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غزة/ االستقالل:
وصل وفد لجنة االنتخابات المركزية إلم قطاع غزة 
مس���اء االثنين عبر حاجز بيت حانون (إيرز) شمال 
القطاع. وأفاد مراسلنا بأن وفد اللجنة يضم كاًل من 
رئيس اللجنة حنا ناصر، والمدير التنفيذي هشام 
كحيل، ونائبه أش���رف الش���عيبي. وي���وم الثالثاء 
الماض���ي، وصل وفد لجنة االنتخابات برئاس���ة حنا 
ناصر، قطاع غ���زة، والتقم قي���ادة حركة »حماس« 

وعددًا من ممثلي الفصائل الفلسطينية.

وأطلع ناص����ر، قيادة »حماس« عل����م نتائج لقاء لجنة 
االنتخاب����ات م����ع الرئيس عب����اس، حيث تط����رق إلم 
الرس����الة الت����ي اس����تلمتها اللجن����ة، والموجهة من 
الرئيس، حول رؤيته بإجراء انتخابات عامة في الضفة 
الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، لتكريس الحياة 
الديمقراطية وانهاء االنقس����ام، عل����م قاعدة احترام 
نتائج االنتخابات، والسير قدما نحو الشراكة الوطنية 
الكاملة، واس����تعداده لعقد ح����وار بين الفصائل بعد 

اصدار المرسوم الرئاسي الخاص باالنتخابات.

وفد لجنة االنتخابات يصل غزة للقاء قيادة »حماس«

الخليل/ االستقالل:
ش���يعت جماهير غفيرة من أبناء مخيم العروب، مس���اء أم���س االثنين، جثمان 
الش���هيد عمر هيث���م البدوي ( 22 عام���ا)، الذي استش���هد برصاص االحتالل 
اإلس���رائيلي في مواجهات اندلعت علم مدخل المخيم شمال الخليل بالضفة 
الغربية المحتلة. وانطلق موكب التش���ييع بحضور رس���مي وش���عبي كبير، من 

المستش���فم األهلي في مدينة الخليل، وصوال إلم منزله، وبعد 
إلقاء ذويه نظرة ال���وداع األخيرة عليه، وأدى المش���يعون صالة 

إصابات بمواجهات في البيرة

االحتالل يهدم 3 مساكن وبركسًا في 
القدس.. ومستوطنون يدنسون األقصى

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، غرفتين سكنيتين في 
منطقة المنطار ببادية القدس المحتلة، واعتقلت المواطن ايهاب 

القسام: وجهنا ضربة غير مسبوقة 
الستخبارات االحتالل بـ »حد السيف«

غزة/ االستقالل:
قالت كتائب الش���هيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 
»حماس، إن ما وقع بأيدي مقاوميها خالل عملية »حد السيف«، »لم 

الشيخ عزام: ذكرى رحيل »عرفات« فرصة 
لالصطفاف دفاعًا عن حقنا وأرضنا

رام الله/ االستقالل:
ق���ال الرئيس محم���ود عباس أمس االثني���ن، إنه قرر الذهاب إل���م االنتخابات 

التش���ريعية ثم الرئاسية، مش���دًدا علم ضرورة أن تعقد في غزة 
والق���دس، "ودون ذلك لن تكون". وأعرب في كلمته في حفل إحياء 

نتنياهــو: يجــب االحتفــاظ 
بسيطرتنا األمنية بالضفة الغربية

عباس: ذاهبون النتخابات 
تشريعية ثم رئاسية 

العودة" تدعو  "هيئة 
لأو�ضع م�ضاركة 

بجمعة »التجديد 
لوكالة الغوث« غزة/ االستقالل:

طالب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في 
فلسطين الشيخ نافذ عزام، كل قوى الشعب الفلسطيني 

وفعالياته ومؤسساته، بأن يبذلوا كل جهٍد ودعم، لترتيب 
أوضاعنا الداخلية، والوصول إلم توافق حول 
الملفات المطروحة منذ س���نوات، لكي يقف 

تباين آراء الشارع الغزي حول 
إمكانية إجراء االنتخابات المرتقبة

غزة / محمد أبو هويدي:
تباينت آراء المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة حول إمكانية 
إجراء انتخابات تش���ريعية ورئاسية في الضفة الغربية والقدس  مدارس النقب تفتقر ألدنى المقومات.. 

و»المعارف« اإلسرائيلية تتهرب من مسؤولياتها
غزة / سماح المبحوح 

تس���عم حكومة االحتالل اإلس���رائيلي لف���رض مزيد من 
إجراءات تضييق الخناق علم الفلسطينيين بقرى النقب 

سجون االحتالل/ االستقالل:
يواصل ثالثة أس���رى في سجون االحتالل اإلسرائيلي إضرابهم 
المفتوح عن الطع���ام، رفًضا العتقالهم اإلداري وس���ط تدهور 

ثالثة أسرى يواصلون إضرابهم 
وسط تدهور حالتهم الصحية

مركز القدس: االحتالل صادر 
خالل أيام 6850 دونمًا في الضفة

هنية وميالدينوف يبحثان
 ملفي االنتخابات والتفاهمات

اخلليل: ت�شييع حا�شد لل�شهيد »البدوي« واالحتالل ي�شيب الع�شرات خالل مواجهات
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الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس،  هدمت 
غرفتين سكنيتين في منطقة المنطار ببادية 
المواطن ايهاب  القدس المحتلة، واعتقلـــت 
جبر صبح من بلدة بيت سوريك، فيما اعتقلت 
تســـعة مواطنين من الضفـــة المحتلة خالل 

مداهمات ليلية.
وقال رئيس لجنة الدفـــاع عن أراضي المنطار 
يونس جعفـــر، إن قـــوات االحتالل شـــرعت 
منذ ســـاعات الصباح الباكـــرة بهدم غرفتين 
ســـكنيتين في منطقتي "شـــعب موســـى" 
و"أم الريان" مـــن المنطار التابعة ألراضي بلدة 

السواحرة، بحجة عدم الترخيص.
كما هدمت قوات االحتالل، مســـكنا وفككت 

بركسا زراعيا شرق القدس المحتلة.
وقال ممثل تجمع أبو النوار أبو عماد الجهالين، 

إن قـــوات االحتالل اقتحمت تجمـــع أبو النوار، 
وشـــرعت بتفكيك بركس زراعي واســـتولت 

عليه، يعود للمواطن محمود عجارمة.
إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
فجر اإلثنين، تســـعة مواطنين فلسطينيين، 
عقب دهـــم منازلهـــم وتفتيشـــها والعبث 
بمحتوياتهـــا فـــي مناطق متفرقـــة بالضفة 
الغربية المحتلة؛ قبل أن تقوم بنقلهم لجهات 

غير معلومة.
وأفاد بيان لجيش االحتالل، بأن قواته اعتقلت 
9 فلســـطينيين مـــن الضفة الغربيـــة، مّمن 
وصفهم بـ "المطلوبين"؛ بزعم ممارسة أنشطة 

تتعّلق بالمقاومة ضد أهداف إسرائيلية.
وقالت مصادر فلســـطينية، إن قوات االحتالل 
اعتقلت الشاب قيس محمد جبارين من مخيم 
جنين المحاذي لمدينة جنين شـــمال الضفة 

الغربية المحتلة، وسط مواجهات اندلعت في 
المخيم بين الشبان وقوات االحتالل.

وطالـــت االعتقاالت اإلســـرائيلية الشـــابين؛ 
حمزة عمـــاد الكامل (18 عاًمـــا)، ومحمد عماد 
الهريمي (18 عاًما)، بعد اقتحام منزلي ذويهما 
وتفتيشهما، في منطقة وادي شاهين وسط 

بيت لحم جنوب الضفة.
كما دهمت قوات االحتـــالل منزل الطالب في 
جامعة بيرزيت األســـير يحيـــى ربيع في بلدة 
المزرعة الغربية شـــمالي رام الله وسط الضفة 

وفتشته.
واقتحم جنود االحتالل قرية العيساوية شرقي 
القدس المحتلة، ما أدى الندالع مواجهات مع 

الشبان؛ دون اإلبالغ عن اعتقاالت أو إصابات.
وذكـــرت مصادر أمنية فلســـطينية، أن قوات 
االحتالل اعتقلت ثالثة شبان من بلدة حلحول 

إلى الشمال من مدينة الخليل جنوب الضفة، 
وهم؛ محمد وليد زماعرة، ســـامر جمال زماعرة، 

وأحمد موسى أبو ريان.
وســـلمت قوات االحتالل شـــباًنا من حلحول، 
بالغـــات لمراجعة مخابراتها في مركز توقيف 
وتحقيق "عتصيون" جنوب بيت لحم (جنوًبا). 
وقد تخلل اقتحـــام البلدة انـــدالع مواجهات 

أسفرت عن إصابة مواطنين بحاالت اختناق.
من جهة ثانية، اقتحم مستوطنون متطرفون 
صبـــاح االثنين، المســـجد األقصـــى المبارك 
من باب المغاربة بحراســـة مشددة من شرطة 

االحتالل اإلسرائيلية.
الكاملة  الحمايـــة  ووفرت شـــرطة االحتـــالل 
للمســـتوطنين خـــالل اقتحامهم للمســـجد 
األقصـــى وتجولهـــم فـــي باحاتـــه، وانتهاًء 
بخروجهـــم من باب السلســـلة الذي يشـــهد 

أعمال استفزازية متواصلة.
وأفادت دائـــرة األوقاف اإلســـالمية بالقدس 
المحتلة بأن 58 مســـتوطًنا اقتحموا المسجد 
األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت 
استفزازية في ساحاته، باإلضافة القتحام 10 

من عناصر شرطة االحتالل.
وتفرض شـــرطة االحتالل إجراءات أمنية على 
دخول المصلين للمســـجد األقصى، وتحتجز 
هويـــات بعضهم عنـــد البوابـــات، في حين 
تواصل منع عشرات الرجال والنساء من دخوله 

لفترات متفاوتة.
ويتعـــرض المســـجد األقصـــى يومًيـــا (عدا 
يومي الجمعة والســـبت) لسلسلة اقتحامات 
وانتهـــاكات من قبـــل المســـتوطنين وأذرع 
االحتـــالل المختلفة، في محاولة لتقســـيمه 

زمانًيا ومكانًيا.

شّن حملة اعتقاالت ليلية بالضفة 
االحتالل يهدم 3 مساكن وبركسًا في القدس.. ومستوطنون يدنسون األقصى

غزة/ االستقالل:
طالب عضـــو المكتب السياســـي لحركـــة الجهاد 
اإلســـالمي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، كل قوى 
الشـــعب الفلســـطيني وفعالياته ومؤسساته، بأن 
يبذلوا كل جهـــٍد ودعم، لترتيب أوضاعنا الداخلية، 
والوصول إلى توافق حـــول الملفات المطروحة منذ 
ســـنوات، لكي يقف شعبنا كله موحدًا في مواجهة 
األخطار والتحديات الكبيـــرة التي تتهدد القضية 

الفلسطينية.
جاء ذلك في تصريح للشـــيخ عزام، عشـــية الذكرى 
السنوية الخامسة عشرة الستشهاد الرئيس الراحل 

ياسر عرفات أمس االثنين.

وأضاف عزام: يجب أن تكون ذكرى رحيل أبي عمار، 
فرصًة لالصطفاف في جبهة واسعة دفاعًا عن حقنا 
وأرضنا وكرامتنا ورفضًا للمشاريع الهادفة لتصفية 
القضيـــة الفلســـطينية، التي تخطط لهـــا أمريكا 

بالتعاون مع »إسرائيل«.
وتابـــع بالقول: لقد ترك أبو عمار بصمًة واضحًة على 
مسيرة نضال شعبنا المتواصلة، رغم اختالفنا معه 
في بعـــض المحطات، واآلن يعيش شـــعبنا ظروفًا 
صعبًة وقاسيًة، نحتاج فيها إلى استلهام تضحيات 
القادة الكبـــار: أبو عمـــار، وأحمد ياســـين، وفتحي 
الشـــقاقي، وأبو علي مصطفى، وكل شهداء شعبنا، 

وال يجوز أن تضيع هذه الفرصة«.

في الذكرى الـ15 الستشهاده
الشيخ عزام: ذكرى رحيل »عرفات« فرصة لالصطفاف دفاعًا عن حقنا وأرضنا

رام الله/ االستقالل:
قـــال الرئيس محمـــود عباس أمس االثنيـــن، إنه قرر الذهاب إلـــى االنتخابات 
التشريعية ثم الرئاسية، مشدًدا على ضرورة أن تعقد في غزة والقدس، "ودون 

ذلك لن تكون".
وأعـــرب في كلمته في حفـــل إحياء الذكرى الـ15 الستشـــهاد الرئيس الراحل 
ياســـر عرفات، عن أمله بأن يقول الجميع "نعم" لالنتخابات وأن يكونوا على قدر 
المســـؤولية، "ألنها تحمي وجودنا وقضيتنا، لذا من هو حريص على ذلك يجب 

ان يسير إلى االنتخابات".
وشدد عباس التأكيد على أن السلطة "ترفض قطع مخصصات األسر والشهداء، 

وأن ال أحد يستطيع التنازل عن الثوابت الفلسطينية".
وأضـــاف، "أراد بعضهم توجيه صفعة العصر لنا، فصفعناهم على وجوههم" 

في إشارة إلى خطة واشنطن للتسوية السلمية الشهيرة باسم "صفقة القرن".
وأكد الرئيس أن شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا قتلة، ولن نقبل أبدًا التنازل 

عنهم وعن أسرانا وجرحانا، ألنهم أقدس ما لدينا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المؤقت، االثنين إنه يجب 
عدم التخلي عن الســــيطرة األمنية اإلســــرائيلية في الضفــــة الغربية المحتلة "لئال 

يحصل فيهما ما حصل في قطاع غزة".
وأضاف نتنياهو فــــي تصريحات نقلتها هيثة البث اإلســــرائيلية (مكان) أمس أن 
الهدوء الذي يســــود الضفة يعود إلى "التواجد اإلســــرائيلي والنشاطات التي يقوم 

بها جهاز االمن العام اإلسرائيلي (الشاباك) الهادفة إلى احباط هجمات ليال نهارا".
وذكر في التصريحات التي جاءت بمناســــبة مرور 25 عاما على توقيع اتفاق "السالم" 
مع األردن أن "هناك شــــرطين أساسين لتحقيق تقدم في الملف الفلسطيني وهما 

االعتراف بحق وجود دولة يهودية وبقاء "إسرائيل" بين البحر ونهر األردن".
ووفــــق نتنياهو فإن "رئيس الســــلطة الفلســــطينية محمود عباس لــــم يقبل بعد 

بالشرطين".

نتنياهو: يجب االحتفاظ بسيطرتنا 
األمنية بالضفة الغربية

غزة/ االستقالل:
دعت الهيئة الوطنية العليا لمســــيرات العودة الكبرى 
وكســــر الحصار جماهير الشــــعب الفلســــطيني إلى 
المشــــاركة الواسعة في الجمعة القادمة، والتي تحمل 

عنوان »التجديد لوكالة الغوث«.
وأكدت الهيئة خالل اجتماعها الدوري الذي عقدته في 
مدينة غزة أمس، بمشــــاركة أعضائها، على المشاركة 

الواســــعة بالجمعة الـ 83 لمســــيرات العودة كموقف 
شعبي واسع في مواجهة التهديدات والمؤامرات التي 

تدعو لتصفية وكالة الغوث وتغيير مهامها.
وأوضحت أن الهدف من هذه المشاركة تذكير العالم 
والمؤسســــة الدولية بالقرار األممي رقــــم 302، والذي 
يؤكد على ضرورة اســــتمرار عمل »أونــــروا« لحين عودة 
الالجئين الفلســــطينيين إلى ديارهم، وبقائها شاهًدا 

دولًيا على معاناة شعب تحت االحتالل منذ 1948.
وأجمــــع المجتمعون على اســــتمرار مســــيرات العودة 
وكسر الحصار، حتى تحقيق األهداف التي انطلقت من 

أجلها. والتجهيز للجمعة القادمة.
ووجهت في مســــتهل اجتماعها، التحية لروح القائد 
الشــــهيد أبو عمار في الذكرى السنوية الخامسة عشر 

الستشهاده.

لن تعقد دون غزة والقدس
عباس: ذاهبون النتخابات 

تشريعية ثم رئاسية 

»هيئة العودة« تدعو ألوسع مشاركة بجمعة »التجديد لوكالة الغوث«

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األســـرى والمحررين، االثنين، 
إن ثمانية أســـرى يقبعون بقســـم "المعبار" في 
سجن "عسقالن" اإلســـرائيلي بظروف معيشية 
واعتقاليـــة صعبة وقاســـية، في ظل اســـتمرار 
اإلجـــراءات االســـتفزازية التي تتخذهـــا إدارة 

المعتقل بحقهم.
وأشـــارت الهيئة في تقرير لها، إلى أن األســـرى 

في معبار عســـقالن محتجزون داخل غرف قذرة، 
وُتقّدم لهم إدارة المعتقل وجبات طعام ســـيئة 
كًما ونوًعا، وأعادها األسرى على مدار الثالثة أيام 

الماضية.
كما يعاني األســـرى الثمانية من اإلهمال الطبي 
والمماطلة في تقديم العالج، في عيادة السجن، 
 

ّ
ومن بين األســـرى المحتجزين األســـير الُمسن
والمريض بالســـرطان موفق العروق، وهو بحاجة 

لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية.
وذّكـــرت الهيئـــة أن وحـــدات القمـــع التابعة 
لمصلحة السجون اإلسرائيلية اقتحمت، قبل نحو 
اسبوعين، قسم (3) في المعتقل، واعتدت على 
األســـرى ونقلتهم إلى معتقل "نفحة"، وألحقت 
الضرر بممتلكاتهم وحاجياتهم وقلبتها رأســـًا 
على عقب دون أية أســـباب، وال زال القسم يعّمه 

الخراب وبحاجة إلجراء عدة تصليحات.

هيئة: ثمانية أسرى في سجن عسقالن يعانون ظروفًا قاسية
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وجـــاء قـــرار اإلضـــراب لعـــدم انتظام 
التعليم في عشـــرات ريـــاض األطفال 
والمدارس نتيجة األوضاع في المرافق 

التعليمية في هذه القرى.
يذكـــر أنه قبل أســـابيع أعلنت مصادر 
حقوقيـــة أن لجنة إســـرائيلية بحثت 
مخططـــا يهدف إلى تهجيـــر نحو 36 
ألف من الســـكان الفلســـطينيين في 
القرى مســـلوبة االعتراف فـــي النقب 
إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء 
العمل بأسرع ما يمكن على المخططات 

التي ستسلب منازلهم وأراضيهم.
خطوات تصعيدية

وهدد رئيس المجلس االقليمي للقرى 
غير المعتـــرف بها داخل النقب عطية 
األعســـم باتخاذ خطـــوات تصعيدية، 

منها تنفيـــذ مظاهـــرات واعتصامات 
احتجاجية تخرج من جميع قرى النقب 
لتصل أمام "وزارة المعارف االسرائيلية" 
و الوزارات األخرى ، فـــي حال لم تلتزم 
(المعارف) بدفع المســـتحقات المالية 
لشـــركات النقـــل والمـــدارس ورياض 

األطفال بالنقب المحتل. 
وأوضح األعسم لـ"االســـتقالل " أن 34  
بـ30 مدرســـة   ألف طالـــب يتواجدون 
ورياض أطفال تابعة لـ20 قرية بالنقب 
المحتل ، اتخـــذوا قرار اإلضراب نتيجة 
تردى األوضاع  داخل المدارس ورياض 

األطفال التي يدرسون فيها.  
وبّين أن المجلـــس االقليمي اتخذ ذات 
القرار بداية العام الدراسي الجاري وقدم 
شـــكوى للمحكمة االســـرائيلية العليا 

، التي ألزمـــت حينهـــا وزارة المعارف 
المالية  المستحقات  بدفع  االسرائيلية 
للمـــدارس ورياض األطفال لتحســـين 

أوضاعها ، إال أن األخيرة تهربت  .
ولفــــت إلــــى أن أوضــــاع المؤسســــات 
التعليمية بالمــــدارس ورياض األطفال 
سيئة للغاية، خاصة الغرف التي تفتقر 
الدراســــية،  والمســــتلزمات  للتهويــــة 
عدا عن افتقــــار غرف ريــــاض األطفال 
لأللعاب  التعليمية باإلضافة إلى  عدم 
دفــــع المســــتحقات المالية لشــــركات 
النقــــل التي تقــــل الطالب مــــن قراهم 
للمؤسسات التعليمية، ما يعتبر محاولة 
من محاوالت التجهيل التي تستهدف 

بها سلطات االحتالل شعبنا. 
وأشــــار إلى أن أعضــــاء المجلس القروي 

اجتمعوا أمس مع عدد من أعضاء العرب 
قرار  لمناقشة  االســــرائيلي  بالكنيست 
االضراب وظروف المؤسسات التعليمية 

، والذين بدورهم وعدوا بإيجاد حل . 
حل �مل�سكلة

بـــدوره ، أكد مســـؤول لجنـــة التعليم 
بالقائمة العربية المشتركة بالكنيست 
االسرائيلي وليد طه على دورهم الداعم 
والفاعل لحل أزمة المؤسسات التعليمة 
بالنقب المحتل ، واعـــدا بالتواصل مع 
كافة المسؤولين االسرائيليين أصحاب 

الصلة .
وأوضح طـــه في حديثه لـ"االســـتقالل 
" أنه ســـيقوم اليـــوم الثالثـــاء بزيارة 
األطفال  وريـــاض  للمـــدارس  ميدانية 
لمعاينة أوضاعها والوقوف على األزمة 

عن قرب.
وبّين أنه ســـيعمل مع كافـــة األعضاء 
المعارف  العرب للضغـــط علـــى وزارة 
لالستجابة  اإلسرائيليين  والمختصين 
لمطالـــب الكادر التعليمـــي بالمدارس 
وريـــاض األطفـــال، باعتبارهـــا مطالب 

عادلة ومشروعة.
وأشـــار إلـــى أن الوزارة تتعمـــد إهمال 
الواقـــع التعليمـــي  بالنقـــب المحتل، 
مؤكـــدًا أن 34 ألف طالب ال تتوفر لهم 
ظروف تعليمية مناســـبة وال يمارسون 
حقهـــم بالتعليـــم كمـــا غيرهـــم من 
الطالب، مشددا على أن واألعضاء العرب 
ســـيبحثون واقع التعليم والمشـــاكل 
التـــي يعانـــي منهـــا الطـــالب العرب 

جميعهم.

محاوالت التجهيل والتهجير مستمرة

مدارس النقب تفتقر ألدنى المقوماى.. و»المعارف« اإلسرائيلية تتهرب من مسؤولياتها
غزة / �سماح �ملبحوح 

ت�سعى حكومة �الحتالل �الإ�سر�ئيلي لفر�س 
مزيد من �إجر�ء�ت ت�سييق �خلناق على 

�لفل�سطينيني بقرى �لنقب �ملحتل يوما بعد 
�الآخر؛ وذلك يف حماولة لتهجريهم و�ال�ستيالء 
على �أر��سيهم ب�ستى �ل�سبل و�لو�سائل. ويف �آخر 

ب ما ي�سمى ب�«وز�رة �ملعارف«  تلك �ملحاوالت، تهررّ
�الإ�سر�ئيلية من حتويل �مليز�نيات �ملالية 

�مل�ستحقة للمد�ر�س ولريا�س �الأطفال  باملنطقة.  
وت�سهد جميع �ملوؤ�س�سات �لتعليمية يف قرى �لنقب 

�لفل�سطيني �ملحتل �إ�سر�با مفتوح ؛ �حتجاجا 
على تردي �أو�ساع �ملوؤ�س�سات �لتعليمية ورف�س 
�لوز�رة �ملذكورة حتويل �مليز�نيات �مل�ستحقة.

غزة/ االستقالل:
قالت كتائب الشـــهيد عز الدين القسام الجناح العسكري 
لحركة "حماس، إن ما وقع بأيدي مقاوميها خالل عملية "حد 
الســـيف"، "لم يكن االحتالل يتخيله في أســـوأ كوابيسه"، 
واعدة بكشف المزيد من تفاصيلها خالل األسابيع المقبلة.

وذكـــر المتحدث باســـم الكتائب "أبو عبيـــدة" خالل مؤتمر 
صحفي عقـــده من مكان إفشـــال عملية االحتالل شـــرقي 
خانيونـــس، في الذكـــرى األولى لها، أن "مـــا تحصلت عليه 
ا 

ً
القســـام من معلومات وأحراز ومعطيات مختلفة يمثل كنز

اســـتخبارًيا حقيقًيا، وضربة غير مسبوقة الستخبارات العدو 
وقوات نخبته الخاصة والسرية".

وأضاف أن "ما بحوزتنا لم يكن لالحتالل في أســـوأ كوابيسه 
أن يتخيـــل وقوعه بيـــن أيدينا، وإن المقاومـــة توّظف هذا 
الذخر األمني واالســـتخباري لصالحها فـــي معركة العقول 

وصراع األدمغة بينها وبين االحتالل".
وتوعد "أبو عبيدة" االحتالل بأن ما لدى القســـام "سيكون له 

أثر عملياتي واضح في المعارك المقبلة".
وأكد أن "على قيادة العدو أن تقلق كثيًرا مما بين أيدينا وأن 

تترقب مليًا أثره ونتائجه".
ووعد المتحدث باسم القسام بكشف بعض تفاصيل عملية 
"حد السيف" وحيثياتها وما حققته من انجاز خالل األسابيع 
القليلـــة المقبلة، باإلضافة إلى جهـــود االحتالل "الضخمة" 
التي بذلها الختراق منظومات المقاومة، "والتي أفشـــلناها 

مرة تلو األخرى".

وقال إن: "القســـام كســـرت أعتى وحدات النخبة في جيش 
العدو الصهيونـــي، وانتزعـــت منهم أســـرارًا تكنولوجية 
ا أساســـًيا من بنية عمله  وعملياتية طالما اعتبرها العدو جزًء
األمني واالســـتخباري منـــذ عقود، وانتزعـــت معها الهيبة 
المزعومة والســـطوة المصطنعة لنخبـــة النخبة في جيش 

العدو".
وأشـــار "أبو عبيدة" إلى أن "ما قدمته المقاومة الفلسطينية 

بغرفتها المشـــتركة فـــي عملية حد الســـيف وغيرها من 
جوالت المواجهة مع االحتالل لهو مفخرة وذخر لشعبنا".

وأضاف "سنســـعى جاهديـــن للحفاظ عليـــه والبناء عليه، 
وتعزيز العمل المقاوم المشـــترك كإنجاز وطني فلسطيني 

فريد في مرحلة حساسة ومهمة من تاريخ شعبنا".
وأكد أن "المقاومة قادرة على تحديد خياراتها بدقة، واتخاذ 

قراراتها التي ال يمكن للعدو أن يتوقعها".

سجون االحتالل/ االستقالل:
يواصل ثالثة أســـرى في ســـجون االحتالل 
اإلســـرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، 
رفًضـــا العتقالهـــم اإلداري وســـط تدهور 

حالتهم الصحية.
واألســـرى المضربون هم :األسير "إسماعيل 
أحمد علـــي" (30 عاما) من قريـــة أبو ديس 
شرق القدس، ويواصل اإلضراب عن الطعام 
منـــذ (112) يومًا على التوالى وحالته حرجة 

للغاية.
و األســـير "مصعب توفيق الهنـــدي" (29 
عاما) مـــن قرية تل قضـــاء نابلس ويواصل 
اإلضراب لليـــوم ( 50 ) على التوالي ، ونقل 
إلى مستشـــفى الرملة مؤخرًا ، باإلضافة إلى 
األسير "أحمد عمر زهران" (42 عامًا) مضرب 
عن الطعام لليـــوم (46) على التوالي، ونقل 

إلى مستشفى الرملة .

ثالثة أسرى يواصلون 
إضرابهم وسط تدهور 

حالتهم الصحية

القسام: وجهنا ضربة غير مسبوقة الستخباراى االحتالل بـ »حد السيف«



الثالثاء 15 ربيع األول 1441 هــ 12 نوفمبر 2019 م

دولة فل�سطني
�ملجل�س �الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة �لبد�ية بغزة �ملوقرة
يف الق�ضية املدنية رقم 465 / 2018

أمام األستاذ/ توفيق أبو جبر – قاضي البداية       سكرتارية: عالء مغاري
تاريخ اإليداع: 2018/4/23

المدعــــي: فراس طلب جميل الضاني باألصالة عن نفســــه وباإلضافة لباقي ورثة والده 
طلب جميل خليل الضاني بموجب حجة حصر اإلرث الصادرة عن المحكمة الشــــرعية 
بتاريخ 2019/11/3 سجل رقم 41 عدد 397 وكيله السيد/ ممدوح سليم سعيد الضاني 
-مــــن غزة يحمل هوية رقم 900922360 بموجب وكالة عامة صادرة عن ســــفارة دولة 

فلسطين في اإلمارات تحمل الرقم (11292) الصادرة بتاريخ 2019/9/30م
المدعى عليهم/1- سهام محمد علي غريب بكري 2-طارق زياد جميل خليل الضاني 3- هال 
زيـــاد جميل خليل الضاني 4- وفـــاء زياد جميل خليل الضاني 5- لينـــا زياد جميل خليل 

الضاني- جميعهم من سكان غزة دير الالتين مجهولين محل اإلقامة خارج البالد حاليُا  
قيمة الدعوى: 27.000 دينار أردني ســـبعة  نوع الدعوى: تنفيذ عيني 

وعشرون ألف دينار أردني
الحضور: حضر األستاذ سمير أبو سمرة وكيل  جلسة يوم: 2019/9/5 

المدعي ولم يحضر المدعى عليهم لسبق السير بحقهم حضوريًا
الحكم  ///  باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمت المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق على بيع المبرز م/1 تنفيذًا عينيًا وذلك بشطب الحصص 
اإلرثية عن المدعى عليهم سهام محمد علي غريب بكري وأالدها وهم: طارق زياد جميل خليل 
الضاني وهال زياد جميل خليل الضاني ووفاء زياد جميل خليل الضاني ولينا زياد جميل خليل 
الضانــــي، اآليلة لهم ميراثًا عــــن مورثهم زياد جميل خليل الضاني في القســــيمة رقم 148 
قطعة رقم 616 من أراضي غزة الزيتون طبقًا لحجة حصر اإلرث المرفقة في الدعوى وتسجيلها 
باسم المدعي طلب جميل خليل الضاني واشعار دائرة ضريبتي الدخل واالمالك بذلك واشعار 
دائرة الطابو أيضًا  والزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. صدر في 2019/9/5م

قا�سي �لبد�ية/ �أ. توفيق �أبو جب
نبلغكـــم أيها المدعى عليكم أنـــه وبتاريخ 2019/9/5م قد صـــدر بحقكم الحكم 
المذكوريـــن وعليه نبلغكم صورة عنه حســـب األصول حتى يتســـنى لكم اتخاذ 

المقتضى القانوني حسب األصول قبل أن يصار إلى تنفيذه حسب األصول.

رئي�س قلم حمكمة �لبد�ية بغزة / �أ. عمار قنديل

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/مريم سليمان سعيد وادي...... /.
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 916954951 

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/فدوى خليل محمد الغلبان....... /.
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 962071064 

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية
�سلطة �الأر��سي

جلنة ت�سحيح �الأ�سماء
اإعالن ب�ضاأن ت�ضحيح ا�ضم يف �ضجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن السيدة/ سارة خليل عبد الهادي الزعانين من سكان بيت حانون 
هوية رقم/ 916481054 قد تقدمت بطلب لتصحيح/ زوجها والمسجل خطأ في سجالت 
الطابو بغزة باسم // حسن أحمد عبد الهادي حسن وحسن أحمد عبد الهادي أحمد حسن

القطعة 585 القسيمة 24 أراضي بيت حانون
القطعة 576 القسيمة 35 – 38 أراضي بيت حانون

إلى االسم الصحيح له // حسن أحمد عبد الهادي الزعانين
لذلك فـــإن اللجنة المختصة تحيـــط الجميع علمًا بهـــذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ اإلعالن وإال فســـيتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

رئي�س جلنة ت�سحيح �الأ�سماء
موفق حممد علو�ن

�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية
�سلطة �الأر��سي 

جلنة ت�سحيح �الأ�سماء
اإعالن ب�ضاأن ت�ضحيح ا�ضم يف �ضجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ عمار ياسر أحمد األغا من سكان خانيونس 
هوية رقم / 800091761 قد تقدم بطلب لتصحيح/ مورث موكله والمسجل 

خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // كامل يوسف حسين
القطعة 73 القسيمة 23 أراضي خانيونس

إلى االسم الصحيح له // كامل يوسف حسين األغا
لذلـــك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميـــع علمًا بهذا الطلب 
فمن له اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة 
الشؤون القانونية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ 
اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار 

إليه في اإلعالن.

رئي�س جلنة ت�سحيح �الأ�سماء
موفق حممد علو�ن

رام الله / االستقالل:
قال رئيس هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، يوم أمس: إن سلطات 
االحتالل اإلســـرائيلية تستهدف الطفولة الفلســـطينية ومستقبلها، من خالل اعتقال 
القاصرين بشكل يومي وإلحاق كل أشكال األذى والتنكيل بهم خالل االعتقال والتحقيق.

وأشار أبو بكر، إلى أن األطفال األسرى يتعرضون بنسبة 100% لشكل أو أكثر من أشكال 
التعذيب والمعاملة القاســـية والمحاكمات الجائرة وغيـــر العادلة، وان حكومة االحتالل 
بذلك تستهدف المجتمع الفلسطيني ومســـتقبله من خالل اعتقال الفتية والفتيات 
ما دون ســـن 18 عاما. وأضاف: أن جميع األطفال الذيـــن يتم اختطافهم من قبل قوات 
االحتـــالل يعانون من آثار الصدمة، واالكتئاب، والقلق، والتوتر، وقلة التركيز، وغيرها من 
اآلثار النفسية السلبية، موضحًا أن هدف االحتالل من اختطاف األطفال والتعرض لهم 

وابتزازهم والتنكيل بهم هو قتل مستقبلهم.
وجاءت أقوال أبو بكر خالل زيارته ووفد من الهيئة، الطفل المحرر عمرو أبو حســـين (14 
عاما)، من رام الله والذي أفرج عنه بعد اعتقاله لعدة أشهر في سجن (عوفر) اإلسرائيلي.

الخليل / االستقالل:
أفادت مؤسســـة مهجة القدس الشـــهداء واألسرى 
والجرحى بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أفرجت عن 
األسير محمد أحمد عبد الفتاح أبو فنونة (53 عاًما) أحد 
قادة حركة الجهاد اإلسالمي في مدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربيـــة المحتلة، بعد أن أمضى 18 شـــهًرا 

باالعتقال اإلداري التعسفي بدون أي تهمة.
وأوضحت أن قوات االحتالل اعتقلت أبو فنونة بتاريخ 
2018/05/14، بعـــد أن اقتحمت منزلـــه، وأبلغته أنه 
مطلـــوب لالعتقال، ورغـــم أنه كان مريًضـــا ويتلقى 
العالج وال يستطيع القيام والحركة، إال أنها لم تكترث 
لمرضه، واعتقلته وحولته لالعتقـــال اإلداري دون أن 

توجه له أي اتهام.
واألســـير المحرر أبو فنونة متزوج، وأب لتسعة أبناء، 

وله عدة اعتقاالت ســـابقة في ســـجون االحتالل على 
خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد 
اإلسالمي، كان آخرها بتاريخ 2015/10/22، وأفرج عنه 

بتاريخ 2017/03/19.
وخالل اعتقاله هذا استشـــهد نجلـــه محمود خالل 
انتفاضة القـــدس بتاريخ 2016/03/18، أثناء محاولة 
تنفيذ عملية طعن ألحد جنود االحتالل على مفرق ما 

يسمى مستوطنة "غوش عتصيون".
وهنأت مهجـــة القدس األســـير المحرر أبـــو فنونة 
وعائلته، بمناسبة تحرره، متمنيًة اإلفراج العاجل عن 

جميع األسرى واألسيرات من سجون االحتالل.
وفـــي الســـياق ذاتـــه أفرجـــت ســـلطات االحتالل 
اإلســـرائيلي يوم أمس، عن األســـير المقدسي ناجي 
محمـــد عـــودة (20 عاًما) مـــن بلدة ســـلوان بالقدس 

المحتلة، بعد أن أمضى مدة 26 شهًرا داخل السجون.
واستقبل العشرات من األصدقاء وأهالي بلدة سلوان 
األسير المحرر عودة، ورحب والده بالضيوف المهنئين 
باإلفراج عن ابنه، متمنًيا الفرج العاجل لكافة األسرى.

وكان عـــودة اعتقل بتاريـــخ 2017/9/11 ضمن حملة 
اســـتهدفت مجموعة كبيرة من أبناء ســـلوان، وصدر 

بحقه حكم بالسجن لمدة ثالث سنوات.
وقبل عدة أيام، تقدم محامي هيئة شـــؤون األســـرى 
يوســـف نصاصرة بطلب اســـتئناف لتخفيض ثلث 

الحكم ونجح في طلبه.
وتنّقل عودة بين عدة ســـجون، وأفرج عنه من سجن 
"ريمـــون" الصحراوي، وحصـــل خـــالل اعتقاله على 
شـــهادة الثانويـــة العامة (التوجيهـــي) وهو داخل 

المعتقل.

الخليل/ االستقالل:
أصدرت محكمة عوفر قرار اعتقال إداري بحق األســـير المحرر المعاد اعتقاله خالد محمد 

حسن الفسفوس (27عامًا) من سكان دورا قضاء مدينة الخليل لمدة أربعة أشهر.
وأوضح مكتب إعالم األســـرى أن قوات االحتالل كانت قـــد اقتحمت بتاريخ 2019/9/27 
منزل األســـير المحرر الفســـفوس في مدينة دورا وأعادت اعتقاله بعد تفتيش المنزل 
وتحطيم محتوياته، ولم يمِض على إطالق سراحه من آخر اعتقاِل سوى عام فقط بعد أن 
أمضى عامين في االعتقال اإلداري. يذكر أن الفسفوس اعتقل سابقًا عدة مرات، وأمضى 
خمســـة أعوام في سجون االحتالل وكان آخر اعتقال له في نوفمبر من العام 2016، وتم 
تحويله إلى االعتقال اإلداري الذي جدد له أربع مرات متتالية، بحيث أمضى خالله عامين 

في اإلداري قبل إطالق سراحه في نوفمبر من العام 2018.

رام الله / االستقالل:
أفـــادت مؤسســـات األســـرى وحقوق 
اإلنسان بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي 
اعتقلـــت 417 فلســـطينًيا مـــن أنحاء 
متفرقـــة في الضفـــة الغربية المحتلة 
خالل تشرين األول/ أكتوبر الماضي، من 

بينهم 75 طفاًل، و16 سيدة.
وأشارت المؤسسات المتمثلة في (نادي 
األسير، مؤسسة الضمير لرعاية األسير 
وحقوق اإلنسان، وهيئة شؤون األسرى 
والمحّررين) في ورقة حقائق أصدرتها 
يوم أمـــس، إلى أن ســـلطات االحتالل 
اعتقلت 188 مواطًنا من مدينة القدس، 
و30 مـــن رام اللـــه والبيـــرة، و(60) من 
الخليـــل، و22 من جنين، ومن بيت لحم 

22 مواطًنا،
وأوضحت أنها اعتقلت أيًضا 22 مواطًنا 
مـــن نابلس، 26 من طولكـــرم، و21 من 
قلقيلية، ومن محافظة طوباس اعتقلت 
5 مواطنين، و3 من ســـلفيت، وتسعة 
مواطنين مـــن أريحا، باإلضافـــة إلى 9 

مواطنين من غزة.

وبذلك بلغ عدد األسرى والمعتقلين في 
ســـجون االحتالل حّتـــى نهاية أكتوبر 
2019 قرابـــة 5000 معتقـــل، منهـــم 
40 أســـيرة، فيما بلغ عـــدد المعتقلين 
األطفـــال نحو200 طفـــل، والمعتقلون 
اإلداريون أكثر من 450، وبلغ عدد أوامر 
االعتقال اإلداري الصادرة 85 أمًرا إدارًيا 
بين جديد وتجديد ألوامر صدرت سابًقا.

وحـــذرت المؤسســـات الحقوقيـــة من 
خطـــورة الوضـــع الصحي الـــذي وصل 
إليه األســـرى المضربون عـــن الطعام، 
إسماعيل علي، وأحمد زهران ومصعب 

الهندي.
وأشـــارت إلـــى أن ســـلطات االحتـــالل 
أصدرت خالل الشهر الماضي (85) أمر 
اعتقال إداري منهـــم (51) أمر اعتقال 

جديد بحق أسرى جرى اعتقالهم خالل 
الشهر المنصرم.

ومنذ بدايـــة هذا العـــام وحتى نهاية 
الماضـــي، أصدرت ســـلطات  أكتوبـــر 
االحتالل مـــا يقارب 847 أمـــر اعتقال 
إداري منهـــم 334 أمـــًرا صـــدر بحـــق 
مواطنين جـــرى اعتقالهـــم خالل هذا 

العام.

عبر سياسة االعتقال والتنكيل اليومي
أبو بكر: االحتالل يستهدف

 الطفولة الفلسطينية ومستقبلها 

محكمة »إسرائيلية« تصدر قرار 
اعتقال »إداري« بحق محّرر من الخليل

االحتالل ُيفرج عن أسيرين بعد انتهاء محكوميتهما

بينهم 75 طفاًل
ورقة حقائق: قوات االحتالل اعتقلت 417 مواطنًا بأكتوبر 
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دولة فل�سطني
�ملجل�س �الأعلى للق�ساء – حمكمة بد�ية غزة

يف الق�ضية املدنية رقم 1258 / 2018
مذكرة ح�ضور يف الق�ضية رقم 1258 / 2018

يف الطلب رقم 1759 / 2019 – بح�ضور فريق واحد
المستدعي/ عمر خليل حسين الرمالوي- من غزة التفاح شارع يافا هوية رقم 943985234 وكيله شعبان وعبد الله الغالييني / المحاميان
المســـتدعى ضدهم/-1خضر أكرم خضر كيالني عبد الرحمن الكيالني بصفته الشـــخصية وباإلضافـــة لورثة والده وجده كيالني 
الحرتانـــي وبوكالتـــه عن والدته/ ثريا محمد عبد الرحمـــن الحرتاني- العنوان آخر موطن له غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ســـتي 
ميت -2ســـعدي سعيد عبد الرحمن عبد القادر الحرتاني بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة والده العنوان آخر موطن له غزة 
الرمال مقابل مدينة اللحوم ســـتي ميت -3رمضان عيســـى رمضان عبد القادر الحرتاني بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة 
والده العنوان آخر موطن له غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ســـتي ميت -4لبيبة محمد عبد الرحمن الحرتاني بصفتها الشـــخصية 
وباإلضافة لباقي ورثة والدتها عايشـــة الســـيد بكر نعيم -غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ســـتي ميت -5سامي أحمد محمد عبد 
الرحمن الحرتاني بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة والده العنوان غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ستي ميت -6 زياد سليم 
محمد عبد الرحمن الحرتاني بصفته الشـــخصية وباإلضافة لباقي ورثة والده العنوان آخر موطن له غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم 
ســـتي ميت -7عايش حيدر محمد عبد الرحمن الحرتاني بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة والده العنوان غزة الرمال مقابل 
مدينة اللحوم ستي ميت -8 تيسير عوني محمد عبد الرحمن الحرتاني بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة والده العنوان آخر 
موطن له غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ســـتي ميت -9مكرم محمد عبد الرحمن الحرتاني غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ســـتي 
ميت -10رشيد شحدة أبو سمعان بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة والدته سهيلة محمد عبد الرحمن الحرتاني العنوان آخر 
موطن له غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ستي ميت -11 وليد شكري/ محمد عبد الرحمن الحرتاني غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم 
ستي ميت -12 فريد شكري/ محمد عبد الرحمن الحرتاني غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ستي ميت -13 عبلة شكري/ محمد عبد 
الرحمن الحرتاني غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ستي ميت -14فدوى شكري محمد عبد الرحمن الحرتاني غزة الرمال مقابل مدينة 

اللحوم ستي ميت -15أسمهان محمد علي اسليم غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ستي ميت
المدعى عليهم 15, 16 , 17 بصفته الشخصية وباإلضافة لباقي ورثة والدته عطره عبد القادر خليل الحرتاني – 

غزة الرمال مقابل مدينة اللحوم ستي ميت
إلى المستدعى ضدهم بما أن المستدعي تقدم بالقضية رقم 1258 / 2018 بداية غزة المودعة نسخة منها ومن 
ملحقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة للرد على دعواه والمحدد لها جلسة 
يوم 2019/12/19م كما يقتضي عليك أن تودع لقلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمســـة عشـــر يومًا من 
تاريخ تبليغك هذه المذكرة وأن ترســـل نسخة عنها إلى المستدعي حسب عنوانه، وليكن معلومًا لديك أنك أذا 

تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. غزة في 2019/11/10م

رئي�س قلم حمكمة بد�ية غزة / �أ. عمار قنديل

وأشـــار هنية، خـــالل مؤتمر صحفـــي عقده بمدينة غـــزة، بعد 
انتهاء مشـــاوراته بالفصائل الفلســـطينية إلى ضرورة تحييد 
المحكمة الدســـتورية، ألنها من قّرر حل المجلس التشـــريعي 
ســـابقًا، مضيًفـــا: »من متطلبـــات االنتخابات تحييـــد المحكمة 
الدســـتورية التي تشـــكلت خالل االنقســـام، والتي قررت حل 
المجلس التشريعي«. وذكر أن »حماس« ستحترم إرادة الشعب 
الفلســـطيني، عبر صنـــدوق االقتراع، ألنها قدمـــت الكثير من 

التنازالت في سبيل ذلك. وفق تعبيره.
وقالت مصادر فلســـطينية ُمطلعة أمس االثنيـــن »إن الرئيس 
محمود عباس ســـيصدر خـــالل يومين موســـوما لتحديد موعد 

االنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة«.

فجوة كبرية
»لســـت متفائاًل بالمطلق بإمكانية إجـــراء االنتخابات، حيث أرى 
عدم جدّية طرفي االنقســـام للخروج من حالة التجاذبات وردود 
الفعـــل المتالحقة، وأن ما نـــراه على أرض الواقع هو تســـجيل 
لمواقف طرف على حساب اآلخر« هذا ما جاء على لسان المواطن 

محمد كرّيم.
وتســـاءل كّريـــم (45 عاما) فـــي حديثه لـ«االســـتقالل« »كيف 
ستجري االنتخابات وسط ما يعيشـــه المواطنون سواء في غزة 
أو الضفـــة والقدس من مشـــاكل ومالحقات ووضـــع اقتصادي 
مـــزٍر وبيئة غير جاهزة لالنتخابات ووســـط تجاذبـــات الموافقة 
على المرســـوم الرئاســـي أواًل أو االجماع الوطني قبل المرســـوم 
وكأنها مسائل جانبية متناسين أنهم (طرفي االنقسام) السبب 

الحقيقي في إفشال أية جهود للمصالحة. وفق تعبيره.
وعّبـــر كرّيم عـــن مخاوفه من أن تتحول قضيـــة االنتخابات إلى 

»حقل ألغام« يعيد تفجير الســـاحة الفلســـطينية مجددا إذا لم 
تصدق النوايا من جميع األطراف.

مدخل للوحدة �لوطنية
بدورها قالت الخريجة الجامعيـــة إيناس ماهر (32 عاما)، »نحن 
مع إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية ألنها المخرج الوحيد 

إلنهاء االنقسام والمدخل الرئيس للوحدة الوطنية«.
 وعـــّدت ما وصفتـــه بـ«تذليل« حمـــاس للعميقات أمـــام إجراء 
االنتخابات شـــيئًا مهمـــًا وإيجابيًا ومؤشـــرًا علـــى جهوزيتها 
وجديتهـــا إلجراء االنتخابات وقبولها بالمرســـوم الرئاســـي من 

قبل الرئيس عباس قبل االجتماع الوطني هو مرونة كبيرة منها 
وخاصة أنها شـــاورت جميـــع الفصائل الفلســـطينية وخرجت 
بموقـــف إيجابي لتذليـــل أي عقبة تقف في طريـــق عقد هذا 

العرس الوطني الفلسطيني«.
ولفتـــت ماهر لـ«االســـتقالل« إلى مدى الرغبة الشـــعبية خاصة 
في غزة تجـــاه عقد االنتخابات للخروج مـــن الواقع المأزوم الذي 
يعيشه المواطنون والوطن على حد سواء »لقد نشأ في غزة خالل 

االنقسام جيل كامل فقد األمل بالحياة والمستقبل«.
وأشـــارت إلى أنها كانت إحدى ضحايا االنقسام، »ضاع مني 13 

عامـــا دون عمل ودون أفق واضح ومســـتقبل كنـــا نحلم به منذ 
نعومة أظفارنا بســـبب االنقســـام«، وأضافت »البطالة في تزايد 
وأعـــداد الخريجين بعشـــرات اآلالف، وفرص العمل شـــحيحة، 
لذلك نحن بحاجة ماّســـة إلى انتخابات توّحد جناحي الوطن كي 
ننهض من جديد باتجاه تحقيق أحالمنا وطموحاتنا على طريق 

العودة والتحرير«.

طوق جناة
من جانبه أكد الشـــاب الجامعي محمد أحمد (23 عاما)، أن األولى 
من خطـــوة إجراء  االنتخابـــات هو إنهاء االنقســـام والدعوة إلى 
االجتماع الوطني للحوار وطي صفحة االنقســـام ووضع األسس 
العريضة للشراكة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية ومناقشة 
كل األمور التي تتعلق بالقضايا الوطنية ومن بينها االنتخابات.

 وبّين أحمد في حديثه لـ »االســـتقالل«، أن االنتخابات أصبحت 
ُتمثـــل طوق النجاة الوحيد لشـــعبنا الفلســـطيني وباتت مطلبًا 

وطنيًا وشعبيًا ومخرجًا وحيدًا إلنهاء االنقسام«. وفق تعبيره.
وأضاف أن الواقع الصعب والمأســـاوي الذي سببه االنقسام وما 
نتـــج عنه من إضاعة للفرص الوطنيـــة، صّب في صالح االحتالل 
الذي استغل االنقسام؛ لتنفيذ سياساته واعتداءاته بالتهويد 
واالقتحامـــات في القـــدس، وإقامة جـــدار الفصـــل العنصري 
واالســـتيطان وســـلب األراضـــي، إضافـــة للحصار وإغـــالق غزة 

وحرمانها من أبسط حقوقها«.
ولفت إلى أن ما يمر به شـــعبنا من ظروف صعبة يجب أن تكون 
أكبر محفز لنا لكي نتحرك إلنجاز المصالحة الوطنية وننهي هذا 
االنقســـام على قاعدة وطنية جامعة للكل الفلسطيني ال قاعدة 

فئوية وحزبية لخدمة الوطن والمواطن.

مطالبات بإنهاء االنقسام أواًل
تباين آراء الشارع الغزي حول إمكانية إجراء االنتخابات المرتقبة

غزة / حممد �أبو هويدي:
تباين��ت �آر�ء �ملو�طن��ني �لفل�سطيني��ني يف قط��اع غ��زة ح��ول 
�إمكاني��ة �إج��ر�ء �نتخاب��ات ت�س��ريعية ورئا�س��ية يف �ل�س��فة 
�لغربي��ة و�لقد���س �ملحتلت��ني وغزة، فف��ي �لوقت �ل��ذي �أبدى 

فيه �لبع�س تفاوؤال باإمكاني��ة عقدها )�النتخابات( خا�سة يف 
�أعق��اب ت�سريح��ات رئي�س �ملكت��ب �ل�سيا�سي حلرك��ة »حما�س« 
�إ�سماعيل هنية م�ساء �الأحد، عبرّ �آخرون عن �سكوكهم يف ذلك، 
مطالبني يف �لوقت ذ�ته بالعمل على �إنهاء �النق�سام �أوال ليكون 

مدخال ل�سر�كة حقيقية بني �لكل �لفل�سطيني. ويف ت�سريحاته 
�الأخ��رية، قال هني��ة »�إن �إ�سد�ر �ملر�س��وم �لرئا�سي قبل �للقاء 
�لوطني لن يكون عقبة، يف طريق �إجر�ء �النتخابات �لعامة«، 

الفتًا �إىل وجود تو�فق وطني الإجر�ء �النتخابات.

غزة / االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلســــالمية (حمــــاس) يوم أمس، 
إن مواقفهــــا اإليجابيــــة وتعاملها المــــرن في موضوع 
االنتخابات هو "اســــتمرار لسياســــتها في التعامل مع 
قضايانا الداخلية على قاعدة اإلجماع الوطني، وتوحيد 

الكلمة".
وأضاف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح 
له، أن تلك "سياســــة ثابتة ستواصل حماس التمسك 

بها كخيار استراتيجي".
وذكر قاسم أن "من مســــارات توحيد شعبنا، بناء نظام 
سياســــي فلســــطيني بمشــــاركة الجميع عبــــر عملية 
انتخابية ُتكفل فيهــــا الحريات، وُتضمن فيها النزاهة 
والشــــفافية، وُتحترم نتائجها التــــي تفرزها صناديق 

االقتراع، والتسليم إلرادة الشعب".
وأوضح أن الحركة قّدمت "سلســــلة تنازالت" في ملفي 
المصالحــــة الداخلية واالنتخابات، للخــــروج من المأزق 

الذي تعيشه القضية الفلسطينية.
وبيــــن أن حركته  تنازلت عــــن حكومتها عام 2014 من 
أجل تشــــكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رامي الحمد 
اللــــه، ووقعت اتفاًقا مع حركة "فتح" برعاية مصرية في 
القاهرة عــــام 2017 حّلت بموجبه "اللجنة اإلدارية التي 
كانت تعمل بعد عدم تنفيذ حكومة الوفاق التزاماتها 

تجاه القطاع".
وذكر أن حركته استقبلت وزراء الحكومة، و"عملت على 
تمكينهم من القيام بواجباتهم تجاه القطاع، وسّلمت  
معابر القطاع كافة للسلطة الفلسطينية، كما سلمتها 

الجباية". وأوضح قاســــم أن حماس وافقت- بال شروط- 
على رؤية ثمانية فصائل فلســــطينية لتحقيق الوحدة 
الوطنيــــة، "حرًصا على مغادرة مربع االنقســــام والتفّرغ 

للقضايا الوطنية والتحديات".
وأشار إلى أن "حماس تنازلت عن موقفها بشأن ضرورة 
إنهاء االنقســــام قبل إجراء االنتخابــــات"، ووافقت على 
رؤيــــة الرئيس محمــــود عباس بإجرائهــــا قبل تحقيق 

الوحدة.
وقال: "كما تنازلت الحركة عن إجراء انتخابات تشريعية 
ورئاســــية ومجلس وطني فــــي وقت متزامــــن، وقبلت 
بإجراء انتخابات رئاســــية وتشريعية متزامنة، وتأجيل 

انتخابات المجلس الوطني".
وأضــــاف "لكيال نكــــون عقبة أمــــام إجــــراء االنتخابات 
تنازلنا عن موقفنا القاضي بإجراء انتخابات تشــــريعية 
ورئاسية في وقت متزامن، وقبلنا بانتخابات تشريعية 

ثم رئاسية بفترة زمنية محددة".
ولفــــت إلى أن حركته لــــن تجعل من إصــــدار الرئيس 
عبــــاس مرســــوم االنتخابات قبل إجراء الحــــوار الوطني 
واللقاء المقــــِرِر عقبة أمام االنتخابــــات، عكس ما كانت 
ترغب هي والفصائل فــــي البداية، كما أنها لن تجعل 
من قانون التمثيل النســــبي مشــــكلة تحول دون إجراء 

االنتخابات.
ومن ضمن خطوات "حســــن النية" أيًضا، وفق قاســــم، 
إطــــالق وزارة الداخليــــة في غزة أمس األول ســــراح 57 
موقوًفــــا ومحكوًمــــا على قضايــــا أمنية بعد تســــوية 

ملفاتهم.

»حماس«: مواقفنا »المرنة« من االنتخابات 
استمرار لتعزيز اإلجماع الوطني



الثالثاء 15 ربيع األول 1441 هــ 12 نوفمبر 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/احمد عبد الله احمد حلس....... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
966651663 ) فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ابتسام تيسير محمد تمراز...... /.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
931517973 فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/منى ناصر محمود اليازجي....... /.
عن فقد بطاقة هويتي  التي تحمل 803320589 

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسالم بسام ابراهيم ابوشعر...... /.
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 407755941 

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/حنان حسن عطوه نصار ....... /.
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 801012816 

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسام سمير عبد الله صباح...... /.
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 408784494 

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي علي أحمد القرعان...... /.
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 931646491   

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد عطا فارس جابر (....... /.
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 803268879 

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
الحاج الفلسطيني غســـان يونس (أبو أيمن) والمكنى بـ"أبي هريرات 
األقصى"، يذهب بشكل يومي  إلى المسجد األقصى، حامال على كتفه 

حقيبة مملؤة باللحوم المعلبة والحبوب، إلطعام القطط والطيور.
ويروي الحاج يونس (71 عاما) حكايته مع حب القطط فيقول: "أحمل 
الحلويات في حقيبتي وجيوب مالبســـي يوميا، ألوزعها على كل من 
أالقيه في ساحات المسجد، فأعطيه قطعة حلوى أو شوكوالتة، حتى 

بات الجميع يعرفني حتى وأنا قادم من بعيد".
وأوضح: "أغادر بشـــكل يومـــي منزلي في بلدة عارة وعرعرة شـــمالي 
فلسطين، ألصل الساعة 7 صباحا إلى األقصى، وبمجرد دخولي عبر باب 
حطة، تجري القطط المتواجدة بشكل دائم تجاهي، وتسير معي حتى 
أصل باحات قبة الصخرة، فتتجمع حولي، ألقدم لها وجبة الالنشـــون 

البقري".
وتابع، "جميع تلك القطط تعرفني جيدا، وأنا متعلق بها بشكل كبير، 

فهي كما أصفها مرابطات في األقصى".

غزة-رام الله / االستقالل:
غّرد ناشـــطون فلسطينيون على وسم #كرمال_
الوطـــن، للتعبير عن إشـــادتهم بموقف حركة 
"حماس" من إجراء انتخابات شاملة، والتي يتوقع 
أن ُتنهي حالة الترهل السياسي وتتيح للشعب 

اختيار ُممثليه.
وتـــداول هؤالء الوســـم مـــع المؤتمـــر المتلفز 
لرئيـــس المكتب السياســـي لحركـــة حماس 
إسماعيل هنية، عقب إطالعه للفصائل الوطنية 
واإلسالمية هناك على موقف حركته بشأن ملف 
االنتخابات وتقديمه سلســـلة تنازالت من أجل 
إنجاحها. ووصل الوســـم المذكـــور إلى "الترند" 
المحلـــي، وتنوعت المشـــاركات عليـــه ما بين 
التغريدات والصور والرسوم والمقاطع المصورة 
المشيدة بتلك التنازالت والداعمة لإلسراع بإجراء 

االنتخابات.
وكان هنيـــة ذكـــر أن "الموقـــف الوطني العام 

ا على ضـــرورة إجراء 
ً
من االنتخابـــات كان مرتكز

انتخابات رئاسية وتشـــريعية ومجلس وطني، 
ولكن أمـــام إصرار حركة فتـــح وكرمال هالوطن 
تنازلنا وقبلنا إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 
ولم تتعاط الســـلطة وكرمال وطننا قبلنا بإجراء 
انتخابات تشـــريعية ويليها انتخابات رئاسية 

في فترة زمنية محددة".
وأضاف هنية: "وكرمـــال وطننا قدمنا التنازالت 
والمرونة طيلة الســـنوات الماضية وحتى هذه 
اللحظة.. وكرمال وطننـــا قلنا إن قانون التمثيل 
النسبي لن يكون عقبة أمام االنتخابات ووافقنا 

على رسالة أبو مازن (الرئيس محمود عباس).
وأشاد غالبّية المغردين بموقف حماس اإليجابي 
بتســـهيل إجراء االنتخابات والمشـــاركة فيها 
وتذليل أي عقبـــة في طريقة وصول المواطنين 

إلى صندوق االقتراع الختيار ممثليهم الجدد.
وكانـــت حماس اشـــترطت فـــي وقٍت ســـابق 

لقبول المشـــاركة؛ إجراء االنتخابات الرئاســـية 
والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن، 
لكنها تراجعت للقبول بعقد انتخابات تشريعية 
ورئاسية كمرحلة أولى وبشكل غير متزامن، على 
أن تتواصـــل الجهود لعقـــد انتخابات مجلس 

وطني مستقباًل.
وعقـــدت آخر انتخابات تشـــريعية في شـــتاء 
2006. وكانت النتيجـــة انتصاًرا لحركة حماس 
التـــي فازت بــــ 74 مقعًدا من المقاعـــد الـ132، 
فـــي حين أن حركة فتـــح حصلت على 45 فقط، 
وحصلت حماس على 44.45٪ من األصوات في 

حين حصلت فتح على ٪41.43.
وتتهـــم حمـــاس، فتح بعـــدم احتـــرام نتائج 
االنتخابـــات ومحاولـــة االنقالب علـــى نتائجها 
ووضع عراقيل وعقبات كبيرة أسفرت عن حدوث 
انقســـام فلســـطيني يعاني منه شعبنا حتى 

اللحظة.

لندن / االستقالل:
اختارت صحيفـــة "الغارديان" البريطانية 
صورة متظاهر فلســـطيني مشـــارك في 
السلمية  الحصار  العودة وكسر  مسيرات 

بقطاع غزة كأجمل صورة لعام 2019.
وتـــم اختيار الصورة من بيـــن أفضل 20 
صورة مـــن مختلف بلـــدان العالم، وهي 
بعدسة مصور فلســـطيني، تم التقاطها 
في مسيرات الـ 30 من شهر تشرين أول/ 
أكتوبر الماضي. ُيشار إلى أن ذات الصورة، 
قد فازت يـــوم 9 أكتوبر الماضي، بالمركز 
األول في جائزة الصورة الصحفية لرابطة 

وكاالت البحر المتوسط.
ُيذكـــر أن صحيفـــة "ذا جارديان" اختارت 
المصّور مصطفى حســـونة، ضمن قائمة 
أفضـــل 10 مصورين "أثرت أعمالهم على 

الصعيد العالمي"، خالل عام 2018.
كما اختارت صحف ومجالت دولية بينها 
"ذا جارديـــان" البريطانية، و"ذا أتالنتيك" 
األمريكية،  بوليسي"  و"فورين  األمريكية، 
إضافة لقناة "يورونيوز" األوروبية، الصورة 

ذاتها، ضمن الصور األكثر تأثيًرا واألفضل 
للعام 2018.

وتـــم ذلك خـــالل اليوم الثانـــي واألخير 
من أعمال الجمعيـــة العامة الـ 28 لرابطة 
وكاالت أنبـــاء البحـــر المتوســـط، التـــي 

انعقدت في الجزائر العاصمة.
والصـــورة التقطهـــا المصـــور الصحفي 
مصطفى حســـونة (من وكالة األناضول) 
لشاب فلســـطيني خالل مشـــاركته في 
فعاليات مســـيرات العـــودة الكبرى على 

الحدود الشرقية لقطاع غزة.
واشتهرت الصورة باسم "أيقونة المقاومة 
الشعبية"، ونال المصور حسونة بفضلها 
جائـــزة أفضل صورة صحفية لعام 2019، 

نشرت في وكاالت البحر المتوسط.

وصفهن بالمرابطات.. »اتغارديان« تختار صورة من مسيرات اتعودة بغزة سأجمل صورة تلعام 2019
حاج فلسطيني: »جميع 

اتقطط باألقصى تعرفني«

خان يونس/ االستقالل:
عثرت دائرة شـــرطة هندسة المتفجرات بمحافظة خانيونس على »27« 
لغمـــًا أرضيًا مضادًا للدروع وذلك شـــرق القرارة شـــمال شـــرق محافظة 

خانيونس.
وأوضح الرائد محمد األسطل مدير شرطة هندسة المتفجرات بخانيونس 
إلى أنـــه تم العثور على »27« لغمًا أرضيًا مضـــادًا للدروع في منطقة آل 
فيـــاض أثناء أعمال تســـوية من قبل المواطنين لشـــارع ترابي مســـاء 

الخميس الماضي.
وذكر أن الطواقم المختصة من ضباط الهندسة توجهت على الفور إلى 
المكان بعد ورود إشـــارة من العمليات المركزية وقامت بإغالق المنطقة، 

لحين التمكن من استخراج تلك األلغام.
وأشار األســـطل إلى قيامهم بتمشـــيط المنطقة بالكامل ومن ثم نقل 
المخلفـــات المتفجـــرة التي تم العثـــور عليها إلى مـــكان آمن تمهيدًا 
إلتالفها، حيث تم انسحاب طواقم الهندسة بعد التأكد من خلو المنطقة 

من أي أجسام مشبوهة أخرى.
وأهاب بالمواطنين ضرورة اإلبالغ الفوري عن أي جسم مشبوه يشاهدونه 
أو يعثـــرون عليه، مؤكدًا على جاهزية هندســـة المتفجرات للتعامل مع 

مثل هذه األجسام.

نشطــاء ُيغــّردون: »سرمــال_اتوطــن«

غزة / االستقالل:
توقعت لجنة الحج بوزارة األوقاف والشـــؤون الدينية في غزة يوم أمس، تسيير 
أولى رحالت العمرة هذا العام 1441هـ / 2019م ألهالي قطاع غزة خالل النصف 

األول من شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وأوضحت اللجنة في تصريح لها، أن الخطوط الجوية الفلسطينية وّقعت العقود 
الالزمة لموسم العمرة مع شركة »التي تورز« المصرية، في سفارة دولة فلسطين 

بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأشارت إلى أنه تم أيًضا توقيع العقود الالزمة بين الخطوط الجوية الفلسطينية 

وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في القطاع.
وذكرت أن كافة الترتيبات واإلجراءات الخاصة بسفر المعتمرين سواء التسعيرة 

أو مواعيد السفر وحجز الطيران واألعداد سُتعلن الحًقا.

هندسة اتمتفجرات: 
اتعثور على 27 تغمًا 

أرضيًا بخانيونس

األوقاف: بدء موسم اتعمرة 
ألهاتي غزة أوائل ديسمبر
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باألمـــس اعلنـــت مصادر طبية فلســـطينية استشـــهاد الشـــاب عمـــر البديوي ابن 
العشـــرين ربيعا في مخيم العـــروب بالخليل جنوب الضفة الغربيـــة المحتلة, وذلك 
خالل مشـــاركته في مســـيرة احتجاجية على اغتيال االحتالل للشـــهيد القائد ياسر 
عرفات, عذرا ايها الشهيد فليس لك من بواٍك ألن دمك الطاهر توارى خلف »السالم« 
والتنسيق األمني, وتجريم المقاومة ضد االحتالل, واالنشغال باالنتخابات التشريعية 
والرئاســـية, لم يســـمعوا صوتك وال انينك وال االمك يا عمر, لقد اسدلوا الستار على 
اعينهـــم وما عادوا يرون اال مصالحهم, انت تثـــور من اجل ابو عمار, وهم يجبنون عن 
اعالن من يقف وراء قتله واســـتهدافه, انت تواجـــه بحجرك ذاك المجرم الذي يحتل 
ارضك, وهم يفتشـــون حقائب التالميذ بحثا عن سكين ثائر, ويعتقلون المناضلين, 
ويمنعون المسيرات الســـلمية, ويســـلمون المجاهدين لالحتالل, ويغضون الطرف 
عن االقتحامـــات الصهيونية للمدن والقرى والمخيمات, يعتقلـــون القادة ويقومون 
بتصفية »المطلوبين«, اعتقلوا خالدة جـــرار من قلب رام الله وعلى اعين الجميع, ومن 
قبلها اعتقلوا المناضل الكبير األســـير مروان البرغوثي, ومـــن قبله امين عام الجبهة 
الشعبية القائد احمد سعدات, وغيرهم الكثير, قاموا بتصفية الشهيد البطل اشرف 
نعالوه, والشهيد البطل احمد جرار, والشهيد القائد فالح مشارقة وغيرهم الكثير من 

الشهداء, واليوم يقتلونك يا عمر بدم بارد وكأنهم قد أمنوا العقاب. 
حركة التحرير الوطني الفلســـطيني فتح, وذراعها العسكري كتائب شهداء االقصى 
مطالبة اليوم بالرد على هذه الجريمة التي جاءت في مناســـبة وطنية عزيزة على قلوب 
شـــعبنا وهى الذكرى الخامسة عشـــرة الستشهاد القائد الشـــهيد ابو عمار, كتائب 
شـــهداء االقصى بمـــا قدمته من بطوالت تضحيات كبيرة, ال يمكن ألحد ان يشـــطب 
تاريخها بجرة قلم, وان يمحو مســـيرة نضالها المشـــرفة على مدار سنوات طويلة من 
الصراع مع هـــذا االحتالل النازي الصهيوني بتصريح غير مســـؤول يصدر من هنا او 
هنـــاك, فهى اكبر بكثير من ان يغيبها احد, او يعتبرها »ارهابية« فمقاومة االحتالل 
ليســـت ارهابـــا ولن تكون في يوم من االيـــام ارهابا , انما هو حق مشـــروع كفلته لنا 
القوانين الدولية والشـــرائع السماوية, فاالحتالل لن يزول عن ارضنا اال بالمقاومة, وآن 
لكتائب شـــهداء االقصى ان تنتقم ألبنائها المخلصين, وتنتقم لهذا الشعب الذي 
هـــو جزء منها, وهى جزء منه, يجب ان تعود لقيادة ميدان المواجهة مع االحتالل في 
الضفـــة الغربية وقطاع غزة وفي كل مكان, وتتخلص مـــن كل القيود التي وضعتها 
الســـلطة ورئيســـها واجهزتها االمنية حول رقبتها, فتح يجب ان تصحح بوصلتها 

بالشرفاء والمخلصين.
ان اهلنـــا في الضفة الغربية يدركون واجبهـــم نحو وطنهم, وهم ينتظرون من يأخذ 
بيدهم, كما فعل من قبل الرئيس الراحل الشـــهيد ياســـر عرفـــات, فعندما تعثرت 
مســـيرة التســـوية, وتجرأ الصهاينة على شعبنا وارضنا ومقدســـاتنا, فجر انتفاضة 
االقصى في وجه االحتالل, والجمه تماما, واوقف اطماعه في ارضنا ومقدســـاتنا, فهو 
كان يملك كل الخيارات بيده, ولم يسقط أيا منها من اجل »السالم« المزعوم, فقد كان 
يعلم رحمه الله ان االحتالل الصهيوني ال يريد الســـالم وال يسعى اليه, ولن يمنح أي 
حق للفلسطينيين من خالل طاولة المفاوضات, فلجأ ابو عمار النتفاضة االقصى, وكان 
يطالب بالحقوق الفلســـطينية, والشعب يواجه في الميدان, وفصائل المقاومة تقود 
عملياتها االستشهادية والبطولية في وجه االحتالل, فال يجب ان تشغلكم المناصب 
والكراسي واالنتخابات عن واجبكم نحو ارضكم وشعبكم, فنحن ال زلنا في مرحلة تحرر 
وطني, وهى تتطلب حشـــد كل الطاقات واالمكانيات لمواجهة االحتالل, تخلصوا من 
ادران اوسلو فهى عار تعلق في ثوبكم, وهى التي احدثت االنقسام, واوصلتنا الى هذا 
الوضع السياســـي والمعيشي الصعب, انها تقف وراء كل المعاناة التي يعاني منها 
شـــعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات, لذلك ومن اجل كرامة الشهيد عمر البديوي 

تخلصوا منها .. ولالبد.       

عذرًا أيها الشهيد )عمر(!

رأي

ال يكاد يمر يوم بدون أن نقرأ أو نسمع خبرا أو تسريبا عن عالقات 
بين بعـــض الدول العربية والكيـــان الصهيوني، وبطريقة تدعو 
إلى الغثاء على هذا التهافـــت الرخيص لقيادات الصدفة، التي 
توجتها آبار النفط والحماية الخارجية، واالرتماء في أحضان قوى 
الشر العالمية التي ما فتئت تفكك هذه األمة، وتدمر مقدراتها، 
وتجـــزئ مكوناتها وتمكن أعداءها وتنهب ثرواتها، تزرع بينهم 
الفتنة والفرقة واالقتتـــال، ثم تهزأ منهم وهي تجرف أموالهم 

على طريقة المافيات.
فـــي البدايـــة نؤكـــد للمطبعيـــن والمهرولين وعشـــاق الكيان 
الصهيونـــي والنائمين في فراشـــه والمتوســـلين علـــى أبوابه، 
طالبيـــن الرضى منـــه، أنهم يتصرفون ضد إرادة شـــعوبهم من 
جهة، ومن جهة اخرى فإن الشـــعب الفلسطيني لن ينكسر ولن 
ينحني، وأن صمت القيادة الرخوة التي فرطت بالوطن والحقوق، ال 
يعني أن الشعب الفلسطيني المناضل يؤيد التطبيع، ال مستوره 
وال علنيـــه، وال من لبس ثـــوب الرياضة، أو وصل ســـائحا، وال من 
جاء للتنســـيق األمني، وال من زار الوطن تحت أي غطاء، فالشعب 
الفلســـطيني يعتبر التطبيع أمرا مرفوضا جملـــة وتفصيال، كما 
قال الرئيس التونسي الذي يمثل مشاعر شعبه بدون تزوير »إن 

التطبيع خيانة«.
اســـتفزتني مجموعة مـــن األخبار مؤخـــرا كان منهـــا، قرار دبي 
السماح للســـياح اإلسرائيليين المشـــاركة في معرض »إكسبو« 
العالمي في دبي، حســـبما ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
التي قالت يوم 6 نوفمبر، إن أبواب الدولة العربية ســـتفتح أمام 
السياح الذين يحملون جواز ســـفر إسرائيليًا، مع افتتاح معرض 
»إكســـبو« العالمي في دبي، في أكتوبر 2020. واســـتفزني خبر 
رفض منح تأشـــيرة لدخول اإلمارات لمفتي الديار الفلســـطينية 
الشـــيخ محمد حسين، للمشـــاركة في مؤتمر دولي، بينما منحت 
تأشيرات لوفود رياضية إســـرائيلية. كما كشفت القناة الثانية 
عشـــرة اإلسرائيلية مساء االثنين الماضي، عن اتفاق وشيك بين 
إسرائيل ودول الخليج، أشـــرف عليه وزير الخارجية اإلسرائيلي، 
يسرائيل كاتس، للتطبيع الكامل، والتعاون األمني واالقتصادي. 
وما اســـتفزني أيضا أن يعلن المغرب عن تســـيير رحالت جوية 
لشـــركة إسرائيلية »فالينغ كاربت« أي »بســـاط الريح«، كما أحب 
أن أترجمها، بداية من 2020 بين تل أبيب والدار البيضاء، تتسع 
لتصل إلى مراكش وطنجـــة ووجدة، والحكايات تطول وتوجع وال 
يملك من يغار على هذه األمـــة، التي ألحق بها حكامها كل هذا 

الهوان، أن يقف ويصرخ وينبه ويحذر.
وأود أن أركز على التطبيع المغربي الرســـمي مع إسرائيل، وليس 
الشـــعبي. لقد وصل التطبيع الرســـمي مع إسرائيل مرحلة يودع 
في الســـجن من يناهض التطبيع، كما حدث مؤخرا عندما قامت 
الســـلطات المغربيـــة باعتقال أحمـــد ويحمان رئيـــس المرصد 
المغربـــي لمناهضـــة التطبيع مع الكيـــان الصهيوني، الذي قاد 
احتجاجا يوم 26 أكتوبر ضد معرض للتمور تشـــارك فيه شركة 
»نيتافيم« اإلســـرائيلية. وقد ســـبق أن اعتقلت السلطات ثالثة 
ناشطين في ســـبتمبر 2018، ألنهم احتجوا على حفل للمغنية 
الصهيونيـــة الضابطة الســـابقة في ســـالح الجو نوعـــام فازانا. 

لهـــذا رأيت أن أخصـــص مقالتي للتطبيع مـــن البوابة المغربية، 
فمناهضة التطبيع تصبح في المغرب الجريمة وليس العكس.

تاريخ العالقات المغربية مع الكيان الصهيوني
الملك محمد الخامس منع ســـفر اليهـــود إلى المغرب بين عامي 
1956 و1961 فاضطر الموســـاد أن يقوم بدور التهجير. لكن بعد 
وفاته عقدت صفقـــة تجارية تم التوصل إليها بين الحكومتين، 
لترحيل اليهود المغاربة مقابل مبلغ من المال، كما ذكرت جريدة 
»هآرتس« ونشـــرت وثائق في الموضوع. ومن عام 1962 والنظام 
المغربي في عالقات منوعة ومهمة مع إسرائيل، وتلك العالقات 

لم تنقطع نهائيا بشكل جذري حتى اآلن.
 تعـــززت العالقة بعد أن ســـاعد جهاز الموســـاد نظـــام الحكم 
بالتخلـــص من الثائر المغربي المهدي بن بركة، الذي تم تذويبه 
في األســـيد عـــام 1965 مقابـــل تمتين العالقات مـــع المغرب، 
وتســـهيل هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل. ولم يبق هناك 
أي شك في دور الموســـاد في قتل بن بركة، بعد نشر الصحافي 
اإلسرائيلي رونن بيرغمان، كتابا مهما حول عمليات االغتيال التي 
نفذها الموساد تحت عنوان: »إنهض واقتل أوال- التاريخ السري 
لعمليات االغتيال المستهدفة«. وصل إسرائيل من المهاجرين 
المغاربـــة بين 1948 و1963 ما يزيد عن مئة ألف مهاجر مغربي. 
لقد كان يقدر عدد سكان يهود المغرب بربع مليون يهودي عام 
1948 لـــم يبق منهم في المغرب عـــام 2017 إال نحو 2000. لقد 
ظل اليهود المغاربة أعلى نسبة سكان من بلد واحد في إسرائيل 

لغاية تدفق المهاجرين الروس بعد عام 1990.
بعـــض الكتاب لم يصدقوا ما ذكره محمد حســـنين هيكل من 
أن الموساد استقبل في الفندق نفسه، الذي عقدت فيه القمة 
العربيـــة عام 1965 في الـــدار البيضاء، وأن نســـخة كاملة من 
المحضر حملها الموســـاد، وعاد بســـالم إلى تل أبيب. لكن جاء 
التأكيـــد من تل أبيب الحقا، فقد قدم الرئيس األســـبق لجهاز 
االستخبارات العسكرية اإلســـرائيلية شلومو غازيت، معلومات 
جديـــدة حول عالقة دول عربية بإســـرائيل فـــي العقود األولى 
لتأسيس الدولة، إذ قال إن ملك المغرب السابق الحسن الثاني، 
أمـــر بتخصيص جناٍح كامل في الفندق الذي ُعقدت فيه القمة 
العربية لرجال الموساد اإلســـرائيلي، لكي يتمكنوا من توثيق 
وقائع المؤتمر، وبالفعل تمكنوا من تســـجيالت القمة العربية 
التي اســـتضافها المغرب عام 1965، مّما هّيأ إلســـرائيل سبل 
االنتصـــار في حـــرب 1967، وهو قـــول لم يســـتبعده المؤرخ 
المغربي المعطي منجب. وقال شـــلومو غازيت، في حوار نشرته 
صحيفة »يديعـــوت أحرونوت« 13 أكتوبر 2015، إن الحســـن 
الثاني، لم يكن يثق في قادة عدد من الدول العربية، فقد مكن 
إســـرائيل من الحصول على تســـجيالت ســـرية لكل ما دار في 
القمة العربية بالمغرب عام 1965، ما أتاح للقيادة اإلسرائيلية 
برئاسة رئيس الوزراء حينئذ، ليفي أشكول، من االطالع على كل 

ما دار بين الزعماء العرب.
ويقول رئيس شـــعبة الموساد، حسبما جاء في تقرير الصحيفة: 
»عندمـــا حصلنا علـــى الوثائق تبين لنا أن جميـــع قادة الجيوش 
العربيـــة أكـــدوا خالل إلقائهـــم كلماتهم فـــي المؤتمر على أن 

الجيوش العربية ما زالت بعيدة عن أن تكون جاهزة، ومســـتعدة 
لخوض الحرب ضد إســـرائيل. وشدد في ســـياق حديثه على أن 
هذه المعلومات كانت بالنســـبة إلسرائيل أكبر كنز إستراتيجي، 
حيث قام الموســـاد، الذي يتبع مباشـــرًة ديوان رئيـــس الوزراء، 
بتزويـــد المســـتوى السياســـي بالمعلومات القيمـــة، عن عدم 
استعداد الجيوش العربية للمواجهة العسكرية. ويتابع التقرير 
 هذه المعلومات كانت الســـبب الرئيسّي في اتخاذ إسرائيل 

ّ
»إن

 الحرب على الـــدول العربّية في يونيـــو عام 1967 
ّ

القـــرار بشـــن
 من مصر وسورّيا واألردن«.

ٍّ
وإلحاق الهزيمة النكراء بكل

لـــم يتوقـــف التطبيع بيـــن المغرب وإســـرائيل لحظـــة واحدة، 
حتى مع إرســـال المغرب قوة صغيرة رمزية للمشـــاركة في حرب 
1973 لضرورات المرحلة. لكـــن المغرب بدأ يقترب أكثر من أنور 
السادات، وكأنه مكلف وقد تم ترتيب صفقة التسوية المصرية 
اإلســـرائيلية في المغرب، كما هو معروف ولم يعد ســـرا. فمنذ 
الســـبعينيات أصبـــح هدف المغرب هو إنجاز تســـوية شـــاملة 
للصـــراع العربـــي، ولهذا شـــّكل المغرب المدخل إلـــى الواليات 
المتحـــدة من أجل تجســـير الفجوة بين مصر وإســـرائيل، حيث 
يذكر وزير الخارجية األمريكية آنذاك هنري كيسنجر أن انطالق 
أول زياراته الشرق أوسطية ابتدأت بالمغرب كأول محطة، بتاريخ 
05 نوفمبـــر 1973، قبـــل أن يصل القاهرة. وقد تمثل اإلســـهام 
األول للمغرب في تفعيل الوساطة بين مصر وإسرائيل بعد زيارة 
إســـحاق رابين للمغرب ســـنة 1976، حيث حمل معه مقترحات 
للتســـوية مع مصر. وقد نقل الملك الحسن الثاني الرسالة التي 
تسلمها من إســـحاق رابين إلى الرئيس المصري أنور السادات، 
ثم كان اإلســـهام األبرز في طريق التسوية بين مصر وإسرائيل 
هو احتضان المغرب للقاءات الســـرية المصرية – اإلســـرائيلية 
خصوصا بعد زيارة أنور السادات للقدس عام 1977، كان أهمها 
لقاء الصخيرات بتاريخ 22 ســـبتمبر 1978 ولقاء مراكش بتاريخ 

03 فبراير 1979، لترتيب اتفاقيات كامب ديفيد. 
وبعد هذا االختراق الذي أنجزه المغرب أصبحت الطريق ســـالكة 
 شـــيمعون بيريز ضيفا علـــى المخزن 

ّ
بيـــن البلدين، حيـــث حل

المغربـــي عام 1986 تحـــت حجة دفع جهود التســـوية العادلة 
للقضية الفلسطينية، »وتسهيل المفاوضات لبلوغ السلم«، كما 
وصل إيهود باراك عام 1999 ليشـــارك في جنازة الحسن الثاني. 
وفي عهد الملك محمد الســـادس توقفت العالقات العلنية عام 
2000 إثـــر االنتفاضة الثانية. لكنها في الحقيقة لم تتوقف في 
المجـــاالت الثقافية والفنية والرياضية والســـياحية، وصوال إلى 

هذا المستوى من العالقات الذي نشهده اآلن.
بقي أن أدلي بشهادة لله والتاريخ، وأقولها بكل صدق وعن خبرة 
ودراية، بعد أن عشـــت ســـنة كاملة مع الشـــعب المغربي، وزرت 
بيوتهم وطفـــت في مدنهم وقراهم، بأن الشـــعب المغربي من 
أكثر الشـــعوب العربية تأييدا ودعما للقضية الفلسطينية. إنها 
تسري في شرايينه كالدم في العروق، وتعيش في وجدانه، وكل 
مغربي يعتبرها قضيته األولـــى (إلى جانب قضية الصحراء). أما 
أن يأتي التطبيع من فوق وبتوجهات عليا فهذا ما ال يستسيغه 

ال العرب وال المغاربة وسينتهي إلى فشل ذريع.

التطبيع من السرية إلى العلنية
د. عبد الحميد صيام

أســـقطت الدفاعات الجوية االيرانية ” المحلية ” ، طائرة استطالع تجسسيه 
اســـرائيلية وأطلقت هذه الطائرة ، وهي متقدمـــة تكنولوجيا بما تحمله من 
أجهزة تجسســـية ( طورتها واشـــنطن وتل ابيب سويا ) ، من قاعدة اميركية 
في المنطقة . جاء ذلك في خضم المظاهرات الشـــعبية المطالبة بمحاســـبة 
الفســـاد والجواسيس وعمالء اميركا واسرائيل في صفوف بعض المسؤولين 
العراقيين .وأســـقط حزب الله في لبنان طائرة مســـيرة تجسسية قادرة على 
حمـــل صواريخ خالل الحراك الشـــعبي المطالب بمحاربة الفســـاد في لبنان ، 
وســـبق أن فضحنا المعلومات حول ارسال 28 خبيرا اسرائيليا للعراق تسللوا 
للجنـــوب وبغداد من خالل البرازاني ، وكذلك كشـــفنا المعلومات حول طواقم 
الموســـاد المحلية واالســـرائيلية التي وصلت لبنان قبيل الحراك الشـــعبي 
وإثناءه ودعونا للتدقيق بجوازات األوروبيين الداخلين الى لبنان واالميركيين 

كذلك .
األمر الملفت أيضا،هو عودة كوشـــنر لنشاطه من بوابة توطين الفلسطينيين 

وشطب قضية فلســـطين, دوائر ترامب بدأت تخشى فعليا أن يخسر ترامب 
االنتخابـــات خاصة بعد سلســـلة الشـــهادات التي أدلى بها دبلوماســـيون 
مطلعـــون، ورفض الوزير بار تبرئـــة ترامب من لغط المكالمـــة الهاتفية بين 
ترامب ورئيس اوكرانيا، لقد حاول ترامـــب ابتزاز اوكرانيا واكراهها على فتح 
تحقيق حول نشاطات بايدن وابنه التجارية مع اوكرانيا بهدف انجاح حملته 
االنتخابيـــة والحـــاق الهزيمة ببايـــدن . قالئل هم الذين انتبهـــوا الى أقوال 
بومبيو في معرض تهجمه وتهديده إليران، فقد مرت جملة على لســـانه بها 
أبعاد كبيرة اذ عندما أحرج حول اســـتخدام واشـــنطن للخيار العسكري أبقى 
بومبيو الموقـــف عند رفض الحرب واالســـتمرار في العقوبات وتشـــديدها، 
والتفت جانبا وكأنه يتحدث الى شـــخص أو صحفي معين قائال : سنرى ماذا 
سيفعل االســـرائيليون؟ ، وكان قد استخدم نفس التعبير أثناء تصاعد أزمة 
فنزويال . كل المؤشـــرات تدل على أن هجوما جديدا هو قاب قوسين أو أدنى 
، وعلينا أن نربط األحداث في الســـاحات من ايران للعراق لســـوريا للبنان والى 

فلسطين ( وربما االردن ) ، فإسرائيل تعتمد على خلق جو من الفوضى العارمة 
، والخلط بين تحركها وعمالئها وبين الحراك الشعبي المحق ومطالب الشعب 
بالتخلص من الفســـاد والمطالبة بالعيش الكريم ، والشـــك أن لدى اسرائيل 
وامكانات واشـــنطن التي وضعت تحت تصرفها ( وامكانات حلفاء واشـــنطن 
اآلخرين ) خيارات عديدة ووســـائل وطرق متعددة لشن هذه الحرب ، ونلخص 

سيناريو االعتداء المتصاعد بالخطوات التالية : –
-1 عمليات تفجير في مواقع الحراك الشعبي ومواقع األحزاب ومحور المقاومة 

في لبنان والعراق .
-2 عمليات اغتيال واسعة النطاق لقيادات وكوادر محور المقاومة في العراق 

ولبنان وفلسطين
-3 عملية تدميرية واسعة في قطاع غزة.

-4 غارات مكثفة ودقيقة ( بطائرات مســـيرة وطائـــرات قاذفة ) ، على مواقع 
الحشد الشعبي وحزب الله والمقاومة في غزة .

-5 تدمير موقع أو موقعين لمفاعالت نووية ايرانية بطائرات مسيرة وطائرات 
اف 35 التي ال يكتشفها الرادار.

وأصبحت اســـرائيل اآلن قادرة على استخدام مطارات قريبة جدا من ايران في 
بعض بلدان الخليج ومن القواعد االميركية، من ناحية اخرى يشكل هذا الخيار 
ممرا آمنا لنتنياهو في صراعه على مقعد رئاسة الحكومة ، ويظن أنه سيعطيه 

دفعة كبيرة لدى االسرائيليين الذين سيصوتون له كرئيس وزراء منتخب.
كوشـــنر، هو المكلـــف بمتابعة هذا الملف مـــع نتنياهو وزعمـــاء خليجيين 
متحالفيـــن مع واشـــنطن وتل ابيـــب ، من ضمن كل هذه الخيـــارات أضافت 
الواليات المتحـــدة بالعملية التي أعلنت انها اســـتهدفت ابو بكر البغدادي 
اطـــالق مئات ( ربمـــا آالف ) ، من كوادر وقيادات ومقاتلـــي داعش الى داخل 
سوريا حيث احتفظوا بأموال ومخازن سالح، وذلك إلعادة خلط األوراق إلخضاع 
سوريا ، والرد على موسكو. انها حربهم التي بدأت وهي فرصة محور المقاومة 

لكرسحتهم .

بسام ابو شريف»إسرائيل« مكلفة بشن الحرب على محور المقاومة
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رام الله/ االستقالل:
أعلن صندوق االســـتثمار الفلســـطينّي (مؤّسســـة 
حكومّيـــة) البدء في بنـــاء محّطات لتوليـــد الكهرباء 
من الطاقة الشمســـّية في المحافظات الفلسطينّية 
المختلفة، وذلك بهدف ســـّد جزء مـــن االحتياجات 
الفلســـطينّية من الطاقـــة الكهربائّيـــة والتي يتّم 

استيراد أغلبها من إسرائيل واألردن ومصر.
"نور فلسطين" والذي وضعت خطوطه األولى في عام 
2016، بتكلفة إجمالّية تقّدر بـ200 مليون دوالر، يتوّقع 
أن يتّم إنجازه في الكامل في عام 2026، بإنتاج يصل 
إلى 200 ميغاواط وهو ما يعادل 17% من احتياجات 
الطاقة في األراضي الفلسطينّية، إذ تحتاج األراضي 
الفلســـطينّية قرابة الـ1300 ميغاواط في اليوم، 850 
ة، 

ّ
ميغاواط للضّفـــة الغربّية و450 ميغاوات لقطاع غز

ويستورد الفلســـطينّيون 89% من تلك الكّمّية من 
إسرائيل.

جاء اإلعـــالن عن بدء بناء محّطات الطاقة الشمســـّية 
بعد إعالن الصندوق عن إنجاز الجزء األّول من المرحلة 
األولى في مشروع "نور فلسطين" نهاية مايو الماضي، 
والتي ســـتضّم بناء محّطات للطاقة الشمســـّية في 
جنين وطوباس وأريحا، واحتضنت األخيرة أولى تلك 
المحّطات بقدرة إنتاجّية تبلغ 7,5 ميغاواط، تنتجها 
20 ألف لوحة شمسّية منتشرة على مساحة مئة ألف 

متر مرّبع.
وأّكد رئيس صندوق االســـتثمار الفلسطينّي محّمد 
 مشـــروع "نور فلسطين" 

ّ
مصطفى في تصريح له، أن

يأتـــي ضمن خّطة الحكومة الفلســـطينّية لالنفكاك 
 عن إســـرائيل، واالســـتغناء في شـــكل 

ّ
االقتصادي

تدريجّي عن مشـــتريات الكهرباء من األخيرة، مشيرًا 
 المرحلة المقبلة من المشـــروع ســـتكون في 

ّ
إلـــى أن

مدينة جنين.
من جانبه، ذكر رئيس ســـلطة الطاقة الفلســـطينّية 
 المشـــروع يأتي ضمن خطط الحكومة 

ّ
ظافر ملحم أن

الفلسطينّية االستراتيجّية لالســـتفادة من مصادر 
الطاقة المتجّددة، وسعيها إلى تنويع تلك المصادر 
بهدف تغطية احتياجات الفلسطينّيين من الكهرباء.

 التسهيالت المطلوبة 
ّ

 سلطة الطاقة قّدمت كل
ّ

وبّين أن
إلى صندوق االســـتثمار الفلســـطينّي ومستثمرين 
آخريـــن من أجـــل تنفيذ مشـــاريعهم، وتحديدًا في 
جانب منح التراخيص الالزمة للبناء وربط المشـــاريع 
مع شركات الكهرباء الفلسطينّية التي تقوم بتوزيع 

الكهرباء على المستهلكين.

وبدوره أّكد المدير العاّم لشركة توزيع كهرباء الشمال 
 شركته كانت 

ّ
في الضّفة الغربّية أســـعد سوالمة ، أن

من ضمن األطراف الفلسطينّية التي ستستفيد من 
الكهربـــاء المتوّقـــع أن تنتجهـــا محّطـــات الطاقـــة 
الشمسّية، وتحديدًا تلك التي يتّم بناؤها في منطقة 
كفـــر دان في شـــمال غرب مدينة جنيـــن، والمتوّقع 
أن تبلغ قدرتهـــا اإلنتاجّية 5 ميغاواط، مشـــيرًا إلى 
 عبر الشـــبكات الخاّصة 

ّ
 كّمّيات الكهرباء ســـتضخ

ّ
أن

بالشركة لتصل إلى المستهلكين.
 الكهرباء الموّلدة من الطاقة الشمسّية 

ّ
وبّين سوالمة أن

تباع حالّيًا بسعر الكهرباء العادّية نفسه أي 50 أغورة 
 ال عالقة 

ّ
(0.15 دوالر أمريكي) للكيلوواط، الفتًا إلى أن

لشركته بتلك التسعيرة، والتي يتّم وضعها من قبل 
الجهات المنتجة للكهرباء في تلك المشاريع.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت نقابـــة العاملين والموظفين في 
شركة كهرباء محافظة القدس، أنه في 
حال نفذت شركة الكهرباء اإلسرائيلية 
تهديدها في الســـابع عشر من الشهر 
الجـــاري، فإنه ما بين 40 إلـــى 50 ألف 
مشترك ســـيتضررون بهذا القطع في 
جميع مناطق االمتياز، ال سيما مع دخولنا 

فصل الشتاء.
والحكومة  القيادة  المشـــاركون  وناشـــد 
بالتحرك الفوري لوضع حد لألزمة الراهنة 
مع كهرباء إســـرائيل، في ظل مواصلتها 
التهديـــد بقطـــع التيـــار الكهربائي عن 
الشـــركة في مختلف مناطـــق امتيازها، 
موضحـــًا أننا والحكومة فـــي خندق واحد 
فـــي مواجهة هذه األزمـــة التي تعصف 

بالشركة.
خالل لقـــاء نظمتـــه النقابة فـــي بلدة 
الرام شـــمال القـــدس المحتلة بحضور 
الفعاليات  ومختلـــف  الوطنية،  اللجنة 
المقدســـية، والموظفين والعاملين في 

الشركة،
وأكدت اللجنة الوطنية أن الشركة خط 

أحمر ويجب المحافظـــة عليها وغيرها 
من المؤسســـات المقدســـية في ظل 

المحاوالت لتصفيتها.
الشـــركة  بجهـــود موظفي  وأشـــادت 

الذين يوصلون الليل بالنهار الستمرار 
عملها فـــي كافة مناطـــق االمتياز، بما 
فيها مدينـــة القدس، آملين أن تتمكن 
الحكومـــة من حـــل األزمة قبـــل 17 من 

الشهر الحالي.
بدوره، قال رئيس نقابة العاملين هاني 
عبد السالم إن هذا اإلجراء الذي ستنفذه 
شركة الكهرباء اإلسرائيلية في السابع 

عشـــر من الشهر الحالي سيؤثر بشكل 
كبير على المشتركين.

وأضـــاف أنه ســـيؤثر أيًضا علـــى أداء 
عمـــل المؤسســـات والمستشـــفيات، 
وقطاعـــات  األدويـــة،  ومســـتودعات 
التعليم والميـــاه، واالتصاالت، والقطاع 
االقتصـــادي، وكافة القطاعات الحيوية 

والخدماتية األخرى في مناطق االمتياز.
وأشار إلى أن القطع هذه المرة سيشمل 
ثالثة خطوط مـــزودة للتيار الكهربائي 
في نفـــس المحافظة وبـــذات التاريخ 
والوقـــت، وذلـــك بهدف منـــع كهرباء 
القدس من تدوير األحمال على خطوط 
أخـــرى، وإمكانية تزويـــد مراكز المدن 
الرســـمية  المختلفـــة  والمؤسســـات 

واألهلية والقطاع الخاص بالتيار.
وأوضح عبد السالم أن الموظفين يعملون 
لياًل ونهـــاًرا صيًفا وشـــتاًء، ويخاطرون 
بحياتهم لضمان وصـــول الكهرباء إلى 
بيوت المواطنين والمؤسسات والشركات 
والمصانـــع، و«اآلن أصبح قوت أوالدنا في 
خطر، بسبب السارقين وبسبب التهاون 

معهم وعدم مالحقتهم«.

كهرباء القدس: 50 ألف مشترك سيتضررون من قطع التيار

واشنطن/ االستقالل:
أعلن مندوب فلسطين الدائم في األمم المتحدة 
الســــفير رياض منصور أن جهوًدا فلســــطينية 
تبذل في أروقة األمــــم المتحدة من أجل تجديد 
تفويــــض عمــــل وكالة األمــــم المتحــــدة لغوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا« لثالثة 

أعوام مقبلة.
وقــــال منصــــور فــــي تصريــــح لــــه: إن الجانب 
الفلسطيني بتنسيق مع المجموعة العربية عقد 
اجتماعــــات، وأجرى اتصاالت مــــع دول صديقة 

لحشد األصوات لتجديد التفويض.
ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني يمارس ضغًطا 

على كافة الدول التي أعلنت أنها ستتبرع للوكالة، 
ولم تقم من أجل جســــر العجز المالي المقدر 83 

مليون دوالر فقط حتى نهاية العام الجاري.
واتهــــم منصور الواليــــات المتحــــدة األمريكية 
و«إســــرائيل« بشــــن هجمــــة على »أونــــروا« منذ 
عامين من أجل تدميرها، معتبًرا أن الهجوم على 
مفوضها العام بيير كرينبول الذي اســــتقال من 
منصبه مؤخًرا تأتي في ذات الســــياق ألنه دافع 
عــــن الالجئين الفلســــطينيين والوكالة على حد 

سواء.
وقــــال إن إدارة »أونــــروا« وعددًا كبيــــرًا من دول 
العالم ترفض الهجوم، باعتباره يشــــوه ســــمعة 

الوكالــــة وحجب التبرعــــات عنها بهــــدف إزالة 
قضية الالجئين الفلســــطينيين عن طاولة الحل 

السياسي.
وتأسســــت »أونروا« بقرار مــــن الجمعية العامة 
لألمم المتحدة عام 1949 لخدمة حوالي خمســــة 
ماليين من الجئي فلســــطين المسجلين لديها 
في مناطقها الخمس وهي األردن، وسوريا، ولبنان 

والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وتشـــتمل خدماتها على التعليـــم والرعاية 
الصحيـــة واإلغاثـــة والخدمـــات االجتماعية 
المخيمـــات  وتحســـين  التحتيـــة  والبنيـــة 

واإلقراض الصغير.

رام الله/ االستقالل:
أظهرت معطيات تقرير حديث، أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في فلسطين،  بلغ 481  ألف 

عامل، حتى نهاية الربع الثالث للعام الجاري.
ووفق بيانات الجهاز المركزي لالحصاء، تتواجد النســـبة األكبـــر من العاطلين عن العمل بقطاع 

غزة، بــ217،100 ألف عاطل عن العمل، بينما في الضفة يوجد قرابة 117 ألف عاطل عن العمل.
وأشار بيان االحصاء، أن عدد العاطلين عن العمل المسجلين في فلسطين، يشمل ايضا الباحثين 

عن وظيفة الذين وصفهم » بالمحبطين«  ومن يعملون بوظائف متصلة بالوقت.
وعدد العاطلين عن العمل من المشـــاركين في القوى العاملة في فلســـطين، بلغ 334،100 ألف 
شـــخص، و الباحثون عن وظيفة »المحبطـــون« 74.100 ألف و العمالة الناقصة المتصلة بالوقت 
19.800 عامل. ويعمل السوق المحلية الفلسطينية، 881 ألف عامل، وفي اسرائيل والمستعمرات 
141 ألف عامل. وســـجلت نسبة البطالة في فلسطين، 25% خالل الربع الثالث، متراجعة بنسبة 

1% مقارنة بالربع الثاني 2019.

جهود فلسطينية باألمم المتحدة
 لتجديد تفويض أونروا لثالثة أعوام

481  ألف عامل عاطل عن 
العمل في فلسطين

نور فلسطين.. أضخم مشروع فلسطينّي لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسّية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ أحمد يوسف محمد حدور....... /.
عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 801173626 

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلـــن أنا المواطن/ حســـام محمد رمضـــان حالوين 
حالوين....... /. عن فقـــد بطاقة هويتي التي تحمل 
927390716 فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صبحية سالم موسى ابوزبيدة....... 
/. عن فقد بطاقة هويتي التي تحمل 910744523   

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 



الثالثاء 15 ربيع األول 1441 هــ 12 نوفمبر 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
قال الســـيد حســـن نصر الله، األميـــن العام لحزب 
اللـــه اللبناني، أمـــس االثنين، إن الجبهـــة اليمنية 
(أنصار الله) “باتت تمتلك أســـلحة متطورة جًدا من 
صواريخ ومسّيرات (طائرات مسيرة) وتمتلك شجاعة 
اســـتخدام هذه الصواريخ والمســـيرات وتحدت بها 

كل العالم”.
 المباحثات ما زالت 

ّ
وأكد الســـيد حســـن نصر الله، أن

 لبالدنا”، متحدثًا 
ّ

جارية في لبنان “لنخرج بأفضل حل
 الحكومة األميركية “تمنع لبنان من استعادة 

ّ
عن أن

عافيته، وتعمل على تعميق مأزقه االقتصادي”. 
وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني، بمناسبة “يوم 
الشهيد”، “المقاتلون اليمنيون يحققون انتصارات 

نوعيـــة مذهلة وأقـــرب إلى المعجـــزات وآخرها كان 
عمليـــة نصر مـــن اللـــه (عملية ضد قـــوات الجيش 

السعودي في قطاع نجران)”.
وأضاف نصر الله : “اليـــوم هناك قوى جديدة ذات 
قوة وشـــجاعة منقطعـــة النظير دخلـــت في جبهة 
المواجهة مع العدو اإلسرائيلي وهذا ما يدركه العدو 

جيًدا”.
وامتدح نصر الله إعـــالن زعيم جماعة أنصار الله في 
اليمـــن، عبدالملك الحوثي، عن قدرته على الرد “على 

كيان العدو”، في إشارة إلى »إسرائيل«.
وأردف نصر الله بالقول “أهمية هذا اإلعالن أنه صدر 
عـــن قائد لجبهة ما زالت تقاتل منذ خمس ســـنوات 
جيوشـــًا وقوى كبرى، وأن الحوثي لم يكشف أوراقه 

فـــي الرد وتوجيه أقصى الضربـــات على كيان العدو 
وهذا مهم جًدا”.

كما امتدح نصر الله، الحشـــود اليمنية في فعالية 
ذكرى المولد النبوي الشريف التي أقامها الحوثيون 
في العاصمة صنعـــاء، الفتًا إلى أنها “كانت هائلة 
وحضـــرت تحت الشـــمس فـــي منتصـــف النهار 
لساعات وافترشت األرض والطرقات وتحت تهديد 

القصف”.
وتســـاءل السيد نصر الله: “من سيستثمر في لبنان 
في ضوء الترهيب األميركي المتواصل للبلد؟”، مبرزًا 
 “الشـــركات الصينية جاهزة لالستثمار بمليارات 

ّ
أن

الدوالرات في لبنـــان لكن األميركيين لن يســـمحوا 
بذلك”.

نصر الله يشيد صإعالن »الحوثي« قدرته للرد على »إسرائيل«

بروكسل/االستقالل:
دعت الممثلة العليا للسياســـة الخارجية باالتحاد األوروبي فيدريكا موغريني، 
األطراف في بوليفيا، إلى التحلي بضبط النفس وروح المسؤولية، والتوجه إلى 
انتخابـــات موثوقة. جاء ذلك خالل تصريحات صحفيـــة أدلتها قبيل اجتماع 

مجلس السياسات الخارجية لالتحاد األوروبي.
وأضافت أن االجتماع المذكور سيناقش المستجدات األخيرة في بوليفيا، رغم 

أنها لم تكن مدرجة مسبقًا ضمن جدول أعمال االجتماع.
وتابعت: »ندعو جميـــع األطراف (في بوليفيا) إلى التحلي بضبط النفس وروح 

المسؤولية، والتوجه بشكل سلمي إلى انتخابات موثوقة.«
وفي ســـياق آخر، قالت موغريني إن أبرز المواضيع التي سيناقشـــها اجتماع 
مجلس السياســـات الخارجية األوروبي، هي األوضاع األمنية في أفغانســـتان 

ومنطقة الخليج العربي، واالتفاق النووي اإليراني.
وأشـــارت إلى أن رئيس الوزراء الســـوداني، عبد الله حمدوك، ســـيحضر 
االجتماع الذي سيناقش أيضًا إسهامات االتحاد األوروبي من أجل نهضة 

السودان.
واألحـــد، أعلن الرئيس البوليفـــي إيفو موراليس، اســـتقالته من منصبه، في 

أعقاب مطالبة الجيش بترك منصبه حفاظا على استقرار البالد.
وجاءت االســـتقالة وســـط اضطرابات واحتجاجات عقب إعالن موراليس فوزه 
بوالية رابعة، وهـــو ما رفضه خصوم الرئيس قائليـــن إن االنتخابات »مزورة«، 
حســـبما نقل موقع »تيلي سور« المعني بأخبار أمريكا الالتينية. تجدر اإلشارة 

أن موراليس يحكم بوليفيا منذ عام 2006.

االتحاد األوروصي يدعو األطراف 
في صوليفيا إلى ضبط النفس 

واالحتكام للصناديق

كابول/ االستقالل:
مع دخول الحرب في أفغانستان عامها التاسع عشر، وفشل عدة محاوالت من 
جانب الواليات المتحدة لحلحلة مســــيرة السالم المتعثرة في البالد، أخذت 

كابل ُتوّلي وجهها شرًقا إلى بكين؛ بحثا عن سبيل جديد لحل الصراع.
وفي أعقاب سلســــلة اشــــتباكات وصدامات عنيفة بيــــن القوات الحكومية 
ومســــلحي طالبان، وســــط مبادرات لتنشــــيط محادثات الســــالم في دول 
مختلفة، حظيت محاولة الصين الســــتضافة األطراف المتناحرة في اجتماع 

سالم نادر بترحيب األفغان.
ووفًقا لمكتب الرئيس محمد أشــــرف غني، سترســــل حكومــــة كابل فريًقا 
شاماًل من المفاوضين إلى بكين؛ للمشاركة في محادثات مع قيادات طالبان.

وصرح صديق صادق، المتحدث باســـم غنـــي للصحفيين في كابل، 
بأن المناقشـــات مع األطراف المعنية حول تشكيل الفريق، ما تزال 

جارية.
وقال صديقي: »يمكن لهذا الفريق بعد ذلك أن يمثل أفغانســــتان ويدافع 
عنها وعن الديمقراطية وكل القيم التي تم كسبها بشق األنفس«. طالبان، 

من جانبها، قبلت الدعوة الصينية، ورشــــحت فريًقا لحضور المؤتمر، يرأسه 
نائــــب زعيمهــــم، المال عبد الغني بــــرادار؛ بيد أنها ما تــــزال ال تعترف بعد 

بحكومة كابل ولم تعقد محادثات معها.
كل ذلك يأتي في أعقاب اتفاق ســــالم تاريخــــي مع الواليات المتحدة، بعد 
تسعة أشــــهر من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يلغي 
الرئيس دونالد ترامب المحادثات في 7 سبتمبر/أيلول الماضي بعد سلسلة 

من الهجمات المميتة في أفغانستان.
وأكدت مصادر حكومية أن هذا االجتماع الحاســــم، سيظل معلقا حتى يتم 
اإلعالن عن النتائــــج المؤجلة بالفعل لالنتخابات الرئاســــية التاريخية في 

أفغانستان.
يرى خبراء سياسيون محليون أنه بإمكان الصين تقديم دفعة جديدة وأكثر 

ديناميكية إلحياء عملية السالم وتسوية الصراع الدائر في أفغانستان.
وقالــــوا إن »حكومة كابل كذلك ترى أن بكيــــن العب محايد في هذا الصراع 
المعقــــد إلى حد ما، بين العديــــد من الالعبين الذيــــن يتصارعون من أجل 

المصالح المتضاربة في كثير من األحيان«.

أبو ظبي/ االستقالل:
قـــال ســـهيل المزروعـــي، وزيـــر الطاقة 
والصناعة اإلماراتي، يوم أمس، إنه ال يوجد 
ما يدعو للقلق حيال نمو الطلب على النفط، 
على الرغم من تسارع نمو الطاقة الخضراء.

المزروعي خالل مؤتمـــر ومعرض  وتوقـــع 

"أديبـــك" للنفـــط والغـــاز فـــي العاصمة 
أبوظبي، أن تنمو الطاقـــة الخضراء بوتيرة 
أســـرع مـــن النمو المســـجل فـــي الطاقة 

التقليدية.
وقال المزروعي: مع نمـــو الطاقة الخضراء، 

سينمو أيضا النفط والغاز.

والشـــهر الماضي، خفضـــت وكالة الطاقة 
الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط 
بمقدار 100 ألف برميل يوميا في العامين 
الجاري والمقبل، بســـبب انخفاض مستوى 
الطلب في ســـنة األســـاس خـــالل 2018، 

وتوقعات بتباطؤ نمو االقتصاد العالمي.

الصين تتوسط صأزمة أفغانستان.. ترحيب يصطدم صتضارب المصالح

وزير إماراتي: الطاقة الخضراء ستنمو صوتيرة أسرع من »التقليدية«

نيودلهي/ االستقالل:
ارتفـــع أعداد الموقوفين في الهند على خلفية 
اســـتخدامهم "عبارات استفزازية"، عقب حكم 
قضائـــي ببناء معبد هندوســـي علـــى أنقاض 

مسجد "بابري" التاريخي إلى 77 شخصا.
وذكـــرت وســـائل إعـــالم محلية، أن وســـائل 
التواصل االجتماعي شـــهدت نشر محتويات 
غير الئقة عقب قرار المحكمة العليا بخصوص 

مسجد بابري.
وأضافت أن شرطة والية أوتار براداش (شمال) 
أوقفت 37 شـــخصا، استخدموا لغة تحريضية 
في منصات التواصل االجتماعي، وأثاروا إزعاجا 

في مختلف مناطق الوالية.
وأشارت أن الســـلطات الهندية أعلنت أنها لن 
تتسامح مع األشخاص الذين يستخدمون لغة 

استفزازية عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل 
فيسبوك وتويتر ويوتيوب ووتساب.

ولفتت أن السلطات الهندية فتحت تحقيقات 
بحق 8 آالف و275 حسابا على وسائل التواصل 

االجتماعي تضمن عبارات استفزازية.
وتشـــهد والية أوتار براداش (شـــمال) تدابير 
أمنيـــة واســـعة، وانتشـــار 4 آالف عنصر أمن، 
إضافـــًة إلـــى تعليق مؤقـــت للدراســـة، تجنبا 

لعصيان قد يندلع جراء قرار المحكمة.
وبعـــد نـــزاع قضائي اســـتمر لعقـــود، قضت 
المحكمة العليـــا الهندية، الســـبت، بما قالت 
إنها أحقية الهندوس في موقع مسجد "بابري" 
بمدينـــة أيوديا بوالية أوتار براداش (شـــمال)، 
وأمرت بتخصيص أرض بديلة عنه للمسلمين.

ويدعـــي متطرفون هنـــدوس أن المســـلمين 

هدموا، في القرن الســـادس عشر معبدا للملك 
"راما"، الـــذي يعتبره الهنـــدوس "إلها"، وبنوا 

مكانه مسجد "بابري".
واقتحمت مجموعة من الهندوس المسجد، في 
1949، ونصبت تمثاال لـ"راما" داخله، واعتبرته 
مكاًنـــا متنازعا عليه؛ ما جعـــل الحكومة تغلق 

المسجد مع بقاء التمثال داخله.
وهدم هندوس متطرفون، بينهم قيادات في 
حزب "باهاراتيا جاناتا" الحاكم حاليا، المسجد، 
عام 1992؛ ما أشعل موجة عنف بين الهندوس 

والمسلمين خلفت نحو ألفي قتيل.
ويطالب المســـلمون ببناء مســـجد جديد مكان 
"بابري"، الـــذي يعود تاريخه إلـــى عام 1528، 
بينمـــا يدعـــو الهنـــدوس إلى بنـــاء معبد في 

المكان، بدعوى أن الملك "راما" ولد فيه.

عمان/ االستقالل:
قال رئيس مجلـــس النواب األردني (الغرفة األولى للبرلمان)، عاطف الطراونة، إن خطاب الملك 
عبد الله الثاني، حمل في طياته حدثا تاريخيا أال وهو عودة أراضي الغمر والباقورة إلى السيادة 
االردنية«. وأكد الطراونة في تصريح له، أن »السيادة األردنية كانت موجودة ومازالت ولكن هذه 

األرض كانت مرهونة بموجب اتفاقية السالم الى استعماالت اسرائيلية«.
واســـتدرك »إال أنها اليوم أصبحت أراضي أردنية تحت سيادة أردنية، وحتى من يشكك بهذا 
الجانـــب يمكن أن يتابع خالل الشـــهرين المقبلين خروج اي مســـتثمر او اي مزارع من الطرف 
االســـرائيلي لن يســـتطيع الدخول اليها اال مـــن خالل فيزا او كمواطن زائر للمملكة وليســـت 

كحدود مفتوحة او ميسرة لالستثمارات«.
وأعلن الملك عبد الله الثاني، األحد، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين في اتفاقية الســـالم مع 

إسرائيل، الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر.
وتقع »الباقورة« شـــمالي األردن، بينما توجد »الغمر« جنوبه، وتحاذيان األراضي الفلســـطينية 

المحتلة، وهما من أراضي »وادي عربة« (صحراء أردنية محاذية لفلسطين).
وانتهت، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فترة تأجير المنطقتين، التي نص عليها الملحقان 

1/ب و1/ج ضمن اتفاقية »وادي عربة« للسالم، التي وقعها البلدان عام 1994.

الهند.. ارتفاع الموقوفين على خلفية 
حكم صشأن مسجد »صاصري« إلى 77

رئيس مجلس النواب األردني: أي
 إسرائيلي يحتاج لتأشيرة لدخول المملكة

«أمريكا تمنع لبنان من استعادة عافيته»
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غزة/ محمد العقاد: 
ُتـــّوج فريق خدمات رفح بلقب بطل الشـــتاء (لقب 
معنـــوي) لمرحلـــة الذهاب، بعدما اكتســـح فريق 
الهالل »الغزالن« بثالثية نظيفة، في المباراة التي 
أقيمـــت أمس االثنين على ملعب فلســـطين، في 
ختام منافســـات الجولة الحادية عشـــرة من دوري 

الدرجة الممتازة.
وافتتح األهداف الالعب ســـامي قعدان برأســـية 
زرعها في الشـــباك فـــي الدقيقـــة(17)، وتحّصل 
األخضر الرفحي علـــى ركلة جزاء بعدما تم عرقلته 
عماد فحجان من قبل أحد مدافعي الهالل ونفذها 

محمـــود النيرب بنجاح فـــي الدقيقـــة(24)، وعاد 
النيرب ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه 
في الدقيقة(69). وشهدت المباراة طرد العب خط 
وسط خدمات رفح جهاد أبو رياش بالبطاقة الحمراء 

المباشرة في الدقيقة (45).
وبهذه النتيجة ابتعد األخضر الرفحي في الصدارة 
وترّبع على العـــرش برصيد 25 نقطة، بينما تجمد 

رصيد الغزالن عند النقطة 13 في المركز الثامن.
إلى ذلك، فقد لدغ فريق اتحاد الشجاعية »المنطار« 
فريق شباب خانيونس »النشامى« في معقله وبين 
جمهوره بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت 

على استاد خانيونس بنفس البطولة.
وسجل هدف الشـــجاعية األول عبر الالعب محمد 
مريش الذي أطلق تسديده قوية من خارج منطقة 
الجزاء لتســـكن الشـــباك في الدقيقـــة(44)، وفي 
الشوط الثاني عاد الشجاعية وزاد الغلة عبر الالعب 
أحمد حرارة الذي استقبل تمريرة سحريه من زميله 
أحمد الزق لينفرد بالحـــارس ليضعها في المرمى 

بنجاح في الدقيقة(70).
وبهذا الفوز رفع الشـــجاعية رصيده إلى 20 نقطة 
ليتقـــدم إلى المركـــز الثاني، بينمـــا تجمد رصيد 
النشامى الجريح عند النقطة 14 في المركز السابع.

في الدرجة الممتازة

»األخضر« يتوج بطال للشتاء والشجاعية 
»يلــدغ« »النشامــى« فــي معقلــه

غزة/ محمد العقاد:
انتـــزع بيت حانون األهلي لقب بطل الشـــتاء (لقب 
معنوي)، من أنياب خدمات خانيونس "الذئاب" في 
الوقـــت القاتل بهدفين لهدف، فـــي المباراة التي 
جمعتهما أمس االثنين علـــى ملعب اليرموك، في 
ختام منافسات الجولة الحادية عشرة واألخيرة من 

مرحلة الذهاب لدوري الدرجة األولى.
افتتـــح الضيف خدمات خانيونس التســـجيل عبر 
الالعب خالد عياش بتســـديدة سكنت المرمى في 
الدقيقة (9)، ونجـــح الحوانين في تعديل النتيجة 
عبر الالعـــب محمد الحداد في الدقيقـــة(32)، وعاد 
الحداد وســـجل هـــدف الصدارة والقاتـــل لفريقه 
برأسية في الدقيقة (95+5) ليعلن تتويج الحوانين 

ببطل الشتاء وتربعهم على العرش بجدارة.
وبهذا الفوز تربع الحوانين على الصدارة برصيد 23 
نقطة، بينما تجّمد رصيد الذئاب عند النقطة16 في 

المركز السادس.
بـــدوره، تمكن خدمات النصيـــرات من تحقيق فوز 
صعب على فريق األقصى، بهدف وحيد، في المباراة 

التي أقيمت على ملعب النصيرات البلدي.
ويديـــن النصيرات هذا الفوز لصاحب الهدف خالد 

الحج في الدقيقة(39).

وبهـــذا الفوز رفع النصيـــرات رصيده إلى 21 نقطة 
فـــي المركز الثانـــي ويواصل مطاردتـــه للحوانين، 
بينما بقي رصيد األقصى عند النقطة 12 في المركز 

العاشر.
هذا وقـــد عاد التفاح لســـكة االنتصـــارات وضرب 
خدمـــات المغازي بثالثية مقابل هدف، في المباراة 

التي ٌأقيمت على ملعب بيت حانون شمال القطاع.
وسجل ثالثية التفاح أحمد سعد في الدقيقة(31)، 
ليعود المغازي ويعدل الكفة عبر ركلة جزاء نفذها 
بنجاح الوليد حجازي في الدقيقة(75)، ولم يستسلم 
التفاح وعاد أحمد ســـعد ليسجل الهدف الثاني له 
وللتفاح في الدقيقـــة (89)، وزاد الغلة فادي عوض 

الله وسجل الثالث للتفاح في الدقيقة(91).
وبهـــذا الفوز رفع التفاح رصيـــده إلى 14 نقطة في 
المركز التاســـع، بينمـــا ظل خدمـــات المغازي عند 

النقطة 17 في المركز الرابع.

في الدرجة األولى
»الحوانين« يخطفون لقب بطل الشتاء.. والنصيرات يضرب »األقصى«

وكاالت/ االستقالل:
أكد تقريـــر صحفي إنجليزي، أن الفرنســـي 
نجولو كانتي العب خط وســـط تشيلســـي، 
ريـــال  لصفـــوف  االنضمـــام  يرفـــض 

مدريد. 
وذكـــرت صحيفة "ذا صـــن"، أن كانتي يريد 
البقاء في تشيلســـي لعدة سنوات، موضحة 
أن الالعـــب يرفض ســـماع عـــروض األندية 
المهتمـــة بالتعاقد معه بما فـــي ذلك ريال 

مدريد بشكل خاص.
وأضافـــت أن كانتي ُمرتبط بعقـــد مع البلوز 
حتى عام 2023، ويعتزم مواصلة الدفاع عن 
ألوان قميص تشيلسي حتى نهاية مسيرته.

ونقلت الصحيفة تصريحات منسوبة لكانتي، 
حيث قال: "أتطلع للبقاء حتى نهاية عقدي، 

هذا هو النادي الذي نموت فيه كثيًرا".
وتابعـــت الصحيفة أن كانتـــي أصبح العًبا ال 
غنى عنه في تشيلسي، وضمن أفضل العبي 

خط الوسط في العالم.

وكاالت/ االستقالل
أكـــدت تقارير إعالمية أجنبيـــة، أن حالة كبيرة من 
القلق ظهرت داخل نادي ليفربول، في ظل شكوى 
محمد صالح العب الفريـــق من إصابة الكاحل أكثر 

من مرة.
ووفًقا لما ذكرته شـــبكة »إي أس بي إن« األمريكية، 
فـــإن مصـــادر خاصة بها داخـــل نـــادي ليفربول، 
أوضحت أن حالة القلق من تكرار شـــكوى صالح من 

أن اإلصابة تزداد.
وأوضحت المصادر -وفًقا لما جاء في تقرير الشبكة-، 

أن مســـؤولي ليفربـــول ينتظـــرون ببالـــغ القلق ما 
ستسفر عنه الفحوصات التي سيخضع لها الالعب.
وكان صالح قد تعرض إلصابة في الكاحل خالل 
مواجهة ليستر سيتي، قبل أن يعود للمباريات 
إال أن آالمـــه تجـــددت مرة أخرى فـــي مواجهة 

توتنهام.
وســـقط صالح فـــي ملعب مبـــاراة ليفربـــول ضد 
مانشستر ســـيتي، األحد، قبل أن يستأنف اللعب 
بشـــكل طبيعي ليخـــرج بعدها مـــن الملعب في 

الدقائق األخيرة.

قلــق فــي ليفربــول مــن 
إصابــة محمــد صــالح

كانتي يرفض 
فكرة االنضمام 

لريال مدريد
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الجنـــازة علـــى الجثمـــان في مســـجد المخيـــم قبل أن 
يـــوارى الثرى بمقبرة الشـــهداء. ورفع المشـــاركون في 
موكب التشـــييع، الذي طاف شـــوارع المخيـــم، األعالم 
الفلســـطينية، مردديـــن هتافـــات منـــددة بالجرائـــم 
اإلســـرائيلية بحق المواطنين العزل، واألطفال والنســـاء 
والشيوخ، داعين دول العالم للتدخل والوقوف مع شعبنا 

الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.
من جهتها، نعت القوى الوطنية واإلســـالمية في مخيم 
العروب الشـــهيد البدوي، مؤكدة وفاءها وســـيرها على 

درب الشهداء حتى نيل االستقالل والحرية.
وكانت مواجهات اندلعت في ذكرى استشهاد الرئيس 
الخالد ياســـر عرفات على مدخل مخيم العروب شـــمال 
الخليـــل أمس االثنيـــن، أصيب خاللها الشـــاب البدوي 
إصابة مباشـــرة في الصدر نقل على إثرها لمستشـــفى 
األهلي بالمدينة ليعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وفي ذات السياق، أصيب مساء أمس، عدد من المواطنين 
بحاالت اختنـــاق خـــالل مواجهات مع قـــوات االحتالل 

اإلسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.
وقال الناشـــط اإلعالمـــي في بيت أمر محمـــد عوض، إن 
قـــوات االحتالل اقتحمـــت منطقة الظهـــر القريبة مما 
تسمى مســـتوطنة "كرمي تســـور" المقامة على أراضي 
المواطنين شـــمال الخليـــل، وأطلقت الرصـــاص الحي 
والمعدنـــي المغلف بالمطـــاط، وقنابل الغاز المســـيل 
للدموع صوب الشـــبان ومنازل المواطنين الذين خرجوا 
إحياء لذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ما 

أدى إلصابة عشرات منهم باالختناق.
أما في رام الله وســـط الضفة المحتلة، فقد أصيب شاب 
بالرصاص الحي والعشـــرات بحاالت اختناق وبالرصاص 
المطاطـــي، إثـــر اندالع مواجهـــات مع قـــوات االحتالل 
اإلسرائيلي، على مدخل البيرة الشمالي، لمناسبة الذكرى 

الـ15 الستشهاد ياسر عرفات.
وقالت جمعية الهالل األحمر الفلســـطيني غن طواقمها 
قدمت اإلســـعاف االولي لشـــاب أصيب بالرصاص الحي 
في قدمه، قبل نقله ألحد المستشـــفيات لتلقي العالج، 
إلـــى جانب تقديم اإلســـعاف لعشـــرات آخرين أصيبوا 
بحـــاالت اختناق نتيجـــة إطالق الغاز المســـيل للدموع 
بكثافة، والذي أدى كذلك لحـــاالت اختناق في صفوف 

المواطنين القريبين من منطقة المواجهات.
وأضافت أن طواقمها قدمت اإلسعاف لتسعة مصابين 
بالرصـــاص المطاطـــي، و35 مصابـــا باالختنـــاق نتيجة 

استنشاق الغاز المسيل للدموع.
كما أفـــادت مصادر محليـــة أن عددا من طلبة مدرســـة 
األوائـــل في حي المصايـــف أصيبوا باختنـــاق، نتيجة 
انتشـــار الغاز المســـيل للدمـــوع الذي أطلقتـــه قوات 

االحتالل خالل مواجهات البيرة.

رام الله/ االستقالل:
كشـــف مركز حقوقـــي فلســـطيني متخصـــص بمراقبة 
االنتهاكات اإلســـرائيلية، النقاب عن أن ما يســـمى اإلدارة 
المدنية (تتبع جيش االحتالل) وزعت مؤخًرا نحو 51 إخطار 

وضع يد (مصادرة) على أراٍض فلسطينية.
وأفاد مركز »القـــدس« في تقرير له أمس االثنين، بأن تلك 
األوامر شـــملت مصادرة ما مســـاحته 6 آالف و850 دونًما 

فلسطينًيا في معظم محافظات الضفة الغربية.
وأشـــار إلى أن ذلك ترافق مع التقدم بمقترحات مشـــاريع 
لكنيســـت االحتالل (البرلمـــان) تقدم بها عـــدد من نواب 
االئتالف العنصري الحاكم في »إســـرائيل«، تنسجم تماًما 
مع خطاب بنيامين نتنياهو خالل حملته االنتخابية األخيرة. 

وأردف: »بعـــد فحص معظـــم األوامر العســـكرية تبين أن 
غالبيتها تتعلق بأراض مصـــادرة في األعوام 2002 2006 
لغايـــات إقامـــة جدار الفصـــل العنصري، بأوامـــر وضع يد 
(مؤقتة) ويتم تجديدها كل 3 سنوات وبعضها 5 سنوات«.

وأوضح: »بالتالي ال مجال ألي اعتراض قانوني بسبب انتهاء 
المهل القانونية لالعتراض، وهذه المهل اســـتنفذت منذ 
ســـنوات وبعض األوامر تم االعتراض عليـــه في حينه وال 

مجال لالعتراض عليه مجدًدا«.
وبّين أن بعض األوامر التي تم توزيعها تشـــمل التجديد 
والتعديـــل، وهذا يعني وضع اليـــد على مزيد من األراضي 
التي لم تكن مشـــمولة باألوامـــر األصلية التي صدرت قبل 

سنوات.

ولفـــت إلى أنه في منطقة بيت لحم تنوي حكومة االحتالل 
إقامـــة منطقة صناعيـــة لتجمع عتصيون االســـتيطاني، 
باإلضافة إلى شق طرق لربط مستوطنات التجمع ببعضها.

وكذلك منطقة حزما وعناتا في منطقة القدس، حيث سيتم 
اســـتخدام مســـاحة األراضي المشـــمولة باألمر العسكري 

المجدد من أجل إقامة طرق جديدة للمستوطنين.
وقـــال المركز: إنـــه على الرغم مـــن مبرر أوامـــر وضع اليد 
المجـــددة، وهي ذريعـــة األمن، لكن خارطـــة جدار الفصل 
العنصـــري، تظهر أن آالف الدونمات قـــد التهمها الجدار 

بذريعة األمن.
ونوه إلى أن األوامر المجددة والقديمة لم تشـــر إلى اآلالف 
مـــن الدونمات التي ســـتكون مشـــمولة بقـــرارات إدارية 

تصدر عـــن اإلدارة المدنية لالحتالل، »يتفاجأ بها المواطن 
الفلســـطيني خالل مزاولته لحقه في استخدام ما تبقى له 

من أرض«.
وتابـــع: »يلي إصدار أمر وضع يد قـــرار باعتبار الـ 150 متًرا 
التي تلي المنطقة التي يشـــملها أمر وضـــع اليد منطقة 
أمنية؛ أي يحرم على الفلســـطيني استخدامها ألي غرض 

من األغراض حتى لو كان رعي الماشية«.
وأضاف إذا ما أضفنا هـــذه المنطقة بعرض 150 متًرا على 
طول الجدار فإن المســـاحة الحقيقية المصادرة ســـتكون 
أكبر بكثير مما تشـــير له األوامر المجددة والقديمة، وهذه 
المســـاحات من األراضي ال يتيح قانون المحتل االعتراض 

عليها.

مركز القدس: االحتالل صادر خالل أيام 6850 دونمًا في الضفة
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يف الق�ضية رقم 2018 / 610
المســـتدعي / ليلي فهمي محمد شـــراب _ قيزان ابو رشوان _ وكيلها 

المحامي / احمد العجلة
المستدعى ضدهما / 1_ امل شكري شاكر شبير _ خانيونس _ قيزان ابو رشوان 

2_ محمد شكري شاكر شبير _ خانيونس _ فيزان ابو رشوان 
نوع الطلب / تعيين قيم 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في الطلب الحقوقي 825/2019
الى المستدعى ضده  المذكور بعاليه بما ان المستدعي  قد اقام عليك الطلب 
( تعيين قيم ) اســـتنادا الى ما يدعي في الئحة طلبه المرفق لك نسخة منها 
ومـــن مرفقاتها لدى قلـــم المحكمة لذلك يقتضى عليـــك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى 
ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة الثالثاء 2019/11/26 لنظر 
الطلب ويكون معلوما لديكم انكم اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســـتدعي ان 

يسير في دعواه حسب االصول . تحريرا في 2019/11/11 

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

غزة/ االستقالل:
التقــــى إســــماعيل هنية رئيس المكتب السياســــي 
لحركــــة » حماس »، نيكــــوالي مالدينوف  المنســــق 
الخــــاص لألمم المتحدة في الشــــرق األوســــط، أمس 
االثنيــــن فــــي مدينة غــــزة ؛ لبحــــث تطــــورات ملف 

االنتخابات الفلسطينية.
وذكــــرت حركة »حمــــاس« في بيان صحفــــي اطلعت 
عليه »االســــتقالل« أن الطرفين بحثــــا تطورات ملف 
االنتخابات الفلسطينية، ومواقف األطراف المختلفة 
منها، وســــبل إنجاحهــــا، وضمانات تحقيــــق النزاهة 

والشــــفافية المطلوبــــة إلجرائها، واحتــــرام نتائجها، 
ليقول المواطن رأيه بمنتهى الحرية.

ووفــــق البيان، جــــدد هنيــــة تأكيده علــــى الموقف 
اإليجابــــي لحركة »حمــــاس« من مختلــــف التطورات 
المتعلقة بهذا الملف، وتنازل الحركة عن العديد من 
المواقف، وتذليل العقبات أمام إجراء هذه االنتخابات.  
وأكــــد أيضا ضــــرورة توفــــر متطلبات نجــــاح العملية 
االنتخابية، وخاصة توفير الحريات العامة في الضفة 
والقطاع، وإجراءات النزاهة، واحترام القانون األساسي 
فيما يتعلق بالنواب الحاليين، واعتماد منهج التوافق 

الوطنــــي، معربًا عن أمله أن نســــتطيع معًا كشــــعب 
فلســــطيني في أن نحــــول االنتخابــــات مدخاًل إلنهاء 

االنقسام.
كما بحــــث هنية مــــع ميالدينوف خــــالل اللقاء ملف 
التفاهمــــات التي تمت مع االحتــــالل، والقضايا كافة 
المتعلقــــة بهــــا، وااللتزامات التي يجــــب أن تتحقق، 
ومســــار ما يتم من بنود التفاهمات، وضرورة االلتزام 

الكامل من االحتالل بها.
وحضر اللقاء إلى جانب هنية عدد من قيادات الحركة، 

ورئيسها في غزة يحيى السنوار.

الخليل/ االستقالل:
نعت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين ابنها الشهيد 
عمـــر هيثم البـــدوي (22 عاما) من مخيم العروب شـــمال 
مدينة الخليـــل المحتلة، والذي ارتقى االثنين في جريمة 

إعدام ميدانية ارتكبها جنود االحتالل اإلسرائيلي.
وتوجهت الجبهة إلى عموم عائلـــة البدوي المناضلة بخالص 
عزائها، مؤكدة أن دماء الشهيد الطاهرة لن ولم تذهب هدرًا، 
وســـتظل لعنة تطارد كل المتخاذلين والُمطبّعين وسماسرة 
ت الجبهة جماهير شـــعبنا في مخيم  التنســـيق األمني. وحيَّ

العـــروب– المخيم األحمـــر، والذين حّولـــوا المخيم إلى مالحم 
يومية يتصدون خاللها للهجمـــة االحتاللية المتواصلة على 
المخيـــم. وقالت إن جريمـــة اإلعدام البشـــعة للرفيق البدوي 
وجرائـــم االحتـــالل المتواصلة تثبـــت للقاصـــي والداني أن 
المعركة مع هذا العدو المجرم مســـتمرة وطويلة، وهي بحاجة 
لألوفيـــاء واألنقياء والَنَفـــس الطويل واألقـــدر على الصمود، 

والمقتنع بالمقاومة فكرة وعماًل.
واستشـــهد البدوي ظهر أمس برصـــاص االحتالل خالل 

مواجهاٍت اندلعت بمخّيم العروب في الخليل.

األغوار الشمالية/ االستقالل:
أخطرت قوات االحتالل اإلســـرائيلي يـــوم االثنين بوقف 
العمل في منشـــآت ســـكنية، وحظائر أغنام في منطقة 
عاطوف في ســـهل البقيعة باألغوار الشـــمالية بالضفة 

الغربية المحتلة.
وقال مســـؤول ملف األغوار في محافظـــة طوباس معتز 
بشـــارات في تصريح صحفي إن قوات االحتالل داهمت 
المنطقة، وأخطرت بوقف العمل في منشـــآت ســـكنية، 
وحظائر أغنام لثماني عائالت فلســـطينية، حتى 28 من 

الشـــهر الجاري؛ بحجـــة عدم الترخيص، كمـــا أخطر يوم 
أمس، بوقف العمل في خزان مياه.

وتقع منطقة عاطوف في ســــهل البقيعة الذي تبلغ 
مســــاحته 98,800 دونم منهــــا 25,000 دونم تقع 
ضمن األراضي المصنفة (A، وما تبقى من أراٍض فهي 
مصنفة تحت ما يســــمى C حسب اتفاق أوسلو، عدا 
عن كونها خاضعة للنشاطات االستيطانية والسيما 

مستوطنة ” بقعوت” والمعسكرات المحيطة بها.

الشعبية: دماء الشهيد البدوي ستظل 
لعنة تطارد سماسرة التنسيق األمني

إخطارات إسرائيلية جديدة 
بعاطوف في األغوار الشمالية

القدس المحتلة/ االستقالل:
ألغى أفيحاي ماندلبليت المستشـــار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، االثنين، 

مشاركته في مؤتمر قانوني كان سيعقد الخميس المقبل في حيفا.
وبحســـب موقع يديعوت أحرونوت، فإن مصادر مقربة من ماندلبليت أرجعت الســـبب إلى 
ازدحام الجدول الزمني لألشـــغال الخاصة به. فيما قالت مصـــادر قانونية، إن اإللغاء جاء 
بســـبب المشـــاورات الماراثونية الجارية حالًيا في مكتب ماندلبليت بشأن الملفات التي 

يتم دراستها حول الشبهات الخاصة برئيس وزراء االحتالل المؤقت بنيامين نتنياهو.

ماندلبليت يلغي مشاركته في 
مؤتمر بسبب ملفات نتنياهو

هنية وميالدينوف يبحثان ملفي االنتخابات والتفاهمات

غزة/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء االثنين 
عـــن صياد من قطاع غزة وذلـــك بعد اعتقاله لمدة 

37 شهرا. وأفاد اتحاد لجان الصيادين أن االحتالل 
أفـــرج عن الصيـــاد الجريح محمود ســـعيد فتحي 
الصعيـــدي وذلك عبر حاجز بيت حانون (ايرز) بعد 

أن أمضى 37 شهرا.
وكانت بحرية االحتالل اعتقلت الصياد الصعيدي 

خالل مطاردة له ببحر غزة قبل نحو 3 أعوام.

بعد اعتقال دام 37 شهرًا
االحتالل يفرج عن الصياد الجريح الصعيدي 

�خلليل: ت�سييع ..
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القاهرة/ االستقالل:
أقدمت سيدة مصرية على إلقاء طفلها في 
نهر النيل لتخليصه من سوء معاملة جدته 
في محافظة بني سويف في صعيد مصر.

بدأت تفاصيل الواقعة التي نشرتها وكالة 
إرم، بتلقي مســـاعد وزيـــر الداخلية ألمن 
بنى سويف، بالًغا يفيد بتحفظ شخصين 
»عمـــر 38 عاًما، و«محمـــد  36 عاًما، حاصل 
على دبلوم، يقيمان في بندر بني سويف، 

على سيدة قامت بإلقاء طفل في مياه نهر 
النيل، وقامـــا بإنقاذه في اللحظات األخيرة 
أثناء عملهما بالصيد في منطقة كورنيش 

النيل.
وكشـــفت التحقيقات، أن مرتكبة الواقعة 
هي والدة الطفل فاطمة ».ع .ع« 35 ســـنة، 
التي اعترفـــت بإلقاء طفلهـــا عبدالرحمن 
3 ســـنوات فى مياه النهر نتيجة معاملة 
والدتها السيئة للطفل، وتعذيبها الدائم 

له، فـــأرادت أن تخلصه منهـــا وتتهمها 
باألمر.

من جهتها، كّذبت جدة الطفل ما قالته األم 
في التحقيقات، وقالت إن ابنتها تعاني من 

حالة نفسية بسبب انفصالها عن زوجها.
وتم نقل الطفل إلى المستشـــفى وإجراء 
الفحوصات الطبية الالزمة له، وتحرر محضر 
بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشـــرة 

التحقيق.

لندن/ االستقالل:
تفاجأ بريطاني أن المزهرية التي اشتراها بدوالر واحد، تبلغ قيمتها الحقيقية 

حوالي 600 ألف دوالر.
واكتشـــف البريطاني المحظوظ الذي لم ُيكشف عن اسمه، أن المزهرية التي 
اشـــتراها من متجر في مدينة »رتفوردشـــاير« البريطانية، بـــدوالر واحد، تعود 

إلمبراطور صيني من القرن الثامن عشر.
ووفًقا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، عرض البريطاني المزهرية التي اشتراها 
على موقع »إي باي« اإللكتروني، وتفاجأ بأنها أشعلت حرب ُمزايدة غير متوقعة 

عندما الحظ بعض المشترين أنها تعود لإلمبراطور الصيني »تشيان لونغ«.
وفـــي نهاية المطاف ِبيعـــت المزهرية بــــ 475 ألف دوالر، وأوصلت الرســـوم 
اإلضافية المبلغ اإلجمالي إلى 600 ألف دوالر، أي 6 أضعاف تقدير ما قبل البيع.
وأكد البائع أنه »لم يكن مدرًكا للقيمة الحقيقية للمزهرية الصفراء األنيقة، حتى 
 Swifts Fine« بدأ يتلقى العروض«، وعندها أخذهـــا إلى المتخصصين في مركز
Arteers« مدينة »إيسيكس«، والذين أخبروه أنها من اآلثار اإلمبراطورية الصينية 
وصنعت خصيًصا لإلمبراطور تشيان لونغ، الذي حكم الصين من 1735 إلى 1796.
وكشف الخبراء، أن المزهرية تحمل رمز الوردة الخاص بعائلة اإلمبراطور تشيان 
لونـــغ، والذي يعني أنها ُصممت لتزيين أحد قصور اإلمبراطور، وهي منقوشـــة 
بقصيدة إمبراطورية تشيد بالبخور، وختمين باللون األحمر ُكتب عليهما »تشيان 

لونغ تشن هان« أو »عالمة اإلمبراطور تشيان لونغ«.
وُصممـــت المزهرية لُتثبت على جـــدار بظهرها المســـطح ومقدمتها المزينة 

باألشكال النباتية، كما تم طالؤها باللون األصفر المخصص لإلمبراطور.

بيع مزهرية إمبراطورية 
نادرة بـ 600 ألف دوالر

برلين/ االستقالل:
سقط جدار برلين مرة أخرى، ولكن هذه المرة كان مصنوًعا بالكامل من 
الشوكوالتة. فقد شيد صانع الشوكوالتة الفرنسي باتريك روجر جدارًا 
من الشوكوالتة في باريس لالحتفال بالذكرى الثالثين لسقوط الجدار 

الحقيقي.
وقــــام بإزالتــــه أمام أحد متاجــــره، ووزع أجزاء منه إلى أشــــخاص جاءوا 
لمشاهدته. »إنه ألمر مدهش« هكذا قال روجر بينما كان المارة يأكلون 

بحماس. »200 كيلوغرام من الشوكوالتة ذهبت في بضع دقائق«.
وأضاف إنه ألمر مدهش أن نتقاســــم المذاق والقيم ورياحا معينة من 

الحرية ألننا نحتاجها جميًعا في هذه األوقات.

االستقالل/ وكاالت:
التقطت كاميرا مرشد سفاري في جنوب أفريقيا، مقطع فيديو لخنزير بري يقوم 

بإفزاع أربعة أسود مستلقية تحت شجرة للقيلولة.
ووفقا للمقطع، مر الخنزير البري بجانب األربعة األسود وهي تحصل على قيلولة، 

ليفزعها  ويفر هاربا بسرعة كبيرة.
وعلق المرشد على المقطع بقوله: »عندما اقترب الخنزير من األسود، اعتقدت أن 

حياته ستنتهي«.
وأضـــاف »حتى عندما تعتقد أن النتيجة حتميـــة، فإن ما قد يحدث يكون غير 

متوقع«.

امستردام/ االستقالل:
أقدمت جامعة هولندية علـــى تقديم فكرة غريبة 
لمساعدة طالبها على التخلص من توتر االمتحانات 

وهي النوم داخل قبر.
ونشرت صحيفة »ميرور« أن جامعة رادبود في مدينة 
نيميجن في هولندا تجعـــل الطالب ينامون داخل 
قبر، لمساعدتهم على التأمل والتخلص من ضغوط 

االمتحانات.
وحاولـــت الجامعات من قبل تقديـــم أفكار عالجية 
بديلة لمســـاعدة الطـــالب على التخلـــص من قلق 

وتوتر االمتحانات بعقد جلسات تأملية وجلسات مع 
الكالب وأفكار أخـــرى، لكن المدى الذي وصلت إليه 

هذه الجامعة لم يسبقها أحد إليه من قبل.
وانتشرت فكرة الجامعة وأسلوبها الفريد في إدارة 
الضغوط النفسية للطالب بشكل كبير على وسائل 
التواصـــل االجتماعي بســـبب غرابتهـــا، إذ توجد 
كنيسة خلف الجامعة موجود فيها القبر المفتوح، 
ويأتي الطـــالب للتخلص من التوتـــر والقلق طوال 

فترات االمتحانات.
ويوجد في المـــكان الموجود به القبر الفتة مكتوب 

عليهـــا باللغة الالتينيـــة: »ابق غريًبـــا وتذكر أنك 
ســـتموت«، ويؤكد الطالب أن هـــذه الفكرة تحظى 
بشـــعبية كبيرة وأن هناك طوابير من االنتظار على 
القبر. قال جون هاكينج، أحد أعضاء هيئة التدريس 
وصاحب هذه الفكرة الغريبة، إن القبر لجعل الطالب 
يقدرون قيمة حياتهم على هـــذا الكوكب، خاصة 
عندما تترواح اعمارهم من 18 إلى 20 عاًما، وأضاف 
أن الطالـــب يمكـــن أن يقضي مدة تتـــراوح من 30 
دقيقة إلى 3 ســـاعات، ويوجد سجادة لليوغا داخل 

القبر حتى يمارس الطالب التأمل.

أغرب طريقة لتخليص الطالب من توتر االمتحانات جدار برلين من الشوكوالتة 

خنزير يفزع 4 أسودألقت طفلها في النيل إلنقاذه من جدته!

نيودلهي/ االستقالل:
عجزت فنادق مدينة لكناو الهندية عن اســـتقبال مشجع 
أفغاني، بسبب طوله الفارع الذي يقترب بشدة من المترين 

ونصف المتر، حسبما كشفت وسائل إعالم محلية.
وأوضحت محطـــة »نيودلهي« التلفزيونية أن شـــير خان 
األفغاني ســـافر إلى لكنـــاو لحضور مبـــاراة كريكيت بين 
منتخـــب بالده والهند، لكنه لم يكن يعتقد أنه ســـيواجه 

مشاكل كثيرة بسبب طوله.
أول مشـــكلة واجهها خان هي مكان اإلقامة، حيث زار عدة 
فنادق للمبيـــت فيها، لكنه تلقى أجوبة بالرفض بســـبب 

طوله، البالغ 2.48 مترا.
ولجأ خان إلى الشـــرطة في محاولة إليجـــاد حل، مما جعل 
بعض عناصر األمن يرافقونه فـــي رحلة البحث عن فندق 

مناسب.
ووقف مئات األشخاص خارج الفندق الذي مكث فيه خان، 
مـــن أجل معاينة طولـــه لحظة خروجه، مما جعله يشـــعر 

باالنزعاج.
وخـــالل توجهه نحو الملعب  الذي احتضن المباراة، اضطر 
عدد من رجال الشرطة إلى مرافقة الرجل تجنبا ألي مشاكل 

قد يواجهها في الطريق.

الفنــادق رفضــت
 استقبالــه بسبــب طولــه

االستقالل/ وكاالت:
عند حلول فصل الشتاء البارد، يصبح من الضرورة 
بمكان ارتداء مالبس سميكة وقفازات وقبعات من 
الصوف لحماية الجســـم من البرد القارس، ولكن 
هل سبق لك وأن فكرت في ارتداء مالبس داخلية 

ذاتية التدفئة من قبل؟
بفضل سراويل كيو كيو إي »الذكية«، بات باإلمكان 
الحفاظ على دفء جسمك في فصل الشتاء مقابل 

سعر معقول.
ويتميز هذا المنتج بخصائصه الطبية مثل حماية 

الجسم من نزالت البرد، وتهدئة آالم الحيض لدى 
النســـاء، والحـــؤول دون تأثير البـــرد على الصحة 

التناسلية والخصوبة.
ويأتي المنتـــج بعدة ألوان، ويتألف قماشـــه من 
البوليســـتر الناعم، ويحتوي على بطارية صغيرة 

يمكن استبدالها بسهولة بالغة.
يذكر بـــأن المنتج ُطرح في األســـواق البريطانية 
مؤخرًا، بســـعر ال يتجاوز 40 جنيهًا استرلينيًا أي 
مـــا يعادل 51 دوالرًا أمريكيًا، وفق ما ورد في موقع 

»ميترو« اإللكتروني.

مالبس »ذكية« ذاتية التدفئة


