
غزةت االستقالل: 
أكدت فصائل المقاومة الفلس���طينية أن مقاومتها م���ا زالت حاضرة في الميدان 

وبتكتيكات متعددة لتكبح جماح العنجهية »الصهيونية« ووقاحة 
رئيس وزراء االحتالل بنيامي���ن نتنياهو. وقالت الفصائل في بيان 

غزةت االستقالل: 
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء رصده إطالق 3 صواريخ 
من ش���مال قطاع غزة نحو مس���توطنات الغالف. وذكرت وسائل إعالم 

إس���رائيلية أن صاف���رات اإلن���ذار دوت في مس���توطنتي 
»نتيف هعتسراه« و«ياد مردخاي« شمال قطاع غزة.
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الخليل ت االستقالل: 
اصي���ب عدد من المواطنين مس���اء أمس األربعاء 
باالختن���اق جراء مواجه���ات اندلع���ت مع جنود 
االحت���الل اإلس���رائيلي بمخيم العروب ش���مالي 

محافظة الخليل جنوبي الّضفة الغربية المحتلة
 قّوة 

ّ
وأف���ادت مص���ادر محلية م���ن المخيم ب���أن

عس���كرية من جي���ش االحتالل اقتحم���ت أحياء 
المخي���م بجنود من وح���دات المش���اة وباآلليات 
العس���كرية، وتمركزت في أكثر من منطقة، قبل 

أن تندل���ع مواجهات عنيفة مع الّش���بان، أطلقت 
خاللها قوات االحتالل الرصاص الحّي والمطاطي 

والقنابل الغازية.
 المواجهات وقع���ت في أكثر 

ّ
وأش���ارت إل���ى أن

من مح���ور بالمخيم، وتأتي بعد س���اعات من منع 
المركب���ات العمومي���ة من التوق���ف على مدخل 
المخي���م لتحميل الركاب، بذريع���ة تنفيذ أعمال 
توسعة في محيط البرج العس���كري المقام على 

مدخل المخيم.

عشرات اإلصابات بمواجهات مع االحتالل بمخيم العروب

حبيب لـ »االستقالل«: العقوبات االمريكية على الحركة 
وسام شرف.. وقرارات نتنياهو ضد شعبنا دليل فشل 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى.. 
واالحتالل يهدم منازل ومنشآت بالقدس والخليل 

غزة ت محمد أبو هويدي:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
خض���ر حبيب، أن ف���رض اإلدارة األمريكية عقوبات جديدة 

على حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس تعكس مصداقية 
المسار الذي تس���ير فيه الحركتان، مشددا 
على أن عدم رض���ا أمريكا عن المقاومة  يعد 

القدس المحتلة- الخليلت االستقالل: 
نفذ عش���رات المس���توطنين المتطرفي���ن اليهود 
صباح أمس االربعاء جوالت اس���تفزازية  في باحات 
المس���جد االقصى المبارك الحرم القدسي الشريف 

بعد اقتحامه م���ن جهة باب المغارب���ة، في الوقت 
الذي هدمت فيه جرافات االحتالل، أمس ، بنايتين 
س���كنيتين قيد اإلنش���اء، في بلدة العيزرية شرق 
القدس المحتلة. واقتحم عش���رات المس���توطنين 

المتطرفي���ن اليهود صب���اح أمس االربع���اء باحات 
المس���جد االقصى المبارك الحرم القدس���ي بعد ان 

نف���ذوا ج���والت اس���تفزازية داخله،  
وف���ق ما أفاد مدير عام دائرة االوقاف 

االحتالل يزعم إطالق 3 صواريخ 
من غزة  ويقصف مرصدين 

للمقاومة شمال القطاع

الفصائل: إعالن نتنياهو عزمه ضم األغوار
 جريمــة جديــدة بحــق شعبنــا وحقــوقه 

غزةت االستقالل: 
أدانت الفصائل الفلس���طينية إع���الن بنيامين نتنياهو رئيس 
ال���وزراء الصهيون���ي مس���اء الثالث���اء ، عن نيته ض���م منطقة 

فصائل المقاومة: حاضرون في الميدان 
بتكتيكات متعددة لكبح وقاحة نتنياهو

حماس: قرار فرض عقوبات أمريكية على 
شخصيات من الحركة »فارغ المضمون«

نادي األسير: انتهاء جلسة الحوار واألسرى 
ُيمهلون إدارة السجون 24 ساعة 

القدس المحتلةت االستقالل:
واصل ستة أسرى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي بينهم 
القيادي في الجهاد اإلسالمي طارق قعدان، إضرابهم المفتوح 

عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري. واالسرى المضربين هم: 
األسير أحمد غنام (42 عامًا) من مدينة دورا قضاء 
محافظة الخليل، ومضرب منذ (61) يومًا، واألسير 

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام 
والقيادي قعدان يدخل يومه الـ 44

رام اللهت االستقالل: 
أمهل األس���رى في س���جن »ريم���ون« إدارة س���جون االحتالل مدة 24 س���اعة للرد على 

مطالبهم المتمثلة بتفعيل الهاتف العمومي لمدة خمسة أيام، وإزالة 
أجهزة التشويش، وإعادة المضربين الذين جرى نقلهم من السجن إلى 

بحر: انتهاء والية عباس منذ 2009 
واستمرار والية المجلس لحين انتخاب آخر

القدس المحتلةت االستقالل: 
تباين���ت ردود األفعال اإلس���رائيلية حول مش���هد هروب رئيس 
الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو م���ن مهرجان انتخابي في 

كيف علق اإلسرائيليون على 
تشكيل تحالف وطني أردني هروب نتنياهو من صواريخ غزة

شعبي لمجابهة »صفقة القرن«

غزة ت خالد اشيتوي:
أعل���ن النائب األول للمجلس التش���ريعي الفلس���طيني أحمد بحر، ي���وم أمس، أن 
المجلس أقر تطبيق قرار المحكمة الدس���تورية تاريخ 24ت6ت2019، بانتهاء الوالية 

إدانات عربية ودولية واسعة 
06لقرار نتنياهو ضم األغوار

جندي اإ�سرائيلي مينع مواطنًا من الو�سول اإىل اأر�سه يف مدينة اأريحا اأم�س         ) وفا (
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غزة / محمد أبو هويدي:
أكـــد القيادي في حركة الجهاد اإلســـامي 
فـــي فلســـطين خضـــر حبيـــب، أن فرض 
اإلدارة األمريكيـــة عقوبـــات جديـــدة على 
حركتي الجهاد اإلسامي وحماس تعكس 
مصداقية المسار الذي تسير فيه الحركتان، 
مشددا على أن عدم رضا أمريكا عن المقاومة  
يعد وســـام شـــرف يوضـــع علـــى صدور 
مجاهدينا ســـواء كتائب القســـام أو سرايا 

القدس.
وقال حبيـــب لــــ "االســـتقال": "إن القرار 
االمريكـــي ال يزعجنـــا بـــل يزيدنـــا عزيمة 
وإصرارًاعلـــى مواصلة مقاومتنـــا ضد هذا 
العدو الغاصب ألرضنا وحقنا الفلسطيني، 
كما انه إشـــارة على أننا نتجـــه في االتجاه 
الصحيح في معاداة هذا الكيان الصهيوني 
ومعـــاداة اإلدارة األمريكيـــة المجرمة التي 

تشارك وتساند هذا العدو المجرم".
واعتبر ، أن وضع حركة الجهاد وحماس على 
هذه القائمــــة ليس جديدا وأمراً  تكرر مرات 
عدة ، مضيفا" ونحن نعتبر الواليات المتحدة 

عدو شــــعبنا الفلســــطيني تمامًا كـ الكيان 
الصهيوني بل هي أخطر من دولة االحتال 
ألنها تدعم العدو الصهيوني بكل مقومات 

القوة وتغطي جرائمه في المحافل الدولية.
وجـــدد حبيـــب، تمســـك حركتـــه بخيار 
المقاومة حتى تحرير األرض الفلســـطينية 
وتحرير المقدســـات من دنس هذا المحتل 
الغاصب، مشـــيرًا الى أن هذا القرار لن يؤثر 
علـــى العاقة التي تربـــط المقاومة بالدول 
المجاورة آلننا العدو الحقيقي لامة االحتال 

الصهيوني واالدارة االمريكية .
وأعلنت الواليات المتحدة األمريكية الثاثاء 
فرض عقوبات جديـــدة على أفراد وكيانات 
"إرهابيـــة"، حســـب زعمهـــا، وقالـــت إنها 
تابعـــة لكل من حركتي الجهاد اإلســـامي 
والمقاومة اإلســـامية (حمـــاس)، والحرس 
الثوري اإليراني وتنظيمي القاعدة والدولة 

اإلسامية.
وعشية الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر/
أيلول، قال وزير الخزانة األميركي ســـتيفن 
مينوشين إن واشنطن قررت فرض عقوبات 

مالية على 20 شـــخصا وكيانا، بما في ذلك 
الممولون لتنظيمـــات فيلق القدس التابع 
للحرس الثـــوري اإليراني، وحركتي حماس 

والجهاد وكذلك تنظيمي الدولة والقاعدة.

ق�ست على م�ستقبله
فـــي ســـياق منفصـــل،  اعتبر القيـــادي في 
الجهاد االســـامي، تبجح نتنياهو في حملته 
االنتخابيـــة والوعود التـــي يطلقها للناخبين 

اإلســـرائيليين بضم غـــور ااْلردن ومناطق من 
الضفة الغربية والتي تأتي على حساب الحق 
الفلسطيني واألرض الفلسطينية والمقدسات 
اإلســـامية دليل فشل، مؤكدا أن الرسالة التي 
اوصلتهـــا المقاومة لنتنياهو أول أمس قضت 
على مســـتقبله السياســـي، وأن حلمه بالفوز 

باالنتخابات القادمة سقط سقوطًا مدويًا .
وكانت المقاومة قد أطلقت مســـاء الثاثاء 
صواريخ تجاه مدينتي أسدود وعسقان، في 
الوقت الذي تزامن مع وجود رئيس الحكومة، 
بنيامين نتنياهو، بمهرجان انتخابي لليكود 
في مدينة أسدود، حيث أضطر لقطع خطابه 

والتحصن في أحد الماجئ القريبة .
وقـــال حبيب،" يجب على نتنياهو أن يدرك 
أن األمور ال تســـير وفـــق أهوائه ومصالحه 
الشـــخصية وال تأتـــي على حســـابنا نحن 
الفلســـطينيين فهذه األرض لها أصحابها 

وأهلها وهذا الكيان ليس له مكان بيننا".
وأضـــاف " ليصـــدر نتنياهو ما يشـــاء من 
القرارات ولكن يجب أن يعي جيدًا أن شعبنا 
الفلســـطيني لن يجعل هذا االحتال يهنأ 

على هذه األرض المباركة، داعيًا إلى استمرار 
المقاومـــة وانخراط الكل الفلســـطيني في 
مواجهة االحتـــال الصهيوني حتى دحر 

عدونا عن هذه االرض.
وطالب الســـلطة الفلسطينية بالتخلي عن 
أوهام التســـوية والمفاوضات التي شكلت 
غطاًء لنهب األرض، والمسارعة إلى تحقيق 
الوحدة الوطنية والمصالحة الشـــاملة لكي 
نســـتطيع مواجهة هذه المؤامـــرات التي 

تحاك ضدننا.
وكان رئيـــس حكومة االحتـــال "بنيامين 
نتنياهو" أعلن أول أمس الثاثاء أنه سيقوم 
فور فوزه في االنتخابات المقبلة (تشـــكيله 
الحكومـــة) بضم غور األردن وشـــمال البحر 
الميت إلى الكيان اإلســـرائيلي، كما تعهد 

بضم أجزاء من أراضي الضفة لـ"إسرائيل".
ولفت نتنياهو في مؤتمـــر صحفي إلى أن 
"ضم غور األردن إلســـرائيل سيكون خطوة 
أولى إذا فزت باالنتخابات"، مشـــيًرا إلى أنه 
ســـيحول منطقتي أريحا والعوجة وبعض 

القرى الفلسطينية لجيوب.

حبيب لـ »االستقالل«: العقوبات االمريكية على الحركة وسام شرف.. وقرارات نتنياهو ضد شعبنا دليل فشل 

القدس المحتلة/ االستقال: 
أبعدت قوات االحتال اإلســـرائيلي، أمس األربعاء، سيدة 
فلسطينية من القدس المحتلة عن المسجد األقصى لمدة 
أسبوعين. وأوضحت السيدة نفيسة خويص (60عاًما)، أن 
مخابرات االحتال سلمتها امس قراًرا يقضي بإبعادها عن 

األقصى ومنعها من السفر لمدة أسبوعين.

وأضافت خويص أن ســـلطات االحتال احتجزتها  الثاثاء 
عند باب المجلـــس- أحد أبواب األقصـــى- واعتدت عليها 
بالضرب والدفع، وأخلت سبيلها بعد عدة ساعات وسلمتها 

استدعاء للتحقيق ولدى توجهها امس سلمت القرار.
وأوضحت خويص أنها تعاني من أوجاع مختلفة، بســـبب 

االعتداء عليها يوم أول أمس.

القدس المحتلة/ االستقال: 
قال وزير االقتصاد اإلســـرائيلي وعضـــو المجلس الوزاري 
المصغر "الكابنيت" إيلي كوهين، األربعاء، إن "إســـرائيل" 

ملزمة بالذهاب إلى حرب ضد قطاع غزة.
وأضاف في مؤتمر معاريف- جيروزاليم بوست المشترك، 
"أن الجمهـــور ال يعرف مـــاذا يجري بالضبـــط، فنتنياهو 

يتصرف إلى جانب رئيس األركان والشـــاباك والموســـاد 
بحكمة ومســـؤولية، وال تطرح فكـــرة الحرب من عدمها، بل 
هي موجودة ولكن السؤال أو الخيار يبقى في تحديد موعد 
الحرب التي نحن ملزمون بها". واعتبر أن ما جرى أول أمس 
في أســـدود جزء من مشـــروع إيران التي تمـــول "اإلرهاب" 

بالمنطقة، وأنه له صلة بموعد االنتخابات.

االحتالل ُيبعد فلسطينية عن األقصى ألسبوعينوزير اسرائيلي: ملزمون بالذهاب إلى حرب ضد غزة

القدس المحتلة- الخليل/ االستقال: 
نفذ عشرات المســـتوطنين المتطرفين 
اليهـــود صباح أمـــس االربعـــاء جوالت 
استفزازية  في باحات المسجد االقصى 
المبـــارك الحـــرم القدســـي الشـــريف 
بعـــد اقتحامه من جهة بـــاب المغاربة، 
في الوقـــت الذي هدمت فيـــه جرافات 
االحتال، أمس ، بنايتين سكنيتين قيد 
اإلنشاء، في بلدة العيزرية شرق القدس 

المحتلة.
المســـتوطنين  عشـــرات  واقتحـــم 
اليهود صباح أمس االربعاء  المتطرفين 
باحات المســـجد االقصى المبارك الحرم 
القدسي بعد ان نفذوا جوالت استفزازية 
داخلـــه،  وفق مـــا أفاد مدير عـــام دائرة 
المسجد  وشـــؤون  االســـامية  االوقاف 
االقصـــى فـــي القـــدس الشـــيخ عزام 

الخطيب.
وقال الخطيب إن عشرات المستوطنين 
المتطرفين بحراســـة مشددة من شرطة 
اقتحموا ســـاحات  االحتـــال  وجيـــش 
األقصـــى، وتجولوا في باحاتـــه قبل أن 
يخرجوا من جهة باب السلســـلة وســـط 

حالة من الغضب والغليان ســـادت في 
أرجاء الحرم القدسي الشريف.

كما هدمت جرافات االحتـــال، األربعاء، 
بنايتين سكنيتين قيد اإلنشاء، في بلدة 

العيزرية شرق القدس المحتلة.
وذكر ســـامر أبو زيـــاد صاحب البنايتين 
" أنـــه تفاجأ بقـــوات إســـرائيلية كبيرة 
تحاصـــر المنطقة والبنايتين، وتشـــرع 

اآلليات بهدمها دون سابق إنذار.
وأضـــاف أن الموظفين هدموا البنايتين 
دون إبـــراز أي قرار للهـــدم، بحجة البناء 
بدون ترخيص بمنطقة قريبة من الجدار 
الفاصل، الذي يفصل بلدة العيزرية عن 

بلدة الطور شرق القدس.
وأوضـــح أبو زياد أنه تســـلم انـــذارا في 
مســـتهل شـــهر أيار الماضي، يطالبه 
بهدم البنايتين بنفســـه خال 20 يوما، 

وتمكن محاميه من الغاء قرار الهدم.
وأشـــار إلى أنه بدأ بالبناء في مســـتهل 
العـــام الجـــاري، بهدف إقامة مشـــروع 

سكني يضم  ٧ شقق سكنية.
وتبلغ مساحة البنايتين ٥٥0 مترا مربعا 
و ٤٣0 مترا مربعا، وتضم األولى ٤ شقق 

سكنية، والثانية ٣ شقق سكنية.
وأشار إلى أن الموظفين أبلغوه بأنه ملزم 
بدفع تكاليف هـــدم البنايتين لمكتب 
وزارة الداخلية، إضافة إلى تكاليف قوات 
االحتال التي حضرت لحماية الموظفين.

ومن المتعـــارف عليه أن بلدية االحتال 
ال تمنح المقدسيين تصاريح للبناء، في 
الوقت الذي تتوســـع باالستيطان، وبناء 

المستوطنات بمدينة القدس المحتلة.
وفـــي ذات الســـياق ، هدمـــت جرافات 
االحتـــال  أمس، عـــدًدا من المنشـــآت 
في مســـافر يّطا جنوب محافظة الخليل 

بالّضفة الغربية المحتلة.
وأفـــادت مصـــادر محلية مـــن المنطقة 
 قـــّوات االحتال هدمـــت عددًا من 

ّ
بـــأن

الكرافانات في الخربة، والتي يستخدمها 
المواطنـــون في الّســـكن؛ بســـبب منع 
سلطات االحتال البناء في هذه المنطقة، 

الواقعة بين تجّمع من المستوطنات.
وكانت قـــّوات االحتال اقتحمت الخربة 
وخربة خّلـــة الضبع المجاورة، وشـــرعت 
للمواطنين،  واحتجاز  تفتيش  بعمليات 

ونّكلت بهم خال ساعات فجر اليوم.

عشرات المستوطنين  يقتحمون األقصى.. 
واالحتالل يهدم منازل ومنشآت بالقدس والخليل 

خانيونس/ االستقال: 
استولى شبان  أمس األربعاء، على معدات لجيش االحتال اإلسرائيلي، 
بعد اختراقهم الســــياج الفاصل، شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع 

غزة.
 عدد من الشبان تمكنوا من اجتياز السياج الفاصل 

ّ
وأفاد مراســــلنا »، أن

شــــرق بلدة خزاعة، شــــرقي خانيونس، واســــتولوا على معدات لجيش 
االحتال من بينها، صندوق ذخيرة وبعض المجسات اإللكترونية.

 قوات االحتال أطلقت النار تجاه الشبان، الذين عادوا 
ّ

وأشــــارت، إلى أن
إلى خارج السياج بسام.

شبان يستولون على معدات 
لالحتالل بعد اقتحامهم السياج 

الفاصل شرق خانيونس

بيت لحم/ االستقال: 
اقتحمت قوات االحتال اإلســـرائيلي، أمس األربعاء، منطقة جبل الموالح وسط 

مدينة بيت لحم.
وقالت مصادر أمنية فلســـطينية، إن قوات االحتال داهمت مخبزا وفتشـــته، 

وأجرت عمليات تفتيش في المنطقة.

قوات االحتالل تقتحم 
جبل الموالح في بيت لحم
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ونعتبرت هذه نلسياسات نتاج صمت نلعالم 
عـــن نلجريمة نألبشـــع نلتي تمثلـــت بالنكبة 
وإقامـــة نلكيـــان نالســـرنئيلي، نلـــذي يمثل 
منتهـــى نلباطـــل، منذ ما يزيد عـــن 70 عاًما، 
ونســـتمر هـــذن نلصمت ليتحول إلـــى تونطؤ 
وشـــرنكة من بعض نلدول نلظالمة في كل ما 

يرتكبه نالحتالل من جرنئم.
وأكدت أن نلشـــعب نلفلســـطيني لن يسمح 
بالتهجير مرة أخرى وسيبقى صامًدن في وجه 
كل نلسياســـات نلباطلة نلتي ال تســـتند ألي 

مسوغ وال ألي حق.
وشـــددت قائلة: "سنبقى نقاوم هذن نلمحتل 
نلغاصـــب مهما بلغت نلتضحيـــات، ولن نقر 
له باعترنف وال لوجوده بشـــرعية، وســـتبقى 
نلمقاومة هي نللغة نلتي تحكم عالقتنا بهذن 
نلكيان نلطارئ وكل مـــا نتج عنه من إجرنءنت 

وسياسات باطلة".
وأضافـــت "إننـــا على ثقة ويقيـــن بأن أحالم 
نتنياهـــو ســـتنتهي مـــع كل صرخـــة ثائر، 
وبسالة مقاوم، وصمود كل طفل وشيخ ونمرأة 
فـــوق ترنب هذه نألرض نلتـــي ال تقبل نلغزنة 

نلغرباء نلطارئين".
ودعـــت نلجهاد الســـتمرنر نلمقاومة وننخرنط 
نلكل نلوطني في جبهة مونجهة شـــاملة ضد 

نالحتالل، مطالبة بالتخلي عن أوهام نلتسوية 
ونلمفاوضات نلتي شكلت غطاء لنهب نألرض، 

ونلمسارعة إلى تحقيق نلوحدة نلوطنية.

بيع الوهم
بدورهـــا، قالت حركـــة حمـــاس إن "نتنياهو 
ما يـــزنل يتوهم بأن بإمكانـــه إبقاء نالحتالل 
لألرض نلفلســـطينية، ونلشعب نلفلسطيني 
ســـيونصل نضاله حتى يطـــرد نالحتالل عن 

أرضه ويقيم دولته نلمستقلة".
وأشـــارت نلحركة في تصريح للناطق باسمها 
حـــازم قاســـم إلـــى أن نتنياهـــو يبحث عن 
أصـــونت نليمين عبـــر بيع نلوهـــم لجمهوره 
بأنـــه بإمكانـــه نحتالل نالرض نلفلســـطينية 
لألبد، مؤكـــدن أن هذه نلتوجهات نليمينة في 
"نســـرنئيل" تتطلب موقفا فلسطينيا موحدن 

يبني نلمقاومة نلشاملة.
وتابع قاســـم "على نلسلطة نلمسارعة بتنفيذ 
قرنرنتهـــا نلمتعلقـــة بوقـــف نلتعامـــل مع 
نالتفاقـــات بين نلســـلطة ونالحتـــالل ووقف 
نلتنســـيق نألمنـــي، وأن تطلق يـــد نلمقاومة 
نلشاملة ألن نلمقاومة هي نلقادرة دنئمًا على 

مونجهة نالحتالل"
وأكـــد أن نإلدنرة نألمريكية تثبـــت مرة أخرى 
أنهـــا شـــريكة فـــي نلعـــدونن على شـــعبنا 

نلفلسطيني وحقوقه.

كاذب حمرتف
من جانبهـــا، قالت حركة فتـــح إن "نتنياهو 
كاذب محترف، وهو على نســـتعدند لتقديم 
نلوعود لناخبيه نلمتطرفين رغم أنه يعلم علم 

 وعوده لن تغّير من نلونقع شيئًا".
ّ

نليقين أن
وقال منير نلجاغوب رئيس نلمكتب نإلعالمي 
في فتح: "لقـــد ّضمت حكوماٌت إســـرنئيليٌة 
ونعلنت  نلسنين  عشرنت  سابقٌة نلقدس منذ 
عـــن بســـط نلســـيادِة عليها، لكـــن ذلك لم 
يغّيـــر من وضع نلقـــدس نلقانوني باعتبارها 
أرضـــًا محتّلة ولم يبّدل شـــيئًا مـــن طابعها 

نلفلسطيني".
ونســـتدرك نلجاغـــوب : "لكـــن مـــن نلونضح 
أن نتنياهـــو نلـــذي يحظى بدعـــم مطلق من 
إدنرة ترنمـــب على نســـتعدند لإلقـــدنم على 
أيـــة مجازفة تكفل له نلفـــوز في نإلنتخابات، 
حتى لـــو كان ثمُنها تعريض أمن وســـالمة 
نلمنطقة وشـــعوبها للخطر، وأولهم نلناخبون 

نإلسرنئيليون أنفسهم".
 

ّ
نلجبهة نلشعبية لتحرير فلسطين إن وقالت 
هذن نإلعالن، خطوة ال يمكن فصلها عن نلحرب 
نلعدوننية نلمعلنة على نلشعب نلفلسطيني 
ووجوده وأرضه، كما أنها خطوة ذنت أهدنف 

ننتخابيـــة بحتـــة لدغدغة عونطـــف نلناخب 
نلصهيوني من أجل نلتصويت لنتنياهو في 

نالنتخابات نلقادمة.
وشـــددت نلجبهة نلشـــعبية علـــى أن نلعدو 
نلصهيونـــي ونتنياهو ليســـا بحاجة إلعالن 
جديد عن بســـط ســـيادتهم علـــى أرنضي 
نلضفـــة ونألغـــونر، ألنهم فعليًا يســـيطرون 
بالكامل بقوة نإلرهاب ونلعدونن ونالستيطان.

نلشـــعبية أن نلمطلوب  نلجبهـــة  ونعتبـــرت 
فلسطينيًا هو إعادة تقييم نلتجربة نلنضالية 
كفاحيـــة  نســـترنتيجية  لصـــوغ  برمتهـــا، 
لمونجهة نلهجمة نلصهيونية نلشـــاملة على 
أرضنـــا، وأولى نلخطـــونت تبـــدأ بالتحلل من 
للشعب  نلكارثية ونالعتذنر  أوســـلو  نتفاقات 
نلفلسطيني، وإعادة تفعيل برنامج نلمقاومة 

نلشاملة ضد نالحتالل.

لي�ست جمرد وعود
لتحريـــر  نلديمقرنطيـــة  نلجبهـــة  وقالـــت 
رئيـــس حكومة  إن تصريحـــات  فلســـطين 
نالحتالل بنيامين نتنياهو ليست مجرد وعود 
ننتخابيـــة، بل هي أيضًا إعالن عن مشـــروعه 
نلسياسي في إقامة »دولة إسرنئيل نلكبرى«.

ودعـــت نلجبهـــة فـــي بيـــاٍن لها،  نلســـلطة 
نلفلسطينية وقيادتها إلى نعتبار تصريحات 

نتنياهـــو إعالن حرب ونضحة على نلشـــعب 
نلفلســـطيني وقضيتـــه وضـــرورنت تطبيق 

قرنرنت نلمجلسين نلمركزي ونلوطني.
وتنص تلك نلقرنرنت على ســـحب نالعترنف 
بدولـــة "إســـرنئيل" إلى أن تعتـــرف بالدولة 
نلســـيادة  كاملة  نلمســـتقلة  نلفلســـطينية 
وعاصمتهـــا نلقـــدس ووقـــف نالســـتيطان 
وقف نلتنســـيق نألمني مع سلطات نالحتالل 
ومقاطعة نلبضائع نإلســـرنئيلية ووضع خطة 
للتنفيذ باالنفكاك عن نالقتصاد نإلسرنئيلي 
ونستردند ســـجل نلسكان ونألرنضي من إدنرة 

نالحتالل.
وأشار نلبيان إلى أنه لم يعد من مبرر لالنتظار 
كي يوجه نتنياهو ضربته، وآن نألونن للخروج 
من سياســـة نلتردد ونلمرنوحة فـــي نلمكان، 
وسياسة نلرفض نللفظي ونلكالمي نلمجاني، 
ونللجوء إلى عناصر نلقوة نلتي وفرتها قرنرنت 
نلمجلسين نلمركزي (نلدورة 27+28) ونلوطني 
(نلدورة 23) للرد على سياســـات نتنياهو بناء 
ونقع ميدنني جديد، يعبر عن نفسه كل يوم 
بتوســـيع نالســـتيطان، وعمليـــات نلتهويد، 
في نلقدس، وأخيرًا فـــي مدينة نلخليل نلتي 
وضعت هي نألخرى، كمدينـــة نلقدس، على 

جدول أعمال سياسة نلتهويد.

الفصائل : إعالن نتنياهو عزمه ضم األغوار جريمة جديدة بحق شعغنا وحقوقه 
غزة/ اال�ستقالل: 

اأدانت الف�سائل الفل�سطينية اإعالن بنيامني نتنياهو رئي�س 
الوزراء ال�سهيوين م�ساء الثالثاء ، عن نيته �سم منطقة 

غور االأردن و�سمال البحر امليت اإىل الكيان، حال اأعيد 
انتخابه االأ�سبوع املقبل، معتربة ذلك القرار جرمية حرب 
جديدة بحق ال�سعب الفل�سطيني وحقوقه. وقالت حركة 
اجلهاد االإ�سالمي اإن ت�سريحات رئي�س حكومة االحتالل 

»بنيامني نتنياهو« ب�ساأن �سم غور ااْلردن ومناطق من 
ال�سفة الغربية املحتلة جرمية حرب جديدة بحق ال�سعب 

الفل�سطيني وحقوقه. واأ�سافت احلركة يف بيان و�سل 
»اال�ستقالل« االأربعاء اأن هذا ال�سرطان اال�ستيطاين �سيكون 

مبزيد من العدوان وممار�سة ااٍلرهاب بهدف تهجري االآالف 
من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني واإبقائهم فري�سة الآالم الت�سريد 

وعذابات القهر واحلرمان.

غزة/ نالستقالل: 
أكدت فصائل نلمقاومة نلفلسطينية أن مقاومتها ما 
زنلت حاضرة في نلميدنن وبتكتيكات متعددة لتكبح 
جماح نلعنجهية »نلصهيونية« ووقاحة رئيس وزرنء 

نالحتالل بنيامين نتنياهو.
وقالت نلفصائل في بيان وزعته أمس نألربعاء، إنه »لن 
تفلح نلدعاية نالنتخابية للمجرم نتنياهو، فشـــعبنا 

سيسقط كل مخططاته ويحطم أحالمه«.
وأضافت »نليوم يطـــل علينا نلمجرم نتنياهو بدعاية 
ننتخابية هزيلة ووقحة، ويعلن ضم أجزنء من نلضفة 
نلفلســـطينية وغور نألردن، وليتبجـــح أنه ماٍض في 
تنفيذ صفقة نلقرن رغم نلفشل نلمستقبلي نلونضح، 
ونالســـتقالة نلمدوية لجرينبـــالت عضو فريق صفقة 

ترنمب نلبائس«.
وشددت على أنها تتابع بكل قوة كافة نلمستجدنت 
نلجاريـــة علـــى نلســـاحة نلفلســـطينية، معتبرة أن 
تصريحـــات نلمجرم نتنياهو بضـــم أجزنء من نلضفة 
وتنفيذ صفقة نلقرن إمعان في نلتغول »نلصهيوني« 
بحق أرضنا نلفلسطينية، ولن نقبل أن تكون أرنضينا 

ومقدســـاتنا جزء من نلبازنر نالنتخابي للعدو وقيادته 
نلمنهزمة.

وأكدت أن »مثل هذه نلتصريحات لن تغير قيد أنملة 
من نلحقيقة نلتاريخية أن فلسطين من رأس نلناقورة 
إلى أم نلرشـــرنش كلها أرض فلســـطينية إســـالمية 
عربية ســـندنفع عنهـــا بكل ما نملك حتـــى نلتحرير 

نلشامل ونلعودة لها بإذن نلله عز وجل«.
كمـــا أكدت أن »هذن نالعتـــدنء نلصهيوني على حقنا 
نلتاريخي فـــي أرنضينـــا نلمحتلة نلـــذي يتزنمن مع 
نلذكرى نل٢٦ لالتفاقية نلمشؤومة (أوسلو) يستوجب 
تحلاًل فعليًا من هذه نالتفاقية نلمخزية، نلتي منحت 

نلمحتل نلشرعية إلجرنمه«.
ودعـــت فصائل نلمقاومة رئيس نلســـلطة إلطالق يد 

نلمقاومة في نلضفة وإلغاء نلتنسيق نألمني.
فيما دعـــت أهلنـــا في نلضفـــة ونلقدس إلشـــعال 
أرنضينـــا نلمحتلة لهيبًا في وجه »نلعدو نلصهيوني« 
نلمغتصب ألرضنـــا ومقدســـاتنا، ولتطلق رصاصات 
أســـلحة أجهزة أمن نلسلطة إلى صدر جنود نالحتالل 

وضباطه.

وطالبـــت بموقف عملي يتبنى نســـترنتيجية وطنية 
جامعة تدعم مقاومة نلمحتل ودحره عن كافة أرنضينا 
نلمحتلة، وليس تكريس نالنقســـام وتعزيز سياسة 
خنق غزة وحصارها، ونلتي كان آخرها نلقرنر نلمرفوض 

نلقاضي بحل هيئة شؤون نلعشائر في غزة.
ونقل نتنياهو مســـاء نلثالثاء إلى مكان محصن جرنء 
إطـــالق نلمقاومة نلفلســـطينية عـــدة صونريخ نحو 

مدينتي أسدود وعسقالن ومستوطنات بغالف غزة.
ونشرت وسائل إعالم إسرنئيلية فيديو للحظة إخالء 
نتنياهو إلى منطقة محمية من مؤتمر في »أســـدود« 
نلتـــي تبعد 40 كيلومترن عن قطـــاع غزة بعد ننطالق 

صفارنت نإلنذنر وإطالق صونريخ.
ونضطر نتنياهو نلذي كان يحظى بحفاوة نالستقبال 
من نإلســـرنئيليين إلى قطع كلمته بالتزنمن مع سماء 

دوي صفارنت نإلنذنر.
وجاء إطالق نلصونريخ بعد ســـاعات قليلة من مؤتمر 
صحفي عقده نتنياهو أعلن فيه نيته ضم غور نألردن 
ومنطقة نلبحر نلميت إلى نلكيان نإلســـرنئيلي وفرض 

نلسيادة نإلسرنئيلية عليها.

فصائل المقاومة: حاضرون في الميدان بتكتيكات متعددة لكغح وقاحة نتنياهو

غزة/ نالستقالل:
قال نلمتحدث باسم حـركة حـمـاس حازم قاسم نن "حديث وزنرة نلخزننة 
نألمريكية عــــن قرنرها فرضها عقوبات على شــــخصيات مــــن نلحركة، 
هــــو قرنر فارغ نلمضمــــون، وال تأثير له على مونصلــــة حماس مقاومتها 

لالحتالل.
وبين قاســـم نن نالدنرة نألمريكية نلحالية أصبحت شـــريكًا مـــع نالحتالل في 

نلعدونن على شعبنا نلفلسطيني وقضيته نلعادلة.
نوضح قاســـم نن مثل هذه نلقرنرنت نلشـــكلية، تأتي لدعم نتنياهو ننتخابيًا، 

ولتوفير غطاء لجرنئم نالحتالل ضد شعبنا.
أعلنـــت نلواليـــات نلمتحدة، عن فرض عقوبـــات جديدة على أفـــرند وكيانات 
"إرهابيـــة"، وقالت إنهـــا تابعة لكل من حركتي نلجهاد نإلســـالمي ونلمقاومة 
نإلســـالمية (حمـــاس) ونلحرس نلثـــوري نإليرنني وتنظيمي نلقاعـــدة ونلدولة 

نإلسالمي

حماس: قرار فرض عقوبات 
أمريكية على شخصيات من 

الحركة »فارغ المضمون«



الخميس 13 محرم 1441 هــ 12 سبتمبر 2019 م

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة االأرا�سي 

جلنة ت�سحيح االأ�سماء

إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن الســـيد/ أحمد علي سلمان شلط من سكان غزة 
هوية رقم / 700125867 تقدم بطلب لتصحيح اســـم / جده والمسجل 

خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // سلمان علي سالم أبو شلط
القطعـــة 2331 القســـيمة 3 + 6 أراضي النصيـــرات + القطعة 2332 

القسيمة 2 أراضي النصيرات
إلى االسم الصحيح له // سلمان علي سليم شلط

لذلـــك فإن اللجنة المختصـــة تحيط الجميع علمًا بهـــذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يومـــًا من تاريخ اإلعالن وإال فســـيتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

جلنة ت�سحيح االأ�سماء
 �سلطة االأرا�سي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة االأرا�سي

جلنة ت�سحيح االأ�سماء
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن الســـيد/ أسامة احسان محمد البكري من سكان 
غـــزة هوية رقـــم / 945942753 تقـــدم بطلب لتصحيح اســـم / والدته 
والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // حورية فهمي الحسيني

القطعة 707 القســـيمة 180 أراضي غزة الدرج + القطعة 603 القسيمة 
339 + 338 + 321 أراضي غزة الدرج + القطعة 646 القسيمة 5 أراضي 

غزة الدرج + القطعة 645 القسيمة 10 أراضي غزة الدرج 
إلى االسم الصحيح لها // حورية فهمي عبد الحي الحسيني

لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا الشأن 
عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا 

من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

جلنة ت�سحيح االأ�سماء
 �سلطة االأرا�سي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة االأرا�سي 

جلنة ت�سحيح االأ�سماء
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن الســـيد/ سليمان علي ســـليمان أبو بطيحان من 
ســـكان النصيرات هوية رقم/ 962447348 تقدم بطلب لتصحيح اســـم / 
والده والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // علي سليمان أبو غانم 

القطعة 2347 القسيمة 19 أراضي النصيرات
إلى االسم الصحيح له // علي سليمان غانم أبو بطيحان

لذلـــك فإن اللجنة المختصة تحيـــط الجميع علمًا بهذا الطلب 
فمن له اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة 
الشـــؤون القانونية خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يومًا من 
تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو 

مشار إليه في اإلعالن.

جلنة ت�سحيح االأ�سماء
 �سلطة االأرا�سي

وتابع "نعتقد أن هذا االحتمال (ما تحدث عنه نتنياهو) سيكون 
مدمرا إلمكانية إحياء المفاوضات والســـالم اإلقليمي وجوهر حل 

الدولتين".
وأضـــاف أن "كل قرار إلســـرائيل يهدف إلى فـــرض قوانينها 
وســـيادتها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أي 

أثر قانوني دولي".
هذا وذكر األمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن وزراء 
الخارجية العرب نددوا بخطة رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين 

نتنياهو، ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال أبو الغيـــط إن "تصريحات نتنياهو بشـــأن ضم أراض من 
الضفة الغربية بمثابة انتهاك للقانـــون الدولي ولقرارات األمم 
المتحدة". مضيًفـــا "يعتبر المجلس أن هـــذه التصريحات إنما 
تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السالم وتنسف أسسها 

كافة".
عدوان جديد 

كمـــا اعتبر بيان صادر عن اجتماع طـــارئ لوزراء الخارجية العرب 
أن هذا اإلعالن يشـــكل تطورا خطيرا وعدوانـــا جديدا لالحتالل 
بإعالن العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة 
وقرارات الشـــرعية الدولية ذات الصلة، بمـــا فيها قراري مجلس 

األمن 242 و338.
وأوضح المجلس أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي 

تقدم فى عملية السالم وتنسف أسسها كافة.
وأعلـــن المجلس عزمـــه متابعة هـــذه التصريحـــات العدوانية 
الجديـــدة على نحو مكثف، ويســـتعد "التخـــاذ كافة اإلجراءات 
والتحركات القانونية والسياســـية للتصدي لسياسة االحتالل 

أحادية الجانب".
وحمـــل وزراء الخارجية العرب، حكومة االحتالل نتائج وتداعيات 
هذه التصريحـــات "الخطيرة وغير القانونية وغير المســـؤولة"، 
مؤكدين على التمسك بالموقف العربي الداعم لحقوق الشعب 

الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

حتٍد للمجتمع الدويل
ومن جهته، أعرب رئيس البرلمان العربي مشـــعل الســـلمي عن 
إدانته ورفضه القاطـــع للتصريحات العدوانية والمتغطرســـة 
لرئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو بشـــأن عزمه ضم أراض 
من الضفة الغربية المحتلة، وفرض الســـيادة اإلسرائيلية على 
منطقـــة غور األردن وشـــمال البحـــر الميت في حـــال فوزه في 

االنتخابات المقبلة.
وأكد الســـلمي في بيان صحفي األربعـــاء أن "هذه التصريحات 
المرفوضـــة تمثل تهديًدا خطيًرا لألســـاس الـــذي قامت عليه 

عملية التسوية وتنسف حل الدولتين".
وقـــال إن" هذه التصريحات هي اســـتمرار لسياســـة التصعيد 
المتعمـــد والتحدي الســـافر للمجتمع الدولـــي، وضرب بعرض 
الحائـــط لميثـــاق األمـــم المتحدة، وخـــرق فاضـــح لالتفاقيات 

والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس 
األمن الدولي".

ت�سعيد خطري
ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية األردني،  أيمن الصفدي، تعهد 
نتنياهو بضم منطقة األغوار وشمال البحر الميت، في حال إعادة 
انتخابه بأنه "تصعيد خطير يدفع المنطقة برمتها نحو العنف 

وتأجيج الصراع".
وأدان الصفـــدي إعـــالن نتنياهـــو، عزمـــه ضم المســـتوطنات 
"اإلســـرائيلية" غير الشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
معتبـــًرا أن ذلك "تصعيد خطير ينســـف األســـس التي قامت 
عليها العملية الســـلمية، ويدفع المنطقـــة برمتها نحو العنف 

وتأجيج الصراع".
وأكد رفض بالده إعـــالن نتنياهو، واعتبره "خرقا فاضحا للقانون 
الدولي، وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية، 

وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السالم".
ودعـــا الصفدي المجتمع الدولي إلى تحمل مســـؤولياته وإعالن 
رفضـــه اإلعالن "اإلســـرائيلي" وإدانته، والتمســـك بالشـــرعية 
الدولية وقراراتهـــا، والعمل على إطالق جهد حقيقي فاعل لحل 
الصراع على أســـاس "حل الدولتين"، الـــذي يضمن قيام الدولة 
الفلســـطينية المســـتقلة وعاصمتها القدس المحتلـــة، علـــى 

خطوط 1967، سبيال وحيدا لتحقيق السالم.
وحذر االتحـــاد األوروبي األربعـــاء، من أن تعهد رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراض مـــن الضفة الغربية 
المحتلة إذا فـــاز في انتخابات األســـبوع المقبل "يقوض فرص 

السالم في المنطقة".
وقال المتحدث باســـم االتحاد في تصريح صحفي إن "سياســـة 
بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية 
غيـــر قانونية بموجب القانون الدولي، واســـتمرارها، واإلجراءات 
المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين، وفرص 

السالم الدائم"
ر�سائل غري �سرعية

كما قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن رئيس 
نتنياهـــو، يعد الناخبين "اإلســـرائيليين" بدولة فصل عنصري، 
مبيًنا أن "الوعد االنتخابي لنتنياهو الذي يواصل إرســـال رسائل 
غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل االنتخابات، إنما هو في 

سياق دولة أبارتهايد عنصرية".
كما شدد تشـــاووش أوغلو على "مواصلة تركيا الدفاع عن كامل 

حقوق إخوانها الفلسطينيين".
بينما وصفت المملكة العربية الســـعودية اإلجراء حال تنفيذه 

بـ"الباطل جملة وتفصيال"، وفق بيان للخارجية السعودية.
ودعـــت الرياض كذلك إلى عقد اجتماع طـــارئ لمنظمة التعاون 
اإلسالمي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع 

خطة تحرك عاجلة... بهدف "مواجهة اإلعالن والتصدي له".

إدانات عربية ودولية واسعة لقرار نتنياهو ضم األغوار
اال�ستقالل/ وكاالت:

وج��د قرار رئي�س وزراء الكيان ال�سهيوين بنيامن نتنياهو 
فر���س ال�سي��ادة »االإ�سرائيلي��ة« عل��ى االأغ��وار ال�سمالية 
املحتل��ة، اإدان��ًة دولّي��ة وعربية وا�سعة، حي��ث رف�ست كل 
م��ن االأمم املتحدة وجامع��ة الدول العربي��ة ودول اأخرى 

الق��رار. وح��ذر االأم��ني الع��ام ل��الأمم املتح��دة، اأنطوني��و 
غوتريي���س من مغب��ة �سم »اإ�سرائي��ل« اأجزاء م��ن ال�سفة 
الغربي��ة ل�سيادته��ا، موؤك��دا اأن م��ن �ساأن تلك اخلط��وة اأن 
تدم��ر م��ا ُت�سمى »عملي��ة ال�س��الم«. وقال املتح��دث با�سم 
غوتري���س يف موؤمتر �سحفي »لق��د اأطلعنا على بيان رئي�س 

وا�س��ح  الع��ام  االأم��ني  وموق��ف  )االإ�سرائيل��ي(  ال��وزراء 
وم�ستمر، ومفاده اأن االإجراءات اأحادية اجلانب لن تكون 
مفي��دة لعملية ال�سالم«، م�سيف��ا اأن موقف االأمني العام يف 
ه��ذا ال�ساأن مل يتغري وه��و منعك�س يف العديد من القرارات 

ذات ال�سلة لالأمم املتحدة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت وسائل اإلعالم العبرية أمس األربعاء، 
عن سقوط »قانون الكاميرات«، بسبب تغيب 
أعضاء حزب »اسرائيل بيتنا« وآخرين، وذلك 

في قراءات الكنيست اإلسرائيلي األولى.
 58 عضو قاموا 

ّ
وأفاد موقع ريشــــت كان، أن

بالتصويت من أصل 61 صوت لنجاح قانون 
»الكاميــــرات« بوضع كاميــــرات مراقبة في 
قاعات االنتخابات اإلسرائيلية، وذلك بسبب 
تغيب أعضاء حزب »اسرائيل بيتنا« وأعضاء 

المعارضة عن التصويت.
وكان حــــزب »الليكود«، الذي يتزعمه رئيس 

الوزراء اإلســــرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر 
أكثــــر مــــن 1500 كاميــــرا فــــي االنتخابات 
الســــابقة، التي جــــرت في أبريل/ نيســــان 
الماضي، عبر نشــــطاء من الحزب انتشــــروا 
في مراكز االقتراع فــــي مدن وبلدات عربية؛ 
بدعــــوى ضبط وتوثيــــق ما وصفهــــا بأنها 

»محاوالت للتزوير« فــــي االنتخابات من قبل 
الناخبين العرب في إسرائيل. لكن تم ضبط 
هؤالء النشــــطاء في حينــــه وإخراجهم من 

مراكز االقتراع.
ويعارض المستشــــار القضائــــي للحكومة 
اإلســــرائيلية أفيخــــاي مندلبليت مشــــروع 

القانون بشكل عام، لكنه طرح على الحكومة 
اإلسرائيلية، األحد، شــــروطا تقنية لضمان 
»طهارة االنتخابات« و«خصوصية الناخبين« 

للموافقة على سن التشريع.
وعارض نتنياهو هذه الشروط التي طرحها 

مندلبليت، دون تقديم تفاصيل حولها.

موقع عبري: سقوط قانون »الكاميرات« في القراءة األولى بالكنيست 
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دولة  فل�سطني
  املجل�س االأعلى للق�ساء

  حمكمة �سلح رفح
   في القضية الحقوقية رقم 2018/780 صلح رفح

المستدعي/ عياد ســـالم سليم الحميدي باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة وتركة والدته / غالية منصور أبو مور – الزوايدة – مسجد التعبان وكيلته 
المحامية / سمية احمد أبو خماش   المستدعى ضدهما / زانة سلمان منصور 

أبو مور من رفح – المطار مسجد أبو مور – المقيمة خارج البالد 
 نوع الدعوى / حقوق ( تقسيم أموال مشتركة ) 

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية رقم 2018/780 صلح رفح 
الى المســــتدعى ضدهما المذكورة بعاليه بما ان المســــتدعي قد اقام عليك 
دعوى حقوق استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة لك نسخة منها 
ومــــن مرفقاتها لدي قلــــم المحكمة لذلك يقتضي عليــــك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل عشــــرة أيام من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة كما يقتضى ان 
تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمســــة عشــــر يوما من تاريخ 
تبليغك بهذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة يوم 2019/10/10م لنظر 
الدعوى ويكون معلوما لديكم انكما اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمســــتدعي 

السير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2019/9/5م

   رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
االأ�ستاذ / حممود املزين

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي 

   بلدية القرارة
اعالن صادر عن لجنة التنظيم المحلية بالقرارة

تعلن لجنــــة التنظيم المحلية بالقرارة لإلخوة المواطنيــــن المالكين والمتصرفين 
بأرض القســــيمة (6) من القطعة (37) الكائنة بموقع ( القرارة ) والمسماة ( القرارة 
) والبالغ مســــاحتها  ( 17 دونم و108 متر مربع ) بأنــــه قد تقدم اليها احد مالكي 
القســــيمة المذكورة وهو المواطن ( ناهض احمد محمد شعفوط) بطلب الحصول 
على ( رخصة بناء ) على مساحة (327م2) من ارض القسيمة المذكورة  وذلك طبقا 
للمخططات المودعة لدى دائرة الهندسة والتنظيم المحلية بالقرارة فكل من كان 
لديه اعتراض على ملكية المشروع عليه ان يقدم اعتراض للجنة التنظيم المحلية 
بالقرارة بمقرها في القرارة خالل ســــاعات الدوام الرســــمي اعتبارا من تاريخ اإلعالن 

ولغاية 15 خمسة عشر يوما وسوف لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

  اللجنة املحلية للتنظيم 

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
  اعالن بيع بالمزاد العلني في 

القضية رقم 2018/2075
نعلن للعموم انــــه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ  محكمة بداية غزة مولد كهربائي من 
نوع " بيركنز " بريطاني قدره 200KVAوالمملوك للمنفذ ضده / محمد حسن حسين سلمي .
فعلـــي من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضـــور الى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمه التأمين بواقع 10% 
من قيمة التخمين وان الرســـوم والداللة واالنتقال على نفقة المشترى علما بان 

المزاد سينعقد الساعة  التاسعة صباحا من يوم األربعاء بتاريخ 2019/9/25م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �سلوحة 

رام الله/ االستقالل: 
أعلنت الحركة األســـيرة في سجون االحتالل، 
أن ثلة من األســـرى دخلـــوا معركة اإلضراب 
عن الطعام، منـــذ الثالثاء 10 أيلول، احتجاًجا 
على تنّصل إدارة ســـجون االحتالل من اتفاٍق 

إلزالة أجهزة التشويش من األقسام.
وقالت الحركة األسيرة في بيان لها إنه »بعد 
جلســـات طويلة ومتكررة مـــن الحوار وإعطاء 
فـــرص عديـــده لتنفيذ ما اتفـــق عليه باتت 
قناعتنـــا راســـخة أن إدارة ســـجون االحتالل 
ال نيـــة لديها لتنفيـــذ تعهدهـــا بإزالة آثار 
األجهـــزة المســـرطنة من الغرف واألقســـام 
فـــكان لزامًا علينا أن ُنعلي صرختنا أن حياتنا 

لن تكون ألعوبة بيد إدارة السجون«.
وبّينـــت الحركة أن »ثلة من فرســـان الحركة 
األسيرة دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام 
وثلة أخـــرى إلى إضراب مفتـــوح عن الطعام 
والشراب في رســـالة واضحة أن حياتنا فداٌء 
لحياة َمـــن بعدنا من األســـرى وأن جاهزيتنا 
كاملة للذهاب حتى نهايـــة الطريق لضمان 

سالمة وحياة سائر األسرى«.
وتابعت: »في ظالل رحيل األســـير الشـــهيد 
بســـام الســـايح والذي عانى آالم الســـرطان 
وسياســـة اإلهمـــال الطبي إلـــى جانب آالم 
األســـر، وفي ظل إصرار إدارة الســـجون على 
إبقـــاء األجهـــزة المســـرطنة تحـــت ذريعة 

التشـــويش على أجهزة االتصال الخلوي ومع 
نكـــث العهود مرة تلو األخـــرى وعدم اإليفاء 
باستحقاق إيقاف هذه األجهزة الخطيرة كما 
اتفق عليه والذي دفعنا ثمنه نحن األســـرى 
غاليـــًا عبر خطـــوات احتجاجيـــة عانى فيها 
مئات األسرى ما عانوا من قمع وإيذاء جسدي 

مباشر«.
وأكـــدت أن الخطوات االحتجاجية ستتســـع 
تباعًا ما لـــم تقدم إدارة ســـجون االحتالل ما 
يزيل آثار هـــذه األجهزة ويضمن ســـالمتنا 

ويحقق ما اتفق عليه .
وأضافـــت: »إننـــا إذ أخذنا علـــى عاتقنا هذه 
المبـــادرة لننطلق بها بثقة تامة بأن شـــعبنا 

بقواه الحية لن يتركنا في الميدان مكشوفي 
الظهر، ورهاننا على نصرتكم ومؤازرتكم في 
كافة ميادين وطننا المحتل رابح ال شك، ومن 

يتوكل على الله فهو حسبه.«.
 وقالت هيئة شؤون األسرى إن »22 أسيًرا في 
سجن »ريمون« خوضهم اإلضراب المفتوح عن 
الطعام«، بينما اقتحمت قوات القمع قســـمي 
(4) و(1)، ونقلت األســـرى المضربين إلى عزل 
ســـجن نفحة، وذلك بمجرد إعالنهم اإلضراب. 
وبدورها، أدانت الهيئة سياسة التعنت التي 
تتبعها إدارة ســـجون االحتالل في االستجابة 
ألبســـط المطالب الحياتية واإلنســـانية ألبناء 
الحركـــة األســـيرة. ُمطالبًة بضرورة مســـاندة 

األســـرى في معركة النضال التي يخوضونها، 
وفضح جرائم االحتالم المرتكبة بحقهم والتي 
تخالف المواثيق الدولية كافة ومبادئ حقوق 

اإلنسان.
وكان أكثر من 200 أسير في معتقل »ريمون« 
أعلنوا اإلضراب المفتوح عن الطعام، االثنين 
الماضي، للضغط على سلطات االحتالل بإزالة 
أجهزة التشـــويش المســـرطنة من أقســـام 
الســـجن، وبعد عقد جلســـة حوار بين اإلدارة 
تعليق  االتفاق علـــى  األســـرى، تم  وممثلي 
اإلضـــراب، الذي اســـتمر يوًما واحـــًدا فقط، 
مقابل البـــدء بتنفيذ مطالب األســـرى، إاّل أن 

إدارة السجن عادت إلى الماطلة والتسويف.

22 أسيــًرا بـ »ريمــون« يشرعــون باإلضــراب عــن الطعــام

الضفة المحتلة/ االستقالل:
قالت الحركة األسيرة في سجون االحتالل إنها ستوسع خطواتها االحتجاجية 
تباعـــا، ما لم تقدم إدارة ســـجون االحتالل ما يزيل آثار أجهزة البث المســـببة 

للسرطان، ويضمن سالمة األسرى ويحقق ما اتفق عليه.
وأضافت الحركة في بيان لها، أنه في ظل رحيل األسير الشهيد بسام السايح 
والذي عانى آالم الســـرطان وسياسة اإلهمال الطبي إلى جانب آالم األسر، تصر 
إدارة الســـجون على إبقاء األجهزة المســـرطنة تحت ذريعة التشـــويش على 

أجهزة االتصال الخلوي.
وأشـــارت إلى نكث العدو العهود مـــرة تلو األخرى وعدم اإليفاء باســـتحقاق 
إيقاف هذه األجهزة الخطيرة كما اتفق عليه، والذي دفعنا ثمنه نحن األسرى 
غاليًا عبر خطوات احتجاجية عانى فيها مئات األســـرى ما عانوا من قمع وإيذاء 

جسدي مباشر.
وتابعت أنه بعد جلســـات طويلـــة ومتكررة من الحوار وإعطـــاء فرص عديده 
لتنفيذ ما اتفق عليه، باتت قناعتنا راســـخة أن إدارة ســـجون االحتالل ال نية 

لديها لتنفيذ تعهدها بإزالة آثار األجهزة المسرطنة من الغرف واألقسام.
وبينـــت أنه كان لزامًا علينا أن ُنعلي صرختنـــا أن حياتنا لن تكون ألعوبة بيد 
إدارة الســـجون، وعليه فقد تداعت ثلة من فرسان الحركة األسيرة إلى إضراب 

مفتوح عن الطعام وثلة أخرى إلى إضراب مفتوح عن الطعام والشراب.
وشـــددت على أنه هذه الخطوة رسالة واضحة أن حياتنا فداٌء لحياة َمن بعدنا 
من األســـرى وأن جاهزيتنا كاملة للذهاب حتى نهاية الطريق لضمان سالمة 

وحياة سائر األسرى.
وقالـــت: "إننا إذ أخذنا علـــى عاتقنا هذه المبادرة لننطلق بهـــا بثقة تامة بأن 
شـــعبنا بقواه الحية لن يتركنا في الميدان مكشـــوفي الظهـــر، ورهاننا على 
نصرتكم ومؤازرتكم في كافة ميادين وطننا المحتل رابح ال شك، ومن يتوكل 

على الله فهو حسبه".

الحركة األسيرة: التصعيد حتى 
إزاله أجهزة التشويش المسرطنة 

غزة/ االستقالل:
أكـــدت مؤسســـة مهجة القدس للشـــهداء واألســـرى 
والجرحى يوم أمس، أن الوضع الصحي لألسير المجاهد 
ســـلطان أحمد محمود خلـــف (38 عامًا) الـــذي يواصل 
إضرابـــه المفتوح عن الطعام لليـــوم (57) على التوالي 
رفضـــًا لتحويله لالعتقـــال اإلداري بـــدون أن يوجه له 
أي اتهام في تدهور مســـتمر بســـبب تعنت ســـلطات 

االحتالل بإنهاء اعتقاله اإلداري.
وأفاد األسير ســـلطان خلف في رســـالة وصلت مهجة 
القدس نســـخًة عنها، أن إدارة مصلحة سجون االحتالل 
الصهيونـــي نقلتـــه من ســـجن عـــزل نيتســـان إلى 
مستشـــفى كابالن نظرًا للتدهور المستمر والخطير في 

حالته الصحية حيث بات في مرحلة صعبة جدًا.
وأشـــار األســـير ســـلطان في الرســـالة التـــي وصلت 
مهجة القـــدس إلى أنه يرفض تناول الملح أو الســـكر 

والفحوصـــات الطبية والمدعمـــات، حيث حاول الطبيب 
إجراء الفحص له إال أنه امتنع عن ذلك حتى تســـتجيب 
سلطات االحتالل لطلبه بإنهاء اعتقاله اإلداري والحرية.

وبخصـــوص وضعه الصحـــي فأوضح في رســـالته أنه 
يعاني من أوجاع شـــديدة في كل أنحاء جسده، وصداع 
دائـــم، وضغط على صدره من الناحية اليســـرى، وعدم 
قدرتـــه عن القيام أو الجلوس، وصعوبة في الحركة، كما 
يعاني من هزال وضعف عام في جســـده، وعدم قدرته 
على الكالم، هذا باإلضافة إلى الدوخة المستمرة، ونقص 

كبير في وزنه.
ولفت النظر إلى أن ما يســـمى مصلحة سجون االحتالل 
أبلغته بأن هنـــاك توجه لدى المخابـــرات الصهيونية 
بتجديـــد اعتقاله لمدة أربعة أشـــهر بشـــكل جوهري 
نظير وقف إضرابه عن الطعام إال أنه رفض هذا العرض 
مصرًا على االســـتمرار في إضرابـــه المفتوح عن الطعام 

بالرغم من خطورة حالتـــه الصحية حتى ينال الحرية أو 
الشهادة.

جدير بالذكـــر أن قوات االحتـــالل الصهيوني اعتقلت 
األســـير ســـلطان خلـــف بتاريـــخ 2019/07/08م، وهو 
متزوج وهو مـــن بلدة برقين قضاء جنيـــن، ومن مواليد 
1981/02/27م، وبتاريـــخ 2019/07/18م أبلغـــت إدارة 
ســـجن مجدو المجاهد ســـلطان خلف بصـــدور قرار من 
الحاكم العسكري الصهيوني لتحويله لالعتقال اإلداري 
لمدة ســـتة أشـــهر بدون أن توجه لـــه أي تهمة تذكر 
ليعلن بنفس اليوم عن شـــروعه في اإلضراب المفتوح 
عن الطعـــام رفضًا لقـــرار اعتقاله اإلداري التعســـفي 
الظالم.  واعتقل سابقًا في سجون االحتالل الصهيوني 
علـــى خلفيـــة انتمائه ونشـــاطاته في صفـــوف حركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين حيث أمضى أربعة أعوام 

في األسر.

نقل األسير خلف إلى المستشفى.. وتدهور خطير على صحته

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل ستة أســــرى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي بينهم القيادي في الجهاد 

اإلسالمي طارق قعدان، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا العتقالهم اإلداري.
واالســـرى المضربون هم: األســـير أحمد غنام (42 عامًا) من مدينة دورا قضاء محافظة 
الخليل، ومضرب منذ (61) يومًا، واألسير سلطان خلوف (38 عامًا) من بلدة برقين قضاء 
محافظة جنين، ومضرب منذ (57) يومًا،   واألســـير إســـماعيل علي (30 عامًا) من بلدة 
أبـــو ديس قضاء القدس ومضرب منذ (51) يومًا، واالســـير طارق قعدان (46 عامًا) من 
محافظة جنين ومضرب  منذ (44) يومًا، باإلضافة إلى األسير ناصر الجدع (30 عامًا) من 
بلدة برقين في محافظة جنين، ومضرب منذ (37) يومًا، واألسير ثائر حمدان (30 عامًا) 

من بلدة بيت سيرا، ومضرب منذ (32) يومًا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ادعــــت ما تســــمى إدارة »الســــجون اإلســــرائيلية«، يوم امــــس، أن صبية 
فلســــطينيين من الضفة الغربيــــة يقومون بأعمال مقاومــــة خفيفة، كي 
تعتقلهم قوات االحتالل، ومن ثم يتم إحضارهم للســــجون »اإلسرائيلية« 

المركزية«.
وحســـب زعم مصلحة الســـجون، يقوم الصبية قبل اعتقالهم بتخبأة هواتف 

خلوية تحت مالبسهم بهدف تهريبها داخل سجون األسرى األمنين.
وأشـــارت إلى أنه منذ مطلع العـــام الحالي 2019تم ضبـــط 168 هاتفًا خلويًا 
كانت ستهرب لداخل السجون، مبينة أنها أحبطت قبل يومين هواتف خلوية 

لسجن عوفر.

ستة أسرى يواصلون إضرابهم 
عن الطعام والقيادي

 قعدان يدخل يومه الـ44

االحتالل يزعم: صبية يقومون 
بأعمال مقاومة لتهريب 
هواتف خلوية لألسرى
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/  نوال ابراهيم يوسف التلباني . 
عن فقد جواز سفري الذي يحمل رقم  4378180) 
فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى 

أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدي حمكمة بداية غزة املوقرة
في القضية رقم 2018/16 اعتراض الغير

في الطلب رقم 2018/1765
في الطلب رقم 2019/1376

المســـتدعى / تامـــر رمضان عبد الحميد الشـــبراوي – من ســـكان غزة – 
ويحمل هوية رقم (903068542) 

المســـتدعى ضده / حكمت ذيب محمد السلطان -  من سكان بيت الهيا 
منطقة السالطين ( مجهول محل اإلقامة حاليا ) 

                          (( مذكرة حضور بالنشر المستبدل ))
                            في القضية الحقوقية 2018/16

الى المســـتدعي ضده بما ان المســـتدعى المذكور قد تقدم لدى محكمة البداية بغزة 
فـــي القضية المرقوم أعاله وذلك للمطالبة بحقوق مالية اســـتنادا الى ما يدعيه ونظرا 
ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر هذا الطلب 
وعمـــال بالمادة 20 مـــن قانون أصول المحاكمـــات المدنية والتجارية رقم (2) لســـنة 
(2001) وبناءا على قرار الســـيد قاضي محكمـــة البداية في الطلب رقم (2019/1376) 

والصادر بتاريخ (2-9-2019) بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ( الثالثاء) الموافق (2019/9/24) 
التاســــعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية 

باعتبارك حاضر .   (( مع االحترام ))   حرر في 11-9-2019م

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
االأ�ستاذ / حممد مطر

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )  417/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
نهى مجدي عطايا حموده من سكان بيت الهيا هوية رقم 403757461 

بصفته وكيال عن: حسام مجدي عطايا حمودة
بموجب وكالة رقم: 4065 / 2019 الصادرة عن صلح شمال غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1759  قسيمة  11  المدينة بيت الهيا

 فمـــن لـــه أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  11/ 9/ 2019م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية

اعالن جريدة صادر عن محكمة دير البلح الشرعية
الى المستدعى ضدها /  اخالص محمد جمعة ابو منديل وثيقة سفر الالجئين الفلسطينين 
رقم / 12089 من جمهورية مصر العربية وســـكانها ومجهول االقامة فيها االن يقتضي 
حضـــورك يوم االحد 2019/10/13 الى محكمة دير البلح الشـــرعية وذلك بخصوص دعوي 
طلب تســـجيل طـــالق المقدمة من قبل المســـتدعي عبد الله كامل جمعـــة ابو منديل ه/ 
900987546 وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر بحقك المقتضي 

الشرعي غيابا لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر بتاريخ 2019/9/11 

قا�سي دير البلح ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

غزة / خالد اشيتوي:
أعلن النائب األول للمجلس التشريعي 
الفلســـطيني أحمد بحر، يوم أمس، أن 
المجلس أقـــر تطبيق قـــرار المحكمة 
الدستورية تاريخ 2019/6/24، بانتهاء 
الوالية الدســـتورية لرئيس الســـلطة 
الفلسطينية محمود عباس منذ تاريخ 
2009/1/8م وفقًا ألحـــكام المادة (36) 
القانون األساســـي لســـنة 2003  من 

وتعديالته.
وأكـــد بحـــر انعـــدام جميع القـــرارات 
والتصرفات،  واألعمـــال،  والمراســـيم، 
والممارســـات غير القانونية التي قام 
بها عبـــاس، منذ ذلـــك التاريخ، وذلك 
لمخالفتها أحكام القانون األساســـي، 
وقرار المحكمة الدســـتورية، واعتبارها 

كأن لم تكن.
وشـــدد على االلتزام بقـــرار المحكمة 
الدســـتورية العليـــا اســـتمرار الوالية 
التشـــريعي  للمجلـــس  الدســـتورية 
ه التشريعية  القائم، وممارســـة مهامِّ
والرقابيـــة والمالية إلـــى حين انتخاب 
مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه 

المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقًا 
ألحكام المـــادة (47) مكرر من القانون 

األساسي الفلسطيني.
وبين ضرورة إعمال نص المادة (2/37) 
من القانون األساسي الفلسطيني لسد 
الفراغ الدستوري وملِء الشاغر لرئاسة 
تشريعية  النتخابات  والدعوة  السلطة 

ورئاسية ومجلس وطني.
وطالب البرلمانات العربية واإلســـالمية 

البرلمانيـــة،  واالتحـــادات  والدوليـــة، 
وجامعـــة الـــدول العربيـــة، ومنظمـــة 
التعاون اإلســـالمي والمجتمع الدولي، 
ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم 
التعامـــل مع رئيس الســـلطة منتهي 
الواليـــة، واتخاذ المقتضـــى القانوني 

بحقه.
وأشـــار إلـــى أن المجلس التشـــريعي 
ســـيقوم بإرسال رســـائل بالخصوص 

لكل المعنييـــن بذلك محليًا، واقليميًا، 
ودوليًا، تحقيقًا للعدالة وإرساًء لمبادئ 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وأكد ألبناء شعبنا أن بقاءنا في مراكزنا 
البرلمانية رغم زهدنا فيها هو احترام 
إلرادة الشعب والتزاٌم بالقانون وحفاٌظ 
ومؤسســـاته  شـــعبنا  منجـــزات  على 
وأمنه واستقراره لحين تسليم األمانة 

للمجلس المنتخب الجديد.

تطبيقًا لقرار المحكمة الدستورية
بحر: انتهاء والية عباس منذ 2009 واستمرار والية المجلس لحين انتخاب آخر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تباينت ردود األفعال اإلسرائيلية حول مشهد هروب رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو من مهرجان انتخابي في مدينة أسدود لحظة انطالق صافرات 

اإلنذار الليلة قبل الماضية جراء إطالق صواريخ من قطاع غزة.
ففي الوقت الذي انبرى فيه قـــادة حزب (الليكود) للدفاع عن تصرف نتنياهو، 
وصف آخرون المشهد بالمؤلم وباإلهانة الوطنية للكيان حسبما جاء على لسان 

أحد أقطاب اليمين، وزير التعليم األسبق نفتالي بينيت.
بدوره، قال رئيس جهاز األمن العام (الشـــاباك) األسبق آفي ديختر إن "تصرف 
نتنياهـــو كان محًقا وأنه كزعيـــم للدولة فعليه أن يكون قـــدوة في االنضباط 
بتعليمـــات الجبهة الداخلية وأن بقاءه في المهرجـــان وإبقاء الحضور مخاطرة 

كبيرة".
أمـــا على صعيد الصحافة العبرية، فقد عنونـــت صفحاتها األولى بعناوين من 
بينها "صواريخ وســـط خطـــاب انتخابي لنتنياهو، بعد ســـاعات من إعالنه عن 
نيته ضم األغوار نتنياهو يضطر لقطع مهرجانه االنتخابي في الجنوب بسبب 

صواريخ غزة".
كما كتب العديد من المحللين اإلسرائيليين مقاالت وحللوا ما حصل منقسمين 

في تقديرهم للموقف.
ففـــي الوقت الذي رأى فيه بعضهم بأن تصرف نتنياهو كان في محله ويبعث 
برسالة انضباط للجمهور، رأى آخرون أن مشهد خروج نتنياهو من القاعة محاًطا 
بحراســـه بهذه الطريقة ال يبعث على الطمأنينة وبخاصة في صفوف ســـكان 

جنوب الكيان اإلسرائيلي.
في حين لم تكن هذه هي المرة األولى التي يضطر فيها نتنياهو لقطع كلمته 
أو خطابه فيها بسبب صواريخ غزة، حيث اضطر خالل حرب 2014 لقطع مؤتمره 
الصحفـــي بمقر وزارة الجيش (بتـــل أبيب) بعد أن دوت صفـــارات اإلنذار ودعا 

الحضور إلى النزول للغرف اآلمنة في مشهد متلفز.
ونشـــرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على صدر صفحتها األولى صباح امس 

صورة نتنياهو لحظة هروبه الليلة قبل الماضية.
وكتـــب ناحوم بارنياع في مقاله بعنوان "الصور الصعبة" "لن ينســـى نتنياهو 

خروجه السريع من الفعالية االنتخابية في أسدود أمس".
وأضاف "بغض النظر عن االنتماء السياسي، سيجد بقية اإلسرائيليين صعوبة 

في نسيان هذه الصور".
وأردف برنيـــاع "تمكنـــت حماس، وهي منظمة إرهابيـــة تحذيرية من تهريب 
وإنزال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي إلى غرفة آمنة، رئيـــس الوزراء ينحني قليال، 
حراس أمن الشاباك يحرسون جسده، لم يكن لإلرهاب اإلسالمي أن يطلب صورة 

نصر أكبر من هذه الصورة الصعبة"، وفق وصفه.
ولفت إلى أنه "في الوقت نفســـه، يراقبه (نتنياهو) المئـــات من أنصاره الذين 
حضروا إلى القاعة في أسدود لتأكيد أن إسرائيل تحت قيادة نتنياهو هي دولة 

قوية وعظيمة وذات قوة عظمى".

كيف علق اإلسرائيليون على 
هروب نتنياهو من صواريخ غزة

عمان / االستقالل:
أكد المشـــاركون في "الملتقـــى األول للتحالف الوطني 
األردني لمجابهة صفقة القرن" ضرورة الوقوف صًفا واحًدا 
للتصـــدي لـ"صفقة القرن"، والتحرك العربي واإلســـالمي 
بشكٍل جادٍّ لمواجهتها وإحباطها والتصدي الحازم لكل 
مواقف التطبيع الرســـمية من قبل أي نظام مع االحتالل 
اإلسرائيلي. وأعلن المشاركون عن تشكيل نواة التحالف 
الوطني لمجابهة "صفقة القرن"، موجهين الدعوة للقوى 
سياسية ومؤسســـات المجتمع المدني والرموز الوطنية 
لالنضمام إلى هذا التحالف الذي سيتحرك على مختلف 
األصعدة النيابية والنقابية والحزبية محلًيا وعربًيا ودولًيا 

للتصدي للصفقة.
وكان الملتقى أقيم الثالثاء، بالنقابات المهنية األردنية 
في عمان بمشـــاركة حشـــد من األمناء العامين لألحزاب 
والشـــخصيات النقابية والعشـــائرية والوطنية وأعضاء 

مجلس النواب وقيادات الحركة اإلسالمية
وطالب المشـــاركون الحكومة األردنيـــة بترجمة الالءات 
الملكية الثالث إلى قرارات عملية لمجابهة هذه الصفقة 
التي تســـتهدف تصفيـــة القضية الفلســـطينية على 

حساب األردن كياًنا وشعًبا.
كما طالبوها بإغالق ســـفارة "إســـرائيل" في عمان، وطرد 
السفير االســـرائيلي واستدعاء السفير األردني لدى "تل 
أبيب" ووقف كل أشـــكال التطبيع مع "إسرائيل"، وإلغاء 
اتفاقية الغاز وتنفيذ قرار استعادة أرض الباقورة والغمر 

من االحتالل االسرائيلي.
وأكد المشاركون في البيان الختامي الصادر عن الملتقى 
ضرورة تشـــكيل حكومة إنقاذ وطنـــي، تكون قادرة على 
مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لتوحيد الموقف 
الرسمي مع الموقف الشعبي، وبناء جبهة داخلية صلبة، 
والسعي لتوســـيع المجال الحيوي لألردن عربًيا وإسالمًيا 

ودولًيا بالتحرك نحو خيارات متنوعة، وتحالفات جديدة، 
لمواجهة األزمات الداخلية والخارجية.

ودعوا البرلمان األردني إلى طلب عقد جلسة طارئة لالتحاد 
البرلماني العربي التخاذ قرارات حاسمة في هذه المرحلة 
تطالـــب الحكومات العربية بعقد قمة عربية طارئة لبحث 
خطورة المرحلة، واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها، والطلب 
من الحكومة الدعوة إلى عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون 
اإلســـالمي، للبحث في خطورة المرحلـــة، واتخاذ التدابير 

الالزمة لمواجهتها.
وطالبوا الشعب الفلسطيني بتحقيق المصالحة الوطنية 
لمواجهة الخطر المشـــترك، مع التأكيد على ضرورة دعم 
المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة والممكنة، 
لتمكين الشعب الفلسطيني الذي ينوب عن األمة بأسرها 
من مواصلة المقاومة والتصدي لالستيطان والسياسات 

اإلسرائيلية العنصرية، حتى زوال االحتالل.

تشكيل تحالف وطني أردني شعبي لمجابهة »صفقة القرن«
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قرار نتنداهو بضم غور األردن جاء ضمن سلسلة قرارات بدأها بضم القدس شرقدها 
وغربدها لصالح »إســــرائدل« وإعالنها عاصمة أبدية لهذا الكدان الصهدوني المجرم, 
وقرار ضم هضبة الجوالن »لألبد«وبقرار اإلعالن عن ضم 15% من أراضي الضفة الغربدة 
لصالح تعمدق االستدطان في الضفة المحتلة, وقرار ضم الخلدل بحرمها اإلبراهدمي 
إلى ما تسمى بدولة »إسرائدل« وبقائها »إلى األبد« في يدها, فنتنداهو يبني حملته 
االنتخابدة على كلمتدن (ضم) و ( إلى األبد) وهذا يعني ان نتنداهو يمارس سداسته 
بعددا عن أي قدود ســــواء أمريكدة أو أممدة أو دولدة أو عربدة, فأمامه فرصة تاريخدة 
منحها له دونالد ترامب لتحقدق »احالمه« بضم ما يشاء وترك الفتات للفلسطدنددن, 
فالســــفدر األمريكي لدى الكدان ديفدد فريدمان أيد »حق« إســــرائدل بضم أجزاء من 
الضفة الغربدة, وهو أيد وبشــــدة شن عدوان صهدوني عندف على قطاع غزة للقضاء 
على المقاومة الفلســــطدندة, نتنداهو الذي أعلن أول من أمس عن ضم منطقة األغوار 
التي تمثل 27% من مســــاحة الضفة أراد بإعالنه هذا ان يقنع اإلسرائدلددن انه هو 
الخدار األفضل بالنسبة لهم, وأنهم يجب ان يعددوا انتخابه مجددا لدحقق أحالمهم, 
وهو دائما ما يســــتند إلى التأيدد األمريكي المطلق لسداساته, وهو يريد ان يستبق 
اإلعالن األمريكي عما يسمى بصفقة القرن, حتى ال تتقاطع قراراته مع قرارات اإلدارة 

األمريكدة ويتم البناء علدها.   
ان هذه السداســــات اإلســــرائدلدة هي نتاج لصمت العالم على سداســــة »إسرائدل« 
وجرائمها بحق الشعب الفلسطدني, وقد تحول هذا الصمت  إلى تواطؤ وشراكة من 
بعــــض الدول الظالمة في كل ما يرتكبه االحتــــالل من جرائم كما جاء في بدان حركة 
الجهاد اإلســــالمي, فاإلدارة األمريكدة علقت علــــى تصريحات نتنداهو بالقول »إنه ال 
تغددر في السداســــة تجاه إسرائدل واألراضي الفلسطدندة« والجامعة العربدة قالت 
»هذه التصريحات تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملدة الســــالم وتنسف أسسها 
كافة.« واألردن اعتبرت إعالن نتنداهو يدفع بالمنطقة نحو العنف, أما المملكة العربدة 
الســــعودية فقالت في بدان لوزارة خارجدتها أن اإلجراء حال تنفدذه بـ«الباطل جملة 
وتفصدال«, وان الرد علده سدكون بالسالم المبني على المبادرة العربدة, بدنما لم يغرد 
وزير خارجدة البحرين بعد لدتحفنا بمواقفه المنحازة كلدا »إلســــرائدل«, فهو يغمض 
عدنده دائما على سداسة االحتالل المجحفة تجاه الفلسطدنددن, وينبري للدفاع عنها 
إذا تعرضت لضربات من المقاومة الفلسطدندة أو اللبناندة, أما السلطة الفلسطدندة 
فلم تخرج مواقفها من دائرة الشــــجب واالســــتنكار ودعوة المجتمع الدولي للتدخل 
العاجل, وهذا منطق العاجز قلدل الحدلة الذي ال يملك من أمره شــــدئا, لكن المقاومة 

لها منطق آخر للرد يدركه الجمدع.   
سداســــة الضم لألبد, لدســــت دعاية انتخابدة لنتنداهو كما يدعي البعض, بل هي 
قرارات تســــبق إعالن ما تســــمى بصفقة القرن, وربما يحاول اإلعــــالم العبري خداعنا 
بتســــريب معلومات على لســــان محللدن صهاينة بــــأن الرئدــــس األمدركي دونالد 
ترامب، لدس فقط لم يدعم إعالن نتنداهو حول ندته ضم األغوار، بل أقال مستشاره 
لألمن القومي، جون بولتون، وهو الشــــخصدة األكثر دعما وتأيددا لنتنداهو والدمدن 
اإلســــرائدلي, ففريدمان أعلن صراحة تأيدــــد اإلدارة األمريكدة لضم أجزاء من الضفة 
الغربدة, وأصبحــــت أراضي الضفة » متنازعًا علدها« حســــب تعريف األمريكان لها, 
واإلدارة األمريكدــــة قالت عقب قرار إعالن ضم غور األردن«إنه ال تغددر في السداســــة 
تجاه إسرائدل واألراضي الفلســــطدندة« وهم وما يدل على تأيدد أمريكا لخطوة ضم 
األغوار, فال رهان على العالم بجلب حقوقنا من االحتالل, ان رهاننا دائما على مقاومتنا 
وشــــعبنا وســــالحنا, فهذا هو الســــبدل الوحدد الذي يمكننا من انتزاع  حقوقنا من 
االحتالل, وأي ســــبدل أخر سنستنزف فده جهودنا ووقتنا وطاقتنا دون ان نحقق من 
ورائه أية مكاســــب, فخذوا العبرة من أوســــلو بســــنواتها إل 25 والتي لم نحصد من 

ورائها إال الفشل.     

الضم وإلى األبد

رأي

االستشــــراف هو التنبؤ بالمســــتقبل والحدس به، ويدخل في 
إطار التوقع والتصور والتحري بما ســــدقع في المســــتقبل من 
أحداث، والرؤية االستشرافدة للمستقبل تعني وضع احتماالت 
ُممكنة الحدوث، أو رســــم صور تقريبدة محتملة للمستقبل، أو 
رسم مجموعة من السدناريوهات المتوقعة لمسار حدث ما في 
المستقبل، وُيشدر مفهوم االستشــــراف إلى منهجدة علمدة 
تحاول التنبؤ بالتطورات التي ســــتحدث في المســــتقبل في 

ضوء جملة من المعطدات في الوقت الحاضر. 
والستشراف صحدح للمستقبل يجب أن يكون مبندًا على قراءة 
منهجدة وصحدحة لســــنن التاريخ، وعلى تشخدص واستقراء 
موضوعــــي ودقدــــق لمعطدــــات الواقع الحاضــــر، وعلى حدس 
ســــلدم بماآلت الماضي والحاضر في المســــتقبل. وهذا النوع 
من االستشــــراف أبدع فده الدكتور الشهدد فتحي الشقاقي 
مؤسس حركة الجهاد اإلســــالمي في فلسطدن وأمدنها العام 
األول فــــي رؤيته للكثدر من مآالت األحداث وال ســــدما اتفاقدة 
أوســــلو التي وقعت عام 1993 والســــلطة الفلســــطدندة التي 
ُأقدمت عام 1994، وقد استشــــرف مســــتقبلها قبل توقدعها 
وبعد توقدعها منذ عام 1991 وحتى استشــــهاده عام 1995، 
وذلك قبل أن تتضح الحقائــــق التي كانت مجرد توقعات في 
الماضي قبل حوالي ربع قرن من اتضاحها للجمدع، فالمستقبل 

الغامض آنذاك هو الحاضر الواضح الدوم. 
توقع الشــــهدد الشــــقاقي فشــــل اتفاقدة أوســــلو في مقابلة 
صحفدة مــــع مجلة العالم عام 1993 فــــور توقدعها وكان مما 
قالــــه: » من المؤكــــد أن هذا االتفاق فــــي النهاية يحمل بذور 
فشــــله في داخله، ولن يســــتمر بفعل هذا التناقض  الداخلي 
فده وبفعل رفض ومقاومة شــــعبنا«. لدؤكد على هذه الحقدقة 
مرة أخرى في نفس الســــنة وقال: » االتفاقدــــة في حد ذاتها 
ضعدفة هشة وال يمكنها الصمود أمام تعقددات عديدة مثل 
غداب األمن وفشــــل التنمدة وعدم تحسن الوضع االقتصادي، 
فاالتفاقدــــة تملك عوامل موتها في داخلها«. والدوم بعد أكثر 
من ربع قرن لم يُعد أحد ُيجادل عن فشــــل اتفاقدة أوســــلو في 
تحقدق أهدافها - التي كان الطرف الفلســــطدني الذي وقعها 
قــــد رّوج لها- وأهمها االنتقال إلى الدولة الوطندة المســــتقلة 
فــــي الضفة والقطاع، واذكر هنا ما قاله نبدل شــــعث عشــــدة 
التوقدع على اتفاقدة أوســــلو وقوله »تأكدت الدوم أن ثماندن 
بالمائة من فلســــطدن قــــد ضاعت ، وأنني ال أســــتطدع أن أعد 

أوالدي بأن تكون لهم دولة على الجزء المتبقي منها«. 
وقد توقع الشــــهدد الشــــقاقي بأن اتفاقدة أوســــلو ستكرسا 
االحتالل بقوله: » اتفاق أوســــلو لدس اتفاق سالم، بل تكريس 
لالحتالل على كل فلســــطدن والهدمنة على كل فلســــطدن«. 
وقوله رحمه الله : » من قراءة االتفاق أرى أن السلطة الحقدقدة 
هي سلطة االحتالل، االتفاق عنوان آخر الستمرار االحتالل«. ما 
قاله الشــــقاقي احتاج إلى ما ُيقرب من ربع قرن لُدقر به صانعو 
أوســــلو بقولهم »نحن سلطة بدون ســــلطة تحت احتالل بدون 
كلفة« ... »نحن نعدش تحت بســــاطدر االحتالل«، والواقع يؤكد 
ذلك، فسنوات أوسلو شهدت ترسدخ سلطة االحتالل- السلطة 

الوحدــــدة الحقدقدــــة في الضفــــة الغربدة- وشــــهدت تمدد 
وتضاعف االستدطان ما ُيقرب من خمس مرات، وتسارع وتدرة 
تهويــــد القدس، وتضاعــــف الطرق االلتفافدة التي يســــدطر 
علدها جدش االحتالل ومستوطنوه، وكل مظاهر االحتالل، ومن 
أوضح مظاهره ضم الضفة الغربدة أو أجزاء مهمة منها لسدادة 
الكدــــان الصهدوني القانوندة وهو ما توقعه الشــــقاقي بقوله 
عن أوسلو »وهو ُيمهد إلعالن ضم األراضي في الضفة الغربدة 

وقطاع غزة إلى دولة الكدان الصهدوني« 
لقد توقع الشهدد الشقاقي أن اتفاقدة أوسلو ُتمّهد للتطبدع 
مــــع العدو، فقد قال في أحد اللقــــاءات الصحفدة  »الدوم وعبر 
غــــزة أريحا يتدفــــق الدهود الصهاينة إلــــى العواصم العربدة 
واإلســــالمدة لنظام شــــرق أوســــطي جديد حدث هــــم مركزه 
وســــدده، هذا يعني أن تبقــــى األمة تحت نعالهــــم، إن خطر 
التطبدع القادم مذهل لو تخدلناه، ولذا على الشــــعوب الصابرة 
المؤمنة أن تستعد لهذا الغزو الصهدوني الجديد«، وما تخدله 
الشــــقاقي أصبح واقعًا الدوم في ظل ما ُيسمى بصفقة القرن 
التــــي أهم ركائزها شــــرعنة وجود الكدــــان الصهدوني، وكان 
الشقاقي قد نبه إلى خطورة أوسلو ومن قبلها كامب ديفدد في 
إحداث اختراق صهدوني لألمة مــــن خالل التطبدع موضحًا أن 
التطبدع يعني للصهدوندة الرضوخ العربي واإلسالمي لحقدقة 
وجود الكدــــان كأمر واقع ال مجال إلزالته وبالتالي إنهاء الصراع 
معه، وهذا ُتمّهدد للتوســــع اإلســــرائدلي وإقامة (إســــرائدل 
الكبــــرى) لتصبح دولة طبدعدة رائــــدة ومهدمنة في المنطقة 

العربدة واإلسالمدة. 
تّوقع الشــــهدد الشــــقاقي أن اتفاقدة أوســــلو ُتمّهد لصفقة 
القرن- موضحًا مضمونها قبل أن تأخذ هذا اإلســــم بالتحديد- 
وقد قال: » االتفاق اإلســــرائدلي الفلســــطدني الذي وقع مؤخرًا 
في واشــــنطن... ضد األمة العربدة واإلســــالمدة وضد المنطقة 
إلعــــادة صداغتها من جديد على أســــاس أن يكون هذا الكدان 
الصهدوني الغريب جزءًا مركزيًا مهدمنًا منها... إن هذا االتفاق 
يفتح الباب أمام الكدان الصهدوني وُيمّكنُه من العبور إلى كل 
الوطن العربي اإلســــالمي.... ســــنرى كدف تتهاوى دول عربدة 
وإســــالمدة من طنجة إلى جاكرتا لتعترف بالكدان الصهدوني 
وتفتح أبوابهــــا للدهود، وتقدم عالقات دبلوماســــدة معهم«. 
وهذا هو جوهر صفقة القرن بعد تصفدة القضدة الفلسطدندة 
وهو دمج (إسرائدل) في المنطقة العربدة واإلسالمدة وشرعنة 
وجودها بعد أن كان وجودها أمرًا واقعًا مفروضًا بالقوة، مطلوب 
أن يأخذ الطابع الشــــرعي يتعايش بشــــكل طبدعــــي وتقبله 
األنظمة الحاكمة وشــــعوب األمة العربدة واإلسالمدة، وفي هذا 
السداق كانت أوسلو محطة على الطريق بدن وعد بلفور وصفقة 

القرن لدمج وشرعنة وجود الكدان الصهدوني. 
توقع الشــــهدد الشقاقي أن اتفاقدة أوســــلو تمهد لالنقسام 
الفلســــطدني الذي حدث عــــام 2007، وانتاج ســــلطة قمعدة 
في قوله: » هذا االتفاق يجعل الشــــعب الفلســــطدني ُعرضة 
لالقتتــــال الداخلي، والقمــــع على يد الســــلطة الجديدة، التي 
ستضدف إلى وسائل العدو الصهدوني وسائل جديدة للقمع 

والتعذيــــب، ومنــــع المجاهدين من االســــتمرار في جهادهم 
ونضالهم لتحرير وطنهم«. وهــــذا ما حدث بالفعل بعد إقامة 
السلطة الفلســــطدندة عندما اقتتل اإلخوة بسبب الصراع على 
سلطة تحت االحتالل، فإضافة إلى مأزقي االحتالل وأوسلو جاء 
مأزق االنقسام لدكون ســــببًا لمآزق ُأخرى زادت معاناة الشعب 
الفلســــطدني وعّمقــــت مأســــاته، وأضعفت موقــــف القضدة 
الفلسطدندة أمام العالم، وحرفت بوصلة الصراع مع العدو نحو 
صراعات داخلدة عندفة. وقد صدق تنبؤ الشقاقي في أن أوسلو 
ســــتنتج ســــلطة قمعدة تقف حاجزًا بدن االحتالل والشعب، 
وتمنــــع المجاهدين من مواصلة مقاومتهــــم لالحتالل وتخرج 
جزءًا مهما من الشــــعب الفلسطدني من دائرة النضال الوطني 

نحو نضال وهمي في بناء  سلطة وهمدة. 
توقع الشهدد الشـــقاقي أن اتفاقدة أوسلو ستزيد معاناة 
الشعب الفلســـطدني وذلك في الوقت الذي تم فده ترويج  
أن اتفاقدة أوسلو ســـتحّول الضفة والقطاع إلى سنغافورة 
جديدة، فقال في هذا المعنى : »ما هو سبب معاناة الناس؟ 
االحتـــالل بالطبع، فهل ســـدزول االحتالل حســـب اتفاقدة 
أوســـلو؟ العكس هو الصحدـــح... إن حديث رفـــع المعاناة 
عن شـــعبنا في ظـــل االتفاق هو أكبر األوهـــام التي يجري 
تســـويقها، األخطر أننا نشـــتري الوهم بأغلـــى وأكبر ثمن 
يمكن أن يقدمه شـــعب في التاريخ، أن نسلم للعدو بالبقاء 
على كامل الوطن المقدس«. وإذا كان ما توقعه الشـــقاقي 
قبل ربع قرن مشكوكًا في صحته في ذلك الوقت، فال مجال 
للشك فده بعد أن أصبح المســـتقبل حاضرًا واقعًا بالفعل. 
فاالحتـــالل واالزدهـــار نقدضان ال يلتقدـــان، فأول خطوات 
البحث عن حداة كريمة تتّوفر فدها مقومات الحداة المادية 
والمعنوية الكريمة هي التخّلص من االحتالل أو على األقل 
إعادة وضع عجالت قطار المشروع الوطني الفلسطدني على 
قضبان ســـكة التحرير والعودة واالســـتقالل، وما دون ذلك 

مجرد وهم كبدر ُيسهم في إطالة ُعمر االحتالل. 
هذه بعض النقاط التي كانت نوعًا من استشــــراف المستقبل 
الذي أصبح حاضرًا توقعها وتنبأ بها الدكتور الشــــهدد فتحي 
الشــــقاق قبل ما يزيد عن ربع قرن من الزمن عاشــــها الشــــعب 
الفلســــطدني ينتظر الخالص الذي لم يــــأِت بعد، وإذا أردنا أن 
نبــــدأ الخالص ال بد أن نعتــــرف بأن أوســــلو ومخرجاتها مأزق 
كبدر وكمدن نصبه العدو للشــــعب الفلســــطدني، وأن نعترف 
كذلك بأن الخروج من هذا المأزق والكمدن يحتاج إلى جهد كل 
الشعب الفلســــطدني وُأطره الوطندة الشعبدة والمقاومة، وأن 
نعترف بأن الفكر السداســــي الذي قادنا إلى أوسلو بحاجة إلى 
مراجعة لتصحدح مســــارنا نحو التحرير والعودة واالســــتقالل، 
وهذا بحاجة إلى قدادة وطندة تشــــكل مرجعدة واحدة للشعب 
الفلســــطدني، وتتمســــك بالحقوق الوطندة الثابتة للشــــعب 
الفلســــطدني، وتتبنى نهج المقاومة الشاملة في صراعها مع 
العدو، وُتعدد بناء المشــــروع الوطني الفلسطدني على أساس 
متطلبــــات مرحلة التحرر الوطني القائمة على التحرير والعودة 

واالستقالل. 

استشراف الشقابي لمستقبل أوسلو..! 
بقلم د. وليد القططي 

تحت هذا العنوان ترك لنا الســــدد المناضل الوطني والسداسي 
الكبدر األســــتاذ عبداللــــه الحوراني – رحمه اللــــه - مجموعًة من 
المقاالت والكتب التي تناول فدها الوضع الفلســــطدني والعربي 
والعراقــــي.. وكان األســــتاذ قــــد انضّم إلى حــــزب البعث العربي 
االشــــتراكي منذ بواكدر نشوئه في سورية، وتدّرج في المناصب 
اإلعالمدــــة والسداســــدة، لدلتحق بعــــد ذلك بمنظمــــة التحرير 
الفلســــطدندة، فدصبــــح عضوًا فــــي اللجنة التنفدذية ورئدســــًا 
للجنة السداســــدة بالمجلس الوطني الفلســــطدني، ثم رئدســــًا 
للمركــــز القومي للدراســــات والتوثدق.. وهو أســــتاذي مدرســــدًا 
ثم قدوتي وطندًا؛ حدث دّرســــني بمدرســــتي الشهدد مصطفى 
حافظ وخاندونس اإلعدادية لالجئدن منتصف خمسدنات القرن 
الماضــــي، وكان خطدبًا بارعًا يشــــعل فدنــــا روح الوطندة والحب 

لفلســــطدن الوطن السلدب! وكم قدمني لإلذاعة المدرسدة أللقي 
كلمتي أو أقرأ بعض محاوالتي الشــــعرية المبّكرة.. نعم، لقد كان 
عروبدًا قومدًا واتجهت أنا إســــالمدًا، بمعنى أنه يؤمن بوحدة ألمة 
عربدة تتسع لكل األديان، وأؤمن بوحدة ألمة إسالمدة تتسع لكل 
 هذا الخالف المذهبي السداســــي والديني بدننا 

ّ
األقطار.. على أن

لــــم يمنع تقديري له واقتدائي به في مواقفه الوطندة المتمدزة، 
وبخاّصة موقفه الرافض التفاق أوســــلو المشــــئوم؛ وما نجم عنه 
من إلغاء أســــس ومبادئ مهمة في المدثاق الوطني الفلسطدني، 
تحفظ للشعب الفلسطدني حقه في استعادة كل وطنه السلدب، 
واتباع الكفاح المســــلح  طريقًا لتحقدق ذلك! فال جرَم إذا اتخذت 
أيقونته الســــالفة عنوانًا لمقالي هــــذا الدوم فأقول على طريقته 
متسائاًل: لماذا نكتب؟ ولمن نكتب؟ ألمن فّرط بالمدثاق الوطني 

الفلســــطدني برضاه وقناعته، متنازاًل واهبًا للعدو الغاصب أربعة 
أخمــــاس الوطن، الهثًا وراء الخمس الباقي؛ لدنشــــئ علده دولته 
المأمولة.. ولدت هذا الخمس قد ســــلم صافدــــًا دون أن تقتحمه 
مســــتوطنات العدو الســــرطاندة، وتزداد قضمًا له يومًا بعد يوم! 
نكتب ونكتــــب معارضدن موضحدن ثائرين.. فكأنهم ال يقرأون، 

وإن قرأوا ال يأبهوا!
أم نكتب لمن ناموا في دثار االنقسام، مستدفئدن بنار الخصام، 
وال يريــــد أحدهم أن يصحو على فجٍر من الوئــــام وااللتحام صفًا 
 تنازٍل عن الحق نســــلدمًا وزيف 

ّ
واحدًا في وجــــه العدو دونما أي

ســــالم! نكتب ونهدب وال أذن تســــمع وال مجدب! أم نكتب لعرب 
أداروا ظهورهم للقضدة العربدة واإلســــالمدة األولى- فلسطدن، 
ووّلــــوا وجوههم تجــــاه االقتتــــال فدما بدنهم ونــــزف دمائهم 

وثرواتهــــم في ذلــــك، بداًل مــــن بذلهــــا إلخوانهــــم المرابطدن 
 البعض منهم قد تحالف علنًا 

ّ
المجاهدين في فلســــطدن! بل إن

وبــــال خجٍل وال اســــتحداء مع العدو الغاصب الطامع في التوســــع 
بأرضهم من الفرات إلى الندل! لماذا نكتب ولمن نكتب إذن؛ وقد 

جف المداد وحفي اللسان وال عدن تبتصر وال سمَع أُلذن!
ّدة!              ...     يا أحفاد ابَن سلوٍل ومسدلمِة العصر! آٍه يا أعراَب الرٍّ

إن لم يردْدكم لصواب األمر   ....   صوٌت يهدر أو قلٌم يسطر
أفال يلزمكم سدف أبي بكر    ....     يقتلع الردَة ينتزع جذور الكفر!

آٍه يا أنصار الظلم ُعداة العدل   ....   ولقد عظم الخطر بكم..
واحتّدت أنداب الشّر   .....              ولقد دّر ضريع المّر !
ولقد عقم كالٌم والنشــــر ! ....           أفال تلزمكم دّرُة عَمر

تقرع أرؤَس عصدان....                تجلد أظهَر ِكبر !!

رفيق احد عليلماذا نكتب؟ ولمن نكتب؟
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أعلن أنا المواطن/احمد منذر حامد جعرور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   803515956

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/خضر مسعود حسين عياد....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   919483024

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/بالل غالب سعيد الترك)/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
405294796 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/زينب شحادة حسن سهمود...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
900232398  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/نصرة سعيد محمد ابو ختلة....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   909042756

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/موسى محمد على الحوراني...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410224026

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ابراهيم محمد فايق  ياسين ريحان...... 
/.عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   935247031

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
األهلية  المنظمات  أصدرت شــــبكة 
الفلســــطينية، ورقــــة حــــول نقص 
األدويــــة والمســــتلزمات الطبية في 
المنظمــــات األهليــــة العاملــــة في 
القطاع الصحي، وانعكاســــاته على 
تدخالتها واستجاباتها الحتياجات 

المرضى والفئات المختلفة.
وتشــــير الورقة إلــــى أن المنظمات 
األهلية الصحية، والتي تتابع عملها 
في قطــــاع غزة، تحت ظروف عصيبة 
تعاني من نقص حاد في الموارد منذ 
فرض الحصار اإلســــرائيلي على غزة 
منذ 13 عامًا، قد تضخمت أزمة الموارد 
المالية خالل أحداث مسيرة العودة 
الكبــــرى، وارتفــــاع أعداد الشــــهداء 
والجرحى، والذي استهلك الكميات 
المتوفــــرة من أدوية ومســــتهلكات 
طبية، حيــــث تفاقمت حالة التدهور 
لعدة أسباب أهمها نقص التمويل 
وازديــــاد االحتياج الناجم عن ارتفاع 

عدد جرحى مسيرات العودة.
وتعكــــس الورقة مخرجات دراســــة 
شــــبكة  أعدتهــــا  اســــتقصائية 
الفلســــطينية  األهلية  المنظمــــات 

خالل شهر آب/ أغسطس 2019 في 
قطاع غزة شــــملت 8 منظمات أهلية 
أعضاء في القطاع الصحي بالشبكة، 
والمستهلكات  األدوية  نقص  حول 
الطبيــــة فــــي المنظمــــات الصحية 
الفئــــات  علــــى  وأثرهــــا  األهليــــة 

المستهدفة.
 وقد تبين أن نســــبة النقص الكلية 
في أصناف األدوية لدى المنظمات 
األهليــــة الصحيــــة قــــد وصلت الى 

نســــب مرتفعة، حيث بلغت نسبة 
باالضافة  الصفرية %40،  األصناف 
الــــى ان 45% مــــن األصناف تكفي 
الحتيــــاج 3 شــــهور فقــــط، وفيما 
يتعلق بالمســــتهلكات الطبية فقد 
بلغ متوسط العجز الكلي 55% بين 
المنظمات الصحية التي شــــملتها 

الدراسة.
وتطالب الشــــبكة بضــــرورة التحرك 
االســــرائيلي  الحصار  لرفــــع  الجدي 

عن قطــــاع غزة بأســــرع وقت ممكن 
والمستلزمات  األدوية  كافة  وادخال 
حركة  وتســــهيل  الطبية  واالجهزة 
المرضى، واإلسراع في تقديم الدعم 
المالي للمنظمــــات الصحية األهلية 
للقيام بدورها تجاه المرضى وتقديم 
الخدمــــات الضرورية لهــــم لحماية 
حقهم فــــي الحصول علــــى العالج 
وحقهم في تلقي الخدمات الصحية 

بعيدا عن اي تجاذبات سياسية.

المنظمات األهلية بغزة تحذر: نسبة العجز بأصناف األدوية تصل لـ 40 %

رام الله/ االستقالل:
حذرت وكالــــة غوث وتشــــغيل الالجئيــــن الفلســــطينيين األونروا من 
المحاوالت األمريكية المتواصلة إللغاء عمل الوكالة عبر إدخال تعديالت 
علــــى نص تجديد واليتها من خالل إعادة تعريف الالجئ الفلســــطيني 
وبداية التحدث عن تخفيض أعداد الالجئين وحصرهم في الجيل األول 

إلى جانب إعطاء مساعدات مالية للوكالة حسب األعداد.
وقال المتحدث باســــم وكالة »األونروا« سامي مشعشع في تصريح له، إن 
هجمة شرسة على الوكالة تقودها الواليات المتحدة تهدف لتجويعها 

ماليا وإضعاف نصوص تجديد والياتها.
وفيما يتعلق بنفي وزير الخارجية السويســــري أي مطالبة لبالده بإعادة 
تعريــــف الالجــــئ أو إلغــــاء عمل وكالة األونــــروا، قال مشعشــــع إن هذه 

التصريحات هي إفشال للعبة أرادتها إسرائيل إلنهاء عمل الوكالة.
وحول بيان وزراء الخارجية العرب الذي أكد على ضرورة تكثيف االتصاالت 
لتجديد التفويض لعمل وكالة االونروا قال مشعشع ان هذا القرار يعكس 

االلتفاف المتزايد حول الوكالة.
وشدد مشعشــــع على أن نتائج التحقيق فيما يتعلق األوضاع الداخلية 
للوكالة متروك للجنة التحقيق، مؤكدا في الســــياق أن الوكالة ســــتلتزم 
بمخرجــــات التحقيق وتوصيــــات اللجنة، واصفا اســــتخدام توقيت هذا 

التحقيق ألغراض سياسية بالمشبوه.

مشعشع: أمريكا تقود هجمة شرسة 
على الـ »أونروا« لتجويعها ماليًا 

تونس/ االستقالل:
تباحثت وزارة الصناعة الوطنية الفلســـطينية ممثلة برئاسة عودة الزغموري مع 

وفد تونسي، في المجال الصناعي وتبادل الخبرات.
وقال سفير دولة فلسطين هائل الفاهوم: "نسعى لتحقيق شراكة وتعاون بيننا 
وبين أشقائنا في تونس وتوسيع هذا التعاون المشترك عربيًا وعالميًا ليشمل 
دول الشمال والجنوب، وسنسعى لترتيب زيارة وفد صناعي تونسي لفلسطين 
ونحضر كل مقومات توقيع اتفاقيات شراكة تشمل جميع القطاعات الصناعية 

في فلسطين لدراسة إمكانية منطقة حرة للتبادل الصناعي والتجاري" .
بدوره، شـــدد الزغموري على أهمية التعاون المشـــترك، لالستفادة من الخبرات 
التونســـية في كافة المجـــاالت الصناعية، والصناعة البالســـتيكية والدوائية 
والغذائيـــة والحجر واالحذيـــة والصناعات التحويلية المختلفة وســـبل تطوير 
التعـــاون وكيفيتـــه في ســـبيل واالنفكاك الفلســـطيني من قيـــود االحتالل 

وتوسيعها عربيًا ودولًيا .
وتطرق للمعيقات التي تضعها تمارســـها ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد 

الصناعة والتجارة في فلسطين، وقيامها بتدمير مصانع في قطاع غزة .
من جهته، أكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التونسية 
فيصل البرادعي، أن االتحاد بجميع غرفه الصناعية وفي مجاالتها المختلفة يضع 
امكانياته كافة بتصرف األشـــقاء الفلسطينيين. واتفق الطرفان على تشكيل 
مركز تكوين مهني وتشغيل في دولة فلسطين يشمل جميع القطاعات، إضافة 
إلى تدريب وتكوين شبان فلسطينيين في مجاالت مختلفة صناعيًا، خاصة من 
لم يتحصل على شهادة التوجيهي، كما اتفقا على أن يقوم وفد صناعي تونسي 
يمثل مختلف القطاعات الصناعية بزيارة دولة فلسطين واالطالع عن قرب على 

مجاالت التعاون المشترك بين الجانبين.

مباحثات صناعية 
تجمع فلسطين وتونس

لندن/ االستقالل: 
خفضـــت أوبـــك  أمـــس األربعـــاء توقعاتهـــا لنمو 
الطلب العالمي على النفط في 2020 بســـبب تباطؤ 
اقتصادي، في تقديرات تقـــول المنظمة إنها تبرز 

أهمية المساعي الجارية لمنع تكون تخمة جديدة.
وفي تقرير شـــهري، قالت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط سينمو 
بمقدار 1.08 مليـــون برميل يوميا، بما يقل 60 ألف 
برميل يوميا عن التقديرات السابقة، وأشارت إلى أن 

السوق ستشهد فائضا.
والتوقعـــات األضعف في ظل النـــزاع التجاري بين 
الواليـــات المتحـــدة والصين وخـــروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي قد تعزز مبررات المنظمة وحلفائها 
مثل روســـيا لإلبقاء على سياستهم لخفض اإلنتاج 
أو تعديلها. وقال العراق إن وزراء سيجتمعون اليوم 

الخميس لبحث الحاجة لتعميق تخفيضات اإلنتاج.
وقلصت أوبك في التقرير توقعاتها لنمو االقتصاد 
العالمي في 2020 إلى 3.1 % من 3.2 %، وقالت إن 
زيادة الطلب على النفط في العام المقبل سيفوقها 
»نمو قـــوى« إلمدادات المنتجين المنافســـين مثل 

الواليات المتحدة.
وقال التقرير »يســـلط هذا الضوء على المســـؤولية 

المشتركة بين جميع الدول المنتجة لدعم استقرار 
ســـوق النفط لتفادي تقلب غير مرغوب واالنتكاس 

إلى اختالل السوق«.
وتنفذ أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقا لخفض 
اإلنتاج 1.2 مليون برميل يوميا منذ أول يناير كانون 
الثاني. ومدد التحالف، المعروف باســـم أوبك+، في 
يوليو تموز االتفـــاق حتى مـــارس آذار 2020، ومن 
المقرر أن تجتمع اللجنـــة المعنية بمراجعة االتفاق 

غدا الخميس.
قلصت أسعار النفط المكاســـب التي حققتها في 
وقت سابق بعد نشر التقرير لتقبع عند ما يقل قليال 
عـــن 63 دوالرا للبرميل. وعلى الرغم من التخفيضات 
التي تقودها أوبك، نزل النفط من ذروة أبريل نيسان 
2019 فوق 75 دوالرا تحـــت ضغط مخاوف التجارة 

والتباطؤ االقتصادي.
وقـــال التقرير إن مخزونـــات النفط في االقتصادات 
الصناعيـــة هبطت فـــي يوليو تموز، فـــي تطور قد 

يهدئ مخاوف أوبك من تخمة محتملة.
وعلى الرغم مـــن ذلك، تجاوزت المخزونات في يوليو 
تموز متوســـط خمس سنوات، المعيار الذي تتابعه 

أوبك بشكل وثيق، بمقدار 36 مليون برميل.
تكبح أوبـــك وشـــركاؤها اإلمـــدادات منـــذ 2017، 

للمســـاهمة في تعزيز األسعار والتخلص من تخمة 
تكونـــت في الفتـــرة بيـــن 2014 و2016 حين كان 

المنتجون يضخون كيفما يشاؤون.
قدمـــت السياســـة دعما مســـتداما إلنتـــاج النفط 
الصخري األمريكي وبقية المنافسين، ويشير التقرير 
إلـــى أن العالم بحاجة إلمدادات أقـــل من خام أوبك 

العام القادم.
وذكرت المنظمة أن متوســـط الطلـــب على نفطها 
ســـيبلغ 29.40 مليـــون برميـــل يوميا فـــي 2020، 
بانخفاض قدره 1.2 مليـــون برميل يوميا مقارنة مع 

العام الجاري.
علـــى الرغم من ذلك، قالت أوبك إن إنتاجها النفطي 
في أغســـطس آب ارتفع 136 ألف برميل يوميا إلى 
29.74 مليـــون برميل يوميا، وفقـــا ألرقام تجمعها 
المنظمـــة من مصـــادر ثانويـــة. وهـــذه أول زيادة 
هـــذا العام. وعززت الســـعودية والعـــراق ونيجيريا 

اإلمدادات.
وأبلغت الســـعودية، أكبر منتج في المنظمة، أوبك 
بأنها رفعت اإلنتاج في أغســـطس آب بما يزيد قليال 
عـــن 200 ألف برميل يوميا إلى 9.789 مليون برميل 
يوميا. وتواصل السعودية ضخ إمدادات تقل كثيرا 

عن حصتها البالغة 10.311 مليون برميل يوميا.

»أوبك« تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/محمود عبدالحكيم سالمة اكي /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
803445642  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  نبيله ابراهيم عطية حبيب /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   965776347

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عبد المنعم صبري عوض الشنطي/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   912006145

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ هالة هارون احمد حسنين /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803052612

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  ميسون عبد الباسط سعيد عمران/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403107642

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اكرم محمد عبد الفتاح المصري /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   940207889

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطن/احمـــد محمد عودة ســـلمان /. عن 
فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804710069  ) فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ دانية ياسر صالح العودات/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
407201789  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  مهدي احمد محمد جابر/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   921195475

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد صفوت محمد شاهين /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804728640

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد زكريا محمد خليفه/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801224445

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

عمان/ االستقالل:
األردن،  االســـتعصاء حّده في  بلغ 
بعـــد تصريحـــات رئيس الـــوزراء 
األردني عمر الـــرزاز عبر التلفزيون 
المعلمين،  أزمـــة  حول  الرســـمي، 
وتمســـك الحكومـــة بموقفها إزاء 

تلك األزمة المتفاقمة منذ أيام.
فقد لمح الرزاز في تصريحاته إلى 
اللجـــوء للقضـــاء في حـــال تعنت 
المعلمين واســـتمرارها في  نقابة 
اإلضـــراب الـــذي ســـيدخل يومه 
الخامـــس، فيما أعاد طـــرح العالوة 
التي تصل في بعض الحاالت إلى 
باألداء  ارتباطها  شـــريطة   250%

الوظيفي.
نقابـــة  رفضـــت  المقابـــل،  فـــي 
المقترحـــات  كافـــة  المعلميـــن 
عـــن  تبتعـــد  التـــي  الحكوميـــة، 
على  بالموافقة  الرئيسي  مطلبهم 
عالوة %50 تشمل كافة المعلمين 

دون تمييز أو شـــروط.

كان الـــرزاز أشـــار خـــالل مقابلـــة 
تلفزيونية إلى أن الحكومة توصلت 
مع مجلس نقابة المعلمين السابق 
إلـــى مرحلة متقدمة بهذا الشـــأن 
لتصل الحوافـــز إلى %25 مرتبطة 
بـــاألداء الوظيفـــي، إال أن المجلس 

الحالـــي رفض أي شـــروط مقترنة 
بالعـــالوة، مضيفـــًا أنـــه ال يمكن 
بنفس  المتميـــز  المعلم  مكافـــأة 

باقي المعلمين. 
كما اعتبر أن "العملية التعليمية ال 
يؤمن بها سوى قلة من المعلمين 

يعتبرون التعليم وظيفة، وال يجوز 
بالتالـــي مســـاواتهم بزمالئهـــم 
وأكمل  المهنة".  برسالة  المؤمنين 
قائـــاًل "ال يجـــوز أن يتضارب حق 
الطالب فـــي التعليم مع الحق في 

التعبير".

غضب المعلمين يتفاقم في األردن.. والرزاز »يقلب الطاولة«

الجزائر/ االستقالل:
قال وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، يوم أمس، أن الراغب في الترشح لمنصب 

رئيس الجمهورية، يجب أن يحوز على شهادة جامعية أو ما يعادلها.
جاء ذلك، خالل عرضه مشـــروعي القانونين المتعلقين بتنظيم االنتخابات أمام نواب 

المجلس الشعبي الوطني (الغرفة األولى للبرلمان).
وكشـــف زغماتي عن شـــروط غير مســـبوقة يجب توفرها في الراغبيـــن في التقدم 
لمنصب رئيـــس الجمهورية خالل االســـتحقاق الرئاســـي المقبل. وقـــال إن »ملف 

المترشح يجب أن يحوز على شهادة جامعية أو ما يعادلها«.
ويعد هذا البند من أبرز التعديالت المقترحة من قبل فريق الوســـاطة والحوار ضمن 

مشروع القانون المعدل لقانون نظام االنتخابات المؤرخ في 2016.
وفي الســـابق لم يكن المستوى التعليمي ضمن الشـــروط الواجب توفرها في ملف 

المترشح المنصوص عليها في المادة 139 من ذات القانون.
وكانت أبرز الشـــروط تتعلق بعالقة المترشـــح وعائلته مع الثـــورة التحريرية وعدم 
اكتســـابه لجنســـية أجنبية ومدة إقامة 10 ســـنوات مســـتمرة في البلد، قبل موعد 
الرئاســـيات. ومن أبرز التعديالت التي اســـتعرضها وزير العدل حافظ األختام أمام 
النواب، أن »يقدم المترشحون ملفات ترشحهم بأنفسهم لرئيس السلطة المستقلة 
لالنتخابـــات«. بمعنى اشـــتراط حضـــور المعني شـــخصيا إليداع الملـــف. ومن أبرز 
التغييرات، إســـناد مهمة تنظيـــم العملية االنتخابية من بدايتهـــا إلى غاية إعالن 

النتائج األولية إلى »سلطة وطنية مستقلة لتنظيم االنتخابات«، حسب وزير العدل.

الجزائر.. مشروع قانون يشترط 
شهادة جامعية لمرشحي الرئاسة

 الخرطوم/ االستقالل:
بعد أن أعلنــــت وزارة الصحة الســــودانية،  ظهور 
حــــاالت إصابة بمــــرض الكوليرا في واليــــة النيل 
األزرق جنوب شــــرق البالد، أوضــــح بابكر المقبول، 
مديــــر إدارة الطــــوارئ والوبائيات بــــوزارة الصحة 
الســــودانية، إن الوزارة ما زالت تعمل على مستوى 
التحكم والسيطرة على المرض فقط، فيما يحتاج 
»استئصاله نهائيًا« إلى جهود جبارة ال تتوفر اآلن.

وأوضــــح المقبــــول أن » البكتريا المســــببة لمرض 
الكوليرا متواجدة منذ ســــنوات في قرى وحواضر 

والية النيل األزرق. 
وقــــال إن غياب »إصحاح البيئــــة وتراكم اإلفرازات 
والنفايــــات الصلبــــة ســــاعد في تواجــــد البكتريا 

المســــببة للمــــرض وانتقالهــــا إلى ماء الشــــراب 
والطعام.

وكان العشــــرات فــــي واليــــة النيــــل األزرق توفوا 
جراء وباء الكوليرا الــــذي ضرب المنطقة في العام 
٢٠١7، وساعد على تفاقمه تستر حكومة الرئيس 
المخلوع عمر البشــــير، حيث كانت تمنع الصحف 
ووســــائل اإلعالم من الحديث عن تفشــــي الوباء، 

وتفضل استخدام عبارة »حاالت اسهال حادة«.
وتحتضــــن والية النيل األرق جيوبا لتمرد مســــلح 
تقوده الحركة الشــــعبية لتحرير السودان- شمال، 

منذ ٢٠١١
وأكــــد بيان صــــادر من وزارة الصحة الســــودانية ، 
إصابة ٣٧ شخصا باسهاالت مائية حادة نتج عنها 

3 حاالت وفاة في حواضر وبلدات متفرقة من والية 
النيــــل األزرق. وطالــــب في الوقت نفســــه منظمة 
الصحة العالمية بالمســــاعدة في توفير التطعيم 

ضد الكوليرا.
إلــــى ذلك، قال المقبول إن فــــرق التقصي ونتائج 
المســــح المعملي أثبتتا خلــــو العاصمة الخرطوم 
(وســــط البالد) من مرض الكوليرا، واحتوائه فقط 
في مناطــــق الدمازين والروصيــــرص بوالية النيل 

األزرق.
وذكــــر بيــــان وزارة الصحــــة أن فريقا مــــن الوزارة 
ومنظمــــة الصحة العالمية وصــــل إلى والية النيل 
األزرق لتقديــــم الدعــــم الفنــــي وتنفيذ أنشــــطة 

االصحاح البيئي وسالمة المياه.

طهران/ االستقالل:
أعلـــن الرئيس اإليراني حســـن روحاني بحســـب ما نقل التلفزيون الرســـمي 
اإليرانـــي يوم أمس، أن بالده ســـتواصل تقليـــص التزاماتهـــا النووية عند 

الضرورة.
إلى ذلك، حث روحاني أميركا على الكف عن ممارســـة أقصى الضغوط وإنهاء 

سياسات العداء.
يأتـــي هذا بعد أن أعلن الرئيس األميركي أنه مســـتعد للقاء نظيره اإليراني، 

لكن دون شروط مسبقة.
يذكر أن روحاني كان أعلن األســـبوع الماضي أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في 

مجالي البحث والتطوير النوويين.
وقــــال "إن منظمة الطاقــــة النوويــــة اإليرانية تلقت أمــــرا باتخاذ كل 
اإلجراءات الضروريــــة على صعيد البحث والتطويــــر، والتخلي عن كل 
االلتزامــــات القائمة في هذا المجال، وذلك في ســــياق إعالنه المرحلة 
الثالثة من خطة تقليص االلتزامات اإليرانية التي نص عليها االتفاق 
النووي، والتي تشــــمل تطوير أجهزة الطــــرد المركزي لتخصيب مادة 

اليورانيوم.
وأضاف "خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في االتفاق 

النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي".
على صعيد متصل، بالعالقـــات األميركية اإليرانية المتوترة، أعلن مســـؤول 
إيراني أن إقالة مستشـــار األمن القومي األمريكي جون بولتون من منصبه لن 

يدفع طهران إلى إعادة النظر في الحوار مع الواليات المتحدة. 
وأضـــاف أنه ال مجال للحوار مع واشـــنطن ما دامـــت العقوبات المفروضة على 

إيران سارية.

روحاني يحث أميركا على تخفيف 
الضغط.. ويلوح بتقليص جديد

الكوليرا تتسلل لمياه النيل األزرق.. مسؤول سوداني يوضح

إسطنبول/ وكاالت:
أعلنـــت وزارة المالية الصينية، يـــوم أمس، إعفاء 
قائمة سلعية أمريكية من الرسوم، كانت فرضتها 
عليها ضمن توترات تجارية مع الواليات المتحدة 

في 2018.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها ستعفي قائمة السلع 
من رســـوم نســـبتها 25 % كانت فرضتها العام 

الماضي، اعتبارا من 17 سبتمبر/ أيلول الجاري حتى 
16 سبتمبر 2020.

ووفـــق البيانات، فإن القائمة تتضمن 16 مجموعة 
من الســـلع، منها بعض أصنـــاف األدوية وزيوت 
التشحيم وبعض أنواع األغذية ومبيدات الحشرات.
واألحد، من األســـبوع الماضـــي، دخلت حزمة جديدة 
من الرسوم الجمركية األمريكية بنسبة 15 %، على 

واردات صينية بقيمة 115 مليار دوالر حيز التنفيذ، 
وفي نفـــس اليوم، دخل قرار صينـــي حيز التنفيذ، 
لفرض رســـوم وجمارك بنســـبة 5 و10 % إضافية، 
على سلع أمريكية المنشأ بقيمة 75 مليار دوالر. فيما 
ســـتدخل حزمة ثانية من الرسوم األمريكية بنفس 
النســـبة، على واردات بكين بقيمة 160 مليار اعتبارا 

من 15 ديسمبر/ كانون األول المقبل.

الصين تعفي سلعًا أمريكية من رسوم إضافية فرضتها سابقًا
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غزة / االستقالل: 
كشـــفت لجنة المسابقات باالتحاد الفلسطيني 
لكرة للســـلة، عن موعـــد إقامة نهائـــي بطولة 
الناشـــئين مواليد 2002-2003، والتي ستجمع 

خدمات المغازي واكاديمية النجوم.
وستقام المباراة يوم االثنين القادم 2019/9/16، 
تمام الســـاعة السادسة مســـاء بصالة الشهيد 

سعد صايل بمدينة غزة.
و جـــاء تأهل المغـــازي والنجـــوم للنهائي، بعد 
فوزهما على خدمات خانيونس وشباب المغازي 

على التوالي.
و صعـــد خدمـــات المغازي إلـــى النهائي بفوزه 
الكبيـــر بنتيجـــة ( 79 ) ( 55 ) علـــى خدمـــات 

خانيونس .
و جاءت األرباع كالتالي ، الربع األول تفوق المغازي 
( 18 )  ( 13 ) و فـــي الربـــع الثاني زاد الفارق إلى 

13 نقطة بنتيجة ( 18 ) مقابل ( 10 ) للمغازي
و في الربع الثالث كان التعادل ســـيد الموقف ( 
18 ) مقابل ( 18 ) و في الربع الرابع سحق المغازي 

خانيونس بنتيجة كبيرة( 25 ) مقابل ( 14 )

و في اللقاء الثاني المثير تخطى فريق أكاديمية 
النجوم شـــباب المغازي بنتيجة ( 78 ) مقابل ( 

. ( 63
و بـــدأ النجوم الربـــع األول بأفضلية كبيرة أنهى 

الربع لصالحه بنتيجة ( 21 ) مقابل ( 11 ) .

و في الربـــع الثاني عاد المغازي و تغلب في هذا 
الربع بنتيجة ( 13 ) مقابل  ( 17 ) .

ليعـــود النجـــوم و يهمين على اللقـــاء و ينهي 
الربعين الثالـــث و الرابع لصالحه بنتيجة ( 21 ) 
مقابل ( 18 ) و الربع الرابع بنتيجة ( 23 ) ( 17 ) .

تحديد موعد إقامة نهائي بطولة الناشئين لكرة الملة 

غزة / االستقالل:
صادق االتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة االنضباط, 
بعد انتهاء الجولة الثانية من بطولة الدوري العام بدرجتيه الممتازة 

واألولى.
وجاءت العقوبات كبيرة بحق العب خدمات الشاطئ محمد أبو ريالة 

وعقوبة بحق أهلي غزة و معالج فريق شباب جباليا .
و أصدر االتحاد عقوبة بإيقاف العب نادي خدمات الشـــاطئ محمد 
أبـــو ريالة ســـنة ميالدية ، و نقل مباراة لنـــادي أهلي غزة من ملعبه 
لتقام على ملعب آخر ، بعد األحـــداث التي وقعت في لقاءه األخير 

أمام الشاطئ .
هذا و منع االتحاد  معالج فريق شـــباب جباليا عودة الحو من مرافقة 

الفريق مباراتين متتاليتين .
يذكر أن لقاءات األســـبوع القادم بالدوري الممتاز و األولى ســـتبدأ 

الساعة 4:30 و ثالثة لقاءات تنطلق الساعة 6:00 .

»لجنة االنضباط« تعلن 
إيقاف العب الشاطئ 

سنة ونقل مباريات

االستقالل/ وكاالت: 
تحدث فيليب كوتينيو العب بايرن 
التي  الرســـالة  ميونخ األلماني عن 
حصل عليهـــا من يورجـــن كلوب 
انتقاله  اتمام  مدرب ليفربول عقب 
من برشلونة في وقت سابق من هذا 

الصيف .
وانضم العب خط الوسط البرازيلي 
إلى بايرن ميونخ على سبيل اإلعارة 
حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء 
مقابـــل 120 مليون يـــورو ، وذلك 
بعد فشـــله بالوصول إلى مستوى 

التطلعات مع نادي برشلونة.

وأقر الالعـــب البالغ مـــن العمر 26 
عامـــًا إنه تحدث مـــع يورجن كلوب 
بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ ، فيما 
اغتنم كوتينيو هـــذه الفرصة من 
أجل توجيه الشكر للمدرب األلماني 

الذي اعتبره األفضل في العالم.
وقال كوتينيو لصحيفة “سبورت” 
اإلســـبانية : “لقد أرسل لي رسالة 
وتمنى لي حظًا ســـعيدًا وأخبرني 
أن بايرن ميونخ هو نـــاٍد رائع ، وأن 
الجميع في الدوري األلماني سيكون 

سعيدًا جدًا بوجودي هناك”.
وردًا علـــى ســـؤال يورجـــن كلوب 

وأجـــاب : “إنـــه مدرب رائـــع ، أحد 
أفضل الالعبين في العالم ، إنه قائد 
حقيقي ولقد تعلمـــت الكثير منه 
في كـــرة القدم وخاصة من الناحية 
الذهنية ، كان الشـــرف لي بالعمل 

معه”.
باإلضافة إلى ذلك ، فقد أظهر العب 
برشلونة الســـابق تواضعه ورغبته 
في تعلم اللغة األلمانية في أسرع 
وقت ممكـــن واضاف : “ال أشـــعر 
بأننـــي نجم على اإلطـــالق ، ولهذا 
أريد الظهور بشكل أفضل في كل 

وقت”.

كوتينيو يكشف ماذا قال له كلوب بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ

روما/ االستقالل: 
حقـــق النجـــم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو العديد من األرقام القياســـية ، 
بعد قيـــادة منتخب بالده إلى الفوز على 
ليتوانيا بخمســـة أهداف، ضمن الجولة 
السادســـة لتصفيات كأس أمـــم أوروبا 

.2020
وسجل كريستيانو رونالدو أربعة أهداف 
“ســـوبر هاتريك”، ليعـــزز العديد من 
األرقام القياســـية، منهـــا تعزيز مركزه 
ثانيًا ضمن قائمة أكثـــر الهدافين في 
تاريـــخ المنتخبات، بينمـــا بات الهداف 
األول لتصفيـــات أمـــم أوروبـــا متخطيًا 

اإليرلندي روي كين.
وفي نفـــس الوقـــت أضـــاف “صاروخ 
ماديـــرا” ليتوانيا إلى قائمـــة ضحاياه 
البالـــغ عددهـــم 150 مـــا بيـــن أندية 

ومنتخبات.
ووفقًا لحســـاب “أوبتا” المختص بأرقام وإحصائيات كرة 
القدم فإن منتخـــب ليتوانيا كان المنافس رقم 150 الذي 
يتلقى أهدافًا من رونالدو في مسيرته الكروية مع البرتغال 

واألندية التي لعب لها .
ويعتبر إشبيلية أكثر الفرق تلقيًا أهداف من رونالدو، حيث 

أحرز 27 هدفًا ضد الفريق األندلسي خالل 18 مباراة.
وكان رونالدو قد ســـجل 602 هدف في مسيرته الكروية، 

خالل 805 مباراة خاضها مع األندية، بجانب ذلك صنع 97 
هدفًا لزمالئه.

وعلى الصعيد الدولي فقـــد أحرز 93 هدفًا في 159 مباراة 
مع البرتغال.

يذكـــر أن “الدون” لعـــب لعدة أندية أوروبيـــة ابتداًء من 
سبورتينج لشبونة البرتغالي، ومن ثم مانشستر يونايتد 
اإلنجليـــزي، و ريال مدريد اإلســـباني، وأخيـــرًا يوفنتوس 

اإليطالي .

رونالدو يغتال خصمًا جديدًا في مميرته الكروية

مدريد/ االستقالل: 
فجرت وســــائل اإلعالم اإلسبانية واإلنجليزية مفاجأة 
جديدة بشأن مستقبل األسطورة األرجنتينية ليونيل 

ميسي مع ناديه الحالي برشلونة.
وكانت صحيفة “ماركا” قد كشفت بعض التفاصيل 
الصادمة في عقــــد األســــطورة األرجنتينية ليونيل 

ميسي مع نادي برشلونة اإلسباني.
ونقلت صحيفة “ماركا” اإلســــبانية عــــن نظيرتها 
الباييس التي كشفت أن ليونيل ميسي يمكنه فسخ 
تعاقده والرحيل عن برشــــلونة مع كل نهاية موسم 
منذ بدايــــة عقده الجديد في عام 2017 حتى صيف 

.2021
وذكرت صحيفة الديلي ميل اإلنجليزية ، أن األسطورة 
اإلنجليزيــــة ديفيد بيكهام يتابع عــــن قرب موقف 

ليونيل ميسي الحالي مع برشلونة.
وأفادت الصحيفــــة اإلنجليزيــــة أن بيكهام تواصل 
بالفعل مع ليونيل ميســــي لبحث إمكانية انضمامه 
إلى ناديه إنتــــر ميامي األمريكي مجانًا إذا وافق على 
فســــخ عقده مع برشــــلونة أو عقب انتهــــاء عقده مع 

النادي الكتالوني .

بيكهام يخطط للتعاقد 
مع ميمي مجانًا من برشلونة
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فـــي الوقت الذي قالت فيه صحيفة »هآرتس« إن صاروخًا ســـقط داخل دفيئة زراعية 
دون وقـــوع إصابات. وفـــي وقت الحق، قصفـــت مدفعية االحتـــال نقطتين للضبط 

الميداني شمالي بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وقال المتحدث باســـم جيش االحتـــال أنه تم قصف »موقعْين عســـكريْين تابعْين 
ا على اطـــاق القذائف الصاروخية من القطاع  لمنظمة حماس في شـــمال قطاع غزة رًدّ
باتجاه« إسرائيل« ». ومساء أمس االربعاء قصفت مدفعية االحتال اإلسرائيلي، ، أرض 

خالية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأفاد مراســـلنا، بـــأن مدفعية االحتال المتمركزة خلف الشـــريط الحدودي الشـــرقي 
للقطاع، أطلقت قذيفة صوب أرض خالية شـــرق حي الشـــجاعية، وسط تحليق مكثف 
لطائرات االحتال في األجواء الشـــرقية للقطاع. كما شـــن الطيران الحربي اإلسرائيلي 

فجر أمس ، سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وسط وشمال القطاع.

دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي

االدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

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

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان السيد/ ياســـر محمد مصباح الجملة قد تقدم لتسجيل 
المـــال غير المنقـــول المبينة اوصافه وحدوده ومســـاحته بالجدول ادناه 
تســـجيا مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية 
او التعـــدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التســـوية 

بسلطة االراضي خال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعان.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل: ياسر محمد مصباح الجملة من سكان غزة

-2 اسم المدينة او القرية: جباليا
-3اسم موقع االرض: تفاح قرى    والواقعة: بالقرب من دوار حمودة

-4 رقم القطع-   : 77/ 89 "مالية" (حسب ادعاء المواطن) 
رقم القسيمة : +4 22 "مالية " (حسب ادعاء المواطن)

المساحة: 2189 م2     الحصة: كاما   نوع األرض: ميري
-5 الحدود بموجب المخطط

شمااًل: شارع هيكلي بعرض 24م2 ونعيم مصطفى عبد الباري أبو غنيمة
جنوبًا: شارع ترابي خاص بالوقف     شرقًا: حسن محمد عثمان أبو حلوب

غربًا: نعيم مصطفى عبد الباري أبو غنيمة ونعيم ومحمد أبناء سعيد أحمد الكياني
-6 كيفية األيلولة لطالب التســــجيل: آلت اليه بطريق الشراء حصة من عمر وحسن 
أبنــــاء محمد عثمان أبو حلــــوب والتي آلت إليهما بطريق الشــــراء من والدهم محمد 
عثمان حسين أبو حلوب والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األماك بوزارة 
المالية وحصة آلت اليه بطريق الشراء من أشرف حلمي جودت أبو رمضان والتي آلت 
اليه بطريق الشــــراء من نعيم مصطفى عبد الباري أبو غنيمة والتي الت اليه بطريق 
الشــــراء من محمد إبراهيم محمد أبو عمشة والتي آلت اليه بطريق الشراء من محمد 
شــــعبان محمد كياني والتي الت اليه بطريق القســــمة الرضائية بينه وبين أخيه 
رمضان شعبان محمد كياني والتي الت اليهما بطريق الميراث من والدهم شعبان 

محمد كياني والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األماك بوزارة المالية.

 دائرة الت�سوية - االإدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطني
املجل�س االعلي للق�ساء

حمكمة بداية غزة _ دائرة التنفيذ
اعالن بيع بالمزاد العلني في 

القضية رقم 602/2018
نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية على 
الجيب يحمل رقم (3302703)  (من نوع  مهايير هندي هونداي )  لون 

(سلفر) موديل (2010) 
فعلي من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في اوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين بواقع 10 % من 
قيمة التخمين وان الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري علما بأن المزاد 

سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم االربعاء بتاريخ 25_9_2019 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ. رامي �سلوحة

القاهرة/ االستقال: 
حصل أستاذ الحاســــوب في جامعة بيرزيت مصطفى جرار، أمس األربعاء، 
علــــى الجائزة األولى للبحث العلمي في العالم العربي، جائزة مؤسســــة عبد 

الحميد شومان للباحثين العرب.
وظفر جــــرار بجائزة العلــــوم التكنولوجية والزراعية عن موضوع »حوســــبة 
اللغة العربية«، عن مشروعه محرك البحث للمعاجم العربية، األول من نوعه 
عالمّيــــًا، والذي يتيح للباحث اســــترجاع ترجمة ومترادفــــات ومعاني كلمة 

معينة من 150 معجمًا عربّيًا ومتعدد اللغات. وفق الوكالة الرسمية
وبيــــن جرار، وفقا لبيــــان صادر عن جامعة بيرزيت، األربعــــاء، أنه تم تطوير 
هذا المحرك خال الســــنوات التســــع الماضية، وفق المعايير والمقاييس 
الصادرة عن منظمة الشــــبكة العالمية، خاصة المعايير المتعلقة بأسلوب 
نشــــر البيانات على االنترنت، والمعايير المتعلقة بتمثيل وتبادل البيانات 

اللغوية.
وأضاف: »قمنا بحوسبة حوالي 150 معجمًا عربّيًا ومتعدد اللغات، بعد ذلك 
قمنــــا بتوحيدها في قاعدة بيانات واحدة، تشــــمل معاجم لغوية تقليدية 
وحديثة، ومســــارد مصطلحات، ومكانز مترادفات، ومعاجم ثنائية وثاثية 
اللغة، وقواعد بيانات تصريفية واشــــتقاقية، وفي شتى المجاالت العلمية 
والهندســــية والطبية والتجارية واإلنسانية. ويقدم محرك البحث ترجمات 

أدق بكثير من جميع المترجمات اآللية المتاحة.
وبلغ عدد المترشــــحين لهذه الدورة 382 مرشــــحًا من الوطن العربي، وفاز 
بالجائــــزة 15 باحثًا ضمن حقول الجائزة، وهي 6 حقول، حيث يندرج ضمن 

كل حقل منها موضوعان متغيران تختارهما الهيئة العلمية للجائزة.
وتضم حقول الجائزة العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، والعلوم 
األساسية، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية، والعلوم التكنولوجية 

والزراعية، والعلوم االقتصادية واإلدارية.
وهــــذه الجائــــزة هي أّول جائــــزة عربّية ُتعنــــى بالبحث العلمــــي وتحتفي 
بالباحثيــــن العرب، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء 
الوطن العربي، والمشــــاركة في إعداد وإلهام جيل مــــن الباحثين والخبراء 

والمختصين العرب في الميادين العلمّية المختلفة.

الضفة المحتلة/ االستقال:
شـــنت قوات االحتال »اإلسرائيلي«، فجر اليوم األربعاء، 
اعتقـــاالت تركزت فـــي نابلـــس ورام الله وبيـــت لحم، 

وداهمت منازل في طولكرم و القدس .
وأفـــادت مصـــادر محلية ان قـــوة لاحتـــال اقتحمت 
مخيم باطة شـــرق نابلس، واعتقلت الشقيقين محمود 
واحمد ابو زيتون، وســـط مواجهات وســـط المخيم أدت 
إلى إصابات باالختناق بالغاز المدمع، ووصلت ســـيارات 
اسعاف لعاج المصابين، كما جرى اعتقال الشاب ساهر 

مسعود من سكان المدينة. وفي محافظة رام الله اعتقل 
االحتـــال أمير حزبـــون ويزن مغامس مـــن بلدة بيرزيت 
التي شهدت مواجهات اصيب خالها المصور الصحفي 
محمد تركمان، وســـجلت عمليات دهـــم واقتحام لمنزل 
الدكتورة وداد البرغوثي المعتقلة في ســـجون االحتال 
مع نجليها كرمل وقســـام. ومن بيـــت لحم اعتقل جنود 
االحتال الشاب بكر موســـى قوار، فيما شددت سلطات 
االحتـــال من إجـــراءات المـــرور على حاجـــز الكونتينر. 
واقتحمـــت قوة لاحتال منزل النائـــب فتحي القرعاوي 

فـــي طولكرم األســـير المبعد لقطاع غزة فـــارس خليفة 
من مخيم نور شـــمس شـــرق طولكرم. واعتقل االحتال 
الشـــاب زكي عبيـــد بعد مداهمة منزله في العيســـوية 

شرق القدسh لمحتلة.
كما اعتقلت قوات االحتال اإلســـرائيلي، أمس األربعاء، 

شابا من مخيم جنين.
وأفـــادت مصادر محلية، بـــأن قوات االحتـــال اعتقلت 
الشـــاب عدي أبو ناعســـة، على حاجز عســـكري أقامته 

بالقرب من بلدة يعبد.

االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت بالضفة تطال 8 مواطنين 

القدس المحتلة/ االستقال: 
اختطف مستعربون مســـاء أمس األربعاء طفًا بعد اقتحامهم أحد 

أحياء قرية العيسوية في مدينة القدس المحتّلة.
وأفاد مراســـلنا بأن مجموعة مستعربين اقتحموا بشكل مفاجئ حي 
عبيد بقرية العيســـوية واختطفوا الطفل محمد ناصر محمود البالغ 

من العمر (١٤ عاًما).
وذكـــر أن المســـتعربين أطلقوا الرصـــاص الحي فـــي الهواء خال 

اختطافهم الطفل، رغم عدم وقوع أي مواجهات في الحي.
وكشـــفت قوات االحتال مؤخًرا عمليات اقتحامها قرية العيسوية 

في القدس المحتّلة، واعتقلت عدًدا من الشبان واألطفال.

مستعربون يختطفون 
طفال بالعيسوية

غزة/ االستقال: 
قـــال مركز الميزان لحقوق اإلنســـان، إنه أرســـل مذكرة 
قانونية لمجلس الـــوزراء، أمس األربعاء، بشـــأن قرارات 
التقاعد المالي والتقاعد المبكر بحق موظفين عموميين 

المحافظات الجنوبية – قطاع غزة.
وتحدثـــت المذكرة حول القرار بقانون رقم (17) لســـنة 
2017، بشـــأن التقاعـــد المبكر للموظفيـــن المدنيين، 
والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر 
لقوى األمن الفلســـطينية، وبلغ عـــدد المحالين للتقاعد 

المبكر (27،000) موظفًا مدني وعسكري.
وأكـــد مركز الميـــزان فـــي مذكرته على أهميـــة إعمال 
محددات ومعايير القوانين الوطنية ذات العاقة ابتداًء 
بالقانون األساســـي المعدل للعـــام 2003 وتعدياته، 
وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005 وتعدياته 
واللوائـــح المنظمة لـــه، وقانون التقاعد العـــام رقم (7) 
لســـنة 2005 وتعدياته، وقانون الخدمة في قوى األمن 
الفلســـطينية رقم (8) لســـنة 2005، وقانـــون التأمين 
والمعاشـــات لقوى األمن الفلســـطيني رقم (16) لسنة 

.2004

وتنظم هذه القوانين الوظيفة العمومية والتقاعد العام.
وأكد المركز علـــى أن صدور القرارات اإلدارية بإحالة 
اآلالف مـــن الموظفيـــن للتقاعـــد المبكـــر تطبيقًا 
للقراريـــن بقانـــون أحدث حالة تشـــريعية متباينة 
ومتناقضـــة من الناحيتين الموضوعية والشـــكلية، 
أدى إلـــى جملـــة من المراكـــز القانونيـــة، على نحو 
يخالف مقاصـــد العملية التشـــريعية، ومبدأ وحدة 

القوانين وسيادة القانون.
وبين المركز أن هذا ما حذرت منه المؤسســـات األهلية 
الفلســـطينية، ومعها قطاعات واســـعة من الموظفين 
المدنيين والعســـكريين وأصحاب المصالـــح، نظرًا لما 
يرتبه إعمال القرارين بقانون، من أوضاع قانونية جديدة 
تتعارض مع الغاية التشـــريعية التي من اجلها تم سن 
تشـــريعات التقاعد، حيث أن الحقوق التقاعدية تعتبر 

أهم فروع الضمان االجتماعي من الناحية اإلنسانية.
كمـــا أن حالة » التقاعـــد المالي« ال يوجد لها أي ســـند 
قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العاقة المعمول 
بهـــا والمطبقـــة وبالتالـــي عـــدم مشـــروعيتها إضافة 
لانعكاســـات الســـلبية  والخطيرة  من إعمال القرارين 

بقانـــون على الموظفين من جهة وعلـــى الهيئة العامة 
للتقاعد من جهة أخرى.

وأشار المركز إلى أن الهيئة تستمد مدخوالتها من خال 
النظام التكافلي المبني على توازن بين عدد المساهمين 
في صندوق التقاعد وبين المســـتفيدين منه، باإلضافة 
إلى أن ســـنوات االستفادة للمتقاعدين وتوزيع الهيكل 
العمري للمســـتفيدين يكون منخفضًا نســـبيا بعكس 

الحالة التي نشأت عن تطبيق القرارين بقانون.
وقال إنه انطاقا من الدور الذي يضطلع به مركز الميزان 
لحقوق اإلنسان، في تعزيز واحترام مبدأ سيادة القانون 
ومبدأ الفصل بين الســـلطات، وضمـــان احترام وتعزيز 
حقوق اإلنســـان في األراضي الفلسطينية، خاصة فيما 
يتصل بالممارســـة التشريعية والقضائية والتنفيذية، 
أعد هذه المذكرة لتوضح أبرز الماحظات القانونية على 
نصـــوص القرارين بقانون من منظـــور حقوقي وقانوني 
للمســـاعدة في تصويب األوضـــاع القانونية بما يضمن 
حقوق الموظفين وعائاتهم ويضمن استمرارية هيئة 
التقاعد ويضمن مبادئ اإلنصاف واالستدامة والشفافية 

والكفاءة.     

أكاديمي فلسطيني يفوز بجائزة مركز الميزان يطالب مجلس الوزراء بإلغاء »التقاعد المالي«
»شومان« للباحثين العرب

االحتالل يزعم ..

نادي االأ�سري  ..
إلى »نفحة« وعددهم 23 أســــيرا، إضافة إلى وقف حمات التفتيش. 
وأفاد نادي األســــير، في بيان له، مساء امس األربعاء، بأن قرار األسرى 
جاء بعد جلســــة عقدت امس مع اإلدارة في ســــجن »ريمون«، مشددا 
على أن األسرى مســــتمرون في خطواتهم النضالية، ومنها اإلضراب 

عن الطعام.
وأكد أن 23 أسيرا يواصلون اإلضراب عن الطعام منذ  الثاثاء، منهم 
خمســــة أوقفوا شــــرب الماء في خطوة نضالية حاســــمة، بعد عملية 
قمع نفذتها إدارة المعتقــــل بحقهم، حيث قامت بقمعهم ونقلهم 
تعســــفيا من ســــجن »ريمون« إلى ســــجن »نفحة«، عقــــب إعانهم 
اإلضراب المفتوح عن الطعام ردا على تنصل اإلدارة من اتفاق سابق 

جرى مع األسرى، تضمن المطالب ذاتها.
وتابع نادي األســــير في بيانه أنه »من الواضح أن األوضاع تتجه نحو 
التصعيد، خاصة أن األسرى أبلغوا اإلدارة أنهم بصدد بلورة مجموعة 
من الخطوات النضالية من أجل حسم المواجهة الحاصلة حول أجهزة 

التشويش«.
وكان مئــــات من األســــرى في شــــهر أبريل/ نيســــان الماضي، نفذوا 
خطوات نضالية اســــتمرت أليام، وانتهت بعــــد اتفاق جرى بينهم 
وبين وإدارة الســــجون، تضمن تلبية مجموعة مــــن مطالبهم، أبرزها 
التوقــــف عن نصــــب أجهزة التشــــويش، والبدء بتركيــــب وتفعيل 

استخدام الهواتف العمومية.
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القاهرة/ االستقالل:
ألول مـــرة في مصر أقامت محافظة البحر األحمر مزارا ســـياحيا لمعدات حربية 

تحت الماء.
وأعلنت المحافظة في بيان رســـمي أنه تم إنشـــاء المزار بالتنسيق مع القوات 
المســـلحة، لخلق مناطق غوص جديدة ومجابهة الطلـــب المتزايد على رياضة 

الغوص بالبحر األحمر.
وقالت إن المعدات الحربية وصلت مدينة الغردقة، حيث ســـيتم 
إنزال دبابات ومعدات تابعة للجيش المصري في قاع البحر األحمر، 
مضيفة أن المشـــروع يعتمد على إغراق معدات ومركبات حربية 
استغنى عنها الجيش بأماكن مختلفة بالبحر، وسيتم تثبيت هذه 
المعدات في القاع بشـــكل مناسب لتسهيل الغطس من جانب 

الزائرين.
وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر األحمر، إن المشـــروع يعد األول من نوعه 
في مصر، ويهدف لجذب عدد كبير من الســـياح، مشـــيرا إلى أنه يندرج ضمن 
خطة المحافظة لتطوير المنتج الســـياحي من خالل استغالل البحار والشواطئ 

والجزر المحيطة.
وأضاف أن فكرة المشـــروع تهدف ألن يكون لها مردود اقتصادي، مشـــيرا إلى 
أن موقع » المزار الســـياحي« تم اختيـــاره بالنظر إلى أعلى معايير حماية البيئة 

البحرية، والتأكد من أن المكان آمن للغواصين.

مزار سيابي للمعدات 
الحربية تحت الماء

االستقالل/ وكاالت:
دخل الحصـــان البولنـــدي بومبيل فـــي كتاب 
غينيس لألرقام القياســـية، كأقصر حصان في 
العالـــم، يبلغ طوله 56.7 ســـم مـــن الحافر إلى 

شفرات الكتف.
اشترى المزارعان البولنديان باتريك وكاتارزينا زيلنسكي 
المهر، وعمره شهرين في عام 2014، وكان حجمه يتناسب 

مع سنه، ولكن في مرحلة ما توقف نموه، بحسب »غينيس 
وورلد ريكوردس«.

وبومبيل هو حصان من ســـاللة أبالوزا، وكان يربى من قبل 
الهنود األمريكيون، وكان من المفترض أن يصل طوله إلى 

160 سم.
ويعيـــش بومبيل في مدينة لودز كما يزور مستشـــفيات 

االطفال مرة في الشهر، إلسعاد المرضى الصغار.

االستقالل/ وكاالت:
في تصرف غير رجولي علـــى اإلطالق ترك رجل صديقته 
بمفردها والذ بالفرار بعد أن واجههما دب مفترس وســـط 

الغابة بمقاطعة خانتي مانسيسك وسط روسيا.
وقالت إدارة المنطقـــة المحلية، إن رجال قصد مخفرا أمنيا، 
وطلب مساعدة الحراس إلنقاذ فتاة تركها بمواجهة مع دب 

في الغابة.

بعـــد ذلك أطلقـــت الســـلطات المحلية عمليـــة بحث عن 
المفقودة في مكان الحادثة، وعثر عليها في حالة مستقرة 
وليســـت بحاجة لتدخـــل طبي، ولكنها كانـــت بحالة ذعر 

شديدة.
ولربمــــا خاف الــــدب من شــــدة صراخها بعــــد فرار 
صديقها.. أو أنه عطف عليها بعد أن تركها صديقها 

وحيدة!

اكتشاف أصغر بصان في العالمترك صديقته أمام الدب وهرب!

نيويورك/ االستقالل:
اتهـــم رجـــل توصيـــل طلبـــات فـــي 
نيويورك، بسرقة قطع حلويات بقيمة 
90 ألف دوالر، من مســـتودعات شركة 

شهيرة يعمل لصالحها.
 ديفيد ليفيغاناي، الموظف 

ّ
ويزعم أن

 Lady M Confections فـــي شـــركة
للحلويات، هّرب 1020 قطعة حلويات 
من مستودعات الشركة في مدينة لونغ 
آيلند، في عشرات المناسبات على مدار 
بضعة أشهر، وفًقا لموقع »ذا غارديان«.

وتبـــاع الحلويات ذائعة الصيت، والتي 
نالت استحسان الكثير من المشاهير 

مثـــل أوبرا وينفري، ومارثا ســـتيوارت، 
والتي وصفـــت في مجلـــة »نيويورك 
تايمز« بأنهـــا »ثاني أفضـــل حلويات 
في المدينة«، بسعر 90 دوالرا للقطعة 

الواحدة.
 هذه الحلويات، مثل كل المواد 

ّ
ويبدو أن

الفاخرة باهظة الثمن، تهّرب لتباع في 
السوق السوداء، وهي فرصة لم يفوتها 
ليفيغانـــاي، وفًقا للدعـــوى القضائية 
التي رفعتها الشـــركة ضـــده الثالثاء 

الماضي.
وشـــوهد ليفيغاناي الذي اعترف بأنه 
مذنب بتهمة الســـرقة، على كاميرات 

المراقبـــة وهـــو يدخـــل إلـــى مخازن 
مرات،  عـــدة  المبـــردة  المســـتودعات 
ويهـــّرب الحلويـــات فـــي حقائب إلى 
سيارته، ومن المتوقع أن يصدر الحكم 
عليه بمحكمة كوينز الجنائية، في 24 

سبتمبر/أيلول.
وأفادت الشـــركة بأنها لم تكتشـــف 
اختفاء الحلويـــات، قبل أن يصلها خبر 
بيعها مع خصـــم على الســـعر، خارج 
نطـــاق عملياتها التجاريـــة المعتادة، 
وهي تسعى اليوم للحصول على ثمن 
للفائدة  باإلضافة  المفقودة،  الحلويات 

والتعويض عن الضرر.

االستقالل/ وكاالت:
بدأت الصين تحديث أعمدة اإلنارة في أحيائها المختلفة، لتتحول إلى أعمدة إنارة ذكية 

متعددة الوظائف. 
وذكرت صحيفة "تشـــاينا ديلي" الصينية، يوم أمس، أن أعمـــدة اإلنارة الجديدة تدمج 
وظائف مراقبة المخالفات المروريـــة، وعرض دليل الطرق، ودعم مرافق اتصاالت الجيل 
الخامس، إضافة إلى جمع وتحليل بيانات حول جودة الهواء وعوادم الســـيارات، ومراقبة 

الوقوف غير المشروع للسيارات. 
وأضافـــت الصحيفة أن أعمـــدة اإلنارة الذكية يمكنها من خالل شاشـــات عرض مركبة 
عليها، عرض ظروف الطريق ومعلومات حول وقوف الســـيارات، مشـــيرة إلى أن أعمدة 
اإلنارة الذكية ستساعد أيضا في توفير الكثير من المساحات ألنها تدمج وظائف عديدة 

لمرافق الطرق.

اتهام رجل بسرقة بلويات بـ 90 ألف دوالر أعمدة إنارة ترصد
 مخالفات السير بالصين

إدنبرة/االستقالل:
 ال تتذكر امرأة اسكتلندية آخر مرة نعمت 
فيهـــا بهدوء كامـــل، فحتى فـــي غياب 
يمكنها  بالكامـــل،  الخارجية  الضوضـــاء 
سماع كل ما يحدث في جسدها، من صوت 
ضـــخ الدم داخـــل شـــرايينها، إلى حركة 

رموش عينيها.
وكانت جيما كيرنـــز (32 عامًا) قادرة على 
سماع جميع األصوات داخل جسمها منذ 
فترة طويلة، لكنها أدركت أنها ظاهرة غير 
طبيعية، عندما أخبـــرت والدتها عن ذلك 

وهي في سن المراهقة.
ومنذ ذلك الحين، بحثت جيما عن تفسير 

وعالج لهذه الحالة دون جدوى، ولم يتمكن 
األطباء من تشـــخيص هذه الحالة النادرة، 
واكتفوا بوصف بعـــض األدوية الخاصة 

بعالج مشاكل األنف واألذن.
واضطرت جيما إلى التخلي عن العديد من 
النشـــاطات، بما في ذلك الجري وممارسة 
الرياضة، حيث ينتج عـــن ذلك زيادة في 
معدل ضربات القلب، مما يجعلها تشعر 
بضغط كبير نتيجة ارتفاع صوت ضربات 

قلبها، بحسب موقع أوديتي سنترال.
واســـتمرت في هذه المعانـــاة حتى عام 
2016، عندمـــا انتقلت إلى غالســـكو في 
عـــام 2016، وتمكن طبيـــب مختص من 

تشـــخيص حالتهـــا بمرض نـــادر حمل 
اســـمها »جيما«، وينتج عـــن فقدان جزء 
من عظم صدغي صغيـــر في كلتا قناتي 
األذنيـــن، مما يؤثر على كل من ســـمعها 

وتوازنها عند التحرك.
وأوصـــى الطبيب بإجراء عمليـــة جراحية 
لها فـــي أقرب وقت ممكن مـــن أجل حل 
المشكلة، ولكن بعد إصالح أذنها اليمنى 
في ســـبتمبر (أيلول) مـــن العام الماضي، 
ســـيتعين عليها االنتظار حتى الشـــهر 
المقبل إلصالح أذنها اليســـرى، على أمل 
أن تختبـــر الهدوء الكامل للمرة األولى في 

حياتها.

االستقالل/ وكاالت:
لقيت امرأة مصرعها وأصيب 14 آخرون، جراء انفجار وقع في مقالة زيت أثناء احتفال في مدينة 

ألمانية.
ووفقا لما نشـــرته صحيفة "واشنطن بوســـت"، وقع االنفجار في مهرجان مخصص للطعام قرب 

مدينة فرويدنبرغ غربي ألمانيا.
ويعتقد محققو الشرطة األلمانية أن قطرات المطر التي سقطت على الزيت الساخن في المقالة 

أدت إلى االنفجار، لكنهم قالوا إن األمر سيستغرق عدة أيام حتى يصلوا إلى نتائج قاطعة.
وحســـب تقارير ألمانية، أصيب خمسة أشخاص بجروح وصفت بالخطيرة، وتوفيت امرأة من بين 
المصابين بعد تعرضها إلصابات خطيرة. وكان حوالي 100 شـــخص قد حضروا المهرجان، الذي 

نظم قبل األحد الماضي ويمثل بداية العمل في مخبز المدينة التقليدي.

مقالة زيت تحولإمرأة تسمع تدفق الدم في شرايينها
 مهرجانًا إلى مأساة
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