـية واألمنيـــة واالقتصاديـــة وعلى 

رأسها وقف التنسيق األمني.
وأضـــاف "اســـتمرار التنســـيق األمني ورقة 
لمواصلة  االحتـــالل، يســـتثمرها  بيد  رابحة 
عمليات نهـــب األرض وفـــرض الوقائع على 
األرض واعتقـــال المناضليـــن والمقاوميـــن، 
ولذلك فإن وقف هذا التنســـيق هو ســـالح 
فعال ما يســـتوجب من السلطة وقفه بشكل 
عاجل وفـــوري، وإطالق العنان لقوى المقاومة 
لرفع كلفـــة االحتالل وتحويله إلى مشـــروع 

خاسر".
ورأى أن االتفاقيات "مكّنت العدو الصهيوني 
من فـــرض وقائـــع علـــى األرض وممارســـة 
القدس  وإخـــراج مدينة  العرقـــي،  التطهير 
خـــارج الصـــراع عبـــر سياســـات التهويـــد، 
ومحاوالت نتنياهو لضم المستوطنات وضم 
أغلبيـــة األراضي الفلســـطينية فـــي الضفة 

واإلبقاء على حكم إداري ذاتي".

بيرت/ االستقالل: 
عّد عضو المكتب السياســـي لحركة المقاومة اإلســـالمية "حماس" موســـى أبو مرزوق، أن قرار 
وقـــف التعامل بجميع االتفاقيـــات الموقعة مع االحتالل "خطوة ُتعبر عن توجهات الشـــعب 

الفلسطيني الذي يسعى للحرية واالستقالل".
وقـــال أبو مرزوق، في تغريده له عبر "تويتر"، امس الســـبت: إن إعـــالن الرئيس محمود عباس 
بحاجـــة إلى خطـــوات عملية نحو رّص الصفـــوف لمواجهة المخاطر المحتملـــة بوحدة وطنية 

ومصالحة داخلية.
وكان رئيس السلطة الفلســـطينية، محمود عباس، قد أعلن مساء (الخميس)، عن وقف جميع 
ا من الجمعة لدراسة كيفية  االتفاقيات مع االحتالل اإلســـرائيلي، وأنه تقرر تشكيل لجنة بدًء

تطبيق القرار.
وجاءت الخطوة الفلســـطينية من عباس، بعد بضعة أيام من هدم ســـلطات االحتالل 
مباني ســـكنية فلسطينية في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرقي القدس 

المحتلة.
وعزا عباس -في كلمة نقلها التلفزيون الفلســـطيني الرســـمي- قرار وقف العمل باالتفاقيات 
الموقعـــة مع (تل أبيـــب) إلى "إصرار دولة االحتالل على التنكر لـــكل االتفاقيات الموقعة، وما 

يترتب عليها من التزامات".
وأوضح أن "إســـرائي"ل تقتل الفلســـطينيين وتهدم بيوتهم وتصادر أراضيهم، إضافة إلى 
إغـــالق الطرق بمئات الحواجـــز وبناء الجدران، وقرصنة األموال واعتداءات المســـتوطنين على 

ممتلكات الشعب والمقدسات اإلسالمية والمسيحية".

مزهر: قرار وقف التعامل باالتفاقيات 
ُيستكمل باالنسحاب الكامل من »أوسلو«

أبو مرزوق: وقف العمل باالتفاقيات 
مع االحتالل بحاجة لخطوات عملية
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و ينــــص القــــرار المتخــــذ مــــن وزارة العمل 
اللبنانيــــة على إعادة تفعيــــل أحكام قانون 
العمل الذي يلــــزم جميع العاملين األجانب 
فــــي لبنــــان ، الحصول على (إجــــازات عمل) 
رسمية ، حتى يتســــنى لهم العمل بصورة 

شرعية داخل األراضي اللبنانية.
ويأتي ذلك في إطار ما تقول السلطات إنها 
خطة لتنظيم اليد العاملة األجنبية ومكافحة 
العمالــــة غير الشــــرعية التي تســــببت في 
ارتفاع نسب البطالة في صفوف المواطنين 
اللبنانيين األمر الذى قوبل  برفض واسع من 

جانب العمال الفلسطينيين . 
وبحسب القرار الجديد لوزارة العمل اللبنانية  
فإنــــه  يحظر علــــى أرباب العمل تشــــغيل 
الالجئيــــن   بــــدون الحصول علــــى تصريح 
، فضــــال عــــن إغالق مؤسســــات ومنشــــآت 
فلسطينية ال تتوافر فيها  التصاريح الالزمة 

للعمل . 
فــــي ذات الســــياق أعــــرب وزيــــر العمــــل 
اللبناني كميل أبو ســــليمان ، عن استعداده 
لتقديم جميــــع التســــهيالت الممكنة في 
إطار القانون ، لالجئين الفلسطينيين داخل 
لبنان ، حتى يتسنى لهم استصدار إجازات 
(تراخيص) عمل ، تمكنهم من العمل بشكل 

قانوني وشرعي داخل البالد.
جاء حديــــث كميل خــــالل اســــتقبال وزير 
العمل اللبناني أمس للمديــــر العام لوكالة 
غوث وتشــــغيل الالجئين الفلســــطينيين 
فــــي لبنــــان (أونــــروا) كالوديــــو كوردوني ، 
ومســــئولة العالقات الخارجيــــة في الوكالة 
ماري شــــبلي، حيــــث تطرقت المناقشــــات 
إلى خطــــة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة 
األجنبية ومكافحة العمالة غير الشــــرعية ، 

وتأثيرها بأوضاع الالجئين الفلسطينيين.

كما زار وفد من قيادة الفصائل الفلسطينية 
شــــمال لبنان الوزير اللواء أشرف ريفي في 
مكتبه امس الســــبت، حيث جرى مناقشــــة 
الفلســــطينيين في  الالجئين  ملف عمــــل 

لبنان، في ظل القرار األخير لوزارة العمل.
وشــــرح الوفد للوزيــــر تفاصيل قــــرار وزير 
العمــــل فيما يخــــص ملف رخــــص العمل 
لالجئين الفلســــطينيين في لبنــــان وما له 
من انعكاســــات ســــلبية على حياة الالجئ 

الفلسطيني في لبنان.

برنامج موحد
منسق العالقات الخارجية في حركة الجهاد 
اإلســــالمي بلبنان شــــكيب العينا اعتبر أن 
لبنــــان تتعاطى مــــع الوجود الفلســــطيني 

باستخفاف، لعدم تحديدها تعريف واضح 
بالمخيمات  المتواجديــــن  للفلســــطينيين 
اللبنانيــــة ، ســــواء أكانوا الجئيــــن أو أجانب 
مقيميــــن بدولتهــــا أو ما بينهمــــا ، عدا عن 

القرارات والمعاملة الممارسة بحقهم . 
وشــــدد العينا لـ"االســــتقالل " أن المعاملة 
الالجئيــــن  بحــــق  المتخــــذة  اإلجــــراءات  و 
األهــــداف  مــــع  تتماهــــا  الفلســــطينيين 
األمريكيــــة الســــاعية لتصفيــــة القضيــــة 
الفلســــطينية وقضية الالجئيــــن من خالل 
اعالن القدس عاصمة لـ" إســــرائيل " ومنع " 
أونروا " من تقديــــم خدماتها لالجئين بعد 

وقف الدعم المالي المقدم لها .
ولفت إلى أن الشــــعور بالقلق بات المسيطر 

علــــى كافة الالجئيــــن والفصائــــل والقوى 
الوطنيــــة في المخيمــــات اللبنانية في ظل 
تصاعــــد القرارات ضدهــــم ، لذلك كان لزاما 
علــــى الالجئيــــن تنفيذ سلســــلة أنشــــطة 
وفعاليات ضمن برنامج موحد يشــــمل كافة 
المخيمات ، رفضا للقرار والمعاملة السيئة  . 
 وبيـــن أن البرنامـــج اعتمـــد تنظيم حراك 
اســـبوعي دائم بالمخيمات وأمام الوزارات 
والمؤسســـات ذات الصلة بالالجئين على 
غرار مســـيرات العودة القائمة على الحدود 
الشـــرقية لقطاع غزة ، للتأكيد على رفض 
الالجئين للسياســـات الجائرة  الممارســـة 
ضدهم ، والتأكيـــد على حقهم بالحصول 
على حقوقهم المدنيـــة المحرومين منها 

منذ 71 عاما  . 
وأكــــد أنه في ظل تخلى " أونروا " عن تقديم 
الكثيــــر من خدماتها لالجئيــــن بالمخيمات 
بلبنان نظــــرا للضائقة المالية  التي تمر بها 
، فإن معاناة الالجئين تزداد ســــوءا يوما بعد 
اآلخر ، مشددا على أن رفض الالجئين فكرة 
التوطيــــن والتجنيس بلبنــــان أو غيرها من 
الدول ، وكل مســــاعيهم هو العيش بكرامة 
لتقوية صمودهم حتى عودتهم ألراضيهم 

المحتلة . 

اإجراءات غري عادلة
بدوره ، أكد مدير عام  الهيئة 302 للدفاع عن 
حقوق الالجئين  في لبنان علي هويدي  على 
مواصلة جهود تجمع المؤسســــات األهلية 
في لبنان ، لدفــــع وزارة العمل اللبنانية على 
التراجع عن قرارها غير العادل بحق الالجئين 

الفلسطينيين .
و أعتبر هويدي لـ"االســــتقالل " أن اإلجراءات 
غيــــر العادلة التي طبقهــــا وزير العمل على 
الفلســــطينيين ال تخدم الشعبين اللبناني 
والفلسطيني  ، إنما تؤسس لمرحلة خطيرة ، 

قد تنذر بتصاعد األوضاع . 
وشــــدد على وجود إجماع سياســــي وأهلي 
ودينــــي لبناني في  مختلــــف مناطق لبنان 
قائــــم علــــى قاعدة ضــــرورة توفيــــر جميع 
الحقــــوق االقتصادية واالجتماعية لالجئين 
الفلســــطينيين للعيــــش بكرامــــة ورفض 

التوطين والتمسك بحق العودة . 
وحذر مدير الهيئة من طلب  وكالة "األونروا" 
أو مؤسســــات غيرهــــا في لبنان الســــلطات 
اللبنانية  تســــهيل الحصــــول على إجازات 
العمل لالجئين الفلســــطينيين ، ولو مرفقة 
بالخصوصية  ، تمهيدا العتبار الالجئين في 

لبنان بمثابة أجانب وليسوا الجئين .

  رفضًا إلجراءات وزارة العمل 

الالجئــون الفلسطينيون فــي لبنــان.. غضــب يتصاعــد 
غزة / �ضماح املبحوح:  

ت�ضه��د املخيم��ات الفل�ضطيني��ة  يف لبن��ان موج��ة غ�ضب 
من��ذ  ومت�ضاع��دة  م�ضتم��رة   �ضعبي��ة  واحتجاج��ات 
ح��وايل اأ�ضبوع��ن ، مرتافقة مع اإ�ضراب ع��ام احتجاجًا 
عل��ى اإج��راءات وزارة العم��ل اللبناني��ة بح��ق العم��ال 

الفل�ضطيني��ن يف لبن��ان للُمطالبة بحقوقه��م الأ�ضا�ضّية 
للح�ض��ول عل��ى حي��اة كرمي��ة. وع��م اأول اأم���ض اجلمعة 
املخيم��ات الفل�ضطيني��ة يف لبن��ان مظاه��رات عارم��ة يف 
»جمع��ة الغ�ضب الثاني��ة« العا�ضمة اللبنانّي��ة كما اطلق 
عليه��ا الالجئون، حيث ُنظم��ت م�ض��ريات واعت�ضامات يف 

ُمّيم��ات ب��رج الرباجن��ة و�ضاتي��ال وم��ار اإليا���ض، عقب 
�ضالة اجلمعة، وعّم الإ�ضراب ال�ضامل ُمّيمات الالجئن 
الفل�ضطيني��ن يف لبن��ان، وكان لفت��ًا انط��الق  ع��دد م��ن 
التظاه��رات املت�ضامنة يف دول اأوروبية، من دون اأن تبدو 

يف الأفق اأي حلول جدية ملع�ضلة اإجازة العمل للعمال. 

غزة/ االستقالل: 
استشـــهد فلســـطينيان وأصيب 64 آخرون؛ 
األســـبوع، الماضي برصاص واعتـــداءات قوات 
االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية 

المحتلة.
وأفادت معطيات نشـــرتها حركة "حماس" في 
تقرير "حصاد األســـبوع" الســـبت، بأن األسبوع 
الماضي شـــهد 48 مواجهة مع قوات االحتالل، 

تخللها إصابة 4 إسرائيليين.
وذكر التقرير أن مواجهات األسبوع الماضي في 
الضفة الغربية وقطاع غـــزة والقدس والداخل 
المحتل، تخللها عملية إطالق نار ومحاولة طعن، 

وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.
وقالت مصادر طبية، إن الشاب أحمد محمد عبد 

الله القرا (23 عاًما) استشهد برصاص االحتالل 
شـــرق خانيونس؛ الجمعة، خالل مشاركته في 

فعاليات الجمعة الـ 68 من مسيرات العودة.
وأعلنت وزارة الصحة عن استشـــهاد المواطن 
هيثـــم أكرم أبو ســـلمية من قطاع غـــزة متأثًرا 
بإصابته برصـــاص االحتالل قبـــل 27 عاًما مما 

أقعده الفراش طيلة هذه األعوام.
وأصيـــب األســـبوع الماضـــي، 64 فلســـطينًيا 
برصاص االحتالل؛ حي وعيارات معدنية مغلفة 
بالمطاط، إلى جانب عشـــرات حـــاالت االختناق 

بالغاز الُمدمع وحاالت رضوض.
ورصد التقرير اندالع المواجهات في 48 نقطة 
تماس مع االحتالل؛ 16 أمـــس الجمعة، 3 يوم 
الخميـــس، 6 األربعـــاء، و4 منتصف األســـبوع 

(الثالثاء)، باإلضافة لـ 12 يوم اإلثنين، و4 األحد، 
و3 يوم السبت.

وأحصـــى ذات التقرير، 9 عمليات إلقاء زجاجات 
حارقة تجـــاه أهداف "إســـرائيلية" في الضفة 

الغربية والقدس المحتلتْين وحدود قطاع غزة.
وأصيب مستوطن "إسرائيلي"؛ يوم الثالثاء، بعد 
رشقه بالحجارة في منطقة الشيخ جراح بالقدس 
المحتلة، باإلضافة لــــ 3 من جنود االحتالل في 
مواجهات يوم اإلثنين، بالعيســـاوية شـــرقي 

القدس.
ونـــوه التقريـــر إلى إصابة شـــاب فلســـطيني 
بالرصاص الحـــي خالل محاولة طعن شـــرطي 
"إسرائيلي" في الخضيرة بالداخل الفلسطيني 

المحتل؛ يوم اإلثنين.

تقرير: شهيدان و64 إصابة
 برصاص »إسرائيلي« األسبوع الماضي

واشنطن/ االستقالل: 
طالب خبراء حقوق اإلنسان في األمم المتحدة الحكومة اإلسرائيلية بوقف 

أعمال الهدم لمنازل الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وأدان الخبراء في بيان نشـــرته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان "إسرائيل" لهدمها 10 مبان تضم 70 شقة سكنية لفلسطينيين 

في بلدة صور باهر بالقدس، وطالبوها بوقف أعمال الهدم.
وأكـــدوا متابعتهم للتطـــورات عن كثب، معبرين عـــن قلقهم العميق 
إزاء هدم "إسرائيل" للمباني الســـكنية بعد رفضها اعتراض المقيمين 

الفلسطينيين فيها.
وكانت سلطات االحتالل شرعت االثنين الماضي بهدم 70 شقة سكنية، 
في وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوبي القدس، بداعي قربها من جدار 
الفصل العنصري، رغم أن المنطقة تتبع إدارًيا للســـلطة الفلســـطينية، 

حسب اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير و"إسرائيل".

خبراء أمميون يطالبون »إسرائيل« 
بوقف هدم منازل الفلسطينيين
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أعلن أنا المواطن/عالء ديب رفيق الطريفي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802336206  على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ليلى جبر فهيد أبو غيث...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   932381791

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ميساء خليل نعيم النجار/.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407133990

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ابراهيم محمود ابو هالل...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407127463

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
ناشـــدت عائـــالت فلســـطينية الســـلطات 
التركيـــة، معرفة مصيـــر أبنائها المفقودين 
الذيـــن هاجروا إلى مدينة فتحية غربي تركيا 

ثم فقدوا قبل 4 أشهر.
وقالـــت العائـــالت، في بيان لها الســـبت: إن 
أبناءهـــا كانوا يتجهزون لمغادرة الســـواحل 
التركيـــة والوصول بطريقـــة غير نظامية إلى 

جزيرة رودس اليونانية.
ا وطفل  وأفادت أن عدد المفقودين 11 شـــاّبً

والفلسطينية  الســـورية  الجنسية  ويحملون 
منهم اثنان من فلسطينيي سورية.

والمفقودون هم: محمد مروان تميم، ومحمد 
ظافـــر النجار من مخيم اليرمـــوك، ومن قطاع 
غزة ُعـــرف؛ رائد مبروك وزيـــاد راضي ومحمد 

الحساسنة ومحمد أحمد سعيد.
ومن الجنسية السورية، أحمد عاطف حاضري 
وعمار ياســـر العموري والطفل محمد ياســـر 

العموري، ومحمد نافع طعمة وطارق بلوط.
وقد ُقطع االتصال بالمهاجرين؛ منذ 27 آذار/ 

مـــارس 2019، وأكدت العائـــالت: "منذ ذلك 
التاريخ ال يوجد معلومات عن مصير أبنائنا، أو 

تفاصيل مجريات ما حدث معهم".
وذكرت العائالت أنها تواصلت مع الســـفارة 
روتين خجول،  باتباع  و"اكتفت  الفلسطينية، 

لم يصل ألي خبر عن أوالدنا".
وأشـــارت إلى أن "الســـفارة تواصلت معهم 
بتاريخ 27 نيسان/ أبريل، وأخبرتهم بالعثور 
على جثة الشـــاب محمد البحيصي الذي كان 

معهم، على شواطئ فتحية".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قـــال المحلل اإلســـرائيلي أليـــؤر ليفـــي: إن إعالن رئيس الســـلطة 
الفلسطينية محمود عباس وقف جميع االتفاقيات مع "إسرائيل" لم 

يكن اإلعالن األول من نوعه.
وأضاف ليفي لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "السلطة اتخذت 
قرارات مشـــابهة في األعوام الماضية ولم تنفـــذ، وما تزال حبرا على 

الورق".
وزعمـــت "يديعـــوت" أن ليفـــي نقل عن مســـؤولين فلســـطينيين 
تقديراتهم أن هذه المرة ســـتكون مشابهة للمرات السابقة، وأنه لن 
يكون هنالك أي تغيير حقيقي في العالقة بين السلطة الفلسطينية 

و"إسرائيل".
يشار إلى أن رئيس الســـلطة محمود عباس أعلن مساء الخميس في 
ختام اجتماع لقيادة السلطة عن وقف جميع االتفاقيات مع "إسرائيل"، 
مضيفا أنه تقرر تشـــكيل لجنة بدءا من اليوم لدراسة كيفية تطبيق 

هذا القرار.

غزة/ االستقالل: 
نظمــــت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســــطين، امس 
السبت، مسيرة جماهيرية رفًضا لجرائم هدم االحتالل 
اإلســــرائيلي للمنازل الفلسطينية في حي واد الحمص 
في صور باهر بمدينة القــــدس المحتلة، واالنتهاكات 
اإلســــرائيلية بحق األســــرى، ولإلجــــراءات الظالمة بحق 

الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
وشــــارك المئات مــــن المتظاهرين في المســــيرة التي 
نظمت فــــي خانيونــــس، بمشــــاركة القــــوى الوطنية 
واإلسالمية وحشد واســــع من قيادة وأعضاء ومناصري 

الجبهة بالمحافظة
وانطلقـــت المســـيرة من دوار الشـــهيد أبو حميد 
وحتى القلعة وســـط محافظـــة خانيونس جنوب 
قطاع غزة، وسط هتافات غاضبة ومنددة بالمجزرة 
اإلســـرائيلية في حي واد الحمـــص في بلدة صور 
باهر بالقدس المحتلة، وباالنتهاكات اإلسرائيلية 
بحق األسرى في ســـجون االحتالل، ودعًما وإسناًدا 
لالجئين الفلسطينيين في لبنان ضد قانون العمل 

اللبناني.
وقال عصــــام معمر عضــــو القيادة المركزيــــة للجبهة 
ومســــؤولها بخانيونس "إن شعبنا في صور باهر يدفع 

ثمن سياسة التطهير العرقي وتعطيل قرارات المجلس 
الوطني وإدامة االنقســــام، واالنفتاح العربي على دولة 
االحتالل، في سياق تطبيقات صفقة ترامب – نتنياهو، 

والعمل بمخرجات ورشة البحرين االقتصادية".
وطالب معمر الدولــــة اللبنانية لوقف اإلجراءات الظالمة 
بحــــق الالجئيــــن الفلســــطينيين وإلغاء إجــــازة العمل 

وتعديــــل قانون الضمــــان االجتماعــــي، والتأكيد على 
حق الالجئ الفلســــطيني في التملك والعمل والتعليم 
والعالج، وعلى قاعدة دعم حق العودة ومواجهة مشاريع 

التهجير والتوطين.
ولفت القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى أن األسرى 
في ســــجون االحتــــالل صامــــدون رغم قهر الســــجان 

وانتهاكاته المتواصلــــة بحقهم، وأن فجر الحرية آت ال 
محالة.

ودعا القيادة الفلســــطينية لترجمــــة قراراتها األخيرة 
ووقــــف العمــــل باالتفاقيــــات الموقعة مــــع االحتالل 
وتعليق االعتراف بدولة االحتالل إلى أن تعترف بدولة 
فلســــطين، وعاصمتها القدس على حــــدود 4 حزيران 
1967، ووقف التنســــيق األمني مع ســــلطات االحتالل، 
ومقاطعة البضائع اإلســــرائيلية خاصــــة تلك التي لها 

بدائل وطنية وعربية وأجنبية.
وأكــــد معمر ضرورة عقد اجتمــــاع عاجل لإلطار القيادي 
المؤقت لـــــ م.ت.ف لالتفاق على إســــتراتيجية وطنية 
نضاليــــة جديدة وتطبيق قرارات المجلســــين المركزي 
فــــي دورتيه ٢٧ و٢٨ والوطني فــــي دورته ال٢٣ إلعادة 
تحديد العالقة مع االحتالل سياسًيا وأمنًيا واقتصادًيا، 
صمــــود  ودعــــم  الشــــعبية  المقاومــــة  واســــتنهاض 
المواطنين، لمواجهة السياســــة العدوانية اإلسرائيلية 

وصفقة ترامب
ودعا للبدء بخطوات عملية إلنهاء االنقســــام بتشــــكيل 
حكومــــة وحــــدة وطنية لفتــــرة انتقالية تشــــرف على 
انتخابات شــــاملة رئاســــية وللمجلســــين التشــــريعي 

والوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

غزة: الديمقراطية تنظم مسيرة تنديدًا بةدم منازل واد الحمص

غزة/ االستقالل: 
أشـــادت حركة حماس، بالموقـــف الصيني من هدم االحتالل »اإلســـرائيلي«، 

للمنازل الفلسطينية في واد الحمص بصور باهر شرق القدس المحتلة.
وعّبرت حماس فـــي بيان لها عن تقديرها للصين علـــى بيانها المعارض ضد 
الهدم غير القانوني للمنازل الفلســـطينية بالقرب من القدس، وتأييد احترام 

القانون الدولي في فلسطين المحتلة.
وأوضحت أن هذا الموقف يثبت مجددًا التزام القيادة الصينية بتحقيق العدالة، 

واالستقرار في الشرق األوسط.
وأشـــارت إلـــى أن عمليـــات الهدم تســـببت بمزيد مـــن المعانـــاة للمواطنين 
الفلسطينيين، وحرمانهم من حقوق اإلنسان األساسية، ومن المرجح أن تؤدي 

إلى مزيد من عدم االستقرار، والهشاشة في األرض المحتلة.
وبينت حماس أن »إســـرائيل« اســـتهدفت حوالي 100 منزل مدني، يقع 
 حكومة 

ّ
الكثيـــر منها في المنطقـــة »أ« و«ب«، وهو دليل إضافـــي على أن

االحتالل »اإلســـرائيلي« هي العقبة الرئيسية أمام السالم، واالستقرار في 
المنطقة.

ودعـــت القيادة الصينية والجهات الفاعلة الدولية األخرى، إلى االســـتمرار في 
معارضـــة هذه المســـألة الخطيرة في األمم المتحـــدة وكل منصة دولية أخرى 

ممكنة، وإلى بذل مزيد من الجهود إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

حماس تشيد برفض الصين 
تدمير االحتالل منازل واد الحمص

يديعوت: لن يكون هناك تغيير 
حقيقي في العالقة مع السلطة

واشنطن/ االستقالل: 
قـــال األمين العام لألمـــم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، في تقريٍر لمجلس األمن الدولي 
 "عدد األطفال الفلسطينيين الذين قتلوا 

ّ
إن

أو جرحـــوا العـــام الماضي على يـــد القوات 
اإلسرائيلية بشكل أساسي كان األعلى منذ 
2014، إال أّنـــه لم ُيدرج أي طرٍف في القائمة 
الســـوداء، بشـــأن هذا، في ملحـــق التقرير 
الســـنوي الخاص باألطفال فـــي الصراعات 

المسلحة".
الدولي  األمـــن  وســـّلم غوتيريش مجلـــس 
تقريره الســـنوي بشـــأن الدول والجماعات 
المســـلحة، التـــي تنتهك حقـــوق األطفال 
فـــي مناطق النزاعات. في حين لم ترّد بعثة 

"إســـرائيل" في األمم المتحـــدة على طلٍب 
للتعليق على التقرير األممي.

وال يفـــرض التقرير إجـــراءات ضد األطراف، 
التي يتـــم إدراجها في القائمة الســـوداء، 
ولكنـــه يفضـــح أطـــراف الصـــراع على أمل 
دفعهـــا لتنفيذ إجـــراءات لحماية األطفال. 
 جدٍل منذ فترة طويلة، 

ّ
وُيعّد التقرير، محـــل

حيث يقـــول دبلوماســـيون إن أطراف عدة، 
مـــن بينها "إســـرائيل" تمارس ضغوًطا في 

محاولٍة لعدم إدراجها في القائمة السوداء.
وتحّقـــق التقرير فـــي العـــام الماضي من 
مقتـــل 59 طفـــاًل فلســـطينيا، منهـــم 56 
بيد القـــوات "اإلســـرائيلية" وإصابة 2756 
آخرين، فـــي حيـــن أصيـــب ســـتة أطفال 

"إســـرائيليين". ووجـــد التقريـــر أن القوات 
"اإلســـرائيلية" أصابت نحو 2674 طفاًل "في 
وعمليات  واالشـــتباكات  المظاهرات  سياق 

التفتيش واالعتقال".
مـــن جهته، حث غوتيريـــش دولة االحتالل 
على أن ُتطّبق فوًرا إجراءات وقائية وحمائية 

لوقف االستخدام المفرط للقوة.
ُيذكـــر أّنه في عام 2015 اســـتبعدت األمم 
المتحدة كاًل من "إســـرائيل" وحركة حماس 
الســـوداء، بعد ضّمهما في  القائمـــة  مـــن 
 

ّ
مســـودة أعدت فـــي وقـــت ســـابق، ولكن
بســـبب  "إســـرائيل"  انتقـــدت  المنظمـــة 
انتهاكاتها الجســـيمة خالل عدوانها على 

قطاع غزة صيف العام 2014.

عائالت فلسطينية تناشد السلطات التركية الكشف عن مصير أبنائةا

االمم المتحدة: عدد الشةداء والجرحى الفلسطينيين 
األطفــال العــام الماضــي األعلــى منــذ 2014
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ بشير محمد خميس ابو زريق 
 عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   958798746

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ زهير جمال زهير الدواوسه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   400743456

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مصطفي زهير اسماعيل ريان...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800761025

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سعاد حسن سلمان زياره...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   918168345

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطـــن/  ناجي اســـماعيل عبـــد اللطيف 
جرغـــون...... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 801234428 فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مادلين محمد عويض جرغون...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803914613  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
للعلـــوم  الجامعيـــة  الكليـــة  احتفلـــت 
التطبيقية باختتام أعمال مشروع الحفاظ 
علـــى مخطوطات مكتبـــة الجامع العمري 
الكبير بمدينة غـــزة، والذي تنفذه الكلية 
الجامعيـــة بالشـــراكة مـــع وزارة األوقاف 
والشـــئون الدينية، وبتمويـــل كريم من 
الهولنديـــة  كالوس  األميـــر  مؤسســـة 

ومؤسسة وايتينج األمريكية.
وانطلق حفل الختام بحضور ومشاركة 
كل مـــن الدكتور اكرم رضوان مســـاعد 
نائـــب الرئيـــس لشـــئون االكاديمية، 
المهندس منير الباز منســـق المشروع 
في الكليـــة، وعبد اللطيف أبو هاشـــم 
مدير دائـــرة المخطوطـــات واآلثار في 
وزارة األوقاف، إضافة إلى عمداء البحث 
العلمي فـــي الجامعات الفلســـطينية 
المجتمع  عـــن مؤسســـات  وممثليـــن 

المدني.
وأوضـــح الباز أن مشـــروع الحفـــاظ على 
مخطوطات مكتبـــة الجامع العمري الكبير 
في مدينـــة غـــزة يعتبر من المشـــاريع 
النوعية التي نفذتهـــا الكلية الجامعية 
للعلوم التطبيقية بشـــراكة استراتيجية 
مع وزارة األوقاف والشئون الدينية، حيث 
يعتبر األول من نوعه على مستوى قطاع 

غزة ويهـــدف إلى حمايـــة المخطوطات 
التاريخية في األماكن األثرية.

وذكر البـــاز أن هذا المشـــروع هدف إلى 
ترميـــم أولـــي للمخطوطـــات التاريخية 
الموجـــودة في مكتبة المســـجد العمري 
الكبير في مدينة غزة بعدد يصل إلى 100 
مخطوطة، ومن ثم عمل نســـخ إلكترونية 
من هذه المخطوطـــات بهدف حمايتها 
بعـــد مـــا تعرضت لـــه من ضـــرر نتيجة 
العـــدوان المتكرر على المباني الحكومية 

في قطاع غزة.

وأضـــاف أن المهنجيـــة المتبعـــة فـــي 
المشـــروع تتناول ثالث مراحل رئيســـية 
وهي التدخل الطارئ لترميم المخطوطات، 
ثـــم إعـــداد نســـخ إلكترونية منهـــا، ثم 
إعادة تخزينها حســـب المعايير الدولية 
المرتبطـــة بمعايير الحفـــاظ من العوامل 

البيئية.
كما تم علـــى هامش حفل الختام افتتاح 
معـــرض للمخطوطات التي تـــم انقاذها 
وصيانتها في خالل فترة تنفيذ المشروع. 

يشـــار إلـــى أن الكلية الجامعيـــة للعلوم 

التطبيقية كان لهـــا دور كبير في إدخال 
النواحـــي التكنولوجية والتطبيقية التي 
تتميـــز بها على مســـتوى المؤسســـات 
األكاديمية العاملـــة في قطاع غزة، حيث 
أن االتجاه الدولـــي المتعلق في التعامل 
مع التـــراث الثقافي يركز علـــى الدمج ما 
بين القيم المرتبطة بالتراث، واالستثمار 
األمثل للمـــوارد التكنولوجيـــة والتقنية 
لتعظيم االستفادة بالدرجة القصوى من 
قبل الجمهور مع عـــدم اإلضرار بالمصادر 

التاريخية ومكانتها.

اختتام أعمال مشروع الحخاظ على مخطوطات 
مكتبة الجامع العمري الكبير بالكلية الجامعية

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة في غزة ، أمس الســـبت، عن بدء التطبيق الفعلي إلجراءات 

الحماية وضبط األمن في مجمع الشفاء الطبي.
وأشـــارت الوزارة في تصريح لها إلى بدء انتشـــار عناصر جهاز االمن والحماية 
داخل أروقة مجمع الشفاء الطبي، بمدينة غزة، للبدء بتطبيق اجراءات األمن داخل 
مجمع الشـــفاء الطبي بالتعاون مع إدارة المجمع. وأكـــدت الوزارة أن هذا اإلجراء 
يهدف إلى  إنهاء  االزدحام واتاحة الفرصة للطواقم الطبية لتقديم خدماتها 
بالشـــكل المطلوب وبما يحقق رضى المرضى والمواطنين. يشار إلى أن مهمة 
حماية مجمع الشفاء الطبي وضبط األمن كانت موكلة إلى جهاز الشرطة العامة. 

خانيونس/ االستقالل: 
تفقــــد الفريق الوطني إلعادة إعمار المحافظات الجنوبية- شــــرق قطاع غزة، 
مبنى مجمع إعمــــار التأهيلي الجديد الواقع  بالقــــرب من مدينة حمد بخان 
يونس جنوب قطاع غزة، لإلطالع على سير العمل، والمراحل التي وصل إليها 

المشروع.
واطلـــع الفريق خالل جولته على آلية العمـــل في المبنى، والذي يتم وفق خطة 
تتناســـب مع ظروف العمل وخطة الجمعية، حيث اســـتعرض مدير عام اعمار 
أنور ابو موســـى أبرز وأهم مراحل المشـــروع التي ٌأنجزت، في إشارة الى تنفيذ 

جميع أعمال البناء.

الصحة: بدء التطبيق الخعلي 
للحماية واألمن في مجمع الشخاء

فريق اعادة اإلعمار يتخقد مشروع 
بناء مجمع تأهيلي بخانيونس

خانيونس/ االستقالل: 
عقـــدت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة، لقـــاًء تثقيفيًا توعويًا حول »حقوق 
 أشـــخاص ذوي االعاقة« اســـتفادت من النســـاء القاطنات في حي البطن السمين.
وشـــارك في اللقاء رئيس قسم العالقات العامة  بالبلدية أيمن القدرة ، ومن وحدة 
المرأة  بالبلدية المتطوعة عال القدرة ، بمشاركة مسئولة وحدة المرأة في لجنة الحي 
هناء زعـــرب، وأعضاء من لجنة الحي، وأخصائيي التأهيـــل لدى الجمعية الوطنية 

لتأهيل المعوقين أسماء العبادسة، و وائل أبو علوان وبمشاركة 20 سيدة.
وخالل كلمته للمشـــاركين باللقاء بين القدرة أهميته في إطار مساعي البلدية 
وتواصلها المستمر مع لجان األحياء من أجل النهوض بواقع المجتمع في شتى 
المجاالت وصواًل إلى الرقي بمكونات النسيج الفلسطيني، الفتًا إلى  أن البلدية 
على استعداد كامل للمساعدة قدر المســـتطاع لرعاية وتنفيذ األنشطة التي 
تتعلـــق بخدمة ذوي اإلعاقة في المدينة من خالل المشـــاركة الفاعلة وتقديم 

كافة التسهيالت الممكنة إلنجاحها .
وبدورهمـــا قدما العبادســـة وأبو علوان، شـــرحًا مفصاًل عـــن الجمعية الوطنية 
وبرامجها وأهدافها وخططها الرامية لتعزيز دور ومكانة اإلنسان الفلسطيني، 
ال سيما أشخاص ذوي االعاقة  لتذليل بعض العقبات أمامهم، ومساعدتهم في 
الحصول على أبســـط حقوقهم، معربين عن أملهما انخراط هذه الشريحة في 
 المجتمع، والحفاظ على حقوقهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا.

وشـــكرت لجنة الحي البلدية  والجمعية الوطنية لتنظيـــم مثل هذه اللقاءات 
التوعوية والتي من شأنها العمل على زيادة الثقافة والوعي  لدى النساء داعين 

إلى تنفيذ المزيد من اللقاءات المشابهة من أجل تعميم الفائدة على الجميع.

بلدية خانيونس تعقد لقاء توعوي 
غزة/ االستقالل:  حول حقوق أشخاص ذوي االعاقة 

أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع 
غزة، نزار عياش، إعادة االحتالل اإلسرائيلي لـ 

66 قاربًا منذ بداية العام 2019، حتى اآلن.
وقـــال عياش فـــي تصريحـــات صحفية إن 
"االحتـــالل أعاد منـــذ بداية العـــام 66 قارب 
صيد، موزعين على 44 حســـكة عادية ، و22 

حســـكة مجداف، ولنش وتســـعة ماتورات، 
فيما سمح بإدخال 20 لفة كوابل فقط يصل 

طول الواحد منها 600 متر".
وأوضح أن مواصلة منع االحتالل اإلسرائيلي 
منـــع إدخال المـــواد الخـــام واآلالت الخاصة 
بقطاع الصيد للعـــام 12 على التوالي يحول 
دون حدوث انتعاشـــه حقيقية رغم الزيادة 

التي شهدتها مساحة الصيد مؤخرًا.
وشـــدد على أن قطاع الصيـــد بحاجة فعلية 
أيضًا لتثبيت مساحة الصيد، وعدم تغيرها 
من وقت ألخر، مع ضرورة إدخال مســـتلزمات 
الصيد وقطع الغيار وعلى رأسها مادة الفيبر 
جالس، والتي تدخل بشكل أساسي في صنع 

القوارب.

بيروت/ االستقالل: 
دعت لجنة المتابعة الفلســـطينية في لبنان وزير العمل اللبناني إلى "الّتراجع 
الفوري عن اإلجراءات الظالمة، وأن يفهم رسالة الجماهير التي خرجت في جمعة 

الغضب 2 جيًدا".
وقالت اللجنة في بيان عاجل رقم 12: "أيها الالجئون الفلســـطينيون في لبنان، 
 لقاء أو اتصال مع وزير العمل بشـــكل مباشر أو عبر وسطاء يجب أن يصل 

ّ
 أي

ّ
إن

إلى األهداف التالية: إلغاء كامـــل وفوري لإلجراءات، وإلغاء إجازة العمل، ووقف 
توصيف العامل الفلســـطيني أنه أجنبي، والتعامل معه كالجئ والســـماح له 

بالعمل دون قيود، والبدء بحوار شامل يتناول كافة القضايا".
وتابعت: "أيها الالجئون الواقفون في عزة وشـــموخ، أيها الالجئون الممسكون 
براية الحق المتســـلحون باألخـــالق والكرامة، أيها الشـــباب العاشـــق للوطن 
وللمقاومة والبطولة، اليوم صنعتم مجدا، وكتبتم تاريخا، وأضأتم شـــعلة الحق 

والنور والحقيقة".
وأضافت: "اليوم نزلتم بعشـــرات اآلالف إلى الساحات والشوارع تهتفون: 
ال إلهانة الالجئين، ال للتمييـــز، ال للظلم بعد اليوم، اليوم كتبتم صفحات 
جديدة في سجل الشرف الفلسطيني، سجل البطولة والكرامة، لقد رسمتم 
اليـــوم معادلة واضحة: ال تراجع عن الحقوق والمطالب ومســـتمرون حتى 
تحقيق مطالبنا، رسالتكم وصلت للعالم: نحن أصحاب حق نريد حقنا دونما 

نقصان".
ووجّهت لجنـــة المتابعة التحية لكل أهلنا في جميـــع المخيمات والتجمعات 
الفلســـطينية في لبنان والمدن اللبنانية على التحرك الشعبي السلمي المدني 
الحضاري، وحيت الشباب الذين أبدعوا في توجيه الرسائل، والعلماء والمشايخ 
الذين شاركوا بكثافة في المسيرات، والنساء والفتيات اللواتي شاركن بفاعلية 

وزخم وقوة نفتخر بهن وبجهودهن".
 مـــن وقف مع قضيتنا وتظاهر مع مطالبنـــا، خاصة في القدس 

ّ
كمـــا حّيت "كل

وقطاع غزة والدول األوروبية".

نقيب الصيادين: االحتالل أعاد 66 قاربًا منذ بداية العام

فلسطينيو لبنان: آن األوان 
للتراجع عن اإلجراءات الظالمة
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فجأة وبال مقدمات خرج علينا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرار 
جريء وشـــجاع ان تم تنفيذه فعليا, وهو وقف العمل باالتفاقيات الموقعة 
بين الســـلطة الفلســـطينية و«إسرائيل«, ووقف التنســـيق األمني, حماس 
والجهاد اإلســـالمي وصفتا هذه الخطوة بااليجابية والجيدة والتي بمكن ان 
يتبعها خطوات أخري لصالح الفلســـطينيين, ولكنهـــا تحتاج إلى إجراءات 
فعليه علـــى األرض, فالمطلوب فورا دعوة اإلطـــار القيادي المؤقت لمنظمة 
التحرير لالنعقاد, وأن تبدأ السلطة بتنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية 
وتشـــكيل حكومة وحدة وطنية,  ورفع اإلجـــراءات العقابية المفروضة على 
قطاع غزة من السلطة الفلسطينية, .كما يجب صياغة إستراتيجية جماعية 
لمواجهة االحتالل واعتماد المقاومة الشاملة الستثمار هذا القرار”. المجلس 
الوطني الفلســـطيني قـــال أن قرار وقـــف العمل باالتفاقـــات مع االحتالل 
اإلســـرائيلي يعني طّي صفحة المرحلة االنتقالية، التـــي بدأت عام 1993، 
وبداية مرحلة جديدة من الصمود والمواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي تتطلب 
إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية, فهل يمكن ان نشهد خالل األيام 

القادمة انفراجة حقيقية في ملف المصالحة الفلسطينية.؟!
رئيس السلطة الفلسطينية غادر رام الله متوجها إلى تونس للمشاركة في 
تشـــيع الرئيس التونسي قائد السبسي, و«إســـرائيل« سمحت له بالتحرك 
طالما ان األمر ال يتخطى العبارات الكالمية حتى اآلن, حتى ان رد فعلها على 
تصريحات عباس لم تكن سريعة أو عنيفة ولم يتبعها أي إجراءات عقابية, 
وهـــذا معناه ان األمور ال زالت  تســـير كما يريدها االحتالل, وان التنســـيق 
األمنـــي ال زال مســـتمرا,  وهذا القرار لم يدخل حيـــز التنفيذ .. ولن يدخل.. 
ويبدو ان »إســـرائيل« كانت على علم مسبق بما كان سيقوله رئيس السلطة 
محمود عباس, حركة الجهاد اإلسالمي وفي تصريح لعضو مكتبها السياسي 
الشيخ نافذ عزام قالت«يجب أن يتم تطبيق القرار في أقرب وقت حتى تشعر 
إســـرائيل أنه ال يمكن أن ُتبقي الفلســـطينيين تحت الضغط وال يمكن أن 
تبتزهم«, واعتبرت الجبهة الشـــعبية الخطوة بأنها جيدة لكنها غير كافية 
وتحتاج لخطوات أخرى, أما الجبهة الديمقراطية فدعت إلى العمل فورًا على 
تنفيـــذ ثالثة قرارات في تحديد العالقة مع دولة اإلحتالل، إتخذها المجلس 
الوطنـــي فـــي دورته األخيرة  ال تحتـــاج إلى آليات تطبيقيـــة وهي: تعليق 
االعتراف بإسرائيل, ووقف التنسيق األمني. ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية.

والسؤال المطروح اآلن, هل يملك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
تنفيـــذ هذه القرارات, وهل يســـتطيع بالفعل وقف التنســـيق األمني مع 
االحتالل الصهيوني, بعد ان اخترقت »إسرائيل« كل الجدر والحواجز وأقامت 
عالقـــات تجارية, وعالقات مصالح قائمة على بطاقة »VIP« مع متنفذين في 
األجهزة األمنية والسياسية التابعة للسلطة الفلسطينية, وأصبح التنسيق 
األمني جزءًا أساســـيًا ورئيسيًا من هذه الصفقات, هل يمكن السيطرة على 
هؤالء ومنعهم من تقديم أية معلومات للكيان الصهيوني, وهل ستصمد 
أمام تلويح »إســـرائيل« بالبديـــل الذي يقبل بسياســـتها, وينفذ قراراتها 
دون أي اعتـــراض, ذلك البديل الذي يتربـــى في حظائر أمريكا ويتربى على 
سياســـتها, وال يكاد ينقطع عن حجيجه إليها ليل نهار ســـرا وعالنية, فأي 
خطـــوة جريئة لها ثمن, فهل الرئيس عباس مســـتعد لدفع الثمن, إذا كان 
الجواب نعـــم فعليه ان يطلق العنان ألهلنا فـــي الضفة لينفجروا في وجه 
االحتـــالل بانتفاضة عارمة, وهذا أقوى درع يمكـــن ان يتحصن به الرئيس 
لمواجهة االحتـــالل, وعليه ان يعـــدد من خياراته فـــي مواجهة االحتالل, 
فإســـرائيل ال يردعها إال القوة, لو فعل ذلك فان الشـــعب هو الذي سيحمي 

الرئيس من جبروت االحتالل.    

قرارات بحاجة إلجراءات
رأي

من ُيتابع الحالة الفلسطينية ير ان هناك 
تناسبًا طرديًا بين ازدياد النبرة الهجومية 
على القطاع مـــن قبل اســـرائيل وتقارب 
وزيارة  الحمســـاوية،  االيرانية  العالقـــات 
الوفد االخيـــر من قيادة حماس برئاســـة 
العـــاروري ُتبرهـــن العالقـــة الدافئة بين 
ايـــران وحمـــاس، حيث شـــهدت العالقة 
فتـــورًا لفترة معينة وتوســـعًا في فترات 
اخـــرى، ولكن فعليا ايـــران لم تتوقف عن 
تقديم الدعم المالي واللوجســـتي للجناح 

العسكري لحماس” القسام”.
والكثر من موضع اشـــار” يحي الســـنوار” 
الى ان المقاومة تم تطويرها بشكل كبير 
وذلك بدعـــم الجمهورية اإلســـالمية في 
إيران حيـــث أنها أمّدت كتائب القّســـام 
وفصائـــل المقاومـــة بالكثير مـــن المال 
والعتـــاد والخبرات، االمر الـــذي ُيبرهن ان 
العالقة بينهمـــا في حالة مـــن التعاضد 

والتآزر.
زيـــارة وفد من حركة المقاومة اإلســـالمية 
“حماس” إلـــى العاصمة اإليرانية طهران 
قبل عـــدة ايـــام برئاســـة نائـــب رئيس 
المكتب السياســـي لحركة حماس “صالح 
المســـلح  الجناح  “مؤســـس  العـــاروري” 
لحماس فـــي الضفـــة الغربيـــة”، ولقاؤه 
خامنئي المرشـــد االعلى للثـــورة االيرانية 
واهم شخصية في هرم  السلطة االيراني 
لهـــا دالالت وتداعيات مســـتقبلية، واهم 

دالالت الزيارة:-
التاكيـــد على متانة العالقـــة بين حماس 

وايران.
اســـتئناف الدعم المالي اإليراني لحماس 
حيـــث ُيعانـــي القســـام من شـــح مالي 
وبالتحدد بعد تهميشـــهم فـــي االموال 

القطرية.
ســـعي الجانب اإليراني التركيز من جديد 
على الملف الفلسطيني من مدخل العالقة 
مع حركة حمـــاس والفصائل االخرى التي 
تؤمن بالمقاومة، وذلك بهدف اســـتعادة 
الدور اإليراني في هذا الملف، واإلمســـاك 

بورقة يمكن توظيفها عند الضرورة.
ارســـال رسالة الســـرائيل وامريكا من قبل 
ايـــران بانها اذا تم الضغط عليها وشـــن 
حرب عليها بسبب برنامجها النووي فانها 
لن ترضخ الوامر امريكا وســـوف تستخدم 
من يواليهم ضد اسرائيل وان اذرع ايران 
ســـيكونون المدافعيـــن االول عـــن ايران 
وهذا ما ذكره” العاروري” في خطاباته بان 

حماس المدافع االول اليران.
ايران تســـعى الـــى توقيع اتفـــاق جديد 
بينها وبين امريكا بمـــا يتالءم مع مصالح 
ايران والحفاظ على مشروعها النووي قدر 

المستطاع.
ارســـال رســـالة الى المعنيين بـــان ايران 

تملك زمام قرار السلم والحرب.
ارسال رسالة الى الســـعودية بان حماس 
حليـــف اســـتراتيجي لها، ولكـــن هناك 
حديث للعـــاروري بان تقاربه مـــع ايران ال 
يعني انه ضـــد االنظمة العربية المحيطة، 
وهذه رسالة مبطنة بان هناك شرطا ايرانيا 
بتقديـــم الدعـــم مقابل اعـــالن مؤيد في 

الخالف مع السعودية.
ارســـال رســـالة من حماس الى اسرائيل 
بانهـــا ال تزال لديها القـــدرة على المناورة 
واللعـــب بعدة أوراق، ولديهـــا القدرة على 

التعامل مع التحديات.
زيارة وفد حماس الى طهران بمثابة رفض 
عملي لمطالب إســـرائيل بقطع العالقة مع 

إيران.
التمســـك بخيار المقاومة كما أكده صالح 
العـــاروري باكثـــر من موضـــع بقوله: نحن 
هنا في إيران لنؤكد على تمســـكنا بخيار 
المقاومة في مواجهة االحتالل والمشروع 
الصهيوني وتمســـكنا بكل عالقاتنا التي 
تدعم خيار المقاومة في مواجهة االحتالل 

حتى زواله.
تداعيات التقارب بين ايران وحماس:-

بين حماس  التقـــارب  اســـرائيل يؤرقها 
وايران كون ذلك يهدد امن اسرائيل، وقد 
تشن حربًا مدروسة على القطاع اذا اقتضى 
االمر، لكن اســـرائيل تعلم تمامًا ان الحرب 
بالوقت الحالي ســـيضر بها كون الجبهات 

المحيطة بها غير مستقرة شمااًل وجنوبًا.
حماس بتقاربها مع ايران هي بقاؤها ضمن 
الجهوزريـــة الي ضربة اســـتباقية بينها 
وبين اسرائيل، بالرغم ان حماس والجهاد 
والفصائـــل ال يريدون حربًا كمـــا الحروب 
الثالث الســـابقة حيث وضعت القطاع في 
مرمى اراقة دماء االبريـــاء دون تحقيق اي 
هدف تجاه القضية الفلسطينية، كما ان 
اســـرائيل غير معنية بحرب، االمر الذي قد 
تقوم به مســـتقباًل بالتخفيف عن حصار 

القطاع واالستمرار بقطار التهدئة.
اســـرائيل تبقـــى مســـتعدة الي حـــرب 
مســـتقبلية وهذا ما اكده رئيـــس الوزراء 
االســـرائيلي نتينياهـــو فـــي كلمته في 

الحرب  لقتلى  التـــذكاري  الختامي  الحفل 
االخيـــرة على غزة  2014 بـــان المعركة لم 
تنته، وانهم مســـتعدون فـــي اي لحظة 

لخوض حرب رغم تفضيلهم للهدوء.
طلب حماس:-

تخشى حماس بان ُتترك فريسة لالقليم، 
فعالقتهـــا مع ايران هي اســـتجداء لعدم 
ترك حمـــاس لوحدهم امـــام الضغوطات 
التي تتعرض لها ان كانت على المستوى 
االقليمي او الدولي، بالتحديد امام الحصار 

القائم عليها وشح االموال.
 عرض ايران:-

مـــا زال عرض إيـــران متاحا لكل الشـــعب 
الفلسطيني مهما اختلفت إيديولوجياته 
بدعم مـــن يتبنى خيـــار المقاومـــة وهذا 
العرض شـــامل لكل الفصائـــل ” الجهاد 
اإلســـالمي ، والجبهة الشـــعبية ، و كوادر 
فتح ، وحمـــاس ” بالتحديـــد في الضفة 

الغربية والداخل المحتل.
تســـعى ايـــران الـــى تشـــكيل جيـــش 
بتشكيالت نظامية وشعبية تمثل االفراد 
والقوى لتوظيفها ضد اســـرائيل وتمرير 
متطلباتها وهي حماية مشروعها النووي، 
حيث سيتم بعد شهر فتح محطة نوووية 

جديدة في ايران.
الفلســـطيني اصبح  الشـــعب  خالصـــة:- 
علـــى درجة كاملة من الوعـــي بانه لن يتم 
اســـتخدامه كورقة ضغـــط الي احد وانما 
هدفـــه تحقيـــق الحريـــة والخـــالص من 

االحتالل واقامة دولة فلسطينية.
في ســـياق التقارب الحمســـاوي اإليراني 
هناك قيادات في حماس غير راضية لهذا 
التقارب بسبب خشية الدخول في الصراع 
الدائـــر الذي يأخذ منحى طائفيًا والتي قد 
تضـــع حماس ضمن موضع ضـــد ” الدول 

السنية في المنطقة “.
تؤكد حماس أن عالقتها بإيران ليســــت 
على حســــاب عالقتها بالقوى اإلقليمية 
األخرى مثل الدول الخليجية بل ستحرص 
علــــى تعزيــــز عالقتهــــا خــــالل المرحلة 
المقبلــــة ولكن حماس لــــن تنجح بذلك، 
فــــدول الخليــــج وإيران عالقــــة متضادة 
بالتحديد الســــعودية، هنــــاك تحديات 
أمام التقارب اإليراني الحمســــاوي وهي 
احتماليــــة عجز حركة حمــــاس عن إدارة 
عالقتهــــا المتعددة في اإلقليم، فتقوية 
العالقة مــــع إيــــران تؤدي إلى خســــارة 

الحركة لدعم طرف آخر.

النبرة الهجومية على القطاع وتقارب العالقات االيرانية الحمساوية
تمارا حداد

فـــي العالقِة بين الُمســـتعِمر والُمســـتعَمر 
 في 

َ
 الصراع

َّ
ِر ، لكن  على الُحرّيِة والتحرُّ

ٌ
صـــراع

القضّيِة الفلسطينّيِة حول امتيازاٍت وغنائم 
نفعّية لمصالِح طبقِة الحكم ( الدوني ) الذاتّي 
، أوقف رئيس السلطة الفلسطينّية محمود 
اس العمل باالتفاقّياِت مع االحتالل ، هذا  عبَّ
اإليقاف الذي لم يتـــْم االدالل عليه بقراراٍت 
جلّيٍة تضفي ( الجدّية ) على دوافعِه ، قراراٌت 
 

ّ
اس مشـــابهة لهذا القرار ، ولكن اتخذها عبَّ
الواقَع لم يختلـــْف ، والعالقُة مع االحتالل ال 
اس  جها األمنّي ، وإذ يوقف عبَّ زالت في توهُّ

العمـــل باالتفاقّيـــات فإســـرائيل لم توقْف 
قتها ونثرتها فوق 

ّ
العمل بها فحسب ، بل مز
أشالء الحلم الفلسطينّي .

ا  ًسا أمنّيً يروم عّباٌس من هذِه القرارات توجُّ
ٌس لم يعْد ُيسّبب قلًقا  لدى االحتالل ، توجُّ
ا لالحتالِل ألســـباٍب عديدٍة وأبرزها َأّنه  أمنّيً
إلسرائيل شـــخصّياٌت داخل السلطة ولها 
عالقات نفعّية – وظيفّية مع االحتالل ، كما 
 االحتالَل يســـتملك بعض الشخصّيات 

َّ
َأن

والقوى التي تضمـــن له أمنه ، فمن الغفلِة 
تتجاهَل  َأْن  واالســـتراتيجّية  السياســـّية 

إسرائيل أي أمٍر ُمفاجئ ومنها مثاًل ” رحيل 
اس ” ، هذا األمر الذي لم تتوّقْف وسائل  عبَّ
اإلعالم الصهيونّية مـــن الحديِث عنه وعن 
صـــراِع القوى الفلســـطينّية حول ” خالفة 
 االحتالَل لم يأبْه بما يمنحه 

َّ
اس ” ، كما َأن عبَّ

للفلســـطينيين من حقـــوٍق مقابل تطبيع 
العالقات مع الـــدوِل العربّية ، فالتطبيُع لن 

يترّقَب موافقًة فلسطينّية لكي يتمَّ .
ـــاس الســـفن حينمـــا وصل   عبَّ

ْ
لـــم يحـــرق

الشـــاطئ ، أي أّنه قـــال : ” ال زالـــت األيدي 
 

َّ
ح بأن ممدودة للســـالم ” . هذه العبارة توضِّ

ٍج لكن في الوقِت ذاته  عَباًســـا ال يريد أي تأجُّ
يحـــاول الحفاِظ على قدراتِه السياســـّية من 
خالِل التنســـيق األمنّي مـــع االحتالل والذي 
يســـتخدمه االحتالل الصهيونّي كوســـيلٍة 
تضمن سيطرته على الضفِة الغربّية والنهم 
اس  االســـتيطانّي الذي ال يواجـــه من ِقبل عبَّ
 

ّ
سوى باجتراِر الخطابات ذاتها والوعظ األبوي

 
َّ

بالصبِر وغيرها من العباراِت التي تكشف َأن
هذه القيادة ال تملك سوى الصراخ في حقٍل 

من الصمِم .

اس: ابتزاز غامض وتكتيك انفعاليٌّ كريم الزغّيرقراُر عبَّ
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غزة/ االستقالل: 
ســــاهمت آليــــة الـ “GRM” التي تتبعه"إســــرائيل" في 
التعامــــل مع قطــــاع غزة، فــــي تعزيز حصار غــــزة وخنق 
االقتصاد الفلســــطيني مــــن خالل تقييــــد حركة دخول 
مواد البناء الالزمة إلعادة اإلعمار، وتدمير قطاع اإلنشاءات 
المشغل األكبر لأليدي العاملة في القطاع، عدا عن إلحاق 
خسائر فادحة بقطاع المقاوالت، تقدر بماليين الدوالرات.

ويفــــرض االحتــــالل التعامل مــــع تجار قطاع غــــزة وفق 
آلية GRM فيما يتعلق باإلســــمنت ومــــواد البناء، بحجة 
بيعهم تلــــك المواد للمقاومة، رغم النفي المســــتمر من 

التجار.
االتحاد العام للمقاولين الفلســــطينيين بغــــزة، أعلن أنه 
لم يعد قــــادرا على العمل في ظل عدم تســــديد اإلرجاع 
الضريبي الذي تبلغ قيمته 60 مليون دوالر، مشــــيرا " إلى 
أنه ظل تحكم االحتالل اإلســــرائيلي عبــــر آلية إعمار غزة 
المسماة ( GRM) بمن يعمل وال يعمل.. حتى أصبح اليوم 

أكثر من 40% من الشركات خارج هذه اآللية العقيمة".
المقاوليــــن  اتحــــاد  رئيــــس  أســــامة كحيــــل  ويقــــول 
الفلســــطينيين:" ليــــس صحيحــــا ما تدعيه الســــلطات 
اإلســــرائيلية، بــــأن المقاوليــــن بغزة، يبيعــــون المقاومة 
الفلســــطينية فــــي قطــــاع غــــزة، األســــمنت، المعروف 

باسم (GRM) والوارد من "إسرائيل" لبناء األنفاق".
وتابع في مؤتمر صحفي": هنالك إثباتات حسابية ُتشير 

إلى أن جميع كميات األسمنت التي وردت من "إسرائيل" 
لم تكِف المقاولين بغزة، ما دعاهم إلى شــــراء األســــمنت 
المصــــري من الســــوق المحلــــي، وذلك ينفي مــــا تدعيه 

(إسرائيل).
وأوضح أن االحتالل اإلسرائيلي ، ادعى أن طلبات الشركات 
الفلســــطينية الجديدة لم تصله، بما في ذلك الشــــركات 

المدرجة على القوائم الســــوداء، مضيفــــا: "نطالب بإعادة 
إدراج الشــــركات الجديــــدة والممنوعة أمنًيــــا على قوائم 
نظام(GRM، وعدم اختالق الذرائع لتدمير تلك الشركات، 

التي يقوم عليها االقتصاد الفلسطيني".
وبحسب متابعته كرئيس االتحاد، فإن مقاولي غزة وصلوا 
لحافة اإلفالس وأصبح قطاع المقاوالت على وشك االنهيار 

التام، ولم تعد إمكاناتهم تسمح لهم بمزيد من الصمود".
وأكــــد أن اإلرجاع الضريبي حق لمقاولــــي غزة وبدون إلغاء 
التمييــــز بينهم وبيــــن زمالئهم فــــي محافظات الضفة 
الذين يســــدد لهم اإلرجاع الضريبــــي أواًل بأول ما يجعل 
استمرار العمل مســــتحيال، الفتا إلى أن السلطة الوطنية 
والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية واألهلية مسؤولة 
عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من 

(12) عامًا ومقدارها تجاوز (60) مليون دوالر.
وقال "ان آلية اإلعمار العقيمة المســــماة (GRM) ال يمكن 
أن تكون أداة لتحكم الجانب اإلسرائيلي في فرص العمل، 
ولن يتم المشاركة في أي عطاء لدى أي مؤسسة تشترط 
وجود المقاول على (GRM)  للسماح له بشراء العطاء حيث 

40% أصبحوا معلقين عليه والعدد في ازدياد متسارع".
وأشــــار الى أن الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولو غزة 
بفعل االنقســــام والعدوان المســــتمر على غزة والحصار 
تجــــاوزت خــــالل (12) عامــــًا (80) مليــــون دوالر، تتطلب 

تعويضًا ودعمًا من كافة األطراف ذات العالقة.
وطالب جميع المؤسســــات المشــــغلة وبدون اســــتثناء 
الغاء شــــرط الوجــــود على كشوفات (GRM) للمشــــاركة 
فــــي العطاءات المطروحــــة من طرفهم، عــــدا عن دعوته 
للمجتمــــع الدولي وهيئات األمــــم المتحدة بالضغط على 
الجانب اإلسرائيلي إللغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح 

باالستيراد الحر للمواد اإلنشائية.

تمسك »إسرائيل« بآلية GRM جعل مقاولي غزة على حافة اإلفالس

رام الله/ االستقالل: 
أظهـــرت إحصائية حديثة، أن الفلســـطينيين 
أجروا 56.5 مليون مكالمة هاتفية محلية عبر خط 
الهاتف األرضي، في الشهر الواحد خالل 2018.

وكشـــفت بيانات مشـــتركة للجهـــاز المركزي 
لإلحصـــاء الفلســـطيني ووزارة االتصـــاالت، أن 
74.5% من إجمالي المكالمات، أجراها ســـكان 
الضفة الغربية، و25.5% من قبل ســـكان قطاع 

غزة، خالل العام الماضي.
يعنـــي ذلك، أن الفلســـطينيين أجـــروا 677.4 
مليـــون مكالمـــة هاتفيـــة محلية خـــالل العام 
الماضي 2018، مقارنة مـــع 837 مليون مكالمة 

هاتفية في 2017.
وبلغ أعلى معدل لعدد للمكالمات في فلسطين 
خالل أشـــهر العام المنصرم، في شهر نيسان، 

حيث بلغت 73 مليون مكالمة هاتفية محلية.

وتراجـــع عدد المكالمات الهاتفيـــة خالل العام 
الماضـــي، مقارنـــة مـــع 2017، نزوال مـــن 69.8 
مليـــون مكالمة، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد 

المشتركين في الهواتف الخليوية.
ويوجد في فلســـطين، قرابة 469.741 ألف خط 
هاتف ثابث، منها 343 ألفـــا في الضفة و 125 

ألف في غزة.
وبخصـــوص اإلنترنت في فلســـطين، بلغد عدد 
المشـــتركين مع نهاية 2018، حوالي 357.293 
ألف خط، منهـــا 275 ألف في الضفة و 81 ألف 

في غزة.
ومـــن المتوقـــع أن يتراجع عـــدد المكالمات في 
2019 استمرار للعام الماضي، مع دخول خدمات 
الجيـــل الثالـــث (3G) اعتبـــارا من مطلـــع العام 
الماضي، لتحل مكالمات التطبيقات (المجانية)، 

مكان المكالمات المدفوعة للهاتف المحلي.

الفلسطينيون أجروا 677 
مليون مكالمة هاتفية في 2018

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت مؤسســــة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 
امس الســــبت، عن اعتماد التعليمــــات الفنية اإللزامية 
الخاصــــة باألحذية والتي تحمــــل الرقــــم ( 2019-78)، 
وتختص باشــــتراطات السالمة والجودة الواجب توافرها 

في االحذية.
جــــاء ذلك بعد مصادقة وزير االقتصــــاد الوطني، رئيس 
مجلــــس ادارة المواصفات والمقاييس خالد العســــيلي، 
ووزيــــرة الصحة مــــي كلية على هــــذه التعليمات والبدء 
بســــريان تنفيذها، على جميع أنواع األحذية الواردة في 

مجال التعليمات والتي يتم طرحها بالسوق.
وجرى صياغــــة وإعداد هذه التعليمــــات من قبل  لجنة 
خاصــــة تضم ممثلين عــــن وزارتي االقتصــــاد الوطني، 
والصحــــة، واالتحاد العــــام للصناعات، واتحــــاد الغرف 

التجارية وبرئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وتحدد هذه التعليمات مســــؤولية مصنعي ومستوردي 
االحذية، ومســــؤولية كل الجهات المختصة بالتفتيش 
على المنتجات في االسواق، والتأكد من التزام المصنعين 
والمورديــــن والتجــــار بهــــذه التعليمــــات، كمتطلبات 
واشــــتراطات بيــــان االحذيــــة ومتانتهــــا ومتطلباتها 

الفيزيائية والكيميائية.
وتبين هــــذه التعليمات التأكد من صحــــة ودقة بطاقة 
البيان ووضوحها للمســــتهلك حتى يتمكن من اختيار 
المنتج المناســــب له دون ان يتعــــرض للتضليل، االمر 
الذي يتوجب على الجهــــات الرقابية التأكد من مطابقة 

المنتوجات لالشتراطات الواردة في التعليمات الفنية.
ودعت المؤسســــة المهتمين بهــــذه التعليمات الفنية 
اإللزامية الحصول عليها مجاًنــــا من خالل مكاتب وفروع 
المؤسســــة، ومن خــــالل الموقع االلكتروني للمؤسســــة 
(www.psi.pna.ps)، كما دعت المصنعين والمنتجين 

إلى ســــرعة تصويــــب أوضاعهــــم خالل فترة الســــماح 
المحددة فــــي التعليمات وقبل البدء في إجراءات الرقابة 

والتفتيش من قبل الجهة المختصة بذلك.
يشار إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتعاون 
مع مركــــز تطويــــر منتجــــات األحذية والجلــــود تعمل 
على تأهيل مختبــــر لفحص األحذيــــة المصنعة محليا 
والمســــتوردة من الخــــارج، للنهوض بصناعــــة األحذية 
وتوفيــــر المنــــاخ المناســــب للنمــــو والتطــــور وتحقيق 
متطلبات االسواق العربية واالقليمية، ولكي تحظى بثقة 

المستهلك الفلسطيني.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/محمود علي محمد حامد...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802264200

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رهام محمود محمد زملط...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801472200

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عمر جابر عبدو ضيف الله...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   917180515

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

»المواصفات والمقاييس« تعتمد تعليمات فنية إلزامية لصناعة األحذية

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس جمعيـــة رجال األعمال الفلســـطينيين علي الحايك  
أمس الســـبت إن قطـــاع غزة مقبل على مرحلة حساســـة في ظل 
حالة االنهيار غير المســـبوقة في القطاعـــات االقتصادية وعدم 
وجود تدخالت حقيقة للحد من األزمات المتفاقمة، بفعل تواصل 

الحصار اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني.
ا في غزة مع  وحذر الحايك في تصريح صحفي من أوضاع أكثر سوًء
اشتداد أزمة السيولة النقدية وانعدام القدرة الشرائية للسكان، 
واقترابهـــا من الصفر، والســـيما مع قدوم عيـــد األضحى المبارك 

وموسم الدراسة في المدارس والجامعات.
وذكـــر أن »هناك تخوف كبير من بـــروز أزمات اجتماعية جديدة، 
وخســـائر مالية غير متوقعة للتجار ورجال األعمال، في ظل عدم 
وجـــود تدخالت حقيقة من الجهات الرســـمية والدولية للحد من 
األزمات االقتصادية الطاحنة التي يمر بها اقتصاد غزة، المنهك 

أساًسا بفعل الحصار اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني«.
وأشـــار إلـــى أن »التخوف القـــادم هو من إمكانية بروز شـــح في 

بعض الســـلع األساسية بسبب عدم قدرة أصحاب رؤوس األموال 
والشركات على االستيراد بسبب نقص السيولة النقدية، ناهيك 
عن زيـــادة عدد الشـــيكات والكمبياالت المرتجعة بســـبب عدم 

قدرتهم على الوفاء بها في المواعيد المحددة«.
ولفت الحايك إلى أن النداءات األخيرة التي أطلقتها مؤسســـات 
القطـــاع الخاص، تعتبر مؤشـــًرا واضًحا لما وصلـــت إليه األوضاع 

االقتصادية في القطاع مؤخًرا.
وناشـــد المؤسســـات والمنظمات الدولية بالضغط الفعلي على 
االحتالل اإلســـرائيلي إلنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية 
وإدخـــال مختلف احتياجـــات القطاع من الســـلع والبضائع وفي 
مقدمتها مواد البناء دون قيد أو شـــرط؛ إلنقاذ قطاع غزة من حالة 

الموت السريري التي يعاني منها.
ودعا المؤسســـات الدولية والرســـمية لتغيير سياسات التعامل 
مع القطاع الخاص ومطالبه المشروعة والسيما على صعيد حقوق 
الشركات ومســـتحقاتها المالية، وتعويضها عن خسائرها التي 

تكبدها على مدار سنوات الحروب والحصار اإلسرائيلي على غزة.

الحايك: غزة مقبلة على مرحلة حساسة 
مع اقتراب »السيولة« من الصفر
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مانيال/ االستقالل: 
أعلنت السلطات الفلبينية السبت مصرع ما 
ال يقل عن ثمانية أشخاص وجرح العشرات 
إثر هزتين أرضيتين متتاليتين ضربتا جزرا 
في شــــمال البــــالد، بقــــوة 5,4 و5,9 درجات 
على التوالي، وفق ما أعلن المعهد األمريكي 

للجيوفيزياء.
لقي ثمانية أشــــخاص على األقل مصرعهم 
وأصيب عشــــرات آخــــرون بجروح الســــبت، 
عندما ضرب زلزاالن متتاليان جزرا في شمال 

الفلبين، بحسب ما ذكرت السلطات.
ووقع الزلزاالن اللذان فصلت بينهما ساعات 
قليلة، في منطقــــة باتانيس وهي عبارة عن 

مجموعة من الجزر الصغيرة.
وعرضت وســــائل إعالم فلبينية صورا لمبان 
منهارة وطــــرق مقطوعة بعدمــــا لحقت بها 
أضرار. وهرب ســــكان مذعورون من منازلهم 

ليال.
وبلغت قــــوة الزلزالين 5,4 و5,9 درجات على 
التوالي، وفقا للمعهد األمريكي للجيوفيزياء، 

فيما لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.
وكان كثيــــر من الفلبينييــــن نائمين عندما 
وقع الزلزال األول الســــبت نحو الساعة 4,15 
بالتوقيت المحلي (20,15 بتوقيت غرينتش 
الجمعة)، وتاله بعد ساعات قليلة زلزال ثان 

أكثر شدة.
وذكر المســــؤول المحلي راوول دي ســــاغون 
إن ثمانية أشــــخاص قتلوا وأصيب نحو 60 
آخرين، فيمــــا لم يكن ممكنــــا تحديد مدى 

خطورة اإلصابات على الفور.

من جهته، قال شرطي »رأينا منازل تتمايل. 
وانهــــارت جدران بعض المنازل، وســــقطت 
على الســــكان«. مضيفا أن »هناك أشخاص 
ماتوا ألنهم كانوا نياما، إذ كان الوقت ال يزال 

متأخرا جدا«.
والفلبيــــن مــــن بيــــن البلــــدان الواقعة على 
»الحزام الناري« المعرض لنشــــاطات زلزالية 
قويــــة في المحيــــط الهادئ، والــــذي يمتد 
من اليابان المعرضــــة بدورها لخطر الهزات 
األرضية مرورا بمناطق جنوب شــــرق آســــيا 

وحوض الهادئ.
ويتذكر الســــكان الهزة األرضيــــة الدموية 
التي ضربت الفلبين في أبريل/نيسان، وأدت 
إلى مقتل 11 شخصا على األقل في منطقة 

بشمال العاصمة مانيال.
وفــــي 2013، أدى زلــــزال بلغــــت قوته 7,1 
درجات إلى مقتل أكثر من 220 شخصا ودمر 

كنائس تاريخية في جزر وسط األرخبيل.
ووقع الزلزال األكثر دموية في الفلبين سنة 

1976 وأدى إلى مقتل آالف األشخاص.

واشنطن/ االستقالل: 
قـــال الرئيـــس األميركـــي دونالد 
ترامـــب إنـــه ال يلـــوم تركيـــا على 
 400 أس  منظومـــة  شـــرائها 
الصاروخيـــة مـــن روســـيا، وامتنع 
عـــن اإلجابـــة على أســـئلة طرحها 
فرض  احتماالت  بشأن  الصحفيون 
عقوبات علـــى أنقرة بســـبب هذه 

األزمة.
وقـــال ترامـــب للصحفييـــن فـــي 
البيت األبيـــض »نبحث وضع تركيا 

بأكمله«.
وأشـــار إلى قرار إدارته اســـتبعاد 
 35 أف  برنامج طائـــرات  أنقرة من 
المقاتلة بقولـــه إن »تركيا حصلت 
لكـــن   ،400 أس  منظومـــة  علـــى 
لوائحنـــا تنـــص على أنـــه ال يمكن 

حيازة المنظومتين معا«.
وأضاف أن الواليات المتحدة ال تســـتطيع اآلن 
بيع مقاتالت أف 35 بمليارات الدوالرات ألنقرة 

بسبب شرائها المنظومة الروسية.
وأنحى ترامب بالالئمة مجددا على إدارة ســـلفه 
بـــاراك أوباما فـــي هـــذه األزمة، محمـــال إياها 
مســـؤولية عدم بيع منظومة صواريخ باتريوت 

األميركية إلى تركيا رغم طلب أنقرة.

وقـــال »أنا ال ألوم تركيا، ألن هناك ظروفا عديدة 
ومشـــاكل كثيرة قد حصلت خـــالل إدارة أوباما 

التي كانت كارثية«.
ولم يوضح الرئيس األميركي إن كان سيمضي 
في فرض عقوبات على تركيا بســـبب تعاملها 
مع الجيش الروسي استنادا إلى قانون مجابهة 
خصوم الواليـــات المتحدة بالعقوبات المعروف 

اختصارا باسم »كاتسا« والصادر عام 2017.
وقررت إدارة ترامب استبعاد تركيا الحليفة في 

حلف شـــمال األطلسي (ناتو) 
مـــن برنامج إنتـــاج الطائرات 
المقاتلة األميركية أف 35 في 
أعقاب وصول أجزاء المنظومة 
الصاروخية الروسية إلى أنقرة 

هذا الشهر.
وأوردت قناة »سي أن أن« قبل 
أبلـــغ أعضاء  أيـــام أن ترامب 
مجلـــس  فـــي  جمهورييـــن 
بالبيت  لقـــاء  الشـــيوخ خالل 
األبيـــض أن إدارتـــه ال ترغب 
في فـــرض عقوبات ضد تركيا 

لشرائها أسلحة روسية.
أن  رويتـــرز  وكالـــة  وذكـــرت 
أميركيين  نـــواب  تعليقـــات 
المســـألة  هـــذه  بخصـــوص 
تشير إلى أن الجهود المبذولة 
لفرض العقوبات ليست لها األولوية في الوقت 
الراهن. من ناحية أخـــرى، قال الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الجمعة إن بالده ســـتتوجه 
لشـــراء مقاتالت من مـــكان آخر إذا لـــم تبعها 

الواليات المتحدة مقاتالت أف 35.
وأضـــاف أن قـــرار الواليات المتحدة اســـتبعاد 
تركيـــا مـــن برنامج إنتـــاج تلـــك المقاتالت لن 

يثنيها عن السعي لتلبية احتياجاتها. 

طهران/ االستقالل: 
وصل وزير خارجية ســـلطنة عمان يوسف بن علوي أمس السبت إلى 
العاصمـــة اإليرانية طهران، لبحث »آخر التطـــورات اإلقليمية الجارية 

في المنطقة«.
ووفـــق بيان للخارجية العمانية، وصـــل بن علوي إلى طهران في زيارة 
يلتقي خاللها نظيـــره اإليراني جواد ظريف، وعددا من المســـؤولين 

اإليرانيين لم يسمهم.
وأوضـــح البيان أن الزيارة ستشـــهد »بحث آخر التطـــورات اإلقليمية 

الجارية في المنطقة حاليا«.
ونفت واشـــنطن ومســـقط مؤخرا أن تكون األخيرة تقوم بدور وسيط 
فـــي حل التوتر المتصاعد بين طهران وواشـــنطن في المنطقة خالل 

اآلونة األخيرة.
وتشـــهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الواليـــات المتحدة ودول 
خليجيـــة من جهة، وإيران مـــن جهة أخرى، جـــراء تخلي طهران عن 
بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب 
واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي إليران باستهداف منشآت لها 

عبر جماعة الحوثي اليمنية.
وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار الماضي، ال سيما مع سلسلة هجمات على 

ناقالت نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألغـــى الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
ضربـــات جوية ضد إيران في اللحظة األخيرة، كانت واشـــنطن تعتزم 

توجيهها بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.

وزير خارجية عمان يصل إيران 
لـ »بحث التطورات اإلقليمية«

ترامب: ال ألوم تركيا على شراء الصواريخ الروسية

تونس/ االستقالل: 
شـــيعت تونس امس السبت في جناة 
وطنية مهيبة جثمـــان الرئيس الراحل 
الباجي قايد السبسي  ، وذلك بمشاركة 

عدد من قادة الدول.
ونقل جثمان السبســـي صباح الجمعة 
فـــي  العســـكري  المستشـــفى  مـــن 
العاصمة تونـــس إلى قصر قرطاج، في 
سيارة عســـكرية لفت بعلم البالد، في 

ظل حراسة عسكرية وأمنية.
وتزامنا مع نقـــل الجثمان، تجمع مئات 
التونســـيين مرددين النشيد الوطني، 
في حين بكى البعـــض، وأدى عدد من 
عناصر قوى األمن التحية العســـكرية 

لدى مرور الموكب.
وانطلـــق الموكـــب قرابة الــــ11 صباحا 
بمشاركة  غرينتش)  بتوقيت  (العاشرة 
الرؤســـاء الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 
والفلسطيني محمود عباس، والجزائري 
المؤقت عبد القادر بـــن صالح، واألمين 
العام لجامعة الـــدول العربية أحمد أبو 

الغيط.
وانطلـــق موكـــب الجنـــازة مـــن قصر 
قرطاج باتجـــاه مقبرة الجـــالز على بعد 

نحـــو 25 كيلومترا، حيث يـــوارى الثرى 
إلى جانب أفراد من عائلته.

وشـــارك عدد كبير من التونسيين في 
وداع رئيســـهم الذي تزامنت وفاته مع 
االحتفال بذكرى إعالن الجمهورية عام 

.1957
أنها  الداخلية الجمعـــة  وزارة  وأكـــدت 
اســـتثنائية  »احتياطـــات  ســـتتخذ 
بتســـخير كافـــة اإلمكانيـــة البشـــرية 
الجنازة في  والماديـــة لتأمين موكـــب 

مـــع األخـــذ بعين  مختلـــف مراحلـــه، 
االعتبـــار مواكبة التجمعـــات التلقائية 

للمواطنين«.
وكتب حافظ قايد السبسي نجل الفقيد 
على فيســـبوك »الرئيـــس الباجي قايد 
السبســـي رحمه الله ملك للشعب، وكل 

تونسي من حقه الحضور في جنازته«.
وســـارع بعض التونســـيين إلى تكريم 
السبســـي الجمعة بوضع الـــورود أمام 

قصر قرطاج.

قتلى وعشرات الجرحى إثر زلزالين متتاليين ضربًا جزرًا شمال الفلبين

اسالم أباد/ االستقالل: 
أعلنت باكستان عزمها إرسال أول رحلة باكستانية مأهولة إلى الفضاء عام 2022.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الباكســـتاني فواد جودري إن بالده ســـتبدأ اعتبارا من فبراير/ 
شباط 2020، على إعداد قائمة تضم 50 رائد فضاء.

وأضاف جودري، في تغريدة عبر حســـابه على موقع »تويتر«، أن بالده تعتزم إرســـال أول رائد 
باكستاني إلى الفضاء عام 2022.

واعتبر أن هذه الخطوة ستكون األكبر في تاريخ بالده بهذا المجال.
ولفت جودري إلى أن انتخابات وتدريب رواد الفضاء المرشحين سيتم بواسطة القوات الجوية 
الباكستانية. ويأتي هذا اإلعالن بعد أيام من إرسال الهند مركبات فضاء غير مأهولة إلى القمر، 

وإعالنها اعتزامها تنفيذ رحلة مأهولة إلى الفضاء عام 2022.

موسكو/ االستقالل: 
أعلنت السفارة الروسية في طهران، أن دبلوماسيين روس التقوا البحارة الروس المحتجزين في 

إيران ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية »ستينا إمبيرو«، وأكدوا سالمتهم.
وأكدت الســـفارة الروســـية أنها على تواصل مع الســـلطات اإليرانية لإلفـــراج عن المعتقلين 

الروس وإعادتهم إلى وطنهم.

باكستان تعتزم إرسال أول 
رحلة مأهولة للفضاء بـ2022

دبلوماسيون روس يزورون البحارة المحتجزين 
ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية

في جنازة وطنية.. تونس تشّيع السبسي
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غزة/ محمد العقاد: 
أعـــرب مدافع نـــادي خدمات رفـــح الالعب أحمد 
البهـــداري عن ســـعادته الكبيـــرة باختياره من 
قبل المديـــر الفني للمنتخب نور الدين ولد علي 
لالنضمام لقائمة المنتخب الوطني الفلسطيني 

في بطولة غرب آسيا التي ستقام في العراق.
وقال البهداري في حديث خاص تل" االستقالل": 
"إنه فخر ألي العـــب أن ينضم للمنتخب ليدافع 
عن ألوانه، ويكـــون العب من غزة فهذا يدل على 
أن الدوري والبطـــوالت في القطاع ناجحة وتلقى 

اهتمام المسؤولين في المنتخب".
وأكد البهداري أن االنضمـــام للفدائي حلم منذ 
الطفولة ،  واالن قد تحقق هذا الحلم بعد صوالت 
وجـــوالت في المالعب الغزية وتقديم مســـتوى 

ثابت ومميز مع الخدمات الرفحي".
وأشـــار األســـمراني إلى أن خطـــوة اختياره في 
المنتخب هي بمثابة بوابـــة لالحتراف الخارجي 
والتألق مع فرق أخـــرى خارج قطاع غزة، الفتًا إلى 

أنه سيعمل جاهدًا من أجل اثبات نفسه وتقديم 
مســـتوى رائع ومميز والتأقلم مع أجواء البطوالت 

الخارجية .
وعن اللعب بجوار شـــقيقة،  بيـــن البهداري أنه 
ينتظر هذا اليوم بكل شغف بأن يقابل شقيقه 
عبـــد اللطيف البهداري قائـــد المنتخب واللعب 
بجواره و الدفاع عن ألوان المنتخب ، مشـــيرًا إلى 
أن ارتداء قميص الفدائي شيء كبير بالنسبة له 

وفخر لكل العب.
يذكر أن انضمام البهداري جاء بعد تألقه بشكل 
مميز في مباراة ذهاب نهائي كأس فلســـطين 
بيـــن خدمات رفح ومركز بالطـــة على ملعب رفح 
البلدي، الذي حظيت بمتابعـــة مدرب المنتخب 

الذي أعجب بأداء األسمراني.
ويعتبر البهداري أفضل مدافع في قطاع غزة لما 
يتمتع من طول القامة واللياقة العالية وافتكاك 
الكرة بشـــكل رائع والـــروح القتالية العالية على 

الكرة داخل المستطيل األخضر .

غزة/ االستقالل:
اختتم األسبوع الثالث من دوري »جوال« للكرة الطائرة بنتائج متوقعة، تخللتها بعض المفاجآت الصغيرة، 
وأخرى غير المنتظرة، وذلك في المنافسات التي أقيمت على صالة الشهيد القائد سعد صايل ، على مدار 
ثالثة أيام . وفي الجولة األولى من األســـبوع الثالث ســـار اتحاد الزوايدة الرياضي بخطًى ثابتة، وذلك بعدما 
حقق فوزًا هامًا على منافســـه الوفاق بثالثة أشواط نظيفة، في مباراة شهدت حماسة كبيرة بين الطرفين، 
حيث جاءت نتائج األشـــواط على النحـــو التالي: األول (25-21)، وباقي األشـــواط الثالثة جاءت لصالح أبناء 
اتحاد الزوايد، والذي انتفض العبوه على النحو التالي: الثاني (25_20)، الثالث (25_18)، والرابع والذي كان 
حماسيًا للغاية انتهى لصالح الزوايدة بنتيجة (26_24). و خسر الشجاعية إداريًا بعد انسحابه أمام المجمع 

اإلسالمي، لتكون األشواط الثالثة لصالح األخير بنتيجة (25_0) .
وفي لقاء األســـبوع الذي شهد تغيرًا غير متوقعًا في نتيجة األشواط، تغلب الصداقة بثالثة أشواط لواحد 
أمام نماء، حيث جاءت نتائج األشـــواط على النحو التالي: األول (25_11) للصداقة، الثاني (25_20) لصالح 

نماء، الثالث، والرابع (25_14)، و(25_17) لصالح الصداقة.
وفي لقاء مرحل من الجولة الثانية تغلب الصداقة على فريق بيت حانون الرياضي بثالثة أشواط نظيفة وذلك 
يوم األحد المنصرم، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي :األول (25_7)، الثاني (25_12)، والثالث(25_9).
وحصد اتحاد الشـــرطة فوزه األول في بطولة الدوري، والذي جاء على حساب األمل، وذلك بثالثة أشواط دون 

مقابل، جاءت نتائجها على النحو التالي: األول (25_19) الثاني(25_23)، و الثالث(25_21).
وحقق شباب جباليا فوزًا نظيفًا على منافسه الكرامة، وذلك بثالثة أشواط دون مقابل، جاءت نتائجها على 

النحو التالي: األول (25_18)، الثاني (25_18)، والثالث (25_18).
وعلى ذات الخطى ســـار خدمات جباليا وحقق هو اآلخر فوزًا نظيفًا على بيت حانون الرياضي، وذلك بثالثة 

أشواط دون مقابل، جاءت نتائجها على النحو التالي: األول (25_10)، الثاني (25_11)، والثالث (25_21).

»نلبهدنري«:  حلم نلطفولة 
تحقق ونلمنتخب بونبتي 
نحو نالحترنف نلخارجي 

نختتام منافسات نألسبوع نلثالث 
من دوري »جونل« للكرة نلطائرة

مدريد/ االستقالل: 
في رد فعل عنيف على هزيمة ريال مدريد 
التاريخية أمام جــــاره أتلتيكو مدريد، طالب 
عدد من جماهيــــر النــــادي الملكي برحيل 

المدير الفني زين الدين زيدان.
وتلقى ريــــال مدريد خســــارة فاضحة على 
يد أتلتيكــــو بنتيجة 3-7، في مباراة ببطولة 
كأس األبطال الودية التحضيرية بالواليات 
المتحــــدة، مما مثل صدمــــة للجماهير قبل 

بداية الموسم الجديد.
وتركت الهزيمة الثقيلة مشــــجعي الفريق 
الملكي في حالة غضب شديد، حيث اقترنت 
بأداء سيء ســــمح ألتلتيكو مدريد بالتقدم 
بنتيجة 6-صفر حتى الدقيقة 59، رغم بدء 

ريال مدريد اللقاء بتشكيلة أساسية ضمت 
أيضا الوافد الجديد البلجيكي إيدن هازارد.

وبعد انتهاء اللقاء، انتقل سخط الجماهير 
إلى منصــــات التواصــــل االجتماعي، حيث 
طالب كثيــــرون برحيل زيــــدان العائد إلى 
تدريب الفريق قرب نهاية الموسم الماضي 

.
وكتب أحد المتابعيــــن على "تويتر": "متى 
سيصبح (ارحل يا زيدان) وسما متداوال؟ إنه 
يرفض االعتماد على (غاريث) بيل و(داني) 
كابايوس و(خاميــــس) رودريغيز، ويحتفظ 
بناتشو (رودريغيز) ولوكاس (فاسكيز). ربما 

أنه ليس جيدا بما يكفي ليقود الفريق".
وشــــكك آخــــر فــــي قــــدرات زيــــدان، بعد 

رحيل كريســــتيانو رونالدو وخروج بيل من 
حساباته، بينما تنبأ مشــــجع برحيل زيدان 

قبل إجازة الكريسماس.
وأضاف رابــــع: "واحد من أســــوأ األيام التي 
تكون فيها مشــــجعا لريال مدريد. يؤلمني 
أننــــي لم أنم لمشــــاهدة هــــذه المباراة في 
منتصف الليل"، فيمــــا قال أحد المتابعين 
ســــاخرا، إن "ريال مدريد ليس بأفضل فريق 

في مدريد".
وخــــاض ريال مدريــــد موســــما كارثيا على 
المســــتويين المحلي والقــــاري، حيث ختم 
الدوري اإلســــباني في المركز الثالث، بينما 
ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد 

أياكس أمستردام الهولندي .

بعــد سباعيــة أتلتيكــو.. مطالبــات برحيــل زيــدنن عــن ريــال مدريــد

القاهرة/ االستقالل: 
مباريــــات القمة  بيــــن االهلــــي والزمالك دائما مــــا تكون لها 
حسابات خاصة بعيدا عن موقف الفريقين في جدول الترتيب 
أو حالة الفريقيــــن فنيا أو عدديا من حيث اكتمال الصفوف أو 
غياب بعض الالعبين لظروف مختلفــــة، إال أن قمة اليوم التي 
سيحتضنها اســــتاد برج العرب في ختام بطولة الدوري العام 
لكرة القدم لن تؤثر نتيجتها على موقف الفريقين وســــتكون 
للمرة الرابعة على التوالي في الدور الثاني للدوري الممتاز، مجرد 

تحصيل حاصل.
يأتي ذلك بعد االهلي حســــم درع الــــدوري في المرات الثالث 
الســــابقة وآخرها هذا الموسم لوصوله الى فارق الخمس نقاط 

عن الفريق األبيض قبل قمة اليوم.
ويلتقي األهلي مع الزمالك مساء اليوم األحد على استاد الجيش 
ببرج العرب باإلســــكندرية في الجولة األخيرة من منافســــات 
الدوري الممتاز الذي حســــم األهلي الفوز به رسمًيا بعد الفوز 
على "المقاولون العرب" األربعاء الماضي بثالثية مقابل هدف 
وحيــــد، ورفع رصيده من النقــــاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس 

نقاط كاملة عن الزمالك أقرب منافسيه.
وهناك عدة اختالفات في القمة المنتظرة عن قمة الدور األول 
التي أقيمت في 30 مارس وانتهت بالتعادل السلبي أولها ان 
مباراة القمة في الدور األول، صاحبتها أجواء مشــــحونة وكانت 
لها حسابات معقدة بين الفريقين بسبب فارق النقاط والصراع 

بينهما على صدارة المسابقة.
فقد دخل الزمالك مباراة الدور األول وهو في الصدارة برصيد 53 
نقطة، وكان األهلي يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وكان 
يحتاج للفوز العتالء القمة بينما سيدخل الفريقان مباراة الغد 
بعيًدا تماًما عن حســــابات النقاط، بعدما حسم األهلي الدوري 

رسمًيا حيث يسبق الزمالك بـ5 نقاط.
االختالف الثاني يتمثل في الطقس فبينما اقيمت قمة الدور 
األول وســــط اجواء ممطرة حولت ملعب الجيش في برج العرب 
الى ما يشبه بركة المياه، بعد هطول األمطار بغزارة ، فإن مباراة 

قمة الدور الثاني ستقام غدا وسط طقس صيفي .

وثالــــث االختالفات بين القمتين انه لم يكن هناك اختالف 
فــــي الحالة المعنوية لالعبين في قمــــة الدور األول، لكنهم 
ســــيدخلون قمة الغد بمعنويات مختلفة حيث ســــيخوض 
العبــــو األهلي المبــــاراة بمعنويات مرتفعــــة للغاية، بعدما 
تمكنوا من حســــم بطولة الدوري، فيما يعاني العبو الزمالك 

من حالة نفسية مغايرة لخسارة اللقب.
واالختالف الرابع بين القمتين هو ان فريق الزمالك قاده فنيا 
في المباراة األولى المدرب السويســــري كريستيان جروس، 
في حين سيقوده غدا المدرب الوطني خالد جالل الذي تولى 
المهمــــة خلفا لجروس الذي تم االســــتفتاء عنه عقب الفوز 
بكأس "الكونفيدرالية" االفريقية.أما في االهلي فلم تختلف 
اإلدارة الفنية في المباراتين حيث يقوده غدا األوروجوياني 

مارتن السارتي الذي قاده أيضا في قمة مارس الماضي.
وخامــــس االختالفات يتمثل في اكتمال أو نقص الصفوف 
فــــي الفريقين حيث خاض الزمالك مبــــاراة الدور األول وهو 
مكتمــــل الصفــــوف تقريًبا، ولــــم يكن يعاني مــــن غيابات 
كبيرة تؤثر عليه بخالف حالة الفريق  اليوم حيث ســــيدخل 
الزمالــــك المباراة وهو يعاني من نقــــص عددي كبير بغياب 
العبين مميزين عن اللقاء فــــي مقدمتهم محمود كهربا الذي 
رحل للبرتغال، ومصطفي فتحي وخالد بوطيب ومحمود جنش 
لإلصابة، ويوســــف أوباما لإليقاف، وحازم إمام بسبب أزمته مع 

اإلدارة.
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واشنطن/ االستقالل: 
قال متحدث باسم الخارجية األميركية تعقيًبا 
على إعالن الســــلطة الفلسطينية وقف العمل 
باالتفاقيــــات الموقعــــة مــــع »إســــرائيل«، إن 
واشنطن ستواصل العمل من أجل سالم شامل 
ودائم بين »إســــرائيل« والفلسطينيين، يقدم 

مستقبال أفضل للجميع.
وأعــــرب المتحــــدث األميركــــي فــــي تصريح 
لـ«لجزيرة نــــت« عن أمله بأن تنخرط الســــلطة 
بشــــكل بناء في العملية السياســــية، بدال من 
االستمرار في إصدار إشارات غير بناءة، حسب 

تعبيره.

وأعلــــن محمود عباس الخميــــس وقف العمل 
باالتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلســــرائيلي، 
وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عمال بما صدر عن 
المجلس المركزي الفلسطيني، بعد بضعة أيام 
من هدم »إســــرائيل« مباٍن سكنية فلسطينية 

في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة.

غزة/ االستقالل: 
توافقـــت نخـــب وشـــرائح مجتمعيـــة مـــن 
ســـكان مدينة غـــزة، على انتخـــاب الدكتور 
يحيىالســـراج، رئيًســـا لبلديـــة غـــزة، خلًفا 
للمهندس نـــزار حجازي، خالل لقـــاء "البيت 
المفتوح" الذي نظمتـــه البلدية بالتعاون مع 
وزارة الحكم المحلي في مركز رشـــاد الشـــوا 

الثقافي غرب المدينة أمس السبت.
وحضـــر اللقاء وكيـــل وزارة الحكـــم المحلي 
إبراهيم رضـــوان، وأعضـــاء المجلس البلدي 
الحالـــي، ونخب مجتمعية، ورؤســـاء وأعضاء 
لجـــان األحياء، وممثلو النقابـــات واالتحادات 
المختلفـــة، ولفيـــف مـــن المخاتيـــر ورجال 
القطاع  فـــي  اإلصالح واألعيان، ومســـؤولون 
المدنـــي،  المجتمـــع  الخـــاص ومؤسســـات 

وممثلون عن الشباب والمرأة.
بدوره؛ أشـــاد رضوان بـــأداء المجلس البلدي 
برئاســـة حجازي وبجهوده في خدمة سكان 
المدينة طيلة فترة توليـــه للمنصب، مؤكدًا 
أن المدينة شهدت في عهد المجلس الحالي 
تنفيذ مشاريع تطويرية حيوية وتحسنًا في 

مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضـــح رضوان أنـــه في ظل تعطـــل إجراء 
االنتخابات المحلية فإن وزارة الحكم المحلي 

استثمرت عقد لقاء البيت المفتوح من خالل 
دعوة النخب المجتمعية وممثلي المؤسسات 
المهنية،  والنقابـــات  المحليـــة  والهيئـــات 
والقطاع الخاص ورؤســـاء الجامعات النتخاب 

رئيس جديد لبلدية غزة.
وتـــم خالل اللقاء فتح باب الترشـــيح ألعضاء 
المجلـــس البلـــدي الجديـــد، وقـــام الحضور 
بترشـــيح مجموعـــة مـــن األشـــخاص ذوي 
التخصصـــات المختلفـــة مـــن مهندســـين 
وإعالمييـــن ووجهـــاء وأعيان ورجـــال أعمال 
وقانونيين ومهنيين بلغ عددهم 31 شخصًا.

وصوت الحضور على إحالــــة عملية اختيار 
أعضــــاء المجلــــس البلدي الجديــــد، للجنة 
مختصــــة، علــــى أن يتــــم اختيارهم خالل 
األيام القليلــــة القادمة، وســــيقوم رئيس 
البلديــــة الجديــــد بالتشــــاور مــــع اللجــــان 
والمعنيين  المدينــــة  ووجهــــاء  المختصة 
الختيار باقــــي األعضاء مــــع مراعاة تمثيل 
المجلس للقطاعــــات المختلفة، إضافة إلى 
التخصصات والكفاءات والشــــباب والمرأة، 
ويتوقع اإلعالن عــــن المجلس البلدي كامال 

خالل األيام القادمة.
يذكـــر أن بلدية غزة نفذت في خالل 12 عاما 
الماضية، 322 مشروًعا تطويرًيا في قطاعات 

متنوعـــة، بتكلفة إجمالية بلغـــت نحو 204 
ماليين دوالر.

ووضعـــت البلدية اســـتراتيجية جديدة عام 
اإلداري،  التضخـــم  حجـــم  لتقليـــل   ،2008
ونجحـــت في ضبط عملية التوظيف، وتقليل 
عـــدد الموظفين إلـــى 1462 موظًفا من أصل 
2027 موظًفـــا، إلى جانـــب تعزيز الالمركزية 
التخصصيـــة، ووضع نظـــام مالي  ومراعـــاة 
وإداري محوســـب، والتحكم بـ 52 بئًرا للمياه 
عن بعد، من أصل 76 بئرًا عامال في المدينة.

الجدير بالذكر ان الدكتور الســـراج هو أستاذ 
مشـــارك في هندســـة الطـــرق والمواصالت 
مـــن جامعـــة  الدكتـــوراه  ويحمـــل درجـــة 
برادفور، ودرجة الماجســـتير من جامعة ليدز 
البريطانية، ودرجـــة البكالوريوس من جامعة 

النجاح الوطنية.
الجامعة  رئيـــس  نائـــب  وشـــغل منصـــب 
اإلســـالمية للشـــئون اإلداريـــة، كما شـــغل 
سابقا منصب عميد الكلية الجامعية للعلوم 
التطبيقية في غـــزة وهي كلية تقنية رائدة، 
وهو استشـــاري معتمد وعضو مؤســـس في 
المركز االستشـــاري في اإلدارة والهندســـة، 
عمل رئيسا ســـابقا لقسم الهندسة المدنية 

في كلية الهندسة في الجامعة اإلسالمية.

رام الله/ االستقالل:
و جــــه المطــــران عطــــا اللــــه حنا رئيس اســــاقفة 
سبســــطية للــــروم االرثوذكــــس، أمس الســــبت، 
التحية ألبناء شــــعبنا في قطاع غزة وخاصة أولئك 
الذين يشــــاركون في مسيرات العودة والتي يتم 
استهدافها دوما برصاصات االحتالل الغادرة وقد 
أدى هذا إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، ناهيك 
عن الجرحــــى والذين بعضهم أصبحــــوا يعانون 
مــــن إعاقات دائمة بســــبب العدوان اإلســــرائيلي 

المتواصل .
وقال حنا، وفق بيان وصل "االستقالل" :"إننا نحيي 

هذه المسيرات والقائمين والمشاركين فيها وهي 
تحمل رســــالة االنتماء إلى هذا الوطن فلسان حال 
هذه المســــيرات هو أن فلسطين كانت وستبقى 
ألبنائها والفلسطينيون لن يتخلوا عن انتمائهم 
لهذه األرض مهما تآمر عليهم المتآمرون وتخاذل 

المتخاذلون وطبع المطبعون".
وأضاف: " أما شــــهداء العودة فهم ليســــوا أرقامًا 
أسماؤهم ســــتبقى مســــطرة بأحرف من نور في 
تاريخ شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة ، أما أولئك 
الذين أصيبــــوا بإعاقات دائمة بســــبب رصاصات 
االحتــــالل الغــــادرة فإنمــــا هم يعانــــون من هذه 

اإلعاقات ولكن معنوياتهم عالية وإرادتهم صلبة 
وهم مدرسة في الصمود والثبات والتمسك بحق 
العودة وباالنتماء لفلسطين أرضًا وقضية وشعبا".

وتابع: "كل التحيــــة ألهلنا في قطاع غزة المحاصر 
والذين يعانون من عقــــاب جماعي ظالم حيث إن 
هنالك أكثر من مليوني شــــخص يعيشــــون في 
ظروف معيشــــية كارثية وفي وضــــع يكاد يكون 

أسوأ من العالم الثالث".
وقد جاءت كلمات المطران هذه لدى استقباله وفدا 
من أهلنا فــــي غزة والذين تمكنوا من الوصول إلى 

مدينة القدس.

حنا : نحيي مسيرات العودة كونها تحمل رسالة االنتماء إلى الوطن

الخليل/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل، امس السبت ، مواطنين من بلدة حلحول شمال الخليل، 

جنوب الضفة الغربية المحتلة.
 قوات جيش االحتالل اعتقلت المواطنين: محمود عبد 

ّ
وذكرت  مصادر محلية أن

الله الشطريط، ولؤي محمد كرجه من بلدة حلحول.
كما داهمت القـــوات الصهيونية عّدة أحيـــاء بمدينة الخليل وبلدات حلحول 
والشيوخ وإذنا وترقوميا، وفتشت محال في بلدة دورا، ونصبت حواجز عسكرية 

على مداخل بلدات سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي.

االحتالل يعتقل 
شابين من الخليل

غزة/ االستقالل: 
أفادت شـــركة توزيع الكهرباء في غزة ، مســـاء 
امس الســـبت، بأنه تم إبالغها بتوقف مولد عن 
العمل من أصل ثالثة في محطة التوليد الوحيدة 

بالقطاع.
وقالت الشـــركة فـــي تصريحـــات صحفية: تم 
إبالغنـــا من ســـلطة الطاقة بتوقـــف طارئ ألحد 
المولـــدات في محطـــة التوليد، مشـــيرة إلى أنه 
يجـــري حاليـــا التواصل مع الجهـــات المختصة 
من أجل إعادة تشـــغيله والحصول على كميات 

الكهرباء السابقة.

ولفتت الشـــركة إلى تدني مســـتويات الكهرباء 
التي تســـتلمها من محطة التوليد؛ نظرا لتوقف 

أحد المولدات عن العمل.
وكانت شـــركة توزيع الكهرباء تستلم من محطة 
التوليـــد قبل توقـــف المولد 60 ميجـــا وات في 
ظل األجواء الحـــارة، باإلضافة إلى 120 ميجا وات 
من الجانب اإلســـرائيلي، فيما ال تـــزال الخطوط 

المصرية متعطلة منذ شهر مارس 2018.
يذكر أن جدول توزيع الكهرباء الذي كان معموال 
به في قطاع غزة، قبـــل توقف المولد، هو ثماني 

ساعات وصل مقابل ثماني ساعات فصل.

جنين/ االستقالل: 
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى بأن األسير أحمد مصطفى أحمد الشيباني 
(47 عاًما) من بلدة عرابة قضاء جنين شـــمال الضفة الغربية المحتلة، دخل امس السبت، عامه السابع 
عشر في سجون االحتالل اإلسرائيلي. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن قوات االحتالل اعتقلت 
الشيباني بتاريخ 2003/07/27م؛ وأصدرت المحكمة بحقه حكًما بالسجن المؤبد ثالث مرات، باإلضافة 
إلى ثالث ســـنوات؛ بتهمة االنتماء والعضوية في ســـرايا القدس الجناح العســـكري لحركة الجهاد 
اإلسالمي، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات االحتالل. واألسير الشيباني متزوج ولديه اثنان 
من األبنـــاء، وأصيب نجله مصطفى بعيار ناري في البطن خالل أحـــداث »انتفاضة القدس«، وزوجته 

أسيرة محررة أمضت في سجون االحتالل تسعة أشهر، ويقبع حالًيا في سجن »إيشل«.

رام الله/ االستقالل: 
أكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول أمس السبت 
أن قرار وقـــف العمل باالتفاقات الموقعة مع "إســـرائيل" 
يشمل كافة االتفاقيات الموقعة معها، وال يستثنى منها 
شيًئا. وقال العالول في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين: 
"نحن ذاهبون باتجاه تنفيذ هذا القرار وســـيتم البناء على 
كافة التقارير التي أخذت فيما سبق، وتتعلق بوقف العمل 

باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل".
وأشار إلى أن "مهام اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات القيادة 

واضحة تماًما وهي وضع آليات لتنفيذ ما تم إقراره".
وأكد ضرورة الذهاب باتجاه آليـــات التنفيذ لكل القرارات 

التي تـــم أخذها، والتي لهـــا عالقة بتحديـــد العالقة مع 
االحتـــالل، ألنه لم يعد باإلمكان الصبـــر على هذه الجرائم 

التي يرتكبها االحتالل.
وذكـــر أن "ردود الفعل المرحبة بقرار القيادة بوقف العمل 
باالتفاقيات الموقعة مع اســـرائيل ســـواء على المستوى 
الشعبي والفصائلي ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة 
إلى الترحيب العربي والدولـــي، يعكس حالة الغضب من 
المخالفات والجرائم االسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا".

وكان الرئيـــس محمود عباس أعلن مســـاء الخميس وقف 
العمـــل باالتفاقيـــات الموقعة مع االحتالل اإلســـرائيلي، 

وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عمال بقرار المجلس المركزي.

العالول: قرار وقف العمل باالتفاقيات 
مع »إسرائيل« ال يستثني شيئًا

توقــف مولــد عــن العمــل
 بمحطــة كهــرباء غــزة

واشنطن ترد على قرار عباس وقف االتفاقيات مع االحتالل

غزة/ االستقالل: 
أطلـــق جنود االحتالل اإلســـرائيلي صباح امس الســـبت، نيران رشاشـــاتهم تجاه 
 جنود االحتالل أطلقوا 

ّ
المزارعين ورعاة األغنام، شـــرقي قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن

نيران رشاشاتهم، تجاه المزارعين ورعاة األغنام،  قرب موقع ملكة شرقي مدينة غزة.

االحتالل يطلق النار تجاه 
المزارعين ورعاة األغنام شرق غزة

جنين/ االستقالل: 
دخل 3 أسرى من محافظة جنين، امس السبت، أعواما جديدة في األسر بسجون االحتالل.

وذكر مدير نادي األســـير في جنين منتصر ســـمور  أن األســـير أحمد مصطفى أحمد شيباني 
من بلـــدة عرابة بمحافظة جنين دخل عامه الـ17 وهو محكوم مدى الحياة، واألســـير يوســـف 
نمر محمد أبو قنديل من مخيم جنين دخل عامه الـ16 في ســـجون االحتالل وهو محكوم مدى 
الحياة، واألسير عبد الرحمن أمين عبد الرحمن فرحات من مخيم جنين دخل عامه الـ14 واألخير.

األسير أحمد الشيباني يدخل 
عامه الـ 17 بسجون االحتالل

جنين: 3 أسرى يدخلون 
أعواما جديدة في األسر

تعيين يحيى السراج رئيسًا جديدًا لبلدية غزة
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لندن/ االستقالل: 
اقترح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اقتناء كلب في 
مكتبه الواقع في »داوننغ ستريت«، لينضم إلى القط »الري« الذي 

يحمل منصبا رسميا في الحكومة.
وتولى جونســـون الســـلطة، األســـبوع الفائت ، ودخل عبر الباب 
األمامي األسود لمقر الحكومة للمرة األولى، مبديا رغبة في تحدي 

من انتقدوه بسبب الخروج من االتحاد األوروبي.
وقال مصدر مطلع، الجمعة، إن جونسون سأل أعضاء فريق مكتبه 

عما إذا كانوا يوافقون على اقتناء كلب فردوا بحماس »نعم«.
و«داوننغ ســـتريت« هو مقر الحكومـــة البريطانية منذ قرابة 300 
عام، ويوجد فيـــه بالفعل قط باللونين البنـــي واألبيض ويحمل 
منصبا رسميا هو«كبير صائدي الفئران في مكتب رئاسة الوزراء«.

وجاء تعيين القط الري عام 2011 واســـتطاع االحتفاظ بمنصبه 
رغم استقالة رئيســـي الوزراء السابقين ديفيد كاميرون وتيريزا 

ماي.
وذاع صيت الري وأصبح له حساب غير رسمي على تويتر يستخدم 
بعضـــا من آالف الصـــور التي يلتقطها المصـــورون الصحفيون 

لتوثيق حركات القط وشجاره مع قطط اإلدارات األخرى.
وقال المصدر إنه ال يوجد قرار نهائي بعد بخصوص اقتناء كلب 
وامتنـــع عن التعليق بخصوص ترتيبات لالعتناء بحيوان آخر إلى 

جانب الري.

بعد القط الري .. كلب يضاف 
إلى مقر الحكومة البريطانية

االستقالل/ وكاالت:
تســـللت أفعى إلى القاعة العامة في برلمان محلي 
جنوب غربـــي نيجيريا، مما دفع النـــواب إلى إخالء 

الموقع وتوقيف الجلسات إلى أجل غير مسمى.
وقال المتحدث باسم مجموعة من نواب والية أوندو، 
أولوغبنغا أومولي، الجمعة: »عندما كنا نهم بالدخول 
للمشاركة في جلسة عامة، دخلت أفعى كبيرة القاعة 

ما عّطل جلستنا وأرغمنا على المغادرة على عجل«.
ويبدو أن األفعى ســـقطت من الســـقف إلى القاعة 
العامـــة، كما أنها لـــم تلدغ أحدا، وقد أمســـك بها 

موظفو البرلمان وقتلوها، وفق أومولي.
وعـــزا المتحـــدث الواقعة إلـــى الحالـــة المتهالكة 

للبرلمان، بسبب نقص التمويل وتأخر الصيانة.
وأوضـــح أومولي: »هذه الغرفـــة لم تعد آمنة للعمل 
التشريعي، لذلك قررنا أن نرفع الجلسات وسيدخل 

البرلمان في إجازة إلى أجل غير مسمى«.
وقال إن النواب لن يعودوا إلى حين االنتهاء من رش 

الموقع بالمواد الكيميائية الالزمة.
وهذه المرة األولى المعروفة التي تدخل فيها أفعى 
قاعة الجلســـات في البرلمان، رغم تسجيل شكاوى 
من انتشار قوارض وزواحف في المناطق المحيطة 

بالموقع.
ولـــم يذكـــر أومولـــي نـــوع األفعى التي تســـببت 
باالضطـــراب داخل مقر البرلمـــان الخميس، علما أن 

نيجيريا تضم أعدادا كبيرة من الثعابين من بينها 
أنواع سامة كثيرة.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2001 ونشرتها المجلة 
األفريقيـــة للطب والعلوم الطبيـــة، أن ما يقرب من 
500 شـــخص من كل 100 ألف نســـمة يتعرضون 
للدغات أفاع في نيجيريا ســـنويا، وواحدة من كل 8 

حاالت تكون قاتلة.
ويتعرض معظـــم الضحايا للدغـــات األفاعي أثناء 
الزراعـــة أو الرعـــي أو المشـــي في مناطق مكســـوة 
باألعشـــاب والنباتات، ويتوجه أقـــل من 10 % من 
ضحايا لدغات األفاعي في نيجيريا إلى المستشفى 

للعالج.

االستقالل/ وكاالت: 
توفيــــت أكبر غويال معمرة، تبلغ من العمر 63 عاما، في حديقة الحيوانات األمريكية ليتل 
روك ، في والية أركنســــاس. ووفقا لمديرة "ليتل روك" ســــوزان التــــروي، تم نقل الغوريال 
ترودي من حديقة حيوان بافالو في والية نيويورك إلى والية أركنساس قبل 31 عاًما وخالل 
هذه المدة أصبحت ترودي "عضوة في أسرة ليتل روك". وقالت سوزان "سنفتقدها كثيرا... 
نحن ســــعداء ألنها عاشــــت في ظروف جيدة". وفًقا لمالك الغوريال السابق، كانت ترودي 
عنيدة ودائًما تفعل ما تريد عالوة على ذلك، على الرغم من كونها عاشت بين قطيع أغلبه 
من الغوريال الذكور، كانت تتصرف كقائدة حقيقية." الجدير بالذكر أن فترة حياة الغوريال 

تصل إلى 40 سنة، وحوالي 50 عاما داخل المحميات الطبيعية وحدائق الحيوانات.

نيجيريا.. أفعى تمنح النواب إجازة ألجل غير مسمى وفاة أكبر غوريال 
معمرة في العالم

نيودلهي/ االستقالل: 
هاجم تمســـاح مفترس طفال فـــي الـ 12 عامـــا من عمره 
وأمسكه من ســـاقه وجره إلى مياه قناة الري، التي يسقي 

منها الفالحون أراضيهم.
وذكرت صحيفـــة The Times of India، أن الحادث وقع 
في ريف والية أوتار براديش الهندية، عندما وصل الطفل 
محمد أكرم إلى قناة تجّمع مياه الري ليأخذ دلوا من مياهها.

ولحســـن الحظ كان جد الطفل يعمل في حقل قريب من 
القناة وانتبه لما جرى، عندما ســـحب التمساح حفيده من 

ساقه ودخل به المياه.
وهرع الجد والفالحون القريبون مـــن موقع الحادث، وبدأوا 
بضرب الزاحف بالهراوات وأجبروه على فتح فكيه وأنقذوا 

الطفل.
وقـــال والـــد الطفل:« كان أكـــرم محظوظـــا ألن الكثير من 
الســـكان المحليين كانوا يعملون في الحقـــول المجاورة، 
وهرعوا لمساعدته. إنه يتلقى اآلن العالج في المستوصف 
القريب فهو يعاني من جراح مؤلمة. لكن األطباء يقولون ال 

يوجد خطر على حياته«.

تمساح يخطف طفال أمام أعين الفالحين!
طوكيو/ االستقالل: 

في ظل الصعوبات المتزايدة أمام إيجاد إيجارات بأسعار مقبولة، 
يختـــار عدد من الشـــباب في طوكيو، اليابان، أحـــد أكثر عواصم 
العالم اكتظاظًا بالسكان، العيش في شقق صغيرة للغاية أشبه 
بخزائن منها بشـــقق سكنية، حيث المسافة بين الثالجة والبراد 
والمايكرويف على بعد ذراع ويمكن الوصول إليها بســـهولة بمد 

اليدين.
وذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطانية »بي. بي. ســـي.« أن 
اإليجارات في تلك المدينة التي يتجاوز عدد سكانها الـ 38 مليون 

نســـمة، تشـــكل تحديًا أمام المهنيين الشـــباب الذين يصعب 
عليهم إيجاد إيجار ما دون 740 دوالرًا أمريكيًا، وهو ما دفع إحدى 
الشركات العقارية إلى تبني بناء تلك الشقق ضمن أحياء مكتظة، 
كنموذج إعمالي، والعمل على إيجاد حلول سكن مبتكرة، ال سيما 

ألولئك الذين يصابون بالرهاب من األماكن الضيقة.
المكان يلبي متطلبات الطعام والمالبس والملجأ، لكن سكانه غالبًا 
ما يتناولون الطعام وقوفًا ألن المكان ال يستوعب طاولة، ومع ذلك، 
يفضل كثيرون العيش في تلك الشـــقق على العيش بعيدًا عن 

مكان العمل في الضواحي. فالتنقل يوميًا أمر مرهق للغاية.

يابانيون يسكنون شققًا كالخزائن

أثينا/ االستقالل: 
اذا كان العيـــش في جزيـــرة معزولة قد 
داعب تفكيـــرك يوما، فقـــد تكون هذه 
فرصتـــك لالنتقـــال إلـــى إحـــدى الجزر 
اليونانية مع حوافز مالية ومعيشـــية ال 

تصدق.
على  أنتيكيثيرا الواقعة  وتقدم جزيـــرة 
حافة بحر إيجة، بيـــن كريت و بيلوبونيز، 
حوافز ال تصدق للعائالت من أجل العيش 

فيها، من بينهما السكن المجاني.
وذكر موقع »ماي موديرنمت« أن من بين 
المزايـــا التي تقدمها الجزيرة لمن يرغب 
في االنتقال إليها، إعانات شهرية بقيمة 
500 يورو (565 دوالرا) للســـنوات الثالث 

األولى من اإلقامة.
الكريســـتالية  بمياهها  الجزيرة  وتمتاز 
وتضاريســـها الصخريـــة، األمـــر الـــذي 
يجعلهـــا جوهـــرة حقيقيـــة بعيدة عن 

الحشود الســـياحية، ويبلغ عدد سكانها 
24 نسمة فقط.

وجذبـــت المبادرة التـــي أطلقتها جزيرة 
أنتيكيثيرا أربع عائالت من أثينا، وهو ما 
كان ســـببا في إعادة فتح المدرسة، التي 
تم إغالقها لفترة طويلة مؤخرا، األمر الذي 

أنعش الحياة فيها بشكل ملحوظ.
وتســـتغرق الرحلة عبر القارب من جزيرة 
أنتيكيثيرا إلى جزيرة كريت، أقرب جزيرة 

لها، نحو ساعتين، وتحتوي الجزيرة على 
قريـــة صغيرة يتركز فيها كل الســـكان 

على مرفأ هناك.
وتشجع الجزيرة األشخاص ذوي المهارات 
في مجاالت البناء وصناعة الخبز والزراعة 
وصيد األســـماك على التقـــدم بطلبات 

للحصول على اإلقامة فيها.
وقال رئيس المجلس المحلي في الجزيرة، 
أندريـــاس تشارشـــاليس، إن »هذه هي 

المهـــن التي يمكننا مـــن خاللها ضمان 
دخل الئق« للراغبين في االنتقال للعيش 

في الجزيرة.
ووضعت الســـلطات المحلية في الجزيرة 
بعـــض المتطلبات الدقيقـــة في اختيار 
القادمين إليها، إذ ســـتكون األســـبقية 
لليونانيين، لكن إذا كانت العائلة شـــابة 
وتبحث عن التغيير، فال يوجد سبب لعدم 

منحها فرصة.

جزيــرة يونانيــة ستدفــع لــك ولعائلتــك للعيــش فيهــا


