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 الرئيس يستقبل وفدي اتحاد كنائس
 رام ا! وجامعة القدس المفتوحة

رام اهللا - وفا- استقبل الرئيس محمود 
عباس، مســاء امس، في مقر الرئاسة 
بمدينــة رام اهللا، وفــد اتحــاد كنائــس 

رام اهللا.
وهنأ الرئيس وفد اتحاد كنائس رام اهللا 
بحلــول أعياد الميالد، داعيا اهللا أن يعم 
األمن واألمان والسالم على شعبنا، وأن 

يحقق له كل ما يتمناه.
بدورهــم، تمنى أعضــاء الوفد أن يعم 
السالم في المنطقة، مؤكدين دعمهم 
الســاعية  الرئيس الحكيمة  لسياســات 
لتحقيــق الســالم واألمــن، وتطلعــات 
الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل.

وحضــر اللقــاء، رئيس بلديــة رام اهللا 
موســى حديــد، ورئيس الهيئــة العامة 
للشؤون المدينة، عضو اللجنة المركزية 
لحركــة فتــح الوزيــر حســين الشــيخ، 
ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية 
مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة 

انتصار أبو عمارة.
واستقبل الرئيس عباس، مساء امس، 
بمقر الرئاســة في مدينة رام اهللا، وفد 
جامعة القــدس المفتوحة، ضم رئيس 
مجلس األمناء عدنان ســمارة، ورئيس 

الجامعة يونس عمرو.
وقــدم الوفــد، تقريــراً للرئيــس حول 

انجازات الجامعة للعام 2018، والخطط 
التطويريــة الموضوعــة، خاصــة فيما 
يتعلــق بالجهــود العملية لهــا، ومراكز 
بحوثها المختلفة، اضافة إلى شــراكتها 
مــع الجامعــات الفلســطينية واألردنية 
واألجنبية. وأشاروا إلى مساعي الجامعة 
لفتــح فــروع خارجيــة لها لخدمــة أبناء 
الشعب الفلسطيني في الشتات، خاصة 
في سوريا ولبنان، مثمنين الدعم الكبير 
واالهتمام الذي يوليه ســيادته للجامعة 
لتوفير التعليم الجامعي ألبناء شــعبنا، 
خاصة ألسر الشهداء والجرحى واألسرى 

والمرأة الفلسطينية. 

 «كلية» حسام هدية لشقيقه األسير محمد

كلمة الحياة الجديدة طائرات االحتالل تقصف موقعاً وسط قطاع غزة  

 الجماهير تشيع جثماني الشهيدين ياسين في بديا وفياض بخان يونس  

 اشتية: إذا أصرت حماس على رفض االنتخابات 
سنذهب إلى صيغة أخرى للحفاظ على مؤسسات الدولة

رام اهللا - وفا- قال عضو اللجنة المركزية 
لحركة «فتح» محمد اشــتية، ان «فتح» 
ن احتراما كبيــرا للقانون والمحاكم  تكّ
التي تم انشــاؤها بهذا الخصوص، وإن 
حل المجلس التشــريعي، والدعوة إلى 
انتخابــات واالحتــكام إلــى شــعبنا، هو 
المخرج اليتيم إلعادة وحدة الوطن، بعد 

أن وصلــت المصالحة مع «حماس» إلى 
طريق مسدود.

وأوضح اشــتية في حوار مع «وفا»، أنه 
وبعــد 11 ســنة من محــاوالت الوصول 
إلــى مصالحة، تخللها توقيــع اتفاقيات 
وحــوارات في أماكن مختلفــة، ما زالت 
األمور عالقة، ألن المصالحة من منظور 

فتح مبنية على شرعية واحدة، وقانون 
واحد، وحكومة واحدة، ورجل أمن واحد، 
وهذا المنظور غيــر مقبول لدى حركة 
حماس. وأضاف: «حماس لديها منظور 
آخر مبني على التقاسم الوظيفي، ماذا 
لنا وماذا لهم، وهذا المنظور غير مقبول 

بالنسبة لنا».

 اجواء باردة الى شديدة البرودة 
واستمرار تساقط االمطار على فترات

يتوقــع ان يكون الجو اليوم، غائما جزئياً الى غائم وبارداً 
الى شديد البرودة ويســتمر تساقط األمطار على فترات 
علــى مختلــف المناطق وقــد تكون مصحوبــة بعواصف 
رعدية احيانا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وغدا، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً 

 مجلس كنائس رام اهللا يكرم اإلعالم 
الرسمي ممثال بالوزير أحمد عساف

رام اهللا - وفا- كرم وفد من رجال الدين المســيحيين باســم 
مجلــس كنائــس مدينــة رام اهللا، بحضور رئيــس بلدية رام 
اهللا موســى حديد، امس، االعالم الرســمي ممثال بالمشــرف 
العام على االعالم الرسمي الوزير أحمد عساف، تقديرا لجهود 
االعالم الرسمي في تغطية أعياد الميالد المجيدة، خاصة هيئة 

االذاعة والتلفزيون.
وأشاد الوفد بالجهود الجبارة التي بذلها كادر اإلذاعة والتلفزيون 
في نقل الشعائر الدينية واألعياد ونقلها إلى العالم بلغات عدة، 

تجلت خاللها الصورة الحضارية 

 هولندا تدين النشاط االستيطاني وتؤكد انه 
يقوض حل الدولتين وفرص إحالل سالم دائم

القــدس المحتلة – الحياة الجديــدة - أدانت هولندا، امس، 
مصادقة إسرائيل على بناء حوالي 2200 وحدة استيطانية 

جديدة بالضفة الغربية.
وقال السفير الهولندي في تل أبيب غيليس بيسشور، عبر 

«توتير»، إن «النشاط االستيطاني

محافظــات –الحيــاة الجديدة - وفــا- قصف الطيــران الحربي 
اإلســرائيلي، فجر امس، موقعاً شــرق مدينة دير البلح وسط 

قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.
وأفاد مراسل «وفا»، أن طائرة حربية إسرائيلية من نوع «إف16» 
قصفت بصاروخين موقعاً وســط القطاع، ما أدى إلى اشتعال 
النيران فيه وتدميــره، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين 
المجــاورة، دون ان يبلغ عــن اصابات. وزعم جيش االحتالل أن 
القصف جاء رداً على إطالق قذيفة صاروخية من غزة وسقط 
في منطقة مفتوحة في األراضي اإلسرائيلية المتاخمة للقطاع.

في غضون ذلك، شــيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا بعد 
ظهر امس، جثمان الشــهيد كرم فياض (26 عاما) الذي ارتقى 
أمس االول برصاص االحتالل، شرق محافظة خان يونس جنوب 
قطاع غزة. وانطلق موكب التشــييع من أمام مستشــفى غزة 
األوروبي باتجاه منزل ذويه إللقاء نظرة الوداع األخيرة قبل أن 
يصلى عليه ويوارى الثرى في مقبرة الشهداء شرق المحافظة، 
وســط صيحات الغضب واالســتنكار ضد الجرائم البشعة التي 

يرتكبها االحتالل بحق أبناء شعبنا.

رام اهللا- وفا- بين ليلة وضحاها، وجد محمد نفسه على سرير 
المستشفى، ضمن قائمة مرضى الفشل الكلوي، رغم أنه لم 

يشتك سابقا من أية أمراض.
حدث ذلك عقب حالة إغماء تعرض لها األســير محمد بشــارات 
(34 عاما)، من بلدة طمون جنوب شرق مدينة طوباس، نتيجة 
تناوله طعاما ملوثا داخل عزله بسجن النقب في أيار من العام 
المنصرم، تقيأ عقبها دما، وارتفعت درجة حرارته، وبات اليوم 

يغسل كلى ثالث مرات أسبوعيا.
تشــرين الثانــي الماضي، وبعد تســع ســنوات مــن المحاولة، 
التقى حســام أخيرا بشــقيقه محمد داخل ســجنه في الرملة، 
حيث وللوهلة األولى لم يعرفه، فقد بدا محمد شــاحبا وهزيال 
ومريضــا، لخص حســام لنا اللقاء بثــالث كلمات «محمد ليس 

محمدا».
اعتقل جيش االحتالل محمدا  في األول من شهر آب عام 2001، 
وكان عمره في ذلك الوقت (16 عاما)، متهما إياه بمحاولة تنفيذ 

عملية في الداخل المحتل،

 «الهيئة»: 6 اآلف أسير فلسطيني
 و23 عربيا في سجون االحتالل

رام اهللا – الحيــاة الجديــدة - ذكــرت هيئــة شــؤون األســرى 
والمحرريــن الفلســطينيين امــس، أن عــدد الفلســطينيين 
المعتقلين في ســجون االحتالل بلغ نحو 6 اآلف معتقل إضافة 

إلى 23 معتقال عربياً من األردن وسوريا.
وقالت الهيئة في بيان لها، ان هؤالء المعتقلين يتوزعون على 

22 سجنا داخل إسرائيل.

هيئة مقاومة الجدار واالستيطان تقدم اعتراضا على 
استيالء االحتالل على 1200 دونم جنوب بيت لحم

بيت لحم - وفا- قدمت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان اعتراضا 
«للمحكمة العليا» اإلســرائيلية، احتجاجا على استيالء حكومة 
االحتالل على 1200 دونم من منطقة خلة النحلة جنوب مدينة 
بيــت لحم، لصالح «وزارة المالية اإلســرائيلية»، بغرض اقامة 

بؤرة استيطانية فيها.
وقــال مديــر مكتــب هيئــة مقاومة الجــدار واالســتيطان في 
محافظة بيت لحم حسن بريجية لـ»وفا»،: «تقدمنا باالعتراض 
عبــر المحامــي عالء محاجنة الــى ما يســمى «المحكمة العليا 
اإلسرائيلية»، مبنيا على الكوشان «الطابو» العثماني، احتجاجا 
على اســتيالء حكومة االحتالل على 1200دونما لصالح وزارة 

المالية فيها، مشيرا

الرئيس خالل استقباله وفد كنائس رام اهللا بمقر الرئاسة .                                           (وفا)

تشييع جثمان الشهيد الياس ياسين في بلدة بديا.                      (وفا)

االسير محمد بشارات.                   (وفا)

قوات األمن المصرية تقتل 40 إرهابيا 
بعد تفجير حافلة سياحية في الجيزة

الشــرطة  قتلــت   - القاهــرة -وكاالت 
المصرية امس، 40 إرهابيا في عمليات 
دهم غداة هجوم استهدف حافلة سياح 
فــي الجيــزة أســفر عــن مقتــل ثالثة 
ســياح فيتناميين ومرشدهم السياحي 

المصري.

وقالــت وزارة الداخليــة فــي بيــان «تم 
توجيــه عدة ضربــات أمنيــة ومداهمة 
أوكار تلــك العناصر في توقيت متزامن 
بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء 
عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا ما 
أســفر عن مقتــل 40 إرهابيا 30 منهم 

في محافظة الجيــزة. وأضاف البيان أن 
تحرك قوات األمن أتى بعد أن «توافرت 
معلومــات لقطاع األمــن الوطني حول 
قيــام مجموعة مــن العناصر اإلرهابية 

باإلعداد

 فتح.. ونداء الوحدة دائما
علــى مشــارف الذكرى الرابعة والخمســين النطالقــة الثورة 
الفلســطينية المعاصــرة، انطالقــة حركة التحريــر الوطني 
الفلســطيني «فتح» ال نرى حديثا أنســب وأجمــل من حديث 
الوحــدة الوطنيــة، الوحدة التي طالما قالــت «فتح» إنها وحدة 
النضــال فــي ســاحات النضال، محصنــة بأطرها الشــرعية، 
وقرارها الوطني المســتقل، فال وصاية وال تبعية وال احتواء، 
وهــذه هــي عناويــن االرادة الوطنيــة التــي جســدتها فتــح 

بانطالقتها المجيدة.
والوحدة الوطنية اليوم وأمام التحديات المصيرية التي نواجه، 
لم تعد هي وحدة فصائل العمل الوطني فحسب، وإنما وحدة 
كل القــوى االجتماعية في إطار تعزيز الخيــار الديمقراطي، 
باعتباره الطريق الوحيدة للنظام السياســي والحكم الرشيد، 
واعتبــار صندوق االقتراع صنــدوق الوحدة االمثل المعبر عن 
ارادة الشعب، الذي من شأنه وقف مغامرات التجريب الحزبية، 
المحمولة على شعارات بالغية فحسب، واألخطر المحمولة على 
تمويــالت خارجية، ولغايات غير وطنية، وحتى ال يكون هناك 

اي مجال للشرذمة والفرقة واالنقسام. 
صنــدوق االقتــراع، صندوق وحــدة لتعظيم مســيرة النضال 
الوطني في دروب الحرية، والمضي قدما بالمشــروع الوطني 
التحرري، لتحقيق اهدافه العادلة، بدحر االحتالل االسرائيلي، 
واقامة دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، 

وباقرار الحل العادل لقضية الالجئين.
وصنــدوق االقتــراع، هو صندوق الشــرعية، وال يخشــى هذا 
الصندوق ســوى أصحاب البرامج الحزبية الضيقة، واألجندات 
الخارجيــة، وبوســعنا ان نؤكــد اليــوم والشــرعية الوطنية، 
الدســتورية والنضاليــة، تحرس هذا الصنــدوق، وتدعو اليه 
امتثــاال لقــرار القضاء الدســتوري الذي افتــى بحل المجلس 
التشــريعي المعطل، للخــروج من عتمة االنقســام البغيض 
واجهــاض مخاطره المدمرة، بوســعنا ان نؤكد ان الشــرعية 
بقيادتهــا الحكيمة، وديمقراطية زعيمهــا الرئيس ابو مازن، 
إنما تمنح الوحدة الوطنية منظورا جديدا بعيدا عن الشعارات 
الحزبيــة وغاياتهــا االســتهالكية، منظــورا يكــرس الخيــار 
الديمقراطــي للتعبير عن ارادة الشــعب الــذي هو مصدر كل 

السلطات.
على مشــارف الذكرى ال نســمع غير نداء الوحدة، وهو اليوم 
ينطلــق من القدس درة التــاج الفلســطيني، وايقونة الثبات 
النضالــي علــى المبــادئ الوطنية، ونســمعه مــن قطاع غزة 
المكلــوم وهو يحرض على ضرورة إنهاء االنقســام البغيض 
الــذي ما زال يخلف مــرارات وعذابات ألهلنا هناك طالت والبد 
ان تنتهــي، ونســمع نــداء الوحــدة هنا في ســاحات المقاومة 
الشــعبية الســلمية، في مختلــف نقاط التماس مــع االحتالل 
االسرائيلي وضد حواجزه العسكرية المقيتة على حافات مدننا 
وقرانا وبلداتنا في المحافظات الشمالية، ونسمع نداء الوحدة 
نداء للشهداء البررة، ولألســرى االبطال، وللجرحى البواسل، 
ونســمعه بواقعية شــديدة نواحا للمــرأة الثكلى وهي تطلب 
الوحدة عزاء بمن فقدت من زوج واخ وأب وابن قضوا شــهداء 
في مسيرة النضال الوطني، ال ينبغي لصوت ان يكون االن غير 
صوت الوحدة، وال شيء غير الوحدة، وهذا ما تقوله لنا مشارف 
الذكــرى الرابعــة والخمســين النطالقة الثورة الفلســطينية 

المعاصرة، انطالقة «فتح». 
رئيس التحرير


