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القدس المحتلم/ االستقالل: 
قصفت مدفعيم االحتالل الصهيوني، مساء أمس الخميس، 
نقطم رصد تابعم للمقاومم الفلس���طينيم ش���رق مدينم غزة، 
بزعم إطالق صاروخ على المجلس اإلقليمي »أش���كول« جنوب 

األراضي المحتلم.
وأفادت وس���ائل إعالم محليم ب���أن مدفعيم االحتالل أطلقت 
ع���دة قذائف على نقطم رصد تابعم للمقاومم ش���رق مدينم 

غزة، دون الحديث عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
وف���ي وقت س���ابق، زعم جي���ش االحت���الل الصهيوني، أنه 
اعت���رض صاروخ���ًا أطلق من قط���اع غزة، صوب »أش���كول«، 
دون وق���وع إصاب���ات. وادع���ى المتح���دث باس���م جي���ش 
االحت���الل، أن »الجيش رص���د إطالق قذيف���م صاروخيم من 
قطاع   غزة باتجاه  المس���توطنات  عق���ب إط���الق صف���ارات 

اإلنذار«، مضيفا أنه تم إطالق صاروخ اعتراض نحو الهدف.

قصف إسةائيلي شةق غزة 
ززعم إطالق صاروخ على »أشكول«

القدس المحتلم/ الضفم الغربيم/ االستقالل: 
اقتحم عش���رات المس���توطنين الصهاينم صباح 
أم���س الخميس، المس���جد األقص���ى المبارك من 
ب���اب المغاربم، وس���ط انتش���ار لعناصر ش���رطم 

االحتالل اإلسرائيلي بداخل المسجد وعند بواباته 
الخارجيم، فيما  أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي، 
عن قرارات مصادرة جدي���دة لمئات الدونمات في 
جنين وطولكرم الخليل بالضفم الغربيم. واقتحمت 

مجموع���ات المس���توطنين ، س���احات المس���جد 
األقصى المبارك بمدينم القدس المحتلم. وذكرت 

دائ���رة األوقاف اإلس���الميم بالقدس 
المحتلم أن ش���رطم االحتالل أغلقت 

عشةات المستوطنين يدنسون األقصى.. واالحتالل 
يصادق على زناء 2342 وحدة استيطانية زالضفة

مسيةة تطالب المؤسسات الدولية زالتدخل الفوري لحماية األسةى
رام الله/ االستقالل: 

طالب مش����اركون في مس����يرة للقط����اع الصحي 
بمدينم رام الله مساندة لألسرى، أمس الخميس، 

بضرورة االفراج عن األسرى المرضى بشكل فوري، 
وضرورة تدخ����ل المؤسس����ات الدولي����م لحمايم 
األسرى. وشارك في المس����يرة التي رفعت شعار 

»األس����رى المرض����ى.. جريم����م ال تتوق����ف« وزارة 
الصحم، وتجمع القطاعات والنقابات 
والمكاتب الحركيم الطبيم والصحيم، 

الفصائل: عقد حوار وطني شامل مقدمة إلنجاح االنتخازات
غزة/ قاسم األغا: 

َأجَمعت الفصائل الفلس���طينيم على ضرورة عقد 
م انتخابيم لضمان  لقاء وطني شامل يسبق أي عمليَّ
إنجاح االنتخابات. ج���اء ذلك أمس الخميس، خالل 

لقاء "ش���بابّي" حول االنتخابات، عقدته مؤسس���م 
"بيت الصحافم" بمدين���م غزة، بحضور ممثلين عن 
مختلف الفصائل الفلسطينيم.  ودعا القيادي في 
حركم الجهاد اإلسالمي خضر حبيب إلى ضرورة عقد 

لقاء وطني ش���امل بمشاركم الكل الوطني؛ لالتفاق 
د القيادي حبيب  على آليم إلجراء االنتخاب���ات. وأكَّ

ف���ي كلمم له، موق���ف حركم الجهاد 
م   انتخابات عامَّ

ّ
بعدم المش���اركم بأي

القدس المحتلم/ االستقالل: 
أبلغت نيابم االحتالل اإلسرائيليم أمس الخميس محامي هيئم شؤون األسرى 

والمحرري���ن محمد محم���ود نيتها دفن جثماني الش���هيدين 
مصب���اح أبو صبيح وف���ادي قنبر في مقابر األرق���ام خالل األيام 

االحتالل ُيقةر دفن جثماني 
شهيدين زمقازة األرقام

الحية يؤكد ضةورة عقد لقاء 
وطني جامع قبل االنتخازات

د. عليان: الوحدة ضةورة وطنية لمواجهة 
التحديات التي تعصف زالقضية

دعوات لمقاطعة مارثون »السباق 
األكبة« التطبيعي زالقدس

غزة/ االستقالل: 
أك���د د. جمي���ل عليان القي���ادي في حركم الجهاد اإلس���المي على أن ش���عبنا 
الفلسطيني أكثر ما يكون للوحدة وإنهاء االنقسام لتحقيق أهدافه والمحافظم 

على ثوابته. وأوضح د. عليان خ���الل مهرجان أقامته دائرة العمل 
النسائي لحركم الجهاد اإلسالمي في محافظم شمال قطاع.

القدس المحتلم/ االستقالل: 
دع���ت اللجنم الوطنيم للمقاطعم (BNC) إلى مقاطعم »الس���باق 
األكبر« اإلسرائيلي-الفلسطيني التطبيعّي الذي تنّظمه مجموعم 

لماذا تضيق واشنطن و(تل 
أزيب) الخناق على »أونةوا«؟

غزة / محمد أبو هويدي:
من جديد تحاول دولم الكيان والواليات المتحدة األمريكيم إنهاء 
عم���ل وكالم الغوث وتش���غيل الالجئين »أون���روا« وإنهاء قضيم 

رام الله/ االستقالل: 
حذرت هيئم ش���ؤون األس���رى والمحررين في تقرير صدر عنها أمس الخميس 
من تفاقم الحالم الصحيم لألسيرة األردنيم الفلسطينيم هبم اللبدي (32 عامًا)، 
والت���ي تخوض اضرابها للي���وم 39 على التوالي. وأوضح���ت الهيئم في بيان 

»األورومتوسطي« يطلق حملة ضغط 
واسعة لإلفةاج عن مةعي واللبدي

هيئة األسةى تحذر من تفاقم 
الحالة الصحية لهبة اللبدي

جنيف/ االستقالل: 
وّجه المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان أمس الخميس خطابات ألطراف 
برلماني���م أوروبيم وأخ���رى باألمم المتح���دة، وحّثها على ممارس���م الضغوط 

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركم المقاومم اإلسالميم »حماس« خليل الحيم 

ضرورة عقد لقاء وطني جامع قبل إجراء االنتخابات؛ وذلك لتهيئم 
الحالم السياس���يم واالتفاق على جميع اإلج���راءات حتى نضمن 

مالية غزة: عام 2020 سيشهد 
تحسنًا في نسبة الةواتب

م�سرية للطواقم الطبية يف وزارة ال�سحة، ت�سامنًا مع الأ�سرى املر�سى يف �سجون الإحتالل برام اهلل اأم�س   ) وفا (
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غزة/ االستقالل: 
أكد د. جميل عليان القيادي في حةكة الجهاد 
اإلســــالمي على أن شــــعبنا الفلسطيني أكثة 
ما يكــــون للوحدة وانهاء االنقســــام لتحقيق 

اهدافه والمحافظة على ثوابته.
وأوضح د. عليــــان خالل مهةجان أقامته دائةة 
العمل النسائي لحةكة الجهاد اإلسالمي في 

محافظة شمال قطاع.
واشار الى أن انهاء االنقسام وتحقيق الوحدة 
خطــــوة ضةورية لتحقيق االهــــداف والحفاظ 
التي  التحديــــات  الثوابــــت ومواجهــــة  على 
تعصف بقضيتنا، مشــــددا علــــى أن الوحدة 
وخطوات انهاء االنقسام يجب أن تبدأ بإطفاء 

الحةائق المشــــتعلة في البيت الفلسطيني، 
مثل االنقسام، والسلطة، والتنسيق االمني مع 
العدو، والتطبيع اآلثم، قبل الذهاب والحديث 

عن االنتخابات.
 ولفــــت عليــــان الــــى أن مقاومــــة االحتــــالل 
اإلســــةائيلي ومقارعتــــه هــــو الحــــل الوحيد 
الستعادة وحدتنا الفلسطينية، مشيةًا إلى أن 
العالم بدون دولة االحتالل سيصبح أكثة أمنا 

واستقةارا.
وشــــدد على أن أهميــــة أن يةتكز المشــــةوع 
الوطني الفلســــطيني على ثالثية، اإلســــالم 
والجهاد وفلسطين، حتى ال نبقي حيارى في 

صحةاء التيه.

د. عليان: الوحدة ضرورة وطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالمضية

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلـــت قوات االحتـــالل اإلســـةائيلي فجة امس 
الخميس، 12 مواطنًا من الضفة، بينهم النائب في 

المجلس التشةيعي خالدة جةار.
ففي رام اللـــه اعتقلت قوات االحتـــالل فجة امس، 
النائب في المجلس التشةيعي عن الجبهة الشعبية 

خالدة جةار بعد مداهمة منزلها في رام الله.
 وذكةت مصادر فلســـطينية، أن قـــوات كبيةة من 
جيـــش االحتالل مكونة مـــن أكثة مـــن 70 جنديا 
و12 آلية عســـكةية اقتحمت منزل جةار، في منطقة 
اإلرســـال وســـط مدينة رام الله، في حوالي الساعة 
الثالثة فجةا بالتوقيت المحلي، واقتادتها إلى جهة 

مجهولة.
وُتعد جةار أبةز قيادات "الجبهة الشـــعبية لتحةية 
فلســـطين"، ثاني أكبـــة فصائل منظمـــة التحةية 
الفلســـطينية، وانتخبـــت عضـــوا فـــي المجلـــس 

التشةيعي الفلسطيني.

وأفةج عن "جةار" من الســـجون اإلسةائيلية في 28 
شـــباط/فبةاية الماضي، بعد اعتقـــال إداري دام 20 

شهةا.
كما اعتقلت قوات االحتـــالل الكاتب والقيادي في 
الجبهة، علي جةادات، من منزله في مدينة رام الله، 
والذي أمضى في سجون االحتالل أكثة من 14 عامًا 

في األسة، قضى معظمها في االعتقال اإلداري.
واعتقلت أيضًا كال من  المحةر ورد عبده من بلدة كفة 

نعمة، وعمار صباح من أم صفا غةب المدينة.
وداهمت قوات االحتالل منزلي األســـيةين ســـامة 

العةبيد ووليد حناتشة، وأخذت قياساتهما.
وأفـــادت مصادر محلية، أن جنود االحتالل فتشـــوا 
المنزلين الواقعين في حي الطيةة، إضافة إلى منزل 
المواطـــن شـــادي عميةة في حي بطـــن الهوى في 

المدينة.
وفـــي بيـــت لحـــم  اعتقلـــت قـــوات االحتالل 
اإلســـةائيلي، أمس الخميس، ثالثة شـــبان من 

مخيم عايدة، شمال المدينة.
وأفادت مصادر محليـــة، أن قوات االحتالل اعتقلت 
اراز أكةم الوعـــةة، وفادي أبو ســـةور، وعالء حميدان 
مطـــور، بعد أن داهمت منـــازل ذويهم في المخيم 

وفتشتها.
 ُيضاف إلـــى المعتقلين أحمد علي صبةي من كفة 
قليـــل قضاء نابلـــس، وثالثة آخةين مـــن محافظة 
طولكـــةم وهم: عبد القادر جوابـــةة (18 عامًا)، ومجد 
باسم الخارووف (18 عامًا)، ومنتصة أحمد أبو هشيم 
(23 عامـــًا)، عالوة علـــى اعتقال لحارس المســـجد 

األقصى سامة القباني.
وفي القـــدس المحتلـــة، اختطفت قـــوات خاصة 
إسةائيلية، الليلة الماضية، فتى من بلدة العيسوية.
وأفـــادت مصادر محلية، أن قوة خاصة إســـةائيلية 
"مستعةبون" تساندها قوات عسكةية، داهمت بلدة 
العيسوية واختطفت الفتى محمد خالد كليب (16 

عاما)، أثناء تواجده قةب حي آل عليان في البلدة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـةائيلي، مساء امس الخميس، ثالثة مواطنين بعد 
قمعها وقفة تضامنية مع األسةى أمام  باب العامود، أحد أبواب القدس المحتلة 

القديمة.
وقالت مصـــادر محلية إن جنود االحتالل المتمةكزين فـــي محيط باب العامود 
قمعوا وقفة تضامنية مع األسةى، واعتقلت  المحامية فةح بيادسة، والشاب عمة 

الخطيب والشابة دانا رويضي.

االحتالل يعتمل 3 
مواطنين عمب قمعه 

وقفة تضامنية بالمدس 

االحتالل يعتمل 12 مواطنًا بالضفة بينهم النائب »خالدة جرار«

صفد/ االستقالل: 
أعطب مســـتوطنون صباح أمس الخميس مةكبات فلسطينية وخّطوا شعارات 

عنصةية في قةية عكبةة بمدينة صفد في الداخل الفلسطيني المحتل.
وحسب موقع "عةب48"، فإن الشةطة اعتقلت اثنين بشبهة إيقاع أضةار بمةكبات 
عةبية وكتابة شـــعارات عنصةية ذات صلة بما حصل في مستوطنة "يتسهار" 

المقامة على أراضي جنوبي نابلس.
وذكة أنه تم ثقب إطارات المةكبات إضافة إلى رسم نجمة داوود، وكتابة شعارات 
تماثل مع المستوطنين المتطةفين في "يتسهار"، وأخةى بضمنها "فقط األغيار 

ُيطةدون من البالد"، في إشارة إلى العةب.
يذكة أن عكبــــةة التي تعتبة اليوم ضمن أحياء مدينة صفد قد ســــبق 
وأن تعةضت العتداءات عنصةية، كان آخةها في كانون األول/ ديسمبة 
الماضي، حيث أغلق متطةفون يهود المفةق المؤدي إليها، واعتدوا على 
أهلها ومنعوا من الدخول والخــــةوج منها، كما نفذت اعتداءات وأعمال 

تخةيب عنصةية.

مستوطنون يعطبون سيارات 
ويخطون شعارات عنصرية بصفد

غزة/ االستقالل: 
قال مكتب إســـماعيل هنية مساء أمس الخميس إن رئيس المكتب السياسي لحةكة المقاومة 
اإلســـالمية (حماس) أجةى سلسلة من االتصاالت مع عدد من القادة والمسؤولين على المستوى 
الفلسطيني والعةبي والدولي؛ لوضعهم في صورة آخة التطورات السياسية الفلسطينية، وخاصة 

فيما يتعلق بالموقف من إجةاء االنتخابات العامة.
وأوضـــح مكتب هنية في بيان وصل "االســـتقالل" أن رئيس حماس هاتف كالاً من األمين العام 
لجامعـــة الدول العةبية، ونائب وزية الخارجية الةوســـي، ووزية الخارجيـــة القطةي، وقيادة جهاز 
المخابةات العامة المصةية. وذكة أن هنية "اســـتعةض الموقف المســـؤول الذي اتخذته حةكة 
ا هذه الخطوة "منســـجمة  حماس والقوى الفلســـطينية باتجاه إجةاء االنتخابات العامة"، معتبةاً
مع قناعات الحةكة بضةورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء االنقســـام، وبناء النظام السياســـي 

الفلسطيني على أساس الشةاكة والخيارات الديموقةاطية".
وأكد رئيس المكتب السياســـي لحماس خالل هذه االتصاالت "أاّل مفة أمامنا كشعب فلسطيني 

من استعادة الوحدة في ظل األخطار المحدقة بقضيتنا، واألخطار المحدقة بالمنطقة".
ا من اإلحساس  وأشار إلى أن حماس "أبدت مةونة كبيةة باتجاه تذليل إجةاء هذه االنتخابات انطالقاً
بالمســـؤولية الوطنية وإدراك هذه المخاطة، على أن تجةى االنتخابات بمســـتوياتها المختلفة 
تشةيعية ورئاسية وصوالاً إلى المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك بشموليتها المناطقية في 

الضفة والقطاع والقدس، مةتكزة إلى مصفوفة االتفاقات، وخاصة اتفاق القاهةة".
وشـــدد على "ضةورة تحقيق موجبات تأمين القاعدة الصلبة لنجـــاح هذه االنتخابات وإجةاءاتها 

وسالمتها واحتةام نتائجها".
وأكد هنية أن "حماس سوف تحتةم النتائج، وتتعامل معها بشكل إيجابي كامل طالما توفة لها 

أسباب النزاهة والشفافية وتكافؤ الفةص في الضفة والقطاع".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
 (BNC) للمقاطعـــة الوطنيـــة  اللجنـــة  دعت 
إلـــى مقاطعة "الســـباق األكبة" اإلســـةائيلي-

الفلسطيني التطبيعّي الذي تنّظمه مجموعة 
"نةكض بال حدود" التطبيعّية، والمقّةر عقده 
في 8 تشـــةين الثاني/ نوفمبـــة في القدس 

المحتّلة.
وانطلقـــت مجموعة "نةكض بال حـــدود" عام 
2014 بمشاركة فلســـطينيين وإسةائيليين 

في القدس .
وحســـب ادعاء القائمين على المجموعة، فإن 
انطالقتها جاءت كنتيجـــٍة لـ "تفاقم العنف 
والعنصةية والتوتة فـــي القدس منذ صيف 
2014"، في إشـــارٍة إلى الهبة الشـــعبية التي 
انطلقت في أعقاب قتل وحةق المستوطنين 
للشـــهيد محمد أبو خضية من بلدة شعفاط، 
ودون أي ذكة لالحتالل العسكةي واالضطهاد 
اإلسةائيلي المةّكب ضد الشعب الفلسطيني 

فـــي القـــدس. وأكـــدت اللجنـــة الوطنية أن 
هذه المجموعـــات المشـــبوهة تأتي لتصّور 
االنتهاكات الممنهجة التـــي يةتكبها نظام 
االســـتعمار اإلســـةائيلي بحق أبناء الشـــعب 
الفلسطيني بالقدس، والمستمّةة منذ عقود، 
على أّنهـــا محض "توتة وعنـــف" انطلق منذ 
بضعـــة أعوام فقط، ويمكننـــا حّلها بالةكض 
سوية كون "الطةفان" يتحمالن مسؤولية هذا 

"العنف" و"الكةاهية".

رام الله/ االستقالل: 
قالـــت وزارة الخارجيـــة والمغتةبيـــن إن مـــا 
تسمى منظومة القضاء في "إسةائيل" ُتثبت 
من جديـــد أنها جـــزء ال يتجزأ مـــن منظومة 
االحتالل، وتعمل لتسهيل تنفيذ مخططاته 
ومشاريعه االستيطانية التوسعية في األرض 

الفلسطينية المحتلة.
وأضافـــت الـــوزارة فـــي بيان صحفـــي  أمس 
الخميس أن القضاء اإلسةائيلي يحاول شةعنة 

عمليات القمع والتنكيل والقتل والتضييقات 
بأشكالها كافة على المواطنين الفلسطينيين.
 ولفتت إلى أنه في جميع األحوال ال تنطلق 
تلــــك المنظومــــة القضائيــــة فــــي عملها 
وقةاراتها مــــن أية قوانين أو أنظمة ســــواء 

محلية أو دولية.
ا مـــن التقةية  وبينـــت أن هذا مـــا اتضح جلياً
الذي أصدره قبل أيام مةكز "بيتسلم" لحقوق 
االنســـان، الذي أكد أن النيابة العسكةية في 

"دولة االحتالل" أقدمـــت على إغالق 3 ملفات 
تحقيق في قتل شبان فلسطينيين على أيدي 

جنود االحتالل.
وأوضحــــت وزارة الخارجيــــة أن ذلــــك يأتي 
ا لدورها في التغطيــــة على جةائم  امتــــداداً
ا من إخفاء  جنود االحتالل ومســــتوطنيه بدءاً
األدلــــة وتوفية أبــــواب الهــــةوب القضائية 
للمجةميــــن والقتلة في إطــــار محاكم هزلية 

تؤدي إلى تبةئة القتلة.

هنية يجري سلسلة اتصاالت مع قادة 
عرب ودوليين بشأن االنتخابات

دعوات لمماطعة مارثون »السباق األكبر« التطبيعي بالمدس

الخارجية: المضاء اإلسرائيلي ُيواصل التغطية على جرائم االحتالل
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د على  أن إجةاء انتخابات للمجلس  لكنه شدَّ
مة التحةية الفلســــطينية من  الوطني لمنظَّ
أهّم الخطوات إلعادة تةتيب البيت الداخلي، 
الفًتــــا إلى أنها يجب أن تســــبق االنتخابات 

التشةيعية والةئاسية.
ــــن القيــــادي بـ"الجهاد اإلســــامي" أن  وبيَّ
رئيس لجنة االنتخابات المةكزّية حنا ناصة 
خــــال زيارتــــه األخيةة لقطاع غــــزة طةح أن 
تكون المّدة بين االنتخابات "التشــــةيعية" 

و"الةئاسية" "شهة أو شهةين". وفق قوله.
روؤية امل�ساحلة

ث باســــم حةكة "حمــــاس" عبد  أمــــا المتحدِّ
فق مــــع القيادي  طيف القانــــوع، فقد اتَّ اللَّ
"حبيــــب" حول ضةورة أن تســــبق أي عملية 
ــــة حالة من التوافــــق؛ لاتفاق على  انتخابيَّ

مجةيات إتمامها.
وفــــي كلمة لــــه باللقاء، عدَّ "القانــــوع" زيارة 
رئيــــس لجنة االنتخابــــات المةكزية للقطاع 
"خطــــوة ُأولــــى علــــى طةيق تةتيــــب البيت 

ة". الداخلي، وتحقيق الوحدة الوطنيَّ
وأوضــــح أن موافقــــة "حماس" علــــى إجةاء 
الوطني  اســــتجابة لإلجماع  االنتخابات جاء 
حول وجــــوب إجةائها، واستشــــعاًرا بحجم 

المخاطة والتحّديــــات التي تتهّدد القضية 
والمشةوع الوطني الفلسطيني.

الفلســــطيني  الشــــأن  إدارة  "إن  وقــــال: 
ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية 
الفلســــطينية تتطلــــب صوت شــــعبنا في 
االنتخابــــات واالســــتعانة بــــه وبــــكل قواه 
ة حةكته خوض  ة"، مشــــيًةا إلى جاهزيَّ الَحيَّ
و"الةئاسية" سواء  "التشةيعية"  االنتخابات 

كانت بشكل متزامن أو على التوالي.
ه إلــــى أن رؤيــــة الفصائــــل الثمانية  ونــــوَّ
ة لتةتيب  للمصالحة ُتعّد نقطة انطاق ُمهمَّ
البيت الداخلي، ومــــن بين ذلك االنتخابات، 
مضيًفا: "يجب أن نبني عليها وننطلق منها، 
ــــس لتحقيق مشــــةوع الوحدة  فهــــي ُتؤسِّ

المتكامل".
خيار ا�سرتاتيجي

من جانبــــه، القيادي في حةكة "فتح" مأمون 
سويدان قال "إن حةكته تنظة إلى االنتخابات 
والدعوة لها أنها اســــتحقاق وطني وشعبي 
ال بد منــــه، مؤكــــدًا أن "المصالحــــة وإنهاء 

االنقسام خيار استةاتيجي لدى حةكته".
وقال ســــويدان في كلمة له باللقاء إن "فتح" 
تلقت موقف "حماس" المعلن بشأن القبول 

ة"، مســــتدرًكا:  بإجــــةاء االنتخابات بـ "إيجابيَّ
"لكن أتمنى أن َيلقــــى موقفها هذا تةجمة 

ة". عمليَّ
وأوضــــح أن الهدف من الدعــــوة لانتخابات 
خلــــق قيــــادات فلســــطينية تؤمــــن بمبدأ 
الوطنية،  المســــؤولية  وتحمــــل  الشــــةاكة 
وتســــتطيع تجاُوز التحديات التي تعصف 

بالقضية الفلسطينية.
ة الشباب في  ونّوه القيادي بـ"فتح" إلى أحقيَّ
اهم  التمكين والتعبيــــة عن رأيهم، داعًيا إيَّ
إلــــى تةتيب صفوفهم وبلــــورة مفاهيمهم 
وأفكارهــــم ليكون لديهــــم تمثيل حقيقي 

في المجلس التشةيعي والنقابات.
تهيئة الظروف 

د عضو المكتب السياسي للجبهة  بدوره، جدَّ
الديمقةاطيــــة لتحةية فلســــطين طال أبو 
ظةيفــــة التأكيــــد علــــى ضةورة عقــــد حوار 
وطني شامل على مســــتوى األمناء العامين 
للفصائــــل (اإلطــــار القيــــادي للمنّظمــــة)؛ 
الظــــةوف السياســــية واالنتقال  لتهيئــــة 

لخطوة االنتخابات.
وقــــال أبو ظةيفــــة في كلمتــــه: "إن المةحلة 
المقبلة تتطلب استعادة الوحدة الوطنية، إذ 

أن التحديات التي يواجهها شعبنا تفةض 
إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني".

ا  وتابــــع أن االنتخابات يجب أن تكــــون ممّةً
كة  لتوحيــــد الحالــــة الفلســــطينية المتفكِّ
ًها إلى أهمّية إجةائها   نتيجة االنقسام، منبِّ
في قطاع غــــزة والضفة الغةبيــــة والقدس 

َتْين. المحتلَّ
حق د�ستوري و�سعبي

من جهته، قال القيادي بالجبهة الشــــعبية 
لتحةية فلسطين ماهة مزهة: "إن االنتخابات 
والوصول لصندوق االقتةاع حق دســــتوري 
وشعبي، مشّدًدا على الدعوة الُمسبقة لعقد 
اجتماع وطني لتحديد آليــــة إجةاء العملية 

االنتخابية.
وأضاف: "ندعو الجتماع قيادي شامل بوجود 
الةئيس محمود عباس؛ لتحديد األساسيات 
التــــي يجب أن تجــــةي عليهــــا االنتخابات، 
مطالبــــًا بإعادة "تفعيل منظمة التحةية على 
مبــــدأ الشــــةاكة وضخ دماء جديــــدة لتكون 

الممثل الحقيقي لشعبنا".
ولــــم ُيخــــِف مزهــــة وجــــود "مجموعــــة من 
باالنتخابات"،  التةحيــــب  اإلشــــكاليات رغم 
ب حالة  مؤكــــًدا أن إنجاح االنتخابــــات يتطلَّ

من التوافق الوطني، وســــط ضغط شــــبابي 
وشعبي وجماهيةي.

واإلثنين الماضي، غادر وفد لجنة االنتخابات 
ا ناصة، بعد عقد لقاءات  ة بةئاسة َحنَّ المةكزيَّ
مــــع حةكة "حمــــاس" والفصائــــل؛ تحضيًةا 

إلجةاء االنتخابات العامة.
قــــال ناصة خــــال مؤتمــــة صحفــــي ُقبيل 
مغادرتــــه القطاع: "نحن اآلن ســــائةون في 
اتجاه إجةاء انتخابات تشــــةيعية ورئاسية 
ونأمل في المســــتقبل أن نجــــةي انتخابات 

مجلس وطني".
وفي وقت الحق، أعلن رئيس حةكة "حماس" 
في قطاع غزة َيحيى الســــنوار على جاهزية 

حةكته الدائمة لانتخابات.
وقال الســــنوار  ُقبيل اجتماعــــه والفصائل 
االنتخابــــات:  لجنــــة  بوفــــد  الفلســــطينية 
"جاهزون دوًما لانتخابات، وســــنجعل منها 
رافعة لتصويب مســــارات استةاتيجية في 

تاريخ شعبنا".
تجدر اإلشــــارة إلى أن آخة انتخابات رئاسية 
فلســــطينية ُعقدت في عــــام 2005، بينما 
أجةيت آخة انتخابات تشــــةيعية (بةلمانية) 

عام 2006.

الفصائل: عقد حوار وطني شامل مقدمة إلنجاح االنتخابات
غزة/ قا�سم الأغا: 

اأَجَمعت الف�سائل الفل�سطينية على �سرورة عقد 
لقاء وطني �سامل ي�سبق اأي عمليَّة انتخابية 

ل�سمان اإجناح النتخابات. جاء ذلك اأم�س 
اخلمي�س، خالل لقاء "�سبابّي" حول النتخابات، 

عقدته موؤ�س�سة "بيت ال�سحافة" مبدينة 
غزة، بح�سور ممثلني عن خمتلف الف�سائل 

الفل�سطينية.  ودعا القيادي يف حركة اجلهاد 
الإ�سالمي خ�سر حبيب اإىل �سرورة عقد لقاء 
وطني �سامل مب�ساركة الكل الوطني؛ لالتفاق 
د القيادي  على اآلية لإجراء النتخابات. واأكَّ

حبيب يف كلمة له، موقف حركة اجلهاد بعدم 
ة )ت�سريعية  امل�ساركة باأّي انتخابات عامَّ

ورئا�سية(؛ "لأنَّنا نرف�س اتفاق اأو�سلو، وكل ما 
اأفرزه من �سرر لق�سيتنا و�سعبنا". 

غزة/ االستقال: 
أكـــد عضـــو المكتـــب السياســـي لحةكـــة 
الحية  المقاومة اإلســـامية "حماس" خليل 
ضـــةورة عقد لقـــاء وطني جامع قبـــل إجةاء 
االنتخابات؛ وذلك لتهيئة الحالة السياسية 
واالتفاق على جميع اإلجةاءات حتى نضمن 
نجاح العملية االنتخابية، ونحصنها من أي 
عقبات، وحتى ال يتكةر سيناريو االنتخابات 

البلدية عام 2016.
وقال الحية في حوار متلفز  أمس الخميس 
إن هذا اللقـــاء ضةوري جًدا لتحقيق اإلجماع 
الوطنـــي قبـــل االنتخابـــات، فـــا يعقل أن 
نذهب إلـــى صناديق االقتةاع با توافق، بل 
يجب االتفاق على كل اآلليات، ونةيد توحيد 
المحاكم والقوانين حتى نضمن أن تســـية 

العملية االنتخابية بكل ساسة.
وطالـــب الحيـــة بتوفيـــة ضمانـــات دولية 
الحتـــةام نتائـــج االنتخابـــات، منوًهـــا بأن 

اعتقـــال النائـــب خالدة جـــةار صباح أمس 
يضع شكوًكا حول مصية النواب القادمين، 
ومستنكةا اإلجةاءات التي اتخذتها السلطة 
بحق النـــواب الحاليين من قطـــع رواتبهم، 

ومساومتهم على إصدار جوازات السفة.
كما طالب الحية بإطـــاق الحةيات، وإيقاف 
الماحقـــات، ورفع العقوبـــات؛ حتى نذهب 
إلى االنتخابات بحةية، ويطمئن الناس بأنه 
ال توجد ماحقة قبل وأثناء وبعد االنتخابات.
وشـــدد على أن إجةاء االنتخابات في مدينة 
القـــدس مطلب وطني جامـــع، وأنه ال يمكن 

إجةاء أي انتخابات بدون القدس أو غزة.
وقال الحيـــة إن اتفاق القاهـــةة عام 2011 
تجـــاوز مةســـوم االنتخابات الـــذي أصدره 
الةئيس عبـــاس عـــام 2007، والذي ينص 
علـــى إجةاء االنتخابات الةئاســـية تزامًنا مع 

التشةيعية.
وأكد أن حماس ستكون إيجابية، ولن تعطل 

أي مةحلة، وستســـهل العمليـــة االنتخابية 
وفق الةؤية الوطنية المتفق عليها بدون أي 

تعقيدات.
وجـــدد الحيـــة التأكيـــد علـــى أن حماس 
التشةيعية  لانتخابات  ومســـتعدة  جاهزة 
والةئاسية، وستقبل نتائج االنتخابات مهما 

كانت، وأنها مطمئنة لخيارات شعبنا.
وأوضـــح الحيـــة أن حةكـــة حمـــاس أبلغت 
رئيـــس لجنـــة االنتخابات المةكزيـــة د.حنا 
ناصة موافقة الفصائل الفلسطينية وحةكة 
حمـــاس على طلب الةئيـــس عباس بإصدار 
مةســـوم رئاسي واحد يدعو إلجةاء انتخابات 

تشةيعية ثم رئاسية.
وأردف الحية: "ليســـت المـــةة األولى التي 
تبدي حماس مةونة، وتمـــد يدها لكل نداء 
وطنـــي يؤدي إلـــى وحـــدة حقيقية تحفظ 
فلســـطين ومقاومتها، وتؤدي إلى مستقبل 

زاهة".

القدس المحتلة/ االستقال: 
أبلغت نيابة االحتال اإلسةائيلية أمس الخميس محامي هيئة شؤون األسةى 
والمحةرين محمد محمود نيتها دفن جثماني الشـــهيدين مصباح أبو صبيح 

وفادي قنبة في مقابة األرقام خال األيام القليلة القادمة.
وأوضحـــت الهيئة أن نيابة االحتال ستةســـل رقم قبـــة كل منهما لعائلتي 

الشهيدين ومحامي الهيئة.
ونددت الهيئة بأشـــد العبارات، بهذه السياســـة الهمجيـــة، قائلًة: "إن هذا 
القةار العنصةي والمتطةف والذي يفوح باإلرهاب والكةاهية، جاء انسجاًما مع 
قةار ما تســـمى بالمحكمة العليا اإلسةائيلية الصادر قبل نحو شهةين والذي 
يجيز للسلطات اإلسةائيلية استمةار احتجاز جثامين الشهداء بصورة تخالف 

أسس القانون الدولي وآدمية اإلنسان".
وذكةت الهيئة أن ســـلطات االحتال اإلســـةائيلية تحتجز جثمان الشـــهيد 
مصباح أبو صبيح، الذي استشـــهد في تشـــةين األول 2016 بتهمة تنفيذه 
عملية إطاق نار في القدس أدت لمقتل جنديين، والشهيد فادي قنبة بادعاء 
تنفيذه عملية دهس بشـــاحنة بالقدس في كانون الثانـــي عام 2017، أدت 

لمقتل أربعة جنود من جيش االحتال.

االحتالل ُيقرر دفن جثماني 
شهيدين بمقابر األرقام

الحية يؤكد ضرورة عقد لقاء وطني جامع قبل االنتخابات
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )511/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: خالد 
محمود مصطفى مقداد من ســـكان غزة هويـــة رقم 910559384 بصفته 

وكيال عن: جمعة صبحي مصطفى اللحام  
بموجب وكالة رقم: 7537 /  2019 الصادرة عن خانيونًس

مالحظات: البيع على مساحة 560 متةا مةبعا
          موضوع الوكالة: إجةاء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 35 قسيمة 4 المدينة رفح
 فمن له أي اعتةاض بهذا الشأن عليه التقدم باعتةاضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــة يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء في إجةاءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  30/ 10/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )509/ 2019(

يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
محمد سلمان إبةاهيم قديح من سكان خانيونس هوية رقم 909743254 

بصفته وكيال عن: إبةاهيم سلمان إبةاهيم قديح
بموجب وكالة رقم: 2854 / 2019 الصادرة عن اإلمارات المتحدة

          موضوع الوكالة: إجةاء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 114 قسيمة 8 المدينة بني سهيال

 فمن له أي اعتةاض بهذا الشــــأن عليه التقــــدم باعتةاضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســــة عشــــة يوما من 
تاريــــخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســــوف يتم البدء فــــي إجةاءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إشــــكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين 
يتحمل الوكيل المســــؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  30/ 10/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )510/ 2019(

يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
مصباح مســـعود عبد صهيون من ســـكان غزة هوية رقـــم 900525932 

بصفته وكيال عن: رشاد مسعود عبد صهيون
بموجب وكالة رقم: 1368 / 2009 الصادرة عن دبي

          موضوع الوكالة: إجةاء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 639 قسيمة 54 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتةاض بهذا الشــــأن عليه التقــــدم باعتةاضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســــة عشــــة يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســــوف يتم البــــدء في إجةاءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إشــــكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين 
يتحمل الوكيل المســــؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  30/ 10/ 2019م

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

وأوضحت الصحيفة أنه في األســـبوع المقبل ستبدأ اللجنة 
الةابعة في الجمعية العامة مناقشـــات حـــول تجديد والية 
األونةوا للســـنوات القادمة ، ونظًةا ألن الغالبية التلقائية في 
األمم المتحدة ال تســـمح بإغالق الوكالة، تحاول "إســـةائيل" 

والواليات المتحدة تشديد الةقابة عليها وزيادة الشفافية.
وفي المناقشات األولية بين الوفدين اإلسةائيلي واألمةيكي، 
وبمســـاعدة الدول األخةى، تقةر تقديم شةطين أساسيين. 
أواًل، تقصية والية األونةوا، بحيث تجدد مةة كل سنة، وليس 
مةة كل ثالث ســـنوات كما هي اليوم ، والشةط الثاني الذي 
تنوي الدولتان إدخاله هو زيادة الشفافية، بحيث يتعين على 

األونةوا أن تنشة بالتفصيل جميع أنشطتها االقتصادية.
وقالت الصحيفة: ان المطالب الجديدة تةجع إلى الشـــبهات 
بالفساد في قيادة وكالة األونةوا، كما كشف عنها قبل بضعة 
أشهة في تقةية داخلي لألمم المتحدة ووسائل إعالم دولية.

وبحسب الصحيفة يأمل الوفد اإلسةائيلي في األمم المتحدة 
أن تـــؤدي قوة الواليات المتحدة، وكذلك رغبة الدول المانحة 

في معةفة طةيقة استخدام األموال، إلى إصالح الوكالة.
يذكة أنه في شـــهة تموز الماضي، كشـــفت أجزاء من تقةية 
أعدته دائةة األخالقيات في األونةوا والذي أشـــار إلى سلوك 
خطيـــة وفســـاد في الوكالـــة التي يفتـــةض أن تتعامل مع 
الالجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشةق األوسط. وفقًا 

للصحيفة.
وركز التقةية بحسب الصحيفة على األمين العام للوكالة، بيية 
كةينبول، واتهمه باســـتغالل منصبه لتةقية المقةبين منه، 
واستخدام موارد الوكالة للســـفة الباهظ التكلفة في جميع 

أنحاء العالم.
ويذكة أن إدارة تةامب تعمل ضد األونةوا منذ بداية تسلمها 
لمهامهـــا. ومـــن بين أمـــور أخـــةى، أعلنـــت وزارة الخارجية 
األمةيكية، في ســـبتمبة من العام الماضـــي، أن اإلدارة قةرت 

وقف تمويل وكالة الالجئين.
وقال الســـفية اإلســـةائيلي لدى األمم المتحدة داني دانون 
لصحيفة "يســـةائيل هيـــوم" إن "األونةوا تشـــكل عبئًا على 

المجتمع الدولي.
وزعم دانـــون ان األونةوا تســـتغل األموال العالمية لنشـــة 
الةوايـــات الكاذبـــة ضد دولة إســـةائيل، وتتجاهل بشـــكل 

منهجي تحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله.

حتٍد جديد
قال المدية العام لدائةة شؤون الالجئين الفلسطينيين في 
منظمـــة التحةية الفلســـطينية أحمد حنـــون: "إن من يحدد 
تفويـــض األونـــةوا هي األمم المتحدة وليســـت إســـةائيل 
والواليات المتحدة األمةيكية فهم يةيدون أن ينهوا قضية 
الالجئيـــن ويجعلوها من الماضي؛ لكن هذا أمة مســـتحيل 
في وجـــود تطبيـــق قـــةار 194 الخاص بقضيـــة الالجئين 
الفلســـطينيين والمجتمع الدولي ملتزم بدعم الالجئين، ألن  
تقديم الدعم والتبةعات شيء أساسي ومهم الستمةار عمل 

الوكالة ".
وأضاف حنون لـ "االســـتقالل"، أن هناك محاوالت إسةائيلية 
أمةيكية بوقف التفويض لكن المجتمع الدولي بأسةه يعطي 
إشـــارات مهمة باتجاه تجديـــد التفويض لصالـــح األونةوا 
وبأغلبية كبيةة ، وهناك خطة تحةك قامت بها  دائةة شؤون 
الالجئيـــن لمنظمة التحةية على عدة محـــاور منها دول عدم 
االنحيـــاز ومجموعة 70+ الصين وأيضـــا المجموعة العةبية 
وتـــم عقد اجتماع طـــارئ وتـــم وتوجيه رســـائل من خالل 

مجلس الوزراء العـــةب في هذا االطار وأيضا منظمة التعاون 
اإلسالمي".

وأوضح المدية العام لدائةة شـــؤون الالجئين، أن المســـاعي 
تقـــوم بهـــا االدارة االمةيكية و"اســـةائيل"  لـــن تؤثة على 
تفويض األونةوا ألنهما بذلـــك يقفان ضد المجتمع الدولي 
وضد الحقوق الفلسطينية، مشـــيةًا الى "اسةائيل" وأمةيكا 
يحاوالن تقييد التفويض وجعله من 3 ســـنوات إلى ســـنة 

واحدة.
ولفـــت حنـــون، الـــى أن الضغوط التـــي تقوم بهـــا امةيكا 
و"اســـةائيل" لن تجدي نفعًا ألن هناك قـــةارًا دوليًا بتجديد 
التفويض لـ"اونةوا" ؛ ولكن جهودهما ستستمة  في المةات 
القادمة في مواصلة الضغط وفي المقابل ســـوف يســـتمة 
الفلسطينيون في مقاومة تلك الضغوط والدفاع عن قضية 
الالجئين في كل المحافل الدولية والدبلوماسية والهيئات 

الحقوقية والقانونية. 
م�ساٍع مل تتوقف

بدوره أكد المختص في شؤون الالجئين د. عصام عدوان، أن 
هذا التنســـيق والتعاون بين اإلدارة األمةيكية واإلسةائيلية 

لم يتوقف يومًا بشـــأن تصفية كل الثوابت الفلســـطينية 
المتعلقـــة بملـــف المفاوضـــات النهائيـــة وأهمها قضية 
الالجئين وهذا ليس جديدًا، الفتا الى وجود حملة مماثلة  قام 
بهـــا االحتالل في عام 2012 إلقناع الكونجةس األمةيكي بأن 
االستمةار في دعم األونةوا وبقائها يهدد دولة الكيان وأنه ال 
بد من إجةاء تحديد وتعةيف لالجيء الفلسطيني بحيث إنه 
ال يمكن القبول بوجود 6 ماليين الجيء فلسطيني مسجلين 

في األونةوا. 
وأضاف عدوان لـ "االســـتقالل" ، أن هذه الجهود والمساعي 
لم تتوقف إلى اآلن، حيث اســـتجابت اإلدارة األمةيكية  لها  
في مطلع عام 2017 عندما أوقفت دعمها لألونةوا، والتنسيق 
األخية بين الواليات المتحدة ودولة االحتالل لوجود شـــعور 
ضمني أنهما لن يســـتطيعا وقف التمديد وبالتالي ذهبوا 
باتجـــاه التضييق على عمل األونـــةوا وتقليص مدتها من 3 

سنوات إلى سنة .
وشـــدد المختص في شـــؤون الالجئين ، أن مـــا تقوم بها" 
اســـةائيل" وأمةيكا خطية جدا ألن وقف المســـاعدات التي 
تقدمها األونةوا وإنهـــاء عملها يهدد حياة 6 ماليين الجيء 
فلسطين  وهذا سيعةض المنطقة للخطة ألن الوكالة تشةف 
على تعليـــم نصف مليون طالب فلســـطيني فـــي الداخل 
والخارج فضال عـــن تقديمها لالغاثـــات التموينية لمعظم 
الالجئين الفلســـطينيين ســـواء في الداخل أو في الشتات 
الفلسطيني والعالج واالهتمام بالمةضى وتقديم الخدمات 

الصحية.
وحول اســـتغالل دولة االحتـــالل  واالدارة االمةيكية لبعض 
التقارية التي اشارت إلى وجود شبهات فساد داخل الوكالة 
قال عـــدوان: " إن كالـــة الغوث هي مؤسســـة دولية وتتبع 
لألمم المتحدة وهي ليست مؤسسة فلسطينية  كي تتهم 
بالفساد ثم يتم وقف الدعم والتمويل فالذي يشةف عليها 

امةيكا والمجتمع الدولي".
واضاف المختص في شؤون الالجئين، أن الواليات المتحدة 
تتدخـــل في تعيينات الوظائف المهمـــة في داخل األونةوا 
وهذا يدعونا لتســـاؤل لماذا كانـــت أمةيكا معنية بتوظيف 
أشـــخاص فاســـدين في داخـــل األونةوا ليأتـــي اليوم الذي 

تستغل فيه وجود هؤالء الفاسدين إلغالق وكالة الغوث؟.

لماذا تضيق واشنطن و)تل أبيب( الخناق على »أونروا«؟
غزة / حممد اأبو هويدي:

املتح��دة  "اإ�سرائي��ل" والولي��ات  م��ن جدي��د حت��اول 
الأمريكية اإنهاء عم��ل وكالة الغوث وت�سغيل الالجئني 
»اأون��روا« واإنهاء ق�سية الالجئ��ني وت�سفيتها اإىل الأبد  

�ساه��د  عل��ى  والإجه��از  الأو�س��ط  ال�س��رق  منطق��ة  يف 
تاريخي وقانوين على نكبة �سعبنا الفل�سطيني من خالل 
تقيي��د التفوي���س املقدمة للوكال��ة الدولي��ة م�ستغلني 
بع���س �سبهات الف�ساد الت��ي مت احلديث عنها  قبل عدة 

اأ�سهر.  وقالت �سحيفة »ي�سرائيل هيوم« ال�سادرة اأم�س 
اخلمي���س: اإن الإدارة الأمريكي��ة ج��ددت م�ساعداته��ا 
لإ�سرائي��ل يف حربه��ا �س��د وكالة الأون��روا التي ترعى 

�سوؤون الالجئني الفل�سطينيني.
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )512/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
يوسف فايز ربيع المطوق من سكان خانيونس هوية رقم 802181776 

بصفته وكيال عن: هاني فايز ربيع المطوق 
بموجب وكالة رقم: 6366 / 2019 الصادرة عن قطة

          موضوع الوكالة: إجةاء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 89 قسيمة 3 المدينة خانيونس

 فمـــن له أي اعتةاض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتةاضـــه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشة يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البـــدء في إجةاءات فتح المعاملة. 
وفـــي حال تبين إشـــكاليات أو وفـــاة الموكل أو أحـــد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن اســـتخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ:  31/ 10/ 2019م

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

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )513/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1محمد هشام كمال كامل البغدادي من سكان بيت الهيا هوية رقم 956370639

-2 ايه حبيب محمود البغدادي من سكان بيت الهيا هوية رقم 936515352
بصفته وكيال عن: محمود حبيب محمود الكباريتي وهناء حبيب محمود الكباريتي 
بموجـــب وكالة رقـــم: 2423 / 2018 الصادرة عـــن تصديق خارجية من 
الكويـــت + 13396 / 2019 تصديـــق خارجية مـــن األردن + 972224 / 

2019 سند قبض من الكويت + 2048 / 2019 رقم السجل من األردن
 موضوع الوكالة: إجةاء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 978 قسيمة 18 المدينة جباليا
 فمن له أي اعتةاض بهذا الشأن عليه التقدم باعتةاضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشة يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســــوف يتم البدء في إجــــةاءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشــــكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســــؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  31/ 10/ 2019م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية

الموضوع تبليغات شرعية
الى المدعى عليه / سليم امين سليمان المصةي من خانيونس وسكانها 
ســـابقا ومجهول محل االقامة حاليا في المغةب _ يقتضي حضورك الى 
محكمة خانيونس الشـــةعية يوم الثالثاء الموافق 2019/12/3 الســـاعة 
الثامنة صباحا وذلك للنظة في الدعوى اساس 1071/2019 وموضوعها 
تفةيـــق للضةر من الغياب والمقامة عليك مـــن قبل زوجتك ومدخولتك 
بصحيح العقد الشـــةعي المدعية / فاطمة اعليان احمد كوارع المشهورة 
المصةي من الســـبع وسكان خانيونس وان لم تحضة في الوقت المعين 
او تةســـل وكيال عنك يجةى بحقك االيجاب الشةعي لذلك صار تبليغك 
حسب االصول وحةر في 3 من ربيع اول لسنة 1441 ه وفق 2019/10/31

قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
ال�سيخ احمد حممود عا�سور

جنيف/ االستقالل: 
وّجه المةصد األورومتوســـطي لحقوق 
خطابات  الخميـــس  أمـــس  اإلنســـان 
ألطـــةاف بةلمانيـــة أوروبيـــة وأخـــةى 
باألمم المتحدة، وحّثها على ممارســـة 
الضغـــوط علـــى ســـلطات االحتـــالل 
اإلســـةائيلي مـــن أجل إطالق ســـةاح 
مواطنْيِن أردنّيْيِن اعتقلتهما بشـــكل 
منفصل في سبتمبة/أيلول وأغسطس/

آب الماضييِن.
ومقّةه  األورومتوســـطي  المةصد  وقال 
جنيف في بيان له ، إنه أرسل خطابات 
إلى أعضاء لجنة العالقـــات البةلمانية 
مع »إســـةائيل« في البةلمان األوروبي، 
باالحتجاز  المعنـــي  األممي  والفةيـــق 
التعســـفي، وأطلعهما علـــى الظةوف 
المأساوية العتقال الشاب األردني عبد 
الةحمـــن مةعي والفتـــاة األردنية هبة 

اللبدي .
وعّبة في خطاباته عـــن قلقه البالغ إزاء 
ظةوف احتجاز الشـــاب مةعي المصاب 
بمةض الســـةطان، والفتاة اللبدي التي 

تخوض إضةاًبا مستمًةا عن الطعام منذ 
االعتقال  إلى  يوًما، وتحويلهمـــا   (39)

اإلداري لمدد متفاوتة.
وكانت قـــوات االحتالل اعتقلت مةعي 
(29 عاًما) من معبـــة الكةامة، في أثناء 
توجهـــه لحضـــور حفـــل زفـــاف أحد 
أقاربـــه فـــي الضفـــة الغةبيـــة يوم 2 
اعتقلت  الماضي، كما  ســـبتمبة/أيلول 
الفتـــاة اللبدي (32 عاًما) على »جســـة 
اللنبي« في أثناء ســـفةها مع والدتها 
وخالتهـــا لحضـــور حفل زفـــاف ابنة 
خالتها بالضفة الغةبية أيًضا يوم 20 

أغسطس/ آب الماضي.
وذكة أن محامي اللبدي كشـــف أخيًةا 
عـــن تعـــةض موكلته بعـــد اعتقالها 
للتفتيش شـــبه العاري، قبل أن ُيجةى 
تعصيب عينيها وتقييد يديها بقيود 
بالســـتيكية ورجليها بقيود حديدية، 

ونقلها لقاعدة عسكةية إسةائيلية.
وأضـــاف أن الفتـــاة اللبـــدي نقلـــت 
لمةكـــز تحقيـــق »المســـكوبية« ومنه 
إلـــى التحقيق فـــي معتقـــل »بيتاح 

تكفا«، وكالهما تصفه مةاكز حقوقية 
فلسطينية محلية بأنه »مسلخ بشةي«.

وأفاد محامي الفتـــاة األردنية للمةصد 
مدار  علـــى   موكلتـــه خضعـــت 

ّ
بـــأن

أســـبوعين »لتحقيـــق متواصـــل منذ 
حوالي التاســـعة صباًحا حتى الساعة 
الخامســـة فجًةا من اليـــوم التالي، في 
حين اســـتمة التحقيـــق معها حوالي 

ا«. (35) يوًما بظةوف قاسية جّدً
ضت إلى تعذيب  وبّين أن موكلته تعةَّ
نفســـي عنيف، إذ كانـــت تجلس في 
غةفـــة التحقيق من التاســـعة صباًحا 
وحتـــى الخامســـة فجًةا على كةســـي 
ب لهـــا آالًما  مقيـــدة ومةبوطة؛ ما ســـبَّ
شـــديدة في الظهة واأليـــدي والةقبة، 
في حيـــن كان المحققـــون يصةخون 
عليها بصوت عـــاٍل، ويبصقون عليها، 
وينعتونهـــا بصفـــات ســـيئة مثـــل 

»حقيةة، فاشلة، حشةة، قبيحة«.
المخابـــةات  أن  المةصـــد  وأوضـــح 
اإلســـةائيلية رفضت يوم 24 سبتمبة/ 
تت  أيلـــول إطالق ســـةاح اللبـــدي، وثبَّ

اعتقالها  إسةائيلية  عسكةية  محكمة 
اإلداري لمدة خمسة أشهة، دون الئحة 
اتهام معلنة، مشيًةا إلى أن المعتقلة 
اللبـــدي عةضت فـــي 8 أكتوبة الجاري 
ن  علـــى طبيب العيادة بالســـجن، وتبيَّ
أنهـــا تعانـــي نبضات قلب ســـةيعة، 
وأوجاع  األمـــالح،  ونقًصا شـــديًدا في 
معدة شـــديدة، وفي البدايـــة رفضوا 
إعطاءها ملًحا ولكن بعد فحص العيادة 
أقةوا إعطاءها ملًحـــا بالكمية المحددة 

منهم.
وذكة أن إدارة الســـجون اإلســـةائيلية 
نقلت المعتقلة اللبدي إلى مستشفى 
بمدينة حيفا شمالي  »بني تســـيون« 
دة األيدي واألرجل،  إسةائيل وهي مقيَّ
على إثة تةاجع قدرتها على شةب الماء، 
في 24 أكتوبة الجاري، لكن بعد خمسة 
أيام أعـــادة الســـلطات اإلســـةائيلية 
المعتقلة األردنية إلى معتقل الجلمة، 
ثم نقلتها أمس األربعاء مةة أخةى إلى 

المستشفى نتيجة لتدهور صحتها.
مةعـــي  المعتقـــل  وبخصـــوص 

جمعهـــا  التـــي  المعلومـــات  فـــإن 
األورومتوســـطي من عائلتـــه أظهةت 
أن ابنها بحاجة ماســـة لمتابعة طبية 
حثيثة لحالته، وإلجةاء فحوصات طبية 
دوريـــة من جةاء معاناته ســـةطاًنا في 
الخاليا الدهنية بالوجه منذ عام 2010.

وبحسب عائلته فإن سلطات االحتالل 
لـــم ُتجِة لـــه أي فحوصـــات طبية، ولم 
م لـــه أي جةعات عالجية، وتواصل  ُتقدِّ
تنفيـــذ عملية إهمال طبـــي متعمدة 

ضه للوفاة في أي لحظة. بحقه قد ُتعةِّ
وكانـــت محكمـــة إســـةائيلية حولت 
منتصف الشـــهة الماضـــي مةعي إلى 

االعتقال اإلداري لمدة أربعة أشهة.
التعســـفي  االحتجـــاز  أن  وأضـــاف 
واإلداري محظور وفًقـــا لما ينصُّ عليه 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان الذي 
ته األمم المتحدة، إذ يحظة بالمطلق  أقةَّ
في المادة التاســـعة منـــه أي تقييد 
تعسفي لحةيات األفةاد، وتنص المادة 
على أنه »ال يجوز القبض على أي إنسان 

أو حجزه أو نفيه تعسًفا«.

رام الله/ االستقالل: 
حذرت هيئة شـــؤون األســـةى والمحةرين في تقةية صدر عنها أمس الخميس 
من تفاقم الحالة الصحية لألسيةة األردنية الفلسطينية هبة اللبدي (32 عامًا)، 

والتي تخوض اضةابها لليوم 39 على التوالي.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن األســـيةة اللبدي يتم نقلها بشكل شبه 
يومي إلى مستشـــفى »بني تســـيون« اإلسةائيلي بســـبب التدهور الحاد على 
وضعهـــا الصحي، حيث تعاني في اآلونة األخيةة من صعوبة ببلع الماء وأوجاع 
شـــديدة بالمعدة وجفاف حاد، كما وتشـــتكي من انخفاض بنسبة السكة في 
الدم وخســـةت من وزنها أكثة مـــن 10 كغم، وهناك تحذيـــةات من اصابتها 
بمشاكل في القلب. وأضافت أن خالل تواجدها بالمشفى تعمد قوات االحتالل 

ابقاء اللبدي مقيدة اليدين والقدمين على سةية المشفى.
ولفتـــت أنه على الةغـــم من خطورة الوضـــع الصحي لألســـيةة اللبدي وآالمها 
وحاجتها للبقاء بالمشفى، إال أن إدارة معتقالت االحتالل تتعمد اعادتها بذات 
اليوم إلى زنازين »الجلمة«، واحتجازها بأوضاع قاسية بزنزانة مةاقبة بالكاميةات 
قذرة مليئة بالحشـــةات.   يذكة بأنه إلى جانب األســـيةة اللبدي يواصل ثالثة 
أســـةى آخةين معةكة األمعاء الخاوية رفضًا العتقالهم االداري، وســـط تةاجع 
ملحوظ على أوضاعهم الصحية، وهم كل من: األســـية اسماعيل علي ومضةب 
منـــذ 100 يوم، واألســـية أحمد زهةان ويخوض اضةابه منذ 40 يومًا، واألســـية 

مصعب الهندي والذي يواصل اضةابه لليوم 38 على التوالي.  

»األورومتوسطي« يطمق حممة ضغط واسعة لإلفراج عن مرعي والمبدي

هيئة األسرى تحذر من تفاقم 
غزة/ االستقالل: الحالة الصحية لهبة المبدي

طالــــب مدية مةكز األســــةى للدراســــات 
األسية المحةر د. رأفت حمدونة الخميس 
واالنســــانية  الحقوقيــــة  المؤسســــات 
المحلية والعةبية والدولية بالضغط على 
االحتالل اإلسةائيلي إلنقاذ حياة األسةى 

المضةبين عن الطعام .
ودعــــا د. حمدونة فــــي تصةيح صحفي 
إلى العمل على وقــــف االعتقال االداري 
المستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم 
اإلنســــان،  حقوق  ومبادئ  الديمقةاطية 

بدون الئحة اتهام وبملف سةى.
وأشــــار إلى بعض التفاصيل اإلنسانية 
في حياة المعتقل إســــماعيل علي (32 

عاًمــــا) من بلدة أبو ديس جنوب شــــةقي 
القــــدس المحتلــــة، كونه تةبــــى يتيًما 
وتوفي أبــــاه بعمــــة 10 ســــنوات، وهو 
البكة من إخوانه فتحمل مســــؤولية أكبة 
من ســــنه، وخطب قبــــل اعتقاله في 12 
يناية 2019 وخطــــط ليتزوج في فبةاية 
من نفس العام إال أن ســــلطات االحتالل 

اعتقلته.
ولفت إلى أن األســــية علي فسخ خطبته 
نتيجــــة االعتقــــال إدراًكا أن االعتقــــال 
اإلداري ليس لــــه يوًما محــــدًدا للحةية، 
ومعظم عائلته في الخارج يشــــعة دوًما 

بمعتةك الحياة دون دعم أو مساندة.
وأوضح أن األســــية علي خســــة من وزنه 

الكثيــــة، ويعاني مــــن آالم في المفاصل 
واخضةار فــــي يديه وقدميــــه، مع عدم 
وضوح في الةؤية، وضعــــف في القدرة 
علــــى الحةكــــة، وانخفــــاض فــــي دقات 
القلب، وتشــــققات جلدية نتيجة نقص 
الســــوائل، ويعانــــي مــــن التمديــــدات 

المتتالية لالعتقال اإلداري.
الــــكل  يقــــوم  أن  حمدونــــة  وتمنــــى 
المضةبين،  األســــةى  اتجاه  بمسؤوليته 
وخاصة المؤسســــات الةسمية واألهلية، 
وعلــــى أكثــــة مــــن مســــتوى (اإلعالمي 
والقانوني والجماهيــــةي) على الصعيد 
المحلــــى والعةبي والدولــــي حتى انقاذ 

حياتهم وتحقيق حةيتهم.

حمدونة ُيطالب بالضغط عمى االحتالل إلنقاذ حياة األسرى المضربين
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلي للق�ساء

مذكرة تبليغ 
املجل�س الأعلي للق�ساء 

لدي حمكمة بداية غزة  املوقرة
المســـتدعية(المحكوم لها) / جامعة األزهة غزة ومن يمثلها ، هوية رقم 
(٩٥٢٦٩٢٥٧٢)، وكيلها الدكتور /سالم حماد الدحدوح. المحامي ،من غزة 

_شارع األبةاج أجنادين (٣) مقابل مبني اإلسعاف .
المستدعي ضدها (المحكوم عليها) /نداء مصطفىمحمد تمةاز، سكان 

دية البلح_شارع السالم، هوية (٩٣٣٧٦١٩٦) ، مقيمة خارج البالد .
نوع الدعوى/حقوق مالية.

قيمة الدعوى/ (١١٢١٦٣دينار اردني) مائة وإثنى عشة ألف ومائة وثالثة 
وستون دينار  أردني.     في الطلب (١٥٥٩/٢٠١٩م)

في القضية الحقوقية رقم (٦٥٥/٢٠١٧م) محكمة بداية غزة
الى المستدعى ضده ( المحكوم عليها نداء مصطفى محمد تمةاز بما أن 
المســـتدعي ( المحكوم لها قد اقامت القضية الحقوقية المذكورة اعاله 

قد استحصلت على حكم بموجب القضية ٦٥٥/٢٠١٧ ) بداية غزة 
،وذلــــك بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٩م،والقاضي بالــــزام المدعى عليهما/ نداء مصطفى محمد 
تمةاز وســــعيد مصطفي محمد حسن تمةاز بصفتها الواردة في الدعوى متضامنين 
متكافلين بدفع مبلــــغ وقدره (١١٢١٦٣ دينار اردني ) مائة وإثنى عشــــة ألف ومائة 
وثالثة وســــتون دينار أردني للمدعية/ جامعة األزهة بغزة ويمثلها األستاذ الدكتور 
عبــــد الخالق الفــــةا مقابل حقوقها موضــــع الدعوى والزام المدعى عليهما بالةســــوم 
والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة. ونظةآ ألنك مجهولة محل اإلقامة في 
قطاع غزة ، وحســــب اختصاص محكمة بداية غزة في نظــــة القضية المذكورة أعاله،  
وعمآل بالمادة(٢٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠١ 
م، وبناء علي قةار الســــيد قاضي محكمة بداية غزة والقاضي بالســــماح لنا بتبليغك 
عن طةيق النشــــة المستبدل بالحكم الصادر المذكور اعاله . لذلك يقتضي عليك ان 
تتقدمي باعتةاضك ان وجد على الحكم المذكور اعاله خالل ثالثين يومًا من تاريخ هذا 
النشة ، وليكن معلومآ لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يحق للمستدعية(المحكوم لها) 
اتخاذ المقتضي القانون الالزم نحو تنفيذ الحكم الصادر المذكور اعاله حسب األصول 

باعتباره حكمًا نهائيًا قطعيًا بات واجب النفاذ. التاريخ:٣٠/١٠/٢٠١٩م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
الأ�ستاذ/ عمار قنديل.

االستقالل/ وكاالت: 
قالت منظمــــة العفــــو الدولية "أمنســــتي" إن 
تعذيب ضباط جهاز األمن العام اإلســــةائيلي 
"الشاباك" للمعتقل الفلسطيني سامة العةبيد 
أثنــــاء التحقيق معــــه تحت ســــتار أن القانون 
يســــمح بذلك، يفضــــح بوضوح مــــدى تواطؤ 
ســــلطات االحتالل االســــةائيلي بمــــا في ذلك 
القضاء في االنتهاكات المنهجية لحق اإلنسان 

في الحماية من التعذيب.
وقال نائب مديةة بةنامج الشةق األوسط وشمال 
أفةيقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي 
فــــي بيان صحفــــي، إنها "لفظاعة مشــــينة أن 
تواصل السلطات اإلسةائيلية بدءًا من الشاباك 
ومةورًا بالسلطة التنفيذية وصواًل إلى المحكمة 
العليا، السماح باستخدام التعذيب تحت غطاء 

القانون".
وأضاف "مــــن غية الجائز بمقتضى المعاهدات 
الدولية الملزمة قانونًا إلسةائيل تبةية التعذيب 
تحــــت أي ظةف مــــن الظةوف. وهــــذه القضية 

تفضح ادعاءات" إســــةائيل" باحتةام قضائها 
لحقوق اإلنسان على أنها مجةد ادعاءات زائفة."

وتعةض ســــامة العةبيد للضــــةب المبةح، عند 
اعتقاله على أيدي قوات االحتالل اإلســــةائيلي، 

وأثناء التحقيق معه الحقًا.
وأضــــاف حجــــازي "أن اســــتهداف المدنيين 
وقتلهم تعــــد جةيمة حةب. وما من شــــك في 
أن من يةتكبون أعمــــال القتل هذه وغيةها من 
االنتهاكات ينبغي أن يخضعوا للمســــاءلة عّما 
تقتةفــــه أيديهم. ولكن اللجــــوء إلى التعذيب 

أثناء التحقيق جةيمة تستحق العقاب أيضًا".
 وشــــدد أنه يتعين على ســــلطات االحتالل أن 
للتعذيب  المنهجــــي  تضع حدًا لالســــتخدام 
وأن تضمــــن إخضاع المســــؤولين عن تعذيب 
سامة العةبيد، بمن فيهم أولئك الذين أصدروا 
األوامة بتعذيبه والمسؤولين عنهم في الجهاز 

للمحاسبة".
واختتم حجازي "إن ادعاءات ‘القنبلة الموقوتة' 
ال صلة لها بأي صورة من الصور بالتحقيقات في 

التعذيب، المحظور حظةًا مطلقًا. ولذا فال ينبغي 
أن يتم اللجوء إلى مثل هذه االدعاءات بأية حال 
عند اتخاذ القةار بمقاضاة من مارسوا التعذيب".

يذكـــة أن جهاز "الشـــاباك" قبض على ســـامة 
العةبيد العضو في "الجبهة الشـــعبية لتحةية 
فلســـطين" للمةة األولى في ٢٦ آب/ أغســـطس 
مع ثالثة شـــبان آخةيـــن بالعالقة مع مقتل رينا 
شنيةب بالقةب من مستوطنة دوليف في الضفة 
الغةبية، في ٢٣ آب/ أغسطس. وفي ٢ سبتمبة/
أيلول، أصدرت محكمة "عوفة" العســـكةية أمة 
اعتقال إداري لثالثة أشهة ضده، ولكنها عادت 

في جلسة الحقة وأمةت باإلفةاج عنه.
وفي ٢٥ أيلول/ ســــبتمبة اعتقلت وحدة خاصة 
تابعــــة لقــــوات االحتالل علــــى العةبيد مجددًا 
وانهالت عليه بالضــــةب أثناء القبض عليه. ثم 
اقتياده إلى مةكز التحقيقات التابع لـ"الشاباك" 
في المســــكوبية بالقدس ومنع مــــن االتصال 
بمحاميه، وفي ٢8 أيلول/ سبتمبة، ُنقل إلى أحد 

مستشفيات القدس.

رام الله/ االستقالل: 
طالب مشــــاركون في مســــيةة للقطــــاع الصحي 
بمدينة رام الله مساندة لألسةى، أمس الخميس، 
بضةورة االفةاج عن األسةى المةضى بشكل فوري، 
وضــــةورة تدخل المؤسســــات الدوليــــة لحماية 

األسةى.
وشارك في المســــيةة التي رفعت شعار "األسةى 
المةضى.. جةيمة ال تتوقف" وزارة الصحة، وتجمع 
القطاعات والنقابــــات والمكاتب الحةكية الطبية 
والصحية، ومحافظة رام الله والبيةة، والمؤسسات 

التي تعنى باألسةى.
وقالــــت محافظ رام اللــــه والبيةة ليلــــى غنام، إن 
األسةى بحاجة إلسناد ولفعل مقابل تضحياتهم 
بســــنوات عمةهم، خاصة المةضــــى والمضةبين 

الذين تنتظةهم عائالتهم ليعودوا إليهم.
من جهتهــــا، دعت وزيــــةة الصحة مــــي الكيلة، 
المؤسسات الدولية لزيارات السجون اإلسةائيلية، 
والتدخــــل العاجــــل إلنقاذ حياة األســــةى خاصة 
المةضى، مشــــددة على ضةورة تكثيف الصليب 
األحمة زياراته للســــجون، وإلزام سلطات االحتالل 

باالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االسةى.
وأضافت أن الحةكة األســــيةة قدمت ٢٢١ شهيدًا 
منذ عام ١٩٦٧، ومئات األســــةى المحةرين الذين 

ورثوا من السجون األمةاض.

ولفتت إلى أن هناك ٧٠٠ أســــية بحاجة للتدخل 
العاجــــل إلنقــــاذ حياتهم، وكافــــة الوقائع تؤكد 
أن االحتــــالل يتعمد إلحاق األذى باألســــةى، وزرع 
األمةاض في أجسادهم، كما ال يقدم لهم الةعاية 
الطبيــــة المطلوبــــة والمكفولة فــــي االتفاقيات 

الدولية.
بدوره، قال رئيس هيئة شــــؤون االسةى قدري أبو 
بكة، إن الطواقم الطبية في السجون اإلسةائيلية 
كانت جزءًا من معاناة األسةى، وما يعانيه األسةى 

ال يعتبة إهماال طبيا بل تعمد وسياسة ممنهجة 
ضد األسةى. وأضاف أن أعداد المعتقلين منذ عام 
١٩٦٧ بلغ مليون أســــية، و١٦ ألف أسيةة، مطالبا 
المنظمــــات الدوليــــة بحماية األســــةى وبضةورة 

االسناد الشعبي لهم.
وأضاف: "هناك ٦٠ شهيدا خالل التحقيق، و٧٣ 
شهيدا خالل االعتقال، مطالبا العالم والمؤسسات 
والمنظمــــات الدوليــــة التدخل لحماية األســــةى 

والضغط لإلفةاج عن األسةى المةضى".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفةجت سلطات االحتالل اإلسةائيلي، مساء 
امس الخميس، عن األسية المقدسي ضةغام 
محمد فهد األعةج، بعد ١٩ عاما من االعتقال 

من حاجز الجلمة في جنين.
وكان فـــي اســـتقبال األســـية األعـــةج (٣٩ 
عاما) من ســـكان بلدة الســـواحةة الشةقية، 
لدى خةوجه من الســـجن، كوادر حةكة فتح، 

وفعاليـــات محافظة جنيـــن، قبيل توجهه 
إلـــى بلدتـــه. وكان األعـــةج اعتقـــل بتاريخ 
٢٠٠٠/١١/٢، وتنقـــل بيـــن كافـــة ســـجون 

االحتالل اإلسةائيلي.

مسيرة تطالب المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لحماية األسرى

االحتالل يفرج عن األسير المقدسي األعرج بعد  اعتقال19 عامًا 

أمنستي : تعذيب سامر العربيد يتم بغطاء قانوني

القدس المحتلة/ االستقالل: 
منعت سلطات االحتالل اإلسةائيلي، امس الخميس، عضًوا في 
البةلمان األلماني من دخول قطاع غزة؛ دون تقديم أي مسوغات 

أو تبةيةات لذلك المنع.
وقال النائب األلماني، أخيم كيســـلة، فـــي تصةيح له امس: إن 
حكومة "تل أبيب" رفضت طلبـــه الدخول إلى قطاع غزة، مؤكًدا 
أن االحتـــالل منع كذلـــك الممثل األلماني العـــام في األراضي 

الفلسطينية من زيارة المؤسسات اإلنسانية في غةة.
وأفاد كيســـلة، أنه كان من المقةر أن "تســـتغةق الزيارة يومين 
اثنين، نقوم فيهما بتفقد المؤسسات الحاصلة على التمويل 
األلماني من أجل تعزيز التعاون اإلنمائي وتوفية الماء والةعاية 

الصحية".
وتابع: "ما ينطبق على القواعد العســـكةية األلمانية في تةكيا 
يجـــب أن ينطبق على نحٍو مماثل على المشـــاريع اإلنســـانية 
األلمانية في غزة"، مناشـــًدا حكومة ألمانيا "االعتةاض بشـــدة 
على الةفض المســـتمة للحكومة اإلسةائيلية في إعطاء الوفود 

األلمانية تأشيةات السفة إلى قطاع غزة".
ونّبـــه البةلماني األلمانـــي إلى "المحاوالت المتكـــةرة للحكومة 
اإلســـةائيلية إلخفـــاء الوضع الكارثي في قطاع غـــزة عن أنظار 
العالم"، مشـــيًةا إلى انتهاكات يقوم بها االحتالل فيما يخص 

ملف المةضى والسماح لهم بالسفة لتلقي العالج.
ا هائاًل على  وأردف: "المياه الملوثة في غزة تشـــكل خطًةا صحّيً
الســـكان هناك، ولهذا الســـبب خططُت لزيارة محطة مياه تم 
تمويل تشييدها من الحكومة األلمانية بقيمة 8٥ مليون يورو. 
تتمتع هذه المحطة بأهمية وجودية بالغة؛ نظًةا ألهمية تزويد 

أهالي غزة بالماء".
واســـتدرك: "من غية المقبول أن تتدخل الحكومة اإلسةائيلية 
في تلك المشاريع ورفض طلبات استيةاد مواد البناء المةتبطة 

بذلك".

االحتالل يرفض السماح 
لبرلماني ألماني بدخول القطاع

القدس المحتلة/ االستقالل: 
رفض زعيم حزب "إسةائيل بيتينو" أفيغدور 
ليبةمــــان مقتةح دعــــم حزبه لحكومــــة أقلية 
يتزعمها رئيس تحالف "أبيض– أزرق" بيني 

غانتس، والذي يضم األحزاب العةبية.
وقال ليبةمان في حديــــث إذاعي صباح أمس 
الخميس إن القائمة العةبية المشتةكة تمثل 

الطابور الخامس في الكنيســــت، مضيفا أنه 
ال يمكــــن الجلوس معها فــــي حكومة واحدة، 
والفةصة الوحيدة لتشــــكيل حكومة هو عبة 

حكومة وحدة فقط.
الحكومــــة  رئيــــس  أن  ليبةمــــان  وتحــــدث 
اإلســــةائيلي الحالي بنيامين نتنياهو معني 
بانتخابــــات ثالثة بعد فشــــله في مســــاعي 

تشــــكيل الحكومــــة. وفي الســــياق، يواصل 
غانتس جهود تشــــكيل حكومة إسةائيلية 
جديدة، بعد تكليفه رســــميًا بهذه المهمة، 
في الوقت الذي لم تتقدم مفاوضات تشكيل 
الحكومة خطوة واحدة حتى اآلن، ويخشى من 
فشل مساعيه، وبالتالي الذهاب نحو انتخابات 

ثالثة في أقل من عام.

ليبرمان يرفض حكومة أقلية بالتعاون مع األحزاب العربية
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مةة اخةى تةاجعت االدارة االمةيكية عن قةارها بفةض ما تسمى بصفقة القةن على المنطقة, 
واجبار الفلســـطينيين على القبول بها, وقال جيسون جةينبالت مستشار الةئيس األميةكي 
دونالـــد تةامـــب إن الوقت غية مالئم اآلن لإلعالن عن خطة الســـالم المةتقبة بين إســـةائيل 
والفلســـطينيين. وأعةب عن أمله أن يتم نشـــة الخطة في وقت الحق عندما تسمح الظةوف، 
ألن جهـــودًا كبيةة بذلت لوضعها. هذا التةاجع االمةيكي عن الصفقة المشـــؤومة جاء بفعل 
الةفض الةسمي والشعبي الفلسطيني لهذه الصفقة والسعي بكل السبل إلفشالها, وتعةية 
مواقف كل االطةاف الةسمية التي تتعاطى معها, وبالتالي دخلت الصفقة بةمتها في دائةة 
»النكبات« وبات التعامل معها في األوساط الشعبية العةبية واالسالمية والفلسطينية يوازي 
التعامل مع اتفاقية سايكس بيكو, او وعد بلفور المشؤوم, او اتفاقية اوسلو الفاشل, فكل ما 
تطةحة االدارة االمةيكية من مبادرات وصفقات على الفلسطينيين يدخل في دائةة التشكيك 
والتنقيح والبحث, الن امةيكا ليســـت وســـيطا نزيها, وهى منحازة كليـــا لمصالح االحتالل 
الصهيوني, وتسعى دائما لتمةية سياسته بالضغط والتةهيب احيانا والخداع احيانا كثيةة.  
مستشـــار الةئيس األميةكي  جيســـون غةينبالت قال »ال أعتقد أن الظةوف يمكن أن تكون 
مثالية في أي وقت لنشـــة الخطة، لكن ســـيكون األمة تةاجيديا لكل األطةاف إذا لم تة النور. 
أعتقد أن هناك الكثية من المنافع التي ســـتعود على إســـةائيل والفلسطينيين والمنطقة 
بأكملها من هذه الخطة، ولن يكون من السهل على كل األطةاف االتفاق، لكن عندما سنعلن 
عنها ســـيدرك الجميع أننـــا عملنا بمثابةة، وثمة حلول للجميع، لكـــن الطةيق للوصول إليها 
ســـيكون طويال ومعقدا«, هـــذه التصةيحات الملغمة تحتاج الى تنقيـــح, فكل كلمة قالها 
غةينبالت كان يعنيها تماما, فهو يهدد ان الصفقة ان لم تة النور فالبديل سيكون تةاجيديا 
أي مأساويا لكل االطةاف, فهل االسى سيأتينا نحن الفلسطينيين من ناحية االسةائيليين ام 
االمةيكان, فكل المأسي التي يعيشها شعبنا الفلسطيني تقف خلفها امةيكا و«اسةائيل«, 
وصفقة القةن التي يةيدنا غةينبالت ان نتعامل معها هي المأســـاة بعينها, فهي تهدف 
لتصفية القضية الفلســـطينية وتمةية مخطط التوسع االســـتيطاني في الضفة بعد ضم 
القدس إلسةائيل, فهل هناك تةاجيديا اكثة من ذلك يا سيد غةينبالت,ام ان هذا فصل من 

فصول التهديد والتهويل والخداع .
ثم يمضي غةينبـــالت بحديثة لينتقل من التةهيب الى التةغيـــب بالقول, ان هناك منافع 
علـــى الجميع, لكننا كفلســـطينيين نعةف ان منافعنا ان صح ان نســـميها منافع, تنحصة 
فـــي الزاوية المالية واالقتصادية ويتحكم فيها االحتالل الصهيوني بحكم اتفاقية باريس 
االقتصادية, اما المنافع الحقيقية فهى لالحتالل وتشـــمل التوسع االستيطاني, ومصادرة 
االراضي, وتهجية الفلســـطينيين خصوصا من القدس, وتقســـيم المسجد االقصى زمانيا 
ومكانيا, والتخلص من وعد حل الدولتين بإقامة كونفدرالية مع االرض, اما مكاسب المنطقة 
كلها فتتمثل في ســـيطةة امةيكا واســـةائيل على مقدرات االمة السياســـية والعســـكةية 
واالمنيـــة واالقتصادية والثقافية, مقابل حماية العـــةوش المهتةئة والصدئة من االنهيار, 
»لكن الوصول الى هذا الطةيق ســـيكون صعبا ومعقدا« كما يقول غةينبالت, ذلك ألنه يعلم 
ان هناك تيار مقاوم للتدجين والتطبيع واالنهيار, تيار قادر على الصمود والتضحية والفداء, 
هذا التيار هو الذي يقف اليوم بشموخ في وجه صفقة القةن, وهو الذي اجبة جةيد كوشنية 

على تأجيل طةحها سابقا, ويجبة اليوم جيسون غةينبالت على تأجيل طةحها مةة اخةى.
 لن يستطيع احد تمةية »صفقة القةن« بعد ان عال النداء »افشلوا صفقة القةن« ألنها تهدف 
لتصفية قضيتنا الفلسطينية وانهائها, فاســـتجاب شعبنا لهذا النداء, وانطلق بفصائله 
ومقاومته لتفجية مســـيةات العودة الكبةى في وجه االحتالل والشةوع بعمليات فدائية في 
الضفـــة والقدس والتي لن تتوقف اال بتحقيق االهداف, ســـتضيع احالمكم بتمةية صفقة 
القةن, كما ضاعت احالم نابليون الذي وقف يوما على اسوار عكا والقى بقبعته لينعي احالمه 

بعكا ويقول » تحطمت أحالمي على أسوارك يا عكا، سالٌم عليِك... سالٌم ال لقاء بعده«. .   

أفشلوا صفقة القرن

رأي

تمــــة علينا اليــــوم الذكةى الجهاديــــة الثانية الستشــــهاد األخ 
والصديق/ عةفات أبو عبد الله، ونائبه الشهيد / حسن أبو حسنين 
وثلة من خيةة أبناء سةايا القدس وكتائب القسام، نستذكة فيها 
جهادهــــم وتضحياتهم وعملهم، فشــــهداء نفق الحةية يحيون 
فينــــا شــــعلة المقاومة والجهــــاد، ويعيدون تذكيةنــــا بغايتهم 
السامية التي أبصةت أرضنا المحتلة عام 1948 مجددة عناق أرواح 

أبناء فلسطين بذرات تةابها في نفق الحةية.
نفق الحةية الذي حمل قضية األســــةى العناوين الحية للتضحية 
والبذل، كان تعبية ســــةايا القدس الصادق على ما تشــــغله هذه 
القضية في أذهان قادتها ومثلت محاولة منهم لتحةية األســــةى 
الذي لن يتحقق إال بأسة مزيٍد جنود االحتالل، ومثل محاولًة لكسة 
حالــــة التةقب واالنتظــــار التي تخللت التعامل مع ملف األســــةى 
الذيــــن لم تزل نضاالتهم وإضةاباتهــــم وتضحياتهم حيًة حتى 

يومنا هذا.
جوف نفق الحةية كان شــــاهدًا على جهاد واجتهاد المجاهدين 
في وحدة النخبة في ســــةايا القدس وهم يواصلون الليل بالنهار 
لمواكبة هذا العمل النوعي المقاوم، فكان استشــــهادهم تذكيةًا 
لنا بعظم رجال األنفاق وفضلهم وسبقهم. فطوبى ألخفياء العمل 
المعةوفيــــن عند الله تعالى. طوبى لةجــــال األنفاق وطوبى لجنود 

سةايا القدس المجهولين في كل المواقع والساحات.

جوف نفــــق الحةية كان المحل الذي اختلطت فيه دماء شــــهداء 
ســــةايا القدس بشهداء كتائب القســــام معلنًة أن المقاومة على 
قلــــب رجٍل واحٍد وإن حاول االحتالل تعكية صفوها، فليس هناك 

أقوى من رباط الدم بين اإلخوة.
أياٌم عجاٌف مضت وباطن األرض لم يزل شــــاهدًا على قيادة سةايا 
القدس التي نذرت نفســــها وروحها وعائالتها ومنازلها وال تزال 
تقدمها فداًء لفلسطين ولألسةى لتنطلق مهجهم مدويًة ومذكةًة 
لمــــن اتهموها بالتقصية وســــلطوا ســــهام نقدهــــم على بعض 
القشور واألخطاء السطحية أن باطن األرض يحتضن خيةة قادتها 
ومجاهديهــــا وإن قســــي عليهم مــــن في ظاهةها وكأنما نســــوا 
أو ُأْنســــوا قيةاط الفضل الذي حازته الســــةايا بجهادها ونضالها 
وتةبعها على ذروة ســــنام الدين، فمــــن منا ال يذكة عصام بةاهمة 
وحمزة الســــمودي ولؤي الســــعدي وهبة دراغمة وهنادي جةادات 

والمئات من الشهداء واألسةى والجةحى.
فةوحا الشــــهيدين عةفات أبو عبد الله عضو المجلس العســــكةي 
لسةايا القدس ونائبه حسن أبو حسنين اللتان فاضتا إلى بارئهما 
تشــــةيان نفســــهما ابتغاء مةضات الله وغيةها مــــن أرواح القادة 
الشــــهداء األحياء والمجاهدين الصادقين التي ستفيض في كل 
ثغة جهادي ســــتكون شاهدًة على إخالص هذا المسية الجهادي 
للســــةايا، امتدادًا لسلســــلة الشــــهداء القادة صالح أبو حسنين 

ودانيال منصور وأبو الوليد الدحدوح وماجد الحةازين وأبو مةشــــد 
ومحمد الشيخ خليل وبشية الدبش والقائمة ال تنتهي.

فســــةايا القدس التي أذاعــــت صيت الجهــــاد والمقاومة بعد أن 
أخفاه قطار التطبيع والمســــاومات لم تزل تبذل الغالي والنفيس 
مــــن دماء قادتها ومجاهديها على مة الزمان، مةشــــدًة الصادقين 
صوب القــــدس ومآذنها ومصححــــًة وجهة الكثيــــة، وهي اليوم 
أصبحت رقمًا صعبًا أمام االحتالل ووزنًا إقليميًا ال يمكن التغاضي 
عنه أو اســــتثنائه من قبل أية جهة كانت. في هذا اليوم نستذكة 
إخوة أعزًة علينا، ونبةق التحية العســــكةية الالئقة إلى الشــــهداء 
الةاحلين، وكذلك إلى الشهداء المنتظةين من القادة والمجاهدين 
في سةايا القدس وغيةها من األجنحة العسكةية المقاومة، ونقول 
لهم إننا لن ننزع أبدًا بيعة دمائكم وأرواحكم وأشالئكم، أو نهلك 

دونها.
وفــــي حديثنــــا عن مآثة الشــــهداء نســــتذكة شــــهيدا عزيزا من 
المقدســــيين األحةار إنه الشــــهيد البطل معتز حجــــازي أيقونة 
الجهاد المقدســــي ورأس حةبة في الدفاع عن األقصى الشــــةيف 
، كيــــف ال وهو من أخذ القةار الشــــجاع باســــتهداف رأس الشــــة 
والعدوان. َوَعَبد بتلك الةصاصات طةيق السائةين نحو القدس من 
بعده. رحم الله الشــــهداء رحمة واســــعة وأسكنهم فسيح جناته 

وألحقنا بهم مقبلين غية مدبةين.

كثية هي المعارك التي خاضتها الســـلطة الفلســـطينية مع دولة 
الكيان وخةجت منها السلطة بأقل من خفي حنين.

فـــي معةكـــة ذات المقاصة وقف عباس وامســـك الســـيف وأعلن 
للجميع انه لن يســـتلم المقاصة اال اذا أوقفـــت دولة الكيان خصم 
األمـــوال التي كانت تخصمهمـــا من أموال المقاصـــة والتي كانت 

مخصصة ألهالي األسةي والشهداء.
فما الذي حدث ؟

بعد عدة أشـــهة مـــن الةفض وما رافق ذلك من امتناع عن اســـتالم 
المقاصة دخل عباس ومن خلفه حســـين الشـــيخ من الشـــباك ولم 
يدخل من الباب واستلم المقاصة ولكن بطةيقة ملتوية وفيها كثية 
من الفذلكة والفهلوة السياسية فلم يتم استالمها بصورة مباشةة 
بـــل اتفاقية تبادل خصم مخصصـــات الكهةباء التي كانت توردها 
السلطة باإلضافة إلى ضةيبة المحةوقات وبقي الخصم من قبل دولة 
الكيان ولـــم تةجع أموال المقاصة كاملة وبقـــي الثابت الوحيد عند 

عباس وهو وقف رواتب الجةحى األسةى والشهداء وحةمان أسةهم 
من هذا الةاتب.

اما عن معةكة ذات العجول فحدث وال حةج فقد امتشق محمد شتيه 
رئيس وزراء عباس ســـيفه وأعاننا للجميع بوقف اســـتيةاد العجول 
واألبقار من الجانب اإلســـةائيلي وان لدى الســـلطة مخزون يكفيها 
لمدة ثالثة أشـــهة وأنها ستبحث عن بدائل ســـواء من مصة أو من 

غيةها لتكون بديال عن العجول اإلسةائيلية.
ولكن ما والذي حدث ؟

لوبي العجول من الطةفيـــن حاول الضغط وبقوة إليقاف هذا القةار 
ويحسب لمحمد شتيه تمســـكه بوقف االستيةاد آلخة لحظة ولكن 
لوبي التجار وأصحاب المصالح في جانب الســـلطة سواء كان بوزية 
الشـــئون المدنية حســـين الشيخ أو ماجد فةج مســـئول المخابةات 
حاول وبكل قوة كما تقول األنباء إلبطال قةار شـــتيه ويبدو أنه نجح 

أخيةًا.

وما تحدثت عنه األنباء اليوم من موافقة الســـلطة على اســـتئناف 
اســـتيةاد العجول مةة أخةى لهو مؤشـــة علي حالة الوهن والضعف 

وانحةاف البوصلة التي تعيشها السلطة الفلسطينية.
فمـــن حلم إقامة الدولـــة وعاصمتها القدس الشـــةيف وعودة 
الالجئين تقزم المشـــةوع الفلســـطيني ليصبـــح صفقة هنا أو 

هناك ألصحاب المصالح.
لقـــد انتصةت دولة الكيـــان في معةكة ذات العجـــول وفي الوقت 
الذي يحيى فيه الشـــعب الفلســـطيني ذكةى وعد بلفور المشئوم 
لتنبهنا ان من اعطى الوعد لدولة الكيان وكان ال يملك وأعطاه لمن ال 
يستحق يوجد من هو أسوء منه االن علي الساحة الفلسطينية فهو 
لم يعط دولة الكيان فقط بل أصبح خادما لمصالحها التجارية أيضا
هنيئـــا لكم أصحاب العجول على نصةكم في هذه المعةكة ولكن ال 
تحدثونـــا عن الثوابت أو القدس فهي بالنســـبة لكم اقل من مزرعة 

عجول عندكم ممتلئة بالعجول اإلسةائيلية.

في ذلذكرى ذلثانية لشهدذء نفق 
ذلحرية وذلخامسة لمعتز حجازي

وذنتصرت إسرذئيل في معركة ذذت ذلعجول

 بقلم : أ. محمد حميد.. عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي

صالح الهمص

نقلت شاشـــات الفضائيات موقف حةكة حماس من االنتخابات بحضور 
رئيس لجنـــة االنتخابات المةكزيـــة د. حنا ناصة وقـــادة فصائل العمل 
الوطني واإلســـالمي، باإلعالن عن موافقتها على إجةاء االنتخابات.. فهل 
كان موقـــف الحةكة هـــو مجةد تكتيك إلحةاج أبو مـــازن أم أنها مضطةة 
للموقـــف؟ وهل الموقف مجـــةد فقاعة إعالمية إلثـــارة الجماهية أم هو 

انحياز لمصالح شعبنا؟
ال شـــك أن الموقف بدا كخيار إســـتةاتيجي تتبّناه حةكة حماس كونها 
تؤمـــن أن الطةيق لمعالجة األزمات الواقعة على الســـاحة الفلســـطينية 
يكـــون عبة انتخابات عامـــة حةة ونزيهة يصار اليها إلعـــادة بناء النظام 
السياســـي الفلسطيني وتجديد الشـــةعيات، إلى جانب تحقيق الوحدة 

الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة االنقسام.
الموقـــف لم يكـــن مفاجئًا لجماهية شـــعبنا ولفصائـــل العمل الوطني 
واإلسالمي، كون قيادة حماس اتخذت في وقت سابق جملة من الخطوات 
السياســـية والميدانية والفنية وتنازلت طوعًا عن كثية من االشتةاطات 
والمطالب لتقةيب المسافات وكسة هوة الخالف، فقد ذهبت إلى القاهةة 

مةارًا وعواصم عةبية وغةبية الســـتئناف الحوار مع حةكة فتح، واستقبلت 
قيادة السلطة وفتح في غزة، وأفسحت لهم الوزارات والمكاتب.

وغـــادر رئيس الحكومة إســـماعيل هنية مجلس الوزراء اســـتجابة لهذه 
الجهود كي تتشـــكل حكومة أخةى تســـّية االوضاع ضمـــن التفاهمات 
الحاصلة، وتحةك يحيى الســـنوار بكل مســـؤولية لتنفيذ ما اتفق عليه 
وأعطى االمة لتســـليم معبة رفح ألجهزة الســـلطة وباقي الوزارات األخةى 

وذلك من موقعه رئيسًا للمكتب السياسي في قطاع غزة.
لكن بكل أســــف لــــم تتلقف قيادة الســــلطة وحةكــــة فتح هذه 
المواقف بجدية ولم يمســــكوا بورقة المصالحة بقوة وأسقطوها 
من أيديهم، عبة تصةيحات جوفاء استمةت في بث روح الكةاهية 
والتحةيــــض والتقليل مــــن قيمة مواقف قيــــادة حماس، وذلك 
لعدة أســــباب وأبةزها أن قيادة السلطة غية معنية بقطاع غزة وال 
تةيد تحمل أي مســــؤوليات تجاهه وتحــــةص على إزاحة حماس 
من المشــــهد السياســــي والميداني وفةض امالءات غية وطنية 
متعلقة بســــالح المقاومة وتشــــكيالتها، ويكفى االشارة لما قاله 

رئيس السلطة (نةيد سالحًا شــــةعيًا واحدًا) مةددًا ذلك في اكثة 
من مناسبة،  وأيضا االستجابة للضغوط اإلسةائيلية التي ساهمت في 
ثني الســـلطة عن مواصلة التفاهمـــات او تنفيذ ما اتفق عليه تحت وقع 
التهديـــد والتلويح بخفض مســـتوى التعـــاون وتعةيض مصالح بعض 
رموز الســـلطة للخطـــة، إضافة الى الدور األمةيكي الـــذي يدور في الفلك 
اإلســـةائيلي وهو باألساس يفةض مقاسات خاصة ألي حلول في الساحة 

الفلسطينية يمكن ان تقوم بها السلطة،
 فإما وقف المســـاعدات وفةض عقوبات على الســـلطة أو االســـتمةار في 
تنفيذ االجندة الدولية التي تســـعى لضةب مكامن القوة الفلســـطينية 
وتجةيد شـــعبنا من ســـالحه ولجم مقاومته وكســـة مخالبه في مواجهة 

(إسةائيل).
علــــى أي حال فلةبما كانت حماس تعةف األســــباب التي أدت الى 
تفجة األوضاع وانهيار اتفاقات ســــابقة وفشــــل محاوالت وجهود 
كبيــــةة لتجاوز الوضع الةاهن، لذلك نوقشــــت مســــألة الضمانات 
باستفاضة لتفادي أي انحةاف او خةوقات يمكن أن تؤديإلى فشل 

الجهود الحالية المتعلقة باالنتخابات.
األنظار تتجـــه اآلن الى المقاطعـــة، جدية رئيس الســـلطة في التحةك 
الفوري نحو التقاط موقف حةكة حماس والفصائل الفلسطينية، وتوفية 
(بيئة مناســـبة) لهذه االنتخابات ومنها تحييد األجهزة األمنية ومنعها 
من مالحقة عناصة حماس في الضفة والســـماح للمؤسســـات اإلعالمية 

والجمعيات بممارسة اعمالها بكل حةية،
 وحماية المةشـــحين وعدم التأثية علـــى إرادة الناخبين بأي صورة يمكن 
ان تشـــكل مصادرة لحقوقهم، عالوة على االتفاق على شـــكل ومضمون 
محكمـــة االنتخابات، ولجم كل االلســـن المنفلتة داخل وخارج الســـلطة 
والذيـــن يتغذون على االنقســـام ويتةاقصون على عذابات شـــعبنا دون 

أدنى مسؤولية، 
واتخـــاذ مواقف شـــجاعة يخلدهـــا التاريخ فـــي مواجهـــة العنجهية 
اإلســـةائيلية والعةبدة االمةيكية بتبني خيارات شـــعبنا واالنســـجام مع 
رغباتـــه وتطلعاته الوطنية، وتجاهل كل الضغـــوط واالمالءات الخارجية 

الهادفة الى إبقاء حالة االنقسام السياسي في الساحة الفلسطينية.

 أحمد أبو زهري   جاهزية حماس.. حكمة وقوة 
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رام الله/ االستقالل: 
أفــــاد الجهاز المةكزي لإلحصاء الفلســــطيني بــــأن الةقم 
القياسي العام ألسعار المنتج سجل ارتفاًعا نسبته %0.45 
خالل أيلول/ سبتمبة 2019 مقارنة مع آب/أغسطس 2019 
وأوضح اإلحصاء في بيان وصل " االســــتقالل"  نسخه عنه 
الخميس أن الةقم القياســــي العام بلغ 99.30 خالل أيلول 
2019 مقارنــــة ب 98.85 خالل آب 2019 (ســــنة األســــاس 

.(100 = 2018
وذكة أن الةقم القياسي ألســــعار المنتج للسلع المصدرة 
من اإلنتاج المحلي ســــجل ارتفاًعا نســــبته 0.65%، حيث 
بلــــغ 99.50 خالل أيلول مقارنة بـ 98.85 خالل آب الماضي 

(سنة األساس 2018 = 100).
وبين أن الةقم القياسي ألسعار المنتج للسلع المستهلكة 
محلًيا من اإلنتاج المحلي ســــجل ارتفاًعا نسبته %0.43، 
حيث بلــــغ 99.26 خالل أيلول مقارنــــة ب 98.83 خالل آب 

(سنة األساس 2018 = 100).
فيما ســــجلت أسعار الســــلع المنتجة من نشــــاط الزراعة 
والحةاجة وصيد األســــماك ارتفاًعا نسبته 5.14%، والتي 

تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج.
وأرجــــع ذلك الرتفاع أســــعار الســــلع ضمن نشــــاط زراعة 
المحاصيل غية الدائمة بنســــبة 16.81%، متأثةًة بارتفاع 
أســــعار الســــلع ضمــــن زراعــــة الخضــــةاوات والبطيخات 

والجذريات والدرنيات بنســــبة 18.79%، وأســــعار السلع 
ضمن نشاط صيد األسماك بنسبة %1.49.

وأشــــار إلى انخفاض أســــعار السلع ضمن نشــــاط زراعة 
المحاصيــــل الدائمة المعمــــةة بمقــــدار 3.10%، متأثةًة 
بانخفاض أســــعار زراعــــة الحمضيات بمقــــدار %7.60، 

وأســــعار الســــلع ضمن نشــــاط اإلنتاج الحيواني بمقدار 
0.34%، متأثةًة بانخفاض أســــعار تةبيــــة األغنام والماعز 
بمقدار 3.09%، بالةغم من ارتفاع أســــعار تةبية الدواجن 
بنســــبة 2.86%. بينما سجلت أســــعار إمدادات الكهةباء 
والغاز والبخار وتكييــــف الهواء انخفاًضا مقداره %6.29، 

والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج. 
وبحســــب اإلحصاء، فإن أســــعار إمدادات المياه وأنشطة 
الصــــةف الصحــــي وإدارة النفايات ومعالجتها ســــجلت 
انخفاًضا مقداره 2.79%، والتي تشكل أهميتها النسبية 

1.69% من سلة المنتج.
وأوضح أن أســــعار منتجات صناعة التعدين واســــتغالل 
المحاجة ســــجلت انخفاًضا مقداره 2.58%، والتي تشكل 

أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.
في حين شــــهدت أسعار الســــلع المنتجة من الصناعات 
التحويليــــة انخفاًضــــا مقــــداره 0.71%، والتي تشــــكل 
أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب 
انخفاض أســــعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 

5.09%، وأسعار صناعة منتجات التبغ بمقدار %4.46.
وكذلك انخفاض أســــعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 
2.04%، وأســــعار صناعــــة الحديد والصلب األساســــية 
بمقدار 1.83%، وأســــعار صناعة الكيماويات والمنتجات 
الكيميائيــــة بمقــــدار 1.72%، وأســــعار صناعة منتجات 
األلبــــان بمقــــدار 1.57%، وأســــعار صناعــــة أصناف من 
الخةســــانة واالســــمنت والجص بمقدار 0.98%، وأسعار 
صناعــــة األعــــالف الحيوانية المحضةة بمقــــدار %0.80، 
على الةغم من ارتفاع أسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 

.%1.13

اإلحصــاء: ارتفــاع أسعــار المنتــج خــالل أيلــول

رام الله/ االستقالل: 
وقعت وزيـــةة الصحة مي الكيلـــة مع الوكالة 
اليابانية للتعـــاون الدولي محضـــة مداوالت 
مشةوع تحسين األجهزة الطبية في المشافي 

الحكومية.
جاء ذلك خـــالل اجتماع عقدته الوزيةة الكيلة 
مع رئيس مكتب جايكا في فلســـطين توشي 
آبي والوفد المةافق له، بحضور السفية الياباني 
لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي، وممثلين 

عن وزارتي الخارجية والمالية.
ويستهدف المشةوع مشافي رفيديا بنابلس 
واألندونيسي ومستشفى ناصة وغزة األوروبي 
في قطاع غـــزة، ويهدف إلـــى تقديم أجهزة 
متطورة لدعم وحدات جةاحة القلب واألعصاب 
في المشافي المذكورة واألجهزة التشخيصية 
المتطورة كجهاز الةنيـــن والتصوية الطبقي 

وغيةها.
من جهتها، أشـــادت الوزيةة الكيلة بالتعاون 

الوثيـــق والعالقـــات التاريخية التـــي تةبط 
الشـــعبين الياباني والفلسطيني، إضافة إلى 
موقف اليابان السياسي الداعم دائمًا للقضية 

الفلسطينية في المحافل الدولية.
كما أكدت الوزيةة الكيلة على أهمية استمةار 
الدعـــم الدولي على كافـــة األصعدة للقضية 
الفلســـطينية، مؤكدة حق الفلسطينيين في 
دولة كاملة الســـيادة، تســـيطة على مواردها 

الطبيعية ومعابةها.

غزة/ االستقالل: 
كشف وكيل وزارة األشــــغال العامة واإلسكان ناجي سةحان، عن اعتماد الوزارة دفعة مالية 
جديدة للمشةوع اإليطالي في حي الندى شمال قطاع غزة الممول بقةض حسن من الحكومة 

اإليطالية.
وأكد ســـةحان على أن الدفعة المالية الجديدة التـــي تم اعتمادها من روما هي مخصصة إلعادة 
تأهيل أربع عمارات سكنية في الحي، مشيةا إلى أن المشةوع اإليطالي في مةاحلة األخيةة وسيتم 

تسليم الوحدات السكنية للمواطنين قةيبا.
وتقدم سةحان بالشكة إلى الحكومة اإليطالية وأصدقاء الشعب الفلسطيني، مثمنًا جهود طواقم 

الوزارة والمقاولين العاملين في المشةوع.

توقيع اتفاقية لدعم المشافي
 الحكومية بأجهزة طبية متطورة

األشغال تعلن: دفعة مالية 
للمشروع اإليطالي بغزة

غزة/ االستقالل: 
وعدت وزارة المالية في غزة بأن عام 2020 سيشــــهد 

تحسنا في نسبة رواتب موظفي قطاع غزة.
جاء ذلك خالل زيارة وفــــد اللجنة القانونية بالمجلس 

التشةيعي لمقة الوزارة بمدينة غزة، امس الخميس .
وضم وفد اللجنــــة القانونية كال مــــن رئيس اللجنة، 
النائــــب فــــةج الغول، وأعضــــاء اللجنة النــــواب أحمد 

أبو حلبية، مشــــية المصةي ومةوان أبــــو راس ويونس 
األسطل.

وكان في اســــتقبال الوفد البةلماني، الوكيل المساعد 
لوزارة المالية عوني الباشا.

وحثــــت اللجنة القانونيــــة وزارة الماليــــة على مةاعاة 
الظــــةوف االقتصاديــــة التــــي يمــــة بهــــا الشــــعب 
الفلســــطيني، والعمــــل علــــى تخفيف العــــبء عن 

الموظفين في الدوائة الحكومية المختلفة.
وأثنت اللجنة على جهود الوزارة في محاولة التخفيف 
من األزمة المالية لدى الموظفين، مطالبة الوزارة بالعمل 
على رفع نسبة الةواتب للموظفين لتحسين ظةوفهم.

واطلعت اللجنة على ســــية العمل فــــي الوزارة وخطة 
وآليــــات عملها والتحديات القائمــــة في ظل الظةوف 

الةاهنة. رام الله/ االستقالل: 
أعلن وزية المالية شكةي بشارة، مساء األربعاء، أنه سيتم المباشةة 
في صـــةف الدفعة األولى من متأخةات قطاع اإلنشـــاءات، خالل 

عشةة أيام، بواقع %25.
وقـــال بشـــارة خالل لقائـــه مجلـــس إدارة اتحـــاد المقاوليـــن 
الفلســـطينيين بةئاســـة زاهة الحميدات، "إنه بناء على موافقة 
مجلس الوزراء على سداد متأخةات قطاع اإلنشاءات التي تشكل 
11% من مجمل متأخةات القطاع الخاص، وســـيتم المباشةة في 
صـــةف الدفعة األولى خـــالل 10 أيام من، اليـــوم األربعاء، بواقع 
25%". وأضاف، أنه ســـيتم اســـتكمال عمليـــة الصةف للمبالغ 
المتبقية شهةيًا بواقع 25% من نهاية كل شهة، وذلك لألشهة 

(2019/11 + 2019/12 + شهة 2020/1).
واتفق الطةفان، خالل اللقاء، على تشـــكيل لجنة متابعة ما بين 
وزارة الماليـــة واالتحـــاد ولمتابعة كافة القضايـــا ذات العالقة 

المشتةكة، على أن يكون لها اجتماع دوري بحد أدنى كل شهة.
وتم مناقشة موضوع الفوائد التي تتقاضاها البنوك، التي تعتبة 
معوق أمام الســـيولة والنشاط االقتصادي، وتم التوافق بالعمل 

على الضغط باتجاه تخفيض فوائد اإلقةاض والعموالت.

بكين/ االستقالل: 
أعلنت الصين والواليات المتحدة مواصلة محادثاتهما 
التجارية رغــــم إلغاء قمة منتدى التعــــاون االقتصادي 
لدول آسيا والمحيط الهادئ »أبيك« التي كان من المقةر 
أن تستضيفها تشيلي وتشــــهد توقيع اتفاق تجاري 
أولي بين الةئيســــين األمةيكــــي والصيني على هامش 

القمة.
كان الةئيــــس األمةيكي دونالد تةامب قد صةح في وقت 
سابق من األسبوع الحالي بأنه يأمل في توقيع »المةحلة 
األولــــى« من االتفــــاق التجاري مع الصيــــن خالل لقائه 
بنظيةه الصيني شي جينبينج على هامش قمة »أبيك« 

التي كانت ســــتعقد يومي 16 و17 تشةين ثان/نوفمبة 
المقبل.

كان رئيس تشيلي سيباســــتيان بينيةا قد أعلن أمس 
إلغاء اســــتضافة بالده لقمة »أبيك« بسبب االضطةابات 
التي تشــــهدها البالد حاليًا احتجاجًا على السياســــات 
االجتماعيــــة واالقتصاديــــة للحكومــــة، حيــــث قــــال 
للصحفيين في قصة »ال مونيدا« الحكومي في العاصمة 
إنه على الحكومة أن تةكز قبل أي شيء على حفظ السلم 

وتطبيق إصالحات تستهدف تهدئة المحتجين.
وذكةت وزارة التجارة الصينية أمس إن فةيقي التفاوض 
األمةيكي والصيني يواصالن اتصاالتهما، مع اســــتمةار 

المشاورات وفقا للخطة األصلية.
وأضافــــت أن قادة وفــــدي التفاوض بمــــن فيهم نائب 
رئيس وزراء الصين ليو هي والممثل التجاري األمةيكي 
روبــــةت اليتــــزر ووزية الخزانة ســــتيفن مونشــــن أجةوا 
محادثات هاتفية أمس الجمعة. كان البيت األبيض قد 
أكد في وقت سابق استمةار المحادثات بين البلدين رغم 

إلغاء قمة »ابيك« في تشيلي.
وقال هوجــــان جيدلي المتحدث باســــم البيت األبيض 
»نتطلــــع إلى االنتهاء مــــن المةحلة األولــــى من االتفاق 
التاريخي مع الصيــــن خالل نفس اإلطار الزمني، وعندما 

يكون لدينا ما نعلنه سنخبةكم به«.

مالية غزة: عام 2020 سيشهد تحسنًا في نسبة الرواتب

استمرار المحادثات التجارية بين الصين والواليات المتحدة رغم إلغاء قمة أبيك

المالية تعلن عن صرف 
الدفعة األولى لمتأخرات 

قطاع اإلنشاءات
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بيةوت/ االستقالل: 
قطـــع المتظاهةون فـــي لبنان ليـــل األربعاء 
وصباح أمس الخميس مجددًا طةقا رئيســـية 
وفةعية في مناطق لبنانية عدة، لكن الجيش 
ســـةعان ما فتح معظمها، مـــع دخول الحةاك 
الشـــعبي غيـــة المســـبوق أســـبوعه الثالث 

للمطالبة بةحيل الطبقة السياسية كلها.
وغـــداة اســـتقالة رئيـــس الحكومة ســـعد 
الحةيةي، ُفتحـــت معظم الطةق األربعاء خالل 
النهار وعادت حةكة الســـية إلـــى طبيعتها، 
إال أن المشهد تبّدل مســـاًء وعاد المحتّجون 
إلى الشوارع انطالقا من طةابلس في الشمال 
وصوال الى مناطق أخةى في الوسط الساحلي 
وفي بيةوت والجنـــوب، مؤكدين أن الثورة ال 
تهدف فقـــط إلى إســـقاط الحكومة وأنهم 
مســـتمةون في حةاكهم حتـــى تحقيق كل 

مطالبهم.
تشـــكيل  بتســـةيع  المتظاهةون  ويطالـــب 
حكومة جديـــدة يةيدونها مـــن التكنوقةاط 
ومن المســـتقلين بعدما عبةوا عن إحباطهم 
من األحزاب وكل السياســـيين الذي يحتلون 

المشهد السياسي في لبنان منذ عقود.
ورغم إصـــةار المتظاهةين علـــى إبقاء الطةق 

مغلقـــة، نجح الجيـــش اللبنانـــي قبل ظهة 
الخميـــس في فتـــح بعضها مثـــل الطةيق 
السةيع في محلتي جل الديب والذوق شمال 
بيةوت، وجسة الةينغ الذي يةبط شةق بيةوت 

بغةبها.

إال أن طةقا عـــدة أخةى خارج العاصمة ال تزال 
مقفلة، في العبدة في أقصى الشمال اللبناني 
وبعض الطةق في طةابلس، أبةز مدن الشمال، 

ومحلة تعلبايا في البقاع (شةق).
وشـــهدت منطقة العبدة توتةًا مساء األربعاء 

بين المتظاهةين والجيش الذي ألقى قنابل 
مســـّيلة للدموع لتفةيقهم. وأفيد عن وقوع 
جةحـــى. ونقلت صحيفة "األخبـــار" اللبنانية 
المقةبـــة من حـــزب الله في عددهـــا الصادر 
الخميـــس عـــن مصـــادر مطلعـــة أن رئيس 

الجمهوريـــة ميشـــال عون "ســـيتمّهل في 
الدعوة إلى االستشـــارات النيابيـــة الملزمة، 

ريثما تتضح مآالت التأليف". 
وتوقعـــت المصادر، بحســـب الصحيفة، "أن 
يدعو عـــون إلى االستشـــارات بيـــن نهاية 

األسبوع وبداية األسبوع المقبل".
وأعلن الحةيـــةي الثالثاء اســـتقالة حكومته 
"تجاوبـــًا إلرادة الكثية مـــن اللبنانيين الذين 
نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيية". وتلقى 
المتظاهةون في كافة المناطق اللبنانية خبة 
االســـتقالة بالتةحيب والهتافات احتفااًل بما 
حققه حةاكهم الشـــعبي الذي بـــدأ في 17 
تشـــةين األول/أكتوبة وتســـبب بشلل كامل 
في البالد شـــمل إغالق المدارس والجامعات 

والمصارف.
المـــدارس والجامعـــات األربعاء عن  وأعلنت 
نيتها اســـتئناف الدروس صبـــاح الخميس، 
إال أن معظمهمـــا بقي مغلقـــًا. أما المصارف 
فأكـــدت األربعـــاء أنها ستســـتأنف "العمل 

الطبيعي ابتداء من يوم الجمعة".
وطلب عـــون مـــن الحكومة "االســـتمةار في 
تصةيف األعمال" إلى حين تشـــكيل حكومة 

جديدة.

لبنان.. قوات األمن تعيد فتح الطروقات وعودة المدارس والمصارف للعمل 

واشنطن/ االستقالل: 
دخل التهديد بإجةاءات عزل الةئيس األميةكي 
دونالد تةامب مةحلة جديدة امس الخميس في 
أول تصويــــت في الكونغةس يســــمح ألعضائه 
باستجواب شــــهود في القضية األوكةانية في 

جلسات علنية.
ويفتةض أن يتبنى مجلس النواب الذي يهيمن 
عليــــه الديمقةاطيــــون قةارا يؤمن إطارا رســــميا 
للتحقيقات ويسمح بتنظيم جلسات علنية بعد 
خمسة أسابيع من جلسات االستجواب المغلقة.

وكتبت رئيســــة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
إنه بفضــــل هذا النص »ســــيتمكن األميةكيون 
من ســــماع كيف اســــتغل الةئيــــس صالحياته 

مباشةة«.
وكانــــت بيلوســــي قــــةرت فــــي 24 ســــبتمبة/
الطةيــــق  علــــى  حزبهــــا  أيلول الماضي وضــــع 
الشــــاق الذي تمثلــــه »إجةاءات االتهــــام«، بعد 
الكشــــف عــــن مضمــــون مكالمــــة هاتفية بين 

الةئيــــس تةامب ونظيةه األوكةانــــي فولوديمية 
زيلينسكي الصيف الماضي.

وطلب تةامب في هذا االتصال -الذي نشــــة بعد 
تدخــــل مبلغ- من زيلينســــكي التحقيق بشــــأن 
خصمه جو بايــــدن وأعمال ابنه هانتة بايدن في 

أوكةانيا.
ونتيجــــة لذلك اتهــــم الديمقةاطيــــون تةامب 
باستغالل ســــلطته لغايات شخصية، ألن بايدن 
هــــو األوفة حظــــا لمنافســــته فــــي االنتخابات 

الةئاسية في 2020.
ويبدي تةامب استياء واضحا ويؤكد أن محادثته 
»ال مأخــــذ عليهــــا« وأنه ضحية »حملة شــــعواء« 

جائةة.
ولتحديد ما إذا كان تةامب استخدم وسائل الدولة 
للضغط على كييف، استمع الديمقةاطيون إلى 
حوالى 12 دبلوماســــيا ومستشارا للبيت األبيض 

في جلسات مغلقة.
وتفيد المعلومات المسةبة أن سفةاء ومسؤولين 

كبارا أدلوا بإفــــادات مقلقة للبيت األبيض خالل 
هذه الجلسات الطويلة.

وقد كشــــف هؤالء الجهود التي بذلها ألشــــهة 
مقةبــــون مــــن الةئيس، بمــــن فيهــــم محاميه 
الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات 
الدبلوماســــية الةســــمية، إلقناع كييف بتقديم 

معلومات مةبكة بشأن بايدن.
وانتقــــد الةئيس تةامب والمحيطون به بشــــدة 
سةية الجلسات، متهمين الديمقةاطيين بانتقاء 
عناصة تعطي صورة خاطئــــة للواقع. وقد أخذوا 
عليهم أيضا انتهاك حقــــوق تةامب في الدفاع 

عن نفسه والتقدم دون إجةاء أي تصويت.
ويهــــدف القةار الذي ســــيعةض للموافقة عليه 

اليوم إلى حةمان هؤالء من خط الدفاع هذا.
وإلــــى جانب تنظيم جلســــات اســــتماع علنية، 
ينص القةار على السماح للجمهوريين باستدعاء 
شــــهودهم في مةحلة التحقيق التي تشــــةف 

عليها لجنة االستخبارات.

ويقضــــي النص أيضــــا بنقل األدلــــة إلى لجنة 
قضائيــــة تكلــــف بصياغة مواد محضــــة اتهام 
الةئيس. وتفيد نســــخة من النص بأنه في هذه 

المةحلة »سيسمح بمشاركة الةئيس ومحاميه«.
ولتحديد ما إذا كان تةامب استخدم وسائل الدولة 
للضغط على كييف، استمع الديمقةاطيون إلى 
حوالى 12 دبلوماســــيا ومستشارا للبيت األبيض 

في جلسات مغلقة.
وقد كشــــف هؤالء الجهود التي بذلها ألشــــهة 
مقةبــــون مــــن الةئيس، بمــــن فيهــــم محاميه 
الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات 
الدبلوماســــية الةســــمية، إلقناع كييف بتقديم 

معلومات مةبكة بشأن بايدن.
وانتقــــد الةئيس تةامب والمحيطون به بشــــدة 
سةية الجلسات، متهمين الديمقةاطيين بانتقاء 
عناصة تعطي صورة خاطئــــة للواقع. وقد أخذوا 
عليهم أيضا انتهاك حقــــوق تةامب في الدفاع 

عن نفسه والتقدم دون إجةاء أي تصويت.

الكونغــرس يحــدد قواعــد التحقيــق لمحاكمــة ترامــب

بغداد/ االستقالل: 
تعهد الةئيس العةاقي بةهم صالح أمس الخميس بإجةاء 

انتخابات مبكةة بعد الموافقة على قانون االنتخابات.
وأضـــاف الةئيس العةاقي خالل مؤتمة صحفي أن رئيس 
الـــوزراء عادل عبـــد المهدي أبدى موافقتـــه على تقديم 
استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل 
مقبـــول وذلك في ظل االلتزام بالســـياقات الدســـتورية 

والقانونية وبما يمنع حدوث فةاٍغ دستوري.
وأشـــار إلـــى أنه يجـــب علـــى البةلمـــان تلبيـــة مطالب 
المتظاهةين المشـــةوعة والقطاعـــات المحةومة.  وأوضح 
أن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشـــعب والبد من 
محاســـبة المجةميـــن المتورطين بالعنـــف وعلى الدولة 

احتكار السالح لمنع أي قتال بين الجماعات المسلحة.

بيةوت/ االستقالل: 
تعةضت طائةة استطالع إسةائيلية، بعد ظهة امس 
الخميس، لهجوم فوق سهل الميدنة قةب النبطية 

جنوبي لبنان.
وأفـــادت وســـائل إعـــالم لبنانية، بســـقوط طائةة 
استطالع إســـةائيلية مســـيةة، فيما نشة ناشطون 
عبـــة مواقـــع التواصـــل االجتماعي مقطـــع فيديو، 
يظهـــة حةيقا في بلـــدة حبوش بمنطقـــة النبطية 
جنوب لبنان، في موقع ســـقوط الطائةة اإلسةائيلية 

المسيةة.
وقال حزب الله اللبناني، في بيان صحفي مقتضب، 
إنه »بعد ظهة امس الخميس عند الســـاعة الثانية 
و 5 دقائـــق، تصّدى مجاهدو المقاومة اإلســـالمية 
باألسلحة المناسبة لطائةة مسيةة معادية في سماء 
جنوب لبنان وأجبةوها على مغادرة األجواء اللبنانية.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية لألنباء، بـ«سماع 
دوي انفجـــار في منطقـــة النبطية قةابـــة الثانية 
والدقيقة العاشـــةة من بعد ظهة امس، ولم تعةف 

أسبابه«.
وأشـــارت إلى أن »الدوي تزامن مـــع تحليق مكثف 
لطائةة تجســـس إســـةائيلية فوق مناطق، الدوية، 

تول، جبشيت، حاروف، زبدين والنبطية«.
وأفـــاد موقع »إنتل ســـكاي« المتخصـــص بمةاقبة 
حةكة الطائـــةات أن المعلومات األولية تشـــية إلى 
سقوط جسم غية معةوف بصاروخ اطلق من منطقة 

جبل صافي.
من جهـــة أخةى، نفـــى جيش االحتـــالل، في بيان 
للناطق باســـمه أفيخاي أدرعي، إســـقاط أي طائةة 

تتبع لقواته في سماء لبنان.
وقـــال أدرعي، إنـــه »تم رصد إطالق نيـــةان مضادة 

للطيةان فوق منطقة لبنان باتجاه طائةة إسةائيلية 
بدون طيار«. زاعًما: »الطائةة لم تصب واالستهداف 

تم عبة صاروخ أرض جو«.
واتهمت وســـائل إعالم ومصـــادر عبةية، حزب الله 
اللبنانـــي بأنه يقف خلف إطـــالق الصاروخ المضاد 
للطيةان، صوب طائةة مـــن طةاز UAV في الجنوب 
اللبنانـــي. إلى ذلـــك، نقلت قناة روســـيا اليوم عن 
مةاسلها في لبنان، أن الطائةات الحةبية اإلسةائيلية 
تشـــن غارة على الطائةة المسيةة بعد سقوطها في 

جنوب لبنان.
وذكـــةت  قناة »إل بي ســـي« اللبنانيـــة أن أصوات 
انفجارات سمعت في القةى والبلدات المحيطة في 
منطقة ســـقوط الطائةة. ونشـــةت قناة »أن بي أن« 
اللبنانية التابعة لحةكة »أمل«  مقطع فيديو يظهة 

احتةاق جسم قبل أن ينفجة.

تعرض طائرة إسرائيلية مسيرة إلطالق صاروخ جنوبي لبنان  الرئيس العراقي يتعهد 
بإجراء انتخابات مبكرة
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غزة/ محمد العقاد: 
باتت معالم دوري الدرجة األولى بعد ختام الجولة التاسعة 
واضحة، بصدارة خدمات النصيةات على جدول التةتيب، 
ويطارده أهلي بيت حانون وخدمات خانيونس "الذئاب"، 
واالثارة ستكون حاضةة في الجولتين القادمتين اللتين 

ستحددان بطل الشتاء بشكل واضح.
وبعد سيطةة "الذئاب" على الصدارة للعديد من الجوالت، 
تغية الحال وتصدر النصيةات البطولة بجدارة واستحقاق 
وتةبــــع على العــــةش بةصيــــد 18 نقطــــة بعدما خطف 
الخدمــــات وحقق الفوز عليه بهــــدف وحيد وأبعد الفارق 

بينهم ثالث نقاط.
وبال شــــك أن فوز النصيةات جعله يعيــــش أجواء مميزة 
ونفســــية جيدة قبل الموقعة القادمة مع الحوانين على 
ملعب النصيةات التي ستحدد بشكل كبية من سيتصدر 
التةتيب، ويعيش خدمات خانيونس أوضاعًا صعبة وعليه 
تدارك الموقف والتةكيــــز في القادم ومالحقة المتصدر 
ألن األمل في العودة للصدارة ما يزال موجودًا رغم تةاجعه 

للمةكز الثالث بةصيد 16نقطة.

اقتحام حانوين 
واقتحــــم فةيق أهلــــي بيت حانون المةبــــع الذهبي وحل 
وصيفًا خلــــف النصيةات بةصيد 17 نقطــــة بعدما نجح 
من تحقيق الفوز على الزيتون بهدفين دون رد، ليســــية 
بالشــــكل الصحيح صوب الهدف الذي رسمه منذ بداية 

الموسم.
وبــــدوره، واصــــل الزيتون نتائجــــه الســــلبية والمخيبة 
لجمهوره، بعدما خســــة وتةاجع للمةكز السابع بةصيد 13 
نقطة لذلك عليه تحسين األداء مع المدرب الجديد حمادة 

شبية الذي سيعمل ويحاول مصالحة جماهية الفةيق.

القطار يتوقف
وتمكن خدمات البةيج من تعطيل قطار الجالء المتجهة 
نحو القمة وتحقيق الفوز عليه في الوقت القاتل من اللقاء 
بعدما ســــجل الهدف الوحيد عبة حازم قفة في الدقيقة 
(94)، ليوقف تقــــدم الجالءالذي يمتلك 15 نقطة لو فاز 
لتقاســــم الصدارة مع النصيةات بنفس النقاط 18، ولكن 

الجالء لديه مقومات للعودة بشكل قوي.
بينمــــا البةيج أعطى هدية لجــــاره النصيةات بعدما عطل 
الجالء فــــي الوقت القاتل ليعود البةيــــج بالنقاط الثالث 

الغالية ويســــية بالشكل الصحيح ويمتلك 13 نقطة في 
المةكز السادس.

�سحوة من غفوة 
واصل القادســــية تحقيــــق الفوز الثاني لــــه توالًيا بعد 
سلسلة من النتائج السلبية، وتمكن من اقتناص العطاء 
بهدفين لهدف ليةفــــع رصيده إلى 10 نقاط في المةكز 
العاشة، ويواصل صحوته بشكل متدرج ويحاول بكل قوة 

االبتعاد عن زحمه القاع.
فيما تمكن األقصى من قلــــب النتيجة على التفاح بعد 

تأخــــةه بهدف لثالثة أهداف، وحقق الفوز وعاد لســــكة 
االنتصارات حيث لم يتذوق الفوز منذ الجولة الةابعة من 
البطولة، ليســــتفيق من جديد محاوال النهوض والعمل 
للتقدم على سلم التةتيب والهةوب من القاع ويمتلك 11 

نقطة في المةكز التاسع.
ومن جهة أخةى عاد خدمات المغــــازي إلى غفوة جديدة 
بعدما تعادل مع فةيــــق نماء بدون أهداف ليةفع رصيده 
إلى 14 نقطة في المةكز الخامس ويبتعد قليال من المةبع 
الذهبي ولكن األمل ما زال موجودًا وعليه تدارك الموقف 
والعمل على محاولة تحقيق انتصارات متتالية ليعود من 

جديد.

ورطة القاع
وما زال فةيقا نماء والعطاء في ورطة بعدما تذيال التةتيب 
ولم يحققــــا الفوز منذ العديد من الجوالت، حيث خســــة 
العطاء من القادسية وتةنح في القاع بةصيد 3 نقاط في 
المةكز الثاني عشة واألخية وأصبح مستقبله مجهول وقام 
مجلس إدارة العطاء بتعين مدرب جديد للفةيق وهو رأفت 
القهوجي، ويأملون أن يعيد الفةيق إلى الطةيق الصحيح 

رغم وضعه المتأزم في جدول التةتيب.
بينمــــا نماء واصل تحقيق نتائجه الســــلبية وخيب آمال 
محبيه رغم وجــــود كوكبة مميزة من الالعبين وتعادل مع 
المغازي ليصبح في وضع متأزم بةصيد 8 نقاط في المةكز 
الحادي عشــــة واألخية وعليه العمل على تصحيح المسار 
والطةيق طويل. وأصبح صــــةاع الهدافين متواصال حيث 
يتةبــــع العب النصيــــةات طارق الهور بةصيــــد 7 أهداف 
ويالحقه إســــماعيل أبو دان بةصيد 6 أهداف، وأحمد أبو 
بالل ومصطفى الهسي 4 أهداف، وعشةة العبين بةصيد 

ثالثة أهداف.

بعد نهاية الجولة التاسعة 

خدمات النصيرات يتربع على صدارة األولى و الحوانين يخطفون الوصافة 

لندن/ االستقالل:
قال يورجـــن كلوب، مدرب ليفةبول، إن فةيقه ربما لـــن يلعب في دور الثمانية 
بكأس األندية اإلنجليزية المحتةفة، لو لم يتم تحديد موعد مناســـب، لتفادي 

التعارض مع المشاركة في كأس العالم لألندية، خالل ديسمبة كانون األول.
وتغلب ليفةبول على آرسنال بةكالت التةجيح، في استاد أنفيلد، مساء األربعاء، 

بعد انتهاء الوقت األصلي لمواجهتهما في دور الستة عشة بالتعادل 5-5.
وسيقام دور الثمانية في األسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبة/كانون أول، في 

الوقت الذي يسافة فيه ليفةبول إلى قطة، لخوض كأس العالم لألندية.
وأبلغ كلوب الصحفيين »لن نكون ضحية هذه المشكلة، لو لم يتم تحديد موعد 

مناسب لنا، وليس الساعة الثالثة صباحا عشية عيد الميالد، فلن نلعب«.
وتابـــع »الفيفا أبلغنا أن كأس العالم لألندية ســـتكون فـــي هذا الوقت، وعلينا 
الذهاب في هذا الوقت، وسنفعل ذلك.. رابطة الدوري اإلنجليزي تبلغنا بمواعيد 

اللعب في الدوري الممتاز، وهو ما نفعله بوضوح«.
وأضاف »لو كان هناك جدول مباريات، دون أن يســـتطيع فةيق ما المشاركة في 

كل المباريات، فيجب التفكية في األمة.. أتمنى أن يبدأ ذلك اآلن«.
وأشار كلوب إلى أنه لو لم يتم تحديد موعد آخة لمباراة دور الثمانية، فيجب أن 

يصعد المنافس من هذا الدور، أو يدخل آرسنال بدال من ليفةبول في القةعة.

مدريد/ االستقالل:
أكد اإلســـباني جيةارد بيكيه مدافع نادي بةشـــلونة اإلسباني، أن العبي الفةيق 
الكتالوني عةضوا تخفيض رواتبهم من أجل التعاقد مع زميلهم السابق نيمار 
دا سيلفا العب باريس سان جيةمان الفةنسي، خالل سوق االنتقاالت الصيفية 

الماضية.
وكان نيمار صةح بةغبته في العودة إلى بةشـــلونة خالل الصيف الماضي، ولكن 

مطالب النادي الباريسي المادية الضخمة أوقفت الصفقة.
وقـــال بيكيه في تصةيحات إلذاعة »كادينا ســـية« اإلســـبانية عن عودة نيمار 
لبةشلونة: »في كةة القدم يمكن أن يحدث كل شيء، لقد أخبةناه بالفعل عندما 
ذهب إلى باريس ســـان جيةمان، أنه ســـيذهب إلى سجن ذهبي، وما يقال بأنه 

يةيد العودة صحيح والباب مفتوح أمامه«.
وأضاف المدافع اإلسباني: »أخبةنا الةئيس بارتوميو أننا موافقون على تخفيض 

عقودنا، من أجل ضبط اللعب المالي النظيف«.
واختتم بيكيه تصةيحاته: »بحيث نؤجل الةواتب، ويتم دفع رواتبنا في الســـنة 
الثانية أو الثالثة حتى يتمكن نيمار من العودة، كنا نبحث عن حل مناسب، وقال 

النادي إن هذا يبدو جيدًا«.
يذكة أن نيمار انتقل إلى باريس سان جيةمان في عام 2017 كأغلى صفقة في 

تاريخ كةة القدم بمبلغ 222 مليون يورو.

وكاالت/ االستقالل
أجةيت قةعة الدور ربع النهائي لكأس الةابطة اإلنجليزية، امس، وأسفةت 

عن مواجهات سهلة للكبار.
ومـــن المقةر أن يواجه مانشســـتة ســـيتي، الـــذي تأهل على حســـاب 
ســـاوثهامبتون، نظيةه أوكســـفورد، الذي أطاح بســـاندرالند، على ملعب 

أوكسفورد.
وعلى ملعب أولد تةافورد، يســـتضيف مانشســـتة يونايتـــد، الذي أخةج 

تشيلسي، نظيةه كولشيستة المتفوق على كةولي تاون.
أما ثالث المواجهات، فسيحل فيها ليفةبول الذي أطاح بآرسنال بعد مباراة 
ماراثونية حسمت بةكالت التةجيح، بعد انتهاء الوقت األصلي بنتيجة 5-5، 
ضيًفا على أســـتون فيال على ملعب فيال بـــارك، بعدما أخةج الثاني فةيق 

وولفةهامبتون.
وتعتبة رابع المواجهات هي األصعب، حيث ســـيحل ليستة سيتي الذي 
أخةج بيةتن ألبيون، ضيًفا علـــى إيفةتون الذي أطاح بواتفورد، على ملعب 

جوديسون بارك.
ومن المقـــةر أن تقام المباريات بداية من يوم 16 ديســـمبة/ كانون األول 

المقبل.

قرعة سهلة للكبار في 
ربع نهائي كأس الرابطة 

بيكيه: عرضنا تخفيض 
رواتبنا للتعاقد مع نيمار

كلوب يهدد باالنسحاب 
من كأس رابطة المحترفين
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باب المغاربة الســـاعة الحاشـــةة والنصف صباًحا 
عقـــب اقتحام 129 مســـتوطًنا بينهـــم 25 طالًبا 
ا المســـجد األقصـــى، وتنظيمهم جوالت  يهودًيّ
اســـتفزازية في ســـاحاته بحماية مشـــددة من 

القوات الخاصة.
وأوضحـــت أن مةشـــدين يهـــود قدمـــوا أثنـــاء 
االقتحامات شةوحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما 
أدى بحض المســـتوطنين طقوًســـا تلمودية في 
باحات األقصى، وخاصة في الجهة الشةقية منه.

وواصلت شـــةطة االحتالل فـــةض إجةاءاتها على 
واحتجزت  األقصـــى،  للمســـجد  المصلين  دخول 
هوياتهـــم عند البوابات الخارجيـــة، كما اعتقلت 

حارس األقصى سامة القباني عند باب حطة أثناء 
دخوله للمسجد، ومن ثم أفةجت عنه دون شةوط، 
بحد التحقيـــق محه في مةكز تحقيق "القشـــلة" 

بالقدس المحتلة.
ورغم تلك القيود، إال أن عشةات المصلين من أهل 
القـــدس والداخل الفلســـطيني المحتل توافدوا 
للمســـجد منذ الصباح الباكة، وانتشةوا في باحاته 

ومصلياته، وأيًضا في مصلى باب الةحمة.
ـــا (عدا يومي  ويتحـــةض المســـجد األقصى يومًيّ
الجمحـــة والســـبت) لسلســـلة اقتحامـــات مـــن 
المستوطنين والجماعات المتطةفة بحماية شةطة 
االحتالل، فـــي محاولة لفةض الســـيطةة الكاملة 

ا. ا ومكانًيّ عليه، وتقسيمه زمانًيّ
وفي ســـياق أخة، كشـــفت منظمة "السالم اآلن" 
اإلســـةائيلية مســـاء أمس الخميـــس النقاب عن 
مصادقة ســـلطات االحتالل اإلسةائيلي على بناء 
أكثة مـــن ألفي وحدة اســـتيطانية فـــي الضفة 

الغةبية المحتلة.
وذكةت المنظمة، أن ما يسمى بمجلس التخطيط 
األعلى فـــي اإلدارة المدنية اجتمع مؤخًةا وصادق 
علـــى بناء 2,342 وحدة اســـتيطانية في الضفة، 

%59 منها داخل مستوطنات محزولة.
في حين صادق االحتالل على شـــق طةيق أنفاق 
جديـــدة تلتف حـــول بيت لحم، وستســـهم في 

زيادة أعداد المســـتوطنين حول المدينة بشكل 
كبية.

وصادقـــت أيضـــًا منـــذ بدايـــة الحام علـــى بناء 
8,337 وحـــدة اســـتيطانية، وهو ارتفاع بنســـبة 
%50 مقارنـــة بنفس الفتةة من الحام الماضي، إذ 

صودق على بناء 5,618 وحدة.
ومن بين المســـتوطنات المحدة للتوسحة والبناء 
حســـب المحطيات مســـتوطنة "بةاخـــا" جنوبي 
نابلس، إذ سيبنى فيها 207 وحدات استيطانية، 
كما تقةر بناء 382 وحدة في مستوطنة "دوليف" 
قـــةب رام الله، أما مســـتوطنة "مفـــوؤوت يةيحو" 

فسيبنى فيها 182 وحدة استيطانية.

ع�سرات امل�ستوطنني ..

القدس المحتلة/ االستقالل: 
داهمت قوات االحتالل االســـةائيلي مساء أمس الخميس 
منزل المةابطة المقدســـية هنادي الحلواني في حي واد 

الجوز بالقدس المحتلة، وفتشته بدقة واعتقلت زوجها.
وذكة شـــهود عيـــان أن القوات داهمت منـــزل المةابطة 
أثناء وجودها خارج المنزل، وفتشته وحّطمت محتوياته، 

مطالبة بحضورها للتحقيق.
واعتقلت قوات االحتالل زوجها واقتادته إلى مةكز شةطة 
المســـكوبية غةبي القدس، ورّوعـــت ابنها الصغية حمزة، 

وصادرت كاميةات وأجهزة من المنزل.
وكانت المةابطة هنـــادي الحلواني ُأبحدت مؤخًةا عن باب 
السلســـلة مسافة ٢٠٠ متة لمدة شـــهةين، باإلضافة إلى 
إبحادها قبل نحو أســـبوعين عن المسجد األقصى لمدة ٦ 

أشهة.
وتســـتهدف قوات االحتالل منازل المةابطات المبحدات 
عن المســـجد األقصى لليوم الثاني علـــى التوالي، حيث 
داهمت المخابةات أمس منزل المةابطة عايدة الصيداوي، 

وفتشته وخةبت محتوياته.

رام الله/ االستقالل: 
قالت وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية، إن قوات االحتالل 
اإلســـةائيلي، منحت رفع األذان في المســـجد اإلبةاهيمي 
بمدينة الخليل، 78 وقتًا، خالل شهة تشةين األول/ أكتوبة 

الجاري.
وأكدت مصادر في الوزارة، أن ســـلطات االحتالل ال تدخة 
جهدا فـــي التضييق على المســـلمين ومنحهم من أداء 
صلواتهم بالمســـجد اإلبةاهيمي، إلى جانـــب اإلجةاءات 
الكثيـــةة والمحيقـــات والحواجـــز وسياســـة التفتيش 

والتدخل في المسجد.
وذكـــةت المصـــادر، أن إجـــةاءات االحتالل في المســـجد 
اإلبةاهيمي اســـتفزازية، وتحكس أطماع ونوايا االحتالل 
الخبيثـــة، التي يحاول من خاللها االســـتيالء الكامل على 

المسجد.
وطالبت الوزارة، أبناء محافظة الخليل خاصة والوطن عامة، 
باالســـتمةار في أداء الصلوات في المســـجد اإلبةاهيمي 
وحمايته من المخططات اإلسةائيلية المتتابحة لالستيالء 

عليه.

»األوقاف«: االحتالل منع األذان فق الحرم 
اإلبراهيمق 78 مرة خالل الشهر الجاري

االحتالل يداهم منزل المرابطة 
الحلوانق بالقدس ويعتقل زوجها

القدس المحتلة/ االستقالل: 
المســـيحية  اإلســـالمية  الهيئة  أكدت 
لنصةة القدس والمقدســـات أن أكتوبة/ 
تشةين أول 2019 شهد زيادة في حدة 
اإلســـةائيلية  واالنتهاكات  االقتحامات 
ومدينة  المبـــارك  األقصـــى  للمســـجد 
المحتلـــة، وتحديـــًدا خـــالل  القـــدس 
األعيـــاد اليهودية. وأوضحـــت الهيئة 
الخميس  أمس  الشـــهةي  تقةيةها  في 
أن هذا الشـــهة تخلله زيـــادة في حدة 
االقتحامـــات واالنتهاكات بمناســـبة ما 
يســـمى »عيد الحةش« اليهودي، حيث 
أقامت عصابات المســـتوطنين احتفااًل 
في القصـــور األمويـــة المالصقة لجدار 
األقصـــى، وتضمنت هـــذه االحتفاالت 

أغاٍن ورقصاٍت استفزازية.
ورصدت انتهاكات االحتالل خالل أكتوبة، 
والتي تمثلت في إغالق شـــةطة االحتالل 
طةيقيـــن في منطقة باب األســـباط وبلدة 
ســـلوان جنـــوب األقصـــى، بســـبب »عيد 
الُحـــةش«، وكذلك ســـقوط غصن شـــجةة 
ضخمة فـــي المســـجد األقصى، مـــا أثار 

حفيظة المصلين الذين يؤّمون المسجد.
كما اعتقلت قـــوات ومخابةات االحتالل 
نائـــب مديـــة عـــام دائـــةة األوقـــاف 
اإلســـالمية فـــي القدس الشـــيخ ناجح 

بكيـــةات، ورئيـــس اللجنـــة الثقافيـــة 
بنـــادي الموظفيـــن عزيز الحصـــا، بحد 
اقتحام فندق »الدار« بحي الشـــيخ جةاح 
وســـط القدس، خالل عقد ندوة بحنوان: 

»المشهد الثقافي المقدسي«.
المدينة،  التهويـــد في  إجةاءات  وحول 
مخططـــات  عـــن  التقةيـــة  كشـــف 
استيطانية تتضمن بناء نحو 250 وحدة 

اســـتيطانية جديدة علـــى أراضي بيت 
لحـــم، وتأتي هذه الوحدات في ســـياق 
توســـيع ما ُيحـــةف بمشـــةوع »القدس 
الكبـــةى«. كما شـــنت شـــةطة االحتالل 
خـــالل أكتوبة حملة في عدة أحياء ببلدة 
ســـلوان للتنكيل بالســـكان والتضييق 
عليهم، وشملت تحةية توقيف مةكبات 
ومخالفـــات ماليـــة ألصحابهـــا، وتوزيع 

مخالفـــات على الســـيارات الواقفة على 
جانبي الطةق الةئيسة والفةعية.

وبحســـب التقةية، فإن جةافات االحتالل 
هدمـــت مبنـــى مكوًنـــا مـــن طابقيـــن 
ســـكنيين في محيط الحاجز الحسكةي 
»قلنديـــا« شـــمال القدس، كمـــا أقدم 
المواطن ســـلطان بشية على هدم منزله 

بيده، بحد قةار من بلدية االحتالل.

جنين/ االستقالل: 
أفةجـــت ســـلطات االحتالل اإلســـةائيلي من ســـجن 
الدامون، أمس الخميس، عن األسيةة ياسمين تيسية 
عبد الةحمن شحبان من قةية الجلمة شمال شةق جنين 
على حاجز الجلمة بحد قضائها 5 سنوات خلف قضبان 

االحتالل.

وناشدت األسيةة شحبان لحظة اإلفةاج عنها في رسالة 
حملتها من األســـيةات، كافة المؤسســـات اإلنسانية 
الوقوف إلـــى جانب األســـيةات اللواتي يحشـــن في 
ظةوف ال إنســـانية، وقاهةة من كافة الجوانب، في ظل 
االنتهاكات المســـتمةة بحقهن وحةمانهن من أيسط 
الحقوق االنســـانية والحياتية داخـــل المحتقل، الذي 

يفتقة الى أدنى الشةوط الصحية والبيئية.
يشار إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت األسيةة شحبان 
بتاريخ 2014/11/13، وهي أم ألربحة أطفال، وتسلمت 
راية عميدة األســـيةات وأصبحت أقدمهن في سجون 
االحتالل، بحد أن أطلق االحتالل سةاح األسيةة شيةين 

الحيساوي من القدس.

هيئة: زيادة فق وتيرة انتهاكات االحتالل بالقدس بأكتوبر

االحتالل يفرج عن أسيرة بعد اعتقال 5 سنوات

غزة/ االستقالل: 
حذرت الجبهة الديمقةاطية لتحةية فلسطين مما تبيت له واشنطن، بالتحالف 
مع االحتالل اإلســـةائيلي، من مشاريع للتضييق على (أونةوا) والمس ببةامجها 
وخدماتها، وتجفيف تمويلها، بما يلحق الضةر الكثيف بمصالح أبناء شـــحبنا 

الالجئين.
وأدانـــت الجبهة في بياٍن لهـــا أمس الخميس محاولـــة التحالف األميةكي – 
اإلســـةائيلي الضغط على الجمحية الحامة لألمم المتحدة إلعادة النظة بنظام 
وآلية تجديد الوالية لـ«أونةوا« وتقصيةه من ثالث ســـنوات إلى ســـنة واحدة، 
بحيـــث تبقى الوكالة تحت تهديد تجديـــد التفويض كل عام، وتحت ضغط 

االبتزاز األميةكي واإلسةائيلي.
وأضافـــت الجبهة أن تةامب رئيس الواليات المتحـــدة دونالد تةامب، هو آخة 
من يحق له التحدث عن مكافحة الفســـاد، وهو الغـــارق حتى أذنيه، بفضائح 
الفســـاد السياســـي، والتي تحولت إلى واحدة من القضايا الكبةى على جدول 

أعمال المؤسسات التشةيحية في الواليات المتحدة.
كما أن نتنياهو، رئيس حكومة » إسةائيل« هو أيضًا آخة من يحق له التحدث 
عن مكافحة الفســـاد، وهو الغارق أيضًا، حتى أذنيه، في تهمة الفساد المالي 

والسياسي والمحالة قضاياها إلى القضاء اإلسةائيلي.
وختمـــت الجبهة داعية الـــدول األعضاء في الجمحية الحامـــة لألمم المتحدة 

للوقوف إلى جانب شحبنا، وقضيته وحقوقه الوطنية، في تقةية المصية.

عمان/ االستقالل: 
نفـــت وزارة الخارجية االردنيـــة تصويت األردن لصالح االحتالل االســـةائيلي 

ليفوز بةئاسة اللجنة القانونية في األمم المتحدة.
وأّكدت الوزارة، عبة منصة “حقك تحةف” أنه لم يتم أي تصويت على اللجنة 
القانونيـــة في األمم المتحدة مؤخـــةًا، موضحة أن ســـلوفاكيا تتةأس اللجنة 
القانونية حاليًا. وجاء توضيح الوزارة ردًا على إشـــاعة متداولة تقول إن األردن 

يصوت لصالح االحتالل ليفوز بةئاسة اللجنة القانونية في األمم المتحدة. 
وذكةت الوزارة أن االحتالل كان رئيسًا للجنة عام 2016.

»الديمقراطية« تدعو الجمعية العامة 
لعدم المس بآلية التفويض لـ »أونروا«

»الخارجية األردنية« تنفق التصويت 
لالحتالل فق األمم المتحدة
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) APA images (   املواطن منري ال�سندي يطمح للعاملية عرب ت�سليح "ال�سيارات الكال�سيكية القدمية" بغزة

االستقالل/ وكاالت: 
خضعت فتاة مةاهقة لعشـــةات العمليات الجةاحية بســـبب حالة صحية نادرة أدت إلى 

إصابتها بانتفاخ في ذقنها يعادل حجمه حجم كةة قدم.
ولدت األمةيكية، هانا دوناوي، 18 عامًا، وهي تعاني من تشـــوه لمفاوي، مما أدى إلى نمو 

كتلة حميدة في حلقها ووجها.
يحـــدث عيب الوالدة هذا عندما تفشـــل األوعية اللمفاوية، بإزالة الســـوائل الزائدة من 

أنسجة الجسم بشكل صحيح أثناء الحمل.
وقد أمضت الفتاة معظم حياتها في المستشفى بسبب هذه الحالة النادرة التي تصيب 

واحدًا من كل 4000 شخص بدرجات متفاوتة.
وخضعـــت هانا ألكثة من 55 عملية جةاحية، شـــملت تخفيض اللســـان، وتةقيع الجلد، 

وتقليص الورم واستنزاف األوعية، إضافة إلى العديد من الجةاحات التجميلية.
كمـــا عانت هانا التـــي تنحدر من والية ميسيســـيبي، من االكتئاب الـــذي أصابها في 
ســـن المةاهقة المبكةة بسبب حالتها الصحية. وبعد ســـنوات من العمليات الجةاحية 

والعالجات، لم يعد التشوه اللمفاوي ملحوظًا كما كان عليه الحال من قبل.
قالت هانا متحدثة عن تجةبتها: »بعد الكثية من العمليات الجةاحية تحســـنت حالتي 
النفسية بشكل ملحوظ. أنا اآلن أكثة ثقة من ذي قبل، وأحاول استخدام ثقتي لمساعدة 

اآلخةين الذين يشعةون باالكتئاب«
وتســـتعد هانا حاليًا للخضوع لجةاحة تجميلية إضافية في الفك لجعله أكثة تناســـقًا، 
وتأمل بأن يســـاعدها اآلخةون على تجاوز محنتها النفســـية عبة تشـــجيعها على عدم 

الشعور باإلحةاج أو التوتة من منظةها، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البةيطانية. 

تخضع لـ 55 عملية جراحية 
نزالة انتفاخ في الوجه

واشنطن/  االستقالل: 
طالبت ســـيدة أمةيكية، الةئيس دونالد تةامب، بالعفو عن 
رجـــل قتل ابنتها وحفيدتها، حتى ال يصبح أول شـــخص 
تنفذ في حقه عقوبة اإلعدام على المستوى الفدرالي منذ 

16 عاما.
وأعلنـــت الحكومـــة األمةيكية فـــي يوليو الماضـــي، أنها 
ستستأنف اإلعدامات على المستوى الفدرالي بعد توقفها 

منذ عام 2003، إلعدام دانيال لي بالجةعة القاتلة.
وحكم على الةجل باإلعدام، على خلفية قتل زوجين وطفلة 

في الثامنة من العمة.
ودعت إيةلين بيتةســـون، التي فقـــدت ابنتها وحفيدتها 

في هذه الجةيمة، الةئيس تةامب في تســـجيل مصور إلى 
»العفو« عن دانيال. وقالت بيتةسون: »ال أرى بأية طةيقة أن 
إعدام دانيال ســـيكون تكةيما البنتي، على العكس، أظن 

أن هذا األمة سيلطخ اسمها ألنها ما كانت لتقبل بذلك«.
وأضافـــت »لقد دمة حياتي، لكني ال أرى ما الذي ســـيغيةه 
انتزاع حياته«، مشيةة إلى أنها من معارضي عقوبة اإلعدام.

وأكملت »أرجو وآمل أن يظهة الةئيس تةامب رأفة، هذا األمة 
سيقدم مساعدة لي ولعائلتي أكثة من أي شيء آخة«.

ويطالب الةئيس الجمهوري المةشح لوالية رئاسية ثانية 
في 2020، باستمةار تطبيق عقوبة اإلعدام، خصوصا لقتلة 

الشةطيين ولمكافحة االتجار بالمخدرات.

بانكوك/ االستقالل: 
أثار مطعم لشطائة البةغة ضجة على اإلنتةنت، 
بعدما بدأ مســـتخدمون لموقـــع "يوتيوب" 
تحدي بعضهم البعض فـــي التهام كبةى 
وجباتـــه، وهي شـــطيةة يقتـــةب وزنها من 
الستة كيلوغةامات ومغطاة بحلقات البصل 

المقلية واللحم المقدد والمايونيز.
ويمنح مطعم "كةيس ســـتيكس آند بةغةز" 
في بانكـــوك، 10 آالف بات (نحو 330 دوالرا) 

جائزة لمن يتمكن من إنهاء الوجبة العمالقة 
خـــالل 9 دقائـــق، أي بـــات واحـــد مقابـــل 

كل سعة حةاري.
وابتكـــة المالـــك كومديتش كونغســـوان، 
الـــذي يقـــول إن شـــطيةة البةغة تلك هي 
األكبة في البـــالد، فكـــةة المســـابقة، بعدما 
تمكن 3 عمالء من تحقيق المهمة الصعبة، 

حيث يأتيه متنافسون جدد كل يوم.
وكان من بينهم باكورن بورنتشيوانجكون، 

في إنهـــاء  ينجح ســـابقا  لـــم  الـــذي 
المحـــدد، وقـــال:  الوقـــت  الوجبـــة خـــالل 
"سأتناول البةغة في وقت ما (في المستقبل) 

لكن ليس قةيبا".
إذا  البةغة العمالقـــة  ويبلغ سعة شـــطيةة 
كانت مصنوعـــة من لحم البقـــة 2500 بات 
(82.75 دوالرًا)، بينما يصبح ســـعةها 3500 
بـــات (115.86 دوالرًا) إذا كانت مصنوعة من 

لحم الخنزية.

أيداهو/ االستقالل: 
قد يحلم بعض األشـــخاص وخالل فتةة حياتهم بأسةها 
بتحطيـــم رقم واحـــد فقط في موســـوعة غينيس لألرقام 
القياســـية العالمية، لكن رجاًل واحدًا فقط اســـتطاع كسة 

129 سجال قياسيًا في غضون 4 سنوات وحسب.
أفادت مواقع إخبارية أن ديفيد راش البالغ من العمة 34 عاًما، 
من والية أيداهو األميةكية، يقضي معظم وقته في تحطيم 

األرقام القياسية التي تتةاوح ما بين الغةيب إلى األغةب.
هو يحمل اللقب الةسمي لموسوعة غينيس ألبعد مسافة 
يتـــم فيها رمـــي أو نفث حبـــوب البازالء إليهـــا من الفم، 
مستخدمًا نفسًا واحدًا، بنحو 41 قدم و 3.5 بوصات، فضاًل 

عن كونه األســـةع  في ســـباق النصف ماراثون قفزًا ، في 
ســـاعتين و 13 دقيقة و 41.8 ثانيـــة.. وغيةها الكثية من 

األلقاب التي تتجاوز المئة في عددها.
يعمـــل الشـــاب، وهـــو خةيج معهـــد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيا بشـــهادة في الهندســـة الكهةبائية، بدوام 
كامل في قطـــاع التكنولوجيا. وقد ســـعى لتلك الهواية 
غية االعتيادية في ســـن الـ 29 كدافع لتحســـين مهارات 
الخفـــة لديه. حاليًا، يوظف ديفيـــد االهتمام الذي يتلقاه 
من وســـائل اإلعـــالم عن مواهبه للمســـاعدة فـــي تعزيز 
شغفه األكاديمي بشـــكل أكبة، وذلك في مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والةياض.

سيدة تطالب بإنقاذ من دمر حياتها من انعدام  129 رقمًا قياسيًا في 4 سنوات حطمها رجل واحد

لندن/ االستقالل: 
بثقة كبيةة، يتحــــدث البةيطاني ديكي بورثويك 
الذي ســــيحتفل في نوفمبــــة المقبل بعيد ميالده 
الةابــــع والثمانيــــن، مؤكدا قدرته علــــى اللعب في 

المستطيل األخضة لمدة 90 دقيقة.
وفي مقابلة مع موقع »سبورت بايبل« الةياضي، قال 
بورثويك: »أنا صلب مثل الصخة، وأعشق كةة القدم 

عشقا حقيقيا«.
ويعةف الةجل الثمانيني بأنه أقدم العب كةة قدم 
في بةيطانيا، ويجادل كثيةون بأنه أكثة المتقاعدين 

في بةيطانيا من حيث اللياقة الجسمانية.

ويمارس بورثويــــك التماريــــن الةياضية من أجل 
الحفاظ علــــى رشــــاقته ومهارتــــه الةياضية، في 
الحديقــــة الخلفيــــة لمنزله الذي يقــــع في مدينة 

وايمث بمقاطعة دورست، جنوب غةبي بةيطانيا.
والمهندس المتقاعد، ال يلعب حاليا في صفوف أي 
ناٍد، بعدما جةى إقفال العديد من أندية مخصصة 
للمتقاعديــــن، لكنــــه أعةب عن تحمســــه من أجل 
العــــودة إلى مالعــــب كةة القدم، التــــي تةك فيها 

بصمات على مدى عقود.
وقال: »طلب مني في السابق أن أشارك في مباريات 
بصورة شكلية لكنني رفضت. أشعة أنني قادر على 

ممارسة اللعب لمدة 90 دقيقة«.
وشــــارك بورثويــــك، وهو مــــن مشــــجعي لفةيق 
مانشستة يونايتد، في 1600 مباراة على مدى 72 

عاما.
وفي البداية، لعب في صفوف ناديي روس كاونتي 
وإنفيةغودرن في اســــكتلندا، قبــــل أن يتنقل إلى 
دورست حيث لعب باســــم 11 ناديًا للتنافس في 

الدوريات المحلية.
وأحــــةز الالعب، يطلق عليه زمالؤه لقــــب »الدبابة«، 
400 هدف حتى اآلن، ويؤكد أنه يحاول تحســــين 

قدراته داخل الملعب وخارجه.

بكين/ االستقالل: 
بينما كان يعمل في أحد جبال الصين، تعةض رجل في الســـتينيات من عمةه 
إلى لدغة في أحد أصابع يده، من أفعى تحةكت خلسة دون أن يشعة بوجودها.
وظن الةجل أن لدغة األفعى شـــديدة السمية وقد تؤدي إلى موته فورا، فسارع 
إلى قطع إصبعه بســـكين كان بحوزته من أجل »إنقاذ حياته«، بحسب ما أوردت 

شبكة »فوكس نيوز«.
لكـــن الةجل الذي اتخذ القةار المؤلم بقطع إصبعه، لم يكن مضطةا لفعل ذلك، 
ألن ســـم هذا النوع من األفاعي ليس قاتال على اإلطالق، بل إنه يســـتخدم في 

تحضية عالجات للمفاصل والعظام.
وقال الةجل في إفادته لألطباء، إنه ســـمع مـــن أقاربه أن لدغة األفعى يمكن أن 

تؤدي إلى وفاة فورية.
ويقـــول موقع متخصص في الحيوانـــات، إن النوع الذي لدغ الةجل يعيش في 
جنوب شـــةق الصين وفي أجزاء من فيتنام وتايـــوان، ويفضل الغابات كمأوى 

آمن بعيدا عن البشة.
واعتبة رئيس قســـم األمةاض الجلدية في مستشفى مدينة هانغتشو جنوب 

شةقي الصين يوان تشينغدا، أن تصةف الةجل كان غية ضةوري.
ولفت إلى سلوك شائع بين سكان المنطقة إذا أصابتهم لدغات األفاعي، يتمثل 
في قطـــع موضع اللدغة، فيما يعمـــد آخةون إلى إحـــةاق أطةافهم في محاولة 

لتفادي ما يعتقدون أنها سموم قاتلة.
وقـــال الطبيب إنه »بمجةد أن يصل هؤالء إلى المستشـــفى تكون جةوحهم أو 
حةوقهم قد التهبت بشـــدة«.  وقال إن الموت الفوري بعد اللدغة »مجةد انطباع 
خاطئ لدى الكثيةين«، مؤكدا أنه »في معظم الحاالت، إذا تلقى المةيض عالجا 

خالل 6 ساعات من وقت اللدغة فلن تكون قاتلة«.

عمره 84 عامًا ويبحث عن ناد جديد

تناول هذه الشطيرة واحصل على 330 دوالرًا فورًا

قطع إصبعه بسبب لدغة 
أفعى.. ثم اكتشف »المفاجأة«


