
االستقالل/ وكاالت:
ق���دم مندوب مصر الدائم ل���دى األمم المتحدة في نيوي���ورك، محمد إدريس، 

مش���روع قرار لألمم المتحدة بشأن احتالل »إس���رائيل« للجوالن 
الس���وري وفلس���طين. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان 
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رام الله/ االستقالل:
قالت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى، 
مس���اء األربعاء، إن ما يس���مى »محكم���ة االحتالل 
العليا«، أصدرت قرارا مس���اء أمس يقضي بتجميد 
االعتق���ال اإلداري لألس���ير المضرب ع���ن الطعام 

مصعب الهندي دون اإلفراج عنه.
وأوضحت مهجة القدس أن تقارير أطباء »مش���فى 

كابالن« تص���ف وضع األس���ير الهن���دي الصحي 
ب�«الخطير جدا«.

ويواصل األسير الهندي )29 عاما( واألسير أحمد 
زه���ران )42 عاما( إضرابهما المفتوح عن الطعام 
منذ أكثر من شهرين، فيما بدآ قبل نحو خمسة 
أيام اإلضراب عن الماء أيض���ا رفضا العتقالهما 

اإلداري.

مهجة القدس: محكمة »إسرائيلية« 
تجمد االعتقال اإلداري لألسير الهندي

قرار مبدئي بتجميد سيطرة مستوطنين على عقارات كنسّية بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت القناة 13 العبرية أمس، النقاب عن أن البيت 
األبيض توّجه لدول عربية ال تقيم عالقات دبلوماسية 

وا�شنطن جتتهد لتكري�س 
التطبيع الكامل بني 

»اإ�شرائيل« ودول عربية

مصر: لن ينعم الشرق األوسط باألمن 
دون تحرير فلسطين والجوالن

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت بطريركية ال���روم األرثوذكس ف���ي مدينة القدس 
المحتلة إنها استصدرت قرارا من محكمة إسرائيلية، يلغي 

قرارات قضائية سابقة، بملكية مستوطنين لعقارات تعود 
لها في ش���رقي القدس المحتلة. وأش���ارت 
البطريركية إلى أن الق���رار يتعلق بفندقي 

رفضا لعمليات القمع المتواصلة بحقهم
33 أسيًرا بسجن عسقالن يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

سجون االحتالل / االستقالل:
ش���رع يوم أمس 33 أس���يرًا من معتقل »عسقالن« 
بإضراب مفتوح عن الطع���ام رفضًا لعمليات القمع 

التي تنفذه���ا إدارة المعتقل بحقهم منذ أكثر من 
ش���هر، وكذلك احتجاجًا على ما ألحقته قوات القمع 
من دمار وخراب في مقتنياتهم. وقال نادي األسير 

الفلس���طيني في بيان صحف���ي إن إدارة معتقالت 
االحتالل نّفذت عملية قمع بحق أسرى 
»عسقالن« في شهر تش���رين األول/ 

الضفة المحتلة- غزة/ االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، 
منش���آت س���كنية وزراعية في تجمعي "أبو النوار" 
و"أبو هندي" جنوبي شرق القدس المحتلة، بهدف 

دفع الس���كان على الهجرة القسرية. وأفاد أبو عماد 
الجهالين ممثل تجمع "أبو النوار"، أن طواقم تابعة 
لبلدي���ة االحتالل ف���ي القدس المحتل���ة، ترافقها 
جرافات وبحراس���ة أعداد كبيرة من عناصر ش���رطة 

االحتالل والوحدات الخاص���ة، اقتحمت تجمع "أبو 
النوار" وشرعت بهدم مسكنين وبتفكيك "بركس" 

زراعي في التجمع واالس���تيالء عليه. 
كما توجهت طواقم البلدية ترافقها

»عمرة بالتقسيط«.. للتغلب على 
األوضاع االقتصادية الصعبة بغزة

غزة/ دعاء الحطاب: 
س���عادة عارمة حط���ت رحالها في قلب الش���اب أب���و خالد حماد 
)30عاما( منذ إعالن ش���ركات الحج والعم���رة في قطاع غزة مؤخرا 

مستوطنون يدنسون األقصى ويشقون طريقًا استيطانيًا في نابلس
االحتالل يهدم منشآت سكنية وزراعية في 

القدس ويستهدف المزارعين بخانيونس

»الجهاد« و »حماس« تناقشان 
المخاطر المحدقة بالقضية 

الفلسطينية وسبل مواجهتها

مختصان يحذران من خطورة األوضاع 
الصحية لألسيرين زهران والهندي

غزة/ خالد اشتيوي:
حّذر مختصان بش���ؤون األسرى في س���جون االحتالل اإلسرائيلي، من خطورة 

الوضع الصحي لألس���يرين المضربين عن الطعام منذ أكثر من 
ش���هرين، مصعب الهندي )29عامًا(، وأحم���د زهران )42 عامًا(، 

القاهرة/ االستقالل:
عقدت قيادتا حركتي الجهاد االس���المي و«حم���اس«، لقاًء مهمًا في العاصمة 
المصرية القاهرة اس���تمر أكثر من 5 ساعات برئاس���ة قائدي الحركتين األخ 

المجاهد إس���ماعيل هني���ة رئيس المكتب السياس���ي لحركة 
حم���اس، واألخ المجاهد زياد النخالة األمين العام لحركة الجهاد 

عساف يدعو األجهزة األمنية بالضفة لرفع 
يدها »الغليظة« عن الناشطين السياسيين

غزة / محمد أبو هويدي: 
ق���ال رئيس لجنة الحريات في الضف���ة الغربية المحتلة خليل 
عس���اف: »إن االعتقال السياس���ي مؤلم جدًا وخاصة في إطار 

»اإي�شي�شكو« تعتمد 
امل�شجد الأق�شى 

�شمن قائمة ح�شرية 
للمواقع املقد�شة

الرباط / االستقالل:
اعتم���دت المنظم���ة اإلس���المية 
والثقاف���ة  والعل���وم  للتربي���ة 
األقصى  المس���جد  )إيسيس���كو( 

المبارك ضمن قائمة 
للمواق���ع  حصري���ة 

اتحاد الصحفيين العرب يرسل بالغًا رسميًا لـ »الجنائية« 
للتحقيق في اعتداءات االحتالل ضد الصحفيين

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن وزي���ر التنمي���ة االجتماعي���ة أحمد 
مجدالن���ي أن مخصص���ات األس���ر الفقيرة 

�شرف خم�ش�شات 
ال�شوؤون الجتماعية 

الثالثاء القادم
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت بطريركيـــة الروم األرثوذكس فـــي مدينة القدس 
المحتلة إنها اســـتصدرت قرارا من محكمة إســـرائيلية، 
يلغي قـــرارات قضائية ســـابقة، بملكية مســـتوطنين 

لعقارات تعود لها في شرقي القدس المحتلة.
وأشـــارت البطريركيـــة إلـــى أن القرار يتعلـــق بفندقي 
»إمبريـــال« و«بتـــرا«، فـــي منطقة بـــاب الخليـــل، ومنزل 

الُمعظمية في البلدة القديمة في المدينة.
وكانـــت المحكمة المركزية اإلســـرائيلية قد قررت العام 
الماضـــي ملكيـــة المســـتوطنين اإلســـرائيليين، لهذه 
العقـــارات، قبل صدور قرار مشـــابه مـــن المحكمة العليا 

اإلسرائيلية في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وقالـــت البطريركيـــة إن هـــذه المحاكـــم »صادقت على 
الصفقـــات التـــي أبرمهـــا بالماضي المدعـــو نيكوالس 
باباديمـــوس، الموظف الســـابق في الدائـــرة المالية في 
البطريركية زمن البطريرك المعزول ايرينيوس، بتوكيالت 

خارج أنظمة البطريركية«. وأضافت أنها »لم تدخر جهدا 
منذ بدء عهد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك 
القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن، إللغاء الصفقات، 
وتابعت معركتها القانونية والدبلوماسية بصرامة ورباط 
جـــأش، بالرغم مـــن الضغوطات الدوليـــة والمحلية التي 
تعرضت لها بهدف تحييدها عن مسارها الُمحافظ على 
العقارات األرثوذكسية«. وفي شهر أغسطس/آب الماضي 
أقامت البطريركية دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة 
اإلسرائيلية، طالبت فيها »بإصدار قرار حكم جديد يلغي 
القرارات القضائية الســـابقة التي صادقت على صفقات 

المستوطنين الفاسدة«.
وقالـــت البطريركيـــة:« لم يقـــدم محامو المســـتوطنين 
أوراقهـــم وردودهـــم الدفاعية في الوقـــت الذي حددته 
المحكمة من باب المراوغة ومحاولة كسب الوقت، مما فتح 
المجـــال لمحامي البطريركية للمطالبـــة بحكم ُيلبي رغبة 
البطريركية في إلغاء قرارات المحاكم الســـابقة القاضية 

باعتماد الصفقات الفاسدة. 
واعتبرت »أن قرار الحكـــم المذكور هو قرار في ظل غياب 
الدفاع، ومن البديهي أن تقوم الشـــركات االســـتيطانية 
بتقديم طلب إللغائه، وفي العادة تنظر المحكمة بإيجابية 

لمثل هذا الطلب كما هو متعارف عليه«.
واستدركت« وبالرغم من ذلك، ترى البطريركية أن اإلنجاز 
القضائي األخير ُيمّثل خطوة إيجابية هامة في المعركة 
المســـتمرة ضد المســـتوطنين، كما أنها تعتبره اقترابا 
ملموســـا من تحقيق الهدف األســـمى من هذه المعركة 

القانونية، وهو إلغاء الصفقات بشكل نهائي«.
وأضافت البطريركيـــة« ان قرار المحكمـــة األخير لصالح 
بطريركية الروم األرثوذكس المقدســـية يعني أن جميع 
القـــرارات والمطالبات التي أرســـلها المســـتوطنون إلى 
المســـتأجرين الفلســـطينيين بإخالء العقارات أصبحت 
الغية كونها، وبفضل القرار األخير، اســـتندت إلى قرارات 

محاكم باطلة«.

قرار مبدئي بتجميد سيطرة مستوطنين على عقارات كنسّية بالقدس

جدة/ االستقالل:
دعـــت منظمة التعاون اإلســـالمي يوم أمس، المجتمع الدولي إلى وضع حد لسياســـات 
االستيطان اإلسرائيلي. جاء ذلك في بيان للمنظمة )تضم 57 دولة، مقرها جدة( رًدا على 
قرار االحتالل اإلســـرائيلي بناء مستوطنة في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 
المحتلة. وأدانت المنظمة بشدة قرار ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي بـ"إقامة مستوطنة 
استعمارية جديدة في قلب مدينة الخليل". واعتبرت أن "هذا التصعيد يشكل انتهاًكا 

صارًخا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة".
ودعت "التعاون اإلسالمي" المجتمع الدولي ومجلس األمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة 
تضع حًدا لسياسات االســــتيطان اإلسرائيلي التي من شأنها تقويض جهود حل الدولتين. 
واألحد، صادق وزير جيش االحتالل نفتالي بينت على البدء بالتخطيط لبناء حي اســــتيطاني 
يهودي في قلب مدينة الخليل. وحســــب القناة "13" اإلسرائيلية، سيقام الحي االستيطاني 
فيما يعرف بسوق الجملة بالخليل. وتقع البلدة القديمة من الخليل تحت السيطرة اإلسرائيلية، 

منذ عام 1967، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

»التعاون اإلسالمي« تدعو المجتمع 
الدولي لمواجهة االستيطان

الضفة المحتلة / االستقالل:
شـــنت قوات االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمس، 
حملة مداهمات واعتقاالت في مناطق متفرقة 

من الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن جيـــش االحتالل أن قواتـــه اعتقلت 15 
مواطًنا من الضفة بزعم أنهم من »المطلوبين«، 
وجرى تحويلهم إلى مراكز التوقيف المختلفة 

للتحقيق.
فقد اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية يوم أمس، 
شـــابين جنوب نابلس شـــمال الضفة الغربية 

المحتلة.
وذكرت مصـــادر محليـــة، أن قـــوات االحتالل 
اعتقلت كل من األســـير المحـــرر هيثم محمد 
األقرع بعد مداهمة منزله ببلدة قبالن، والشاب 

سالم ناجح مسلم من بلدة تلفيت.
ففي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل خمســـة 
مواطنين خالل مداهمات متفرقة من محافظة 

رام الله.
وقالـــت مصـــادر محليـــة : إن قـــوات االحتالل 
اقتحمت بلدة ســـلواد شـــرقا واعتقلت الشاب 

إبراهيم حماد والشاب رامي نبيل حمدان، عقب 
مداهمة منزليهما وتفتيشهما وجرى نقلهما 
إلى المنطقة الغربية من البلدة ومنها إلى جهة 

مجهولة.
وأضافت أن االحتالل اقتحم منزل األسير المحرر 
الشـــيخ بســـام حماد وقام بالتحقيق معه، كما 
داهمت قوة عســـكرية قرية المزرعة الشرقية 
المجاورة واعتقلت الشـــاب عبـــد الحافظ عوني 

ذيب.
في ذات السياق، اقتحمت قوات االحتالل قرية 
دير السودان شمال رام الله واعتقلت الشابين 
عصمت ســـميح ومحمد ســـميح ونقلتهما إلى 

جهة مجهولة.
وفـــي الخليل جنـــوب الضفة، اعتقلـــت قّوات 
االحتالل يوم أمس، مواطًنا عقب اقتحام منزله 
في بلدة بيت كاحل شمال غربي الخليل بالّضفة 

الغربية.
وأفادت مصادر محلية باعتقال قّوات االحتالل 
للشاب وسام عصافرة، عقب اقتحام وتفتيش 

منزله في البلدة، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وتصاعـــدت عمليات االعتقال فـــي البلدة، بعد 
اّتهام االحتالل لمجموعة من شّبان البلدة بقتل 
مســـتوطن قرب تجمـــع مســـتوطنات »جوش 

عتصيون« شمال الخليل قبل شهور.
وهدم االحتـــالل منازل أربعة مـــن المتهمين 

بتنفيذ العملية قبل أيام.
في السياق، احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
خالطة باطـــون ومواطنين خـــالل منعها إتمام 
عمليـــة صب أرضية فـــي أرض مواطن في بلدة 

قراوة بني حسان.
وقالــــت مصــــادر محلية : إن جنــــود االحتالل 
داهمــــوا فــــي وقت متأخــــر من الليــــل أرض 
المواطن عمار مرعي حيث كان يتواجد وأفراد 
عائلته إلتمــــام صب باطون فــــي أرضه حين 
اقتحمت قوة عسكرية المكان وصادرت مركبة 
الباطــــون واحتجــــزت المواطن مرعي  خالطة 

وعددا من أقاربه.
وأشارت إلى أن الجنود يمنعون إجراء أي عمليات 
بنـــاء في أراضي قراوة بني حســـان القريبة من 

المستوطنات المقامة على أراضي البلدة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت القناة 13 العبرية أمس، النقاب عن أن البيت األبيض توّجه لدول عربية ال تقيم عالقات دبلوماسية 

مع "إسرائيل"، في محاولة للدفع قدًما نحو اتفاقات حالة "الال حرب" مع دولة االحتالل.
وقال معّلق الشؤون السياسية في القناة، باراك رابيد، إن مصادر إسرائيلية وعربية وأميركية صرحت للقناة 

13، بأن التواصل من قبل واشنطن كان باتجاه  اإلمارات العربية، البحرين، سلطنة عمان والمغرب.
ونقــــل رابيد عن تلك المصادر قولها إنه يفترض باتفاقات حالة الال حرب أن تكون الخطوة المرحلية العلنية 
في الطريق إلى التطبيع الكامل بين "اسرائيل" والدول العربية أكثر من العالقات السرّية الموجودة اليوم، وأقل 
من "اتفاقات سالم" وإنشاء عالقات كاملة. ووفًقا لتلك المصادر، في األسبوع الماضي اجتمعت نائب مستشار 
األمن القومي في البيت األبيض، فيكتوريا كوتس، مع سفراء هذه الدول في واشنطن، وطرحت أمامهم مبادرة 
الدفــــع نحو هذه االتفاقات، وطلبت معرفة موقفهم بهذا الموضوع. وأضافت القناة العبرية: "في المقابل، أكد 

السفراء أنهم سيقومون بإفادة قادتهم برسالة البيت األبيض، وسيقومون بالرد بأسرع وقت".
وقد جرت خالل اليومين الماضيين في البيض األبيض محادثات حول الموضوع، شارك فيها طاقم أميركي، 

ووفد إسرائيلي وممثلون عن هيئة األمن القومي ووزارة الحرب ووزارة العدل من الجانبين.
وحســـب المصادر، فإن توجه كوتس إلى الســـفراء العرب يشـــكل تبنًيا من جانب إدارة ترمب لمبادرة وزير 
الخارجية اإلسرائيلية، يسرائيل كاتس، حول هذا الموضوع. وصّرح مسؤول كبير في البيت األبيض للقناة 
13 بأن "الواليات المتحدة تبارك توسيع العالقات بين حلفائنا وشركائنا في الشرق األوسط لكن ال نتطرق 

إلى محادثات سياسية سرية وليس لنا ما نعلنه في هذه المرحلة".

واشنطن تجتهد لتكريس التطبيع 
الكامل بين »إسرائيل« ودول عربية

االحتالل يعتقل 15 مواطنًا بالضفة

غزة / محمد أبو هويدي: 
قال رئيس لجنـــة الحريات في الضفـــة الغربية 
المحتلة خليل عســـاف: "إن االعتقال السياســـي 
مؤلم جدًا وخاصة في إطار االنقســـام والمناكفات 
السياســـية التي تشهدها الساحة الفلسطينية 

منذ سنوات".
وطالـــب عســـاف خـــالل حديـــث هاتفـــي مـــع 
"االستقالل" جميع األطراف بضرورة العمل الجاد 
إلنهاء ما وصفها بـ"المهزلة" وإيقاف المالحقات 
واالســـتدعاءات من قبـــل األجهـــزة األمنية في 

الضفة.
وألكثر من أسبوعين، يواصل المعتقل السياسي 
في سجون الســـلطة، الطالب في جامعة خضوري 
مؤمن نزال، للمـــرة الرابعة، إضرابه رفضًا العتقاله 

منذ 9 أشهر متواصلة.

ويعتقـــل الطالب نزال في ســـجن األمن الوقائي 
المركـــزي في الضفـــة الغربية، وتعـــرض خالل 
اعتقالـــه لتعذيب شـــديد وتنكيـــل متواصل، 
وتلفيق لتهـــم مختلفة، وفق مـــا توضح والدته 
شـــريفة نزال التي تضامنت معـــه باإلضراب عن 

الطعام أيضا.
النزيف الداخلي

وبدل االنشـــغال بمالحقة المخالفين سياســـيا 
أو علـــى خلفية الـــرأي والتعبير، دعا عســـاف إلى 
"االلتفات للخطـــر الكبير الـــذي يداهم القضية 
الفلســـطينية والمتمثل في االستيطان وقضم 
األراضـــي وتهويـــد القـــدس واألقصـــى والحرم 

اإلبراهيمي الشريف".
وحول جهود لجنة الحريـــات في الضفة من أجل 
وضـــع حد لهـــذا النزيف الداخلـــي المتمثل في 

االعتقاالت السياســـية، أكد رئيـــس اللجنة، على 
أنهـــم )في اللجنة( يبذلون جهودا كبيرة في هذا 
المضمار، لكنها تصطدم فـــي كثير من األحيان 
بعقبات قانونية، وذلك بســـبب تحويل القضايا 

للنيابة العامة، حيث يتوقف دور اللجنة، ما اعتبره 
"خرقا فاضحا لحقوق اإلنســـان، حيث يتم تجيير 

القانون ألسباب فئوية وحزبية ضيقة".
وشدد رئيس لجنة الحريات على "ضرورة التوجه 
إلرســـاء حالـــة وطنية وحدويـــة بعيـــًدا عن كل 
الضغوط، فاالنقســـام الفلسطيني يعتبر هدية 

مجانية لالحتالل اإلسرائيلي".
االعتقاالت واالنتخابات!

وحـــول جـــدوى الحديث عـــن التوافـــق على 
إجـــراء االنتخابات الشـــاملة التي تحدث عنها 
الرئيس محمود عباس مؤخرا في ظل استمرار 
االعتقاالت السياسية، أشار عساف إلى أن أولى 
خطوات التمهيد إلجراء االنتخابات تبدأ بوقف 
االعتقاالت والمالحقات والمناكفات السياسية، 
داعيا إلى "رفـــع  يد األجهزة األمنية "الغليظة" 

عن الناشطين السياسيين".
ولفت عســـاف إلى أنه يجب إعطاء حرية ومساحة 
كافيـــة للعمل ألي فصيل أو حزب سياســـي، ألن 
لكل إنســـان الحق في العمل السياســـي، فكلنا 

شركاء في الوطن والقضية وهمنا واحد.
ودعا إلـــى تفويـــت أي فرصة لالحتـــالل تمّكنه 
مـــن شـــق الصـــف الفلســـطيني، واالســـتفراد 
باألرض والمقدســـات لصالح مشروعه التوسعي 

واالستيطاني.
وتتهم الفصائل الفلســـطينية )باستثناء فتح(  
وجهات حقوقية أجهزة أمن الســـلطة في الضفة 
المحتلة، باالستمرار في حملة اعتقاالت سياسية 
تستهدف األسرى المحررين من سجون االحتالل 
اإلســـرائيلي، ضمن سياســـة التنســـيق األمني 

والباب الدوار مع االحتالل.

»االعتقال السياسي هدية مجانية لالحتالل«
عساف يدعو األجهزة األمنية بالضفة لرفع يدها »الغليظة« عن الناشطين السياسيين
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وأكد رئيس نادي األســـير قدورة فارس على خطورة األوضاع 
الصحيـــة التـــي يمر بها األســـيران الهندي وزهـــران، بعد 
دخولهما في الشهر الثالث في إضرابهما، وأنهما وصال إلى 
مرحلة خطيرة على حياتهما، حيث جرى نقلهما من معتقل 
عزل »نيتســـان الرملة« إلى مستشفى »كابالن« اإلسرائيلي، 

وذلك  بعد تدهور خطير طرأ على وضعهما الصحي.
ولفت إلى أن االحتالل يهدف، عبر أدواته التنكيلية إليصال 
األسرى المضربين إلى مرحلة صعبة في إضرابهم، لتتسبب 

لهم بأمراض خطيرة، تؤثر على مصيرهم الحقًا.
وحول إضراب األســـرى في عســـقالن الذي شرع به أمس 33 
أســـيرًا احتجاجا على سياسة القمع التي يتعرضون لها منذ 
أكثر من شـــهر، أكد فارس على مشـــروعية حق األسرى في 
إضرابهم عن الطعـــام، لنيل مطالبهم ورفض كل اإلجراءات 
التعســـفية التي تمارســـها قـــوات االحتـــالل بحقهم من 

عمليات قمع وتفتيش وتخريب لمقتنيات األسرى.
وأوضح فارس بـــأن إدارة معتقالت االحتـــالل نفذت عملية 
قمع بحق أسرى عســـقالن في شهر أكتوبر الماضي، ونقلت 
األســـرى إلى معتقل نفحة، مشـــيرًا بأنه في نهاية األسبوع 
المنصرم أعـــادت إدارة الســـجون األســـرى المنقولين إلى 

معتقل عســـقالن، ليجدوا كافة مقتنياتهم مدمرة.
وأضـــاف، أن هذا األمر دفع األســـرى إلى رفض اســـتالم أي 
من مقتنياتهم المدمرة، ووجهوا رســـالة احتجاج إلى مدير 
المعتقل، حيث قامت إدارة المعتقالت بتهديد األسرى في 

حال تنفيذهم لإلضراب ستقوم بنقلهم إلى قسم »المعبار« 
والذي ال يصلـــح للحياة اآلدميـــة ويعتبر مكانـــًا للتنقالت 

ويدخله السجناء الجنائيون.
دعوة للتحرك العاجل

بـــدوره حذر الناطـــق اإلعالمي في مؤسســـة مهجة القدس 
للشـــهداء واألســـرى طارق أبو شـــلوف من خطورة األوضاع 
الصحيـــة التي يمر بها األســـيران زهـــران والهندي، حيث 

بدأت تضح بعـــض الظواهر على أجســـادهما، حيث أنهما 
يعانيان من دوخة شـــديدة على مدار الساعة، وضعف في 
الرؤية، وعمل عضلة القلب، وهزال في جميع أنحاء الجســـم 
وعـــدم القدرة علـــى الوقوف والكالم،  نتيجـــة التوقف عن 
شرب الماء منذ أيام، وامتناعهما منذ فترة طويلة عن تناول 
الفيتامينـــات والمدعمات، مما يزيد مـــن خطورة وضعهما 

الصحي، وتهديد حياتهما.

ودعا أبو شـــلوف خالل حديثه »لالســـتقالل«، كافة أطياف 
المجتمع الفلسطيني والمؤسســـات والمنظمات الحقوقية 
واإلنســـانية للتحرك العاجل وااللتفاف حول قضايا األسرى 
وتســـليط الضوء عليهـــا، على جميـــع األصعـــدة المحلية 
والعربية والدولية، ودعم ومســـاندة األسرى المضربين حتى 

ال يستفرد االحتالل بهم.
وفيما يتعلق بإضراب األســـرى في »عسقالن« باإلضراب عن 
الطعام أمس، قال أبو شـــلوف إنهم في المؤسسة يتابعون 

بقلق مجريات ذلك اإلضراب.
وأضـــاف أبو شـــلوف أن االحتالل من خالل ممارســـاته هذه 
يسعى إلى تعذيب وقتل األســـرى بشكل بطيء أمام مرأى 
ومسمع العالم أجمع، خاصة وأن مطالب األسرى هي مطالب 

وحقوق إنسانية وحياتية من الدرجة األولى.
خطوة فدائية

من جانبه، أكد القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي الشيخ 
خضر عدنـــان، أن إضراب األســـيرين الهنـــدي وزهران عن 
المـــاء عالوة عن الطعام خطوة فدائيـــة تعني قرار النصر أو 

الشهادة.
وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي مساء أمس األربعاء: 
»إن الوضع الحرج لألخويـــن المضربين هندي وزهران مقلق 

جدا، ويستدعي تحركا عاجال من الكل الفلسطيني«.
وشدد على أن األسيرين الهندي وزهران يسطران صفحة عز 

وكرامة لشعبنا على طريق الحرية.

القاهرة/ االستقالل:
عقدت قيادتا حركتي الجهاد االســـالمي 
و"حمـــاس"، لقـــاًء مهمـــًا فـــي العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة اســـتمر أكثـــر من 5 
ســـاعات برئاســـة قائدي الحركتين األخ 
المجاهد إســـماعيل هنية رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس، واألخ المجاهد 
زياد النخالة األمين العـــام لحركة الجهاد 

اإلسالمي.
ووفقًا لبيان مشـــترك صادر عن الحركتين 
األربعاء، فقد تم خالل اللقاء بحث العديد 
مـــن القضايـــا المهمـــة علـــى الصعيـــد 
الوطني وعلـــى صعيد العالقـــة الثنائية 

االستراتيجية بين الحركتين. 
المجتمعيـــن  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
اســـتعرضوا المخاطـــر المحدقة بالقضية 
الفلسطينية في ظل محاوالت تصفيتها 
ومواجهة صفقـــة القرن وإجراءات تهويد 
القدس والســـيطرة على المسجد األقصى 
وتقســـيمه زمانًا ومكانـــًا، ومحاولة إنهاء 
قضية الالجئيـــن وحقهم في العودة إلى 
وطنهـــم وكذلك خطوات الســـيطرة على 
الضفة المحتلة عبر االستيطان والذي كان 
آخره اعالن الحي االستيطاني الجديد في 
مدينة الخليـــل وأدانتا الموقف األمريكي 
الخطيـــر بادعاء مشـــروعية االســـتيطان 

القانونية.
أمـــام نضاالت  القيادتان  كمـــا توقفـــت 

وتضحيات األســـرى في سجون االحتالل 
وأوضاعهـــم الصعبة وســـبل العمل على 
تحريرهـــم من األســـر من جهـــة وانهاء 
معاناتهـــم ودعـــم نضاالتهـــم داخـــل 
الســـجون من جهة أخرى مســـتحضرين 
األســـير الشـــهيد ســـامي أبو دياك آخر 

شهداء الحركة األسيرة.
وتضمـــن االجتمـــاع حديثـــًا معمقًا حول 
أوضـــاع الالجئين في مخيمات الشـــتات 

مؤكدين على حقهـــم الثابت في العودة 
إلـــى ديارهم، كما أعـــرب المجتمعون عن 
تضامنهـــم ووقوفهم مع شـــيخ األقصى 

الشيخ رائد صالح.
وبحثت قيادتـــا الحركتين العدوان األخير 
على قطـــاع غزة الذي بـــدأ باغتيال القائد 
في سرايا القدس الشهيد بهاء أبو العطا 
ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياســـي 
للجهـــاد اإلســـالمي فـــي دمشـــق القائد 

أكرم العجوري واالعتـــداءات الصهيونية 
الفلســـطيني  الشـــعب  على  المتتاليـــة 
وخاصة فـــي قطاع غزة والضفـــة الغربية 
أعلـــى درجات  اســـتمرار  علـــى  وأكدتـــا 
ومســـتويات التنســـيق بيـــن مختلـــف 
المســـتويات القياديـــة بيـــن الحركتين 
وخاصـــة فـــي إطـــار غرفـــة العمليـــات 

المشتركة والعمل على تطويرها.
وأكـــدت قيادتا الحركتين علـــى العالقة 

االســـتراتيجية بينهما باعتبار أنها تمثل 
تحالفًا ثابتـــًا، وأنها تطورت وتجاوزت كل 
محاوالت نشر االشاعات واالدعاءات الباطلة 

لبث الفرقة والخالف بين أبناء الحركتين.
كما بحث االجتماع األوضاع الفلســـطينية 
الداخليـــة والتطـــورات المتعلقـــة بإجراء 
االنتخابـــات، وأكـــدت قيادتـــا الحركتين 
على ضـــرورة بذل كل الجهود الســـتعادة 
للتفـــرغ  الفلســـطيني  الشـــعب  وحـــدة 
لمواجهـــة التحديـــات المحدقة بالقضية 
إعادة  بما يتطلب ســـرعة  الفلســـطينية، 
بنـــاء )م. ت. ف( على أســـس ديمقراطية؛ 
لتمثل الكل الوطني الفلســـطيني ووضع 
اســـتراتيجية وطنيـــة موحـــدة لحمايـــة 

الثوابت الفلسطينية.
وناقـــش المجتمعـــون الجهـــود الوطنية 
في إطار مســـيرات العودة وكسر الحصار 
ومختلف الجهود الشـــعبية والجماهيرية 
فـــي غـــزة والضفـــة الغربيـــة للتصـــدي 
لمخططات العدو، وتأمين انخراط جماهير 

شعبنا الفلسطيني في المواجهة معه.
كما توجهـــت قيادتا الحركتين بالشـــكر 
العربيـــة  مصـــر  لجمهوريـــة  الجزيـــل 
لدعوتهـــا الكريمـــة ودورها الـــذي تبذله 
في ســـبيل اســـتعادة الوحـــدة الوطنية 
الفلســـطينية وإنهـــاء االنقســـام ووقف 
العدوان الصهيوني المتكرر على الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة.

خالل لقاء قيادي »مهم« بينهما بالقاهرة

»الجهاد« و »حماس« تناقشان المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وسبل مواجهتها

مختصان يحذران من خطورة األوضاع الصحية لألسيرين زهران والهندي
غزة/ خالد ا�شتيوي:

حّذر خمت�شان ب�ش��وؤون االأ�شرى يف �شجون االحتالل 
االإ�شرائيل��ي، م��ن خطورة الو�شع ال�شح��ي لالأ�شريين 

امل�شرب��ن عن الطعام من��ذ اأكرث م��ن �شهرين، م�شعب 
الهن��دي )29عام��ًا(، واأحم��د زه��ران )42 عام��ًا(، 
اللذين دخال يف حالة اخلطر ال�شديد، ال �شّيما بعد ما 

دخال مرحلة االإ�شراب عن املاء حيث باتت حالتهما 
ال�شحي��ة مقلقة ج��دًا، وجرى نقلهم��ا اإىل م�شت�شفى 

»كابالن« االإ�شرائيلية.

الشيخ عدنان: إضرابهما عن الماء »خطوة فدائية«
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية االبتدائية
 اإعالن وراثة �صادر عن حمكمة

 �صرق خانيون�س ال�صرعية 
لقد تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار مسمح بخانيونس بتاريخ 
2019/12/3م تبين ان المرحوم موســـي عوده مسمح اصليح من خانيونس قد توفي 
ســـنة 1977م في خانيونس وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في بناته المتولدات 
له من زوجته االولى سليمة مسلم سليمان المليطي المشهورة اصليح المتوفاة قبله 
وهن نعمة وهنية ونايفة وغالية وفي ولدي ابنه محمد المتوفي قبله والمتولدين له 
من زوجته عبده سالم عياد مسمح وهما موسي واحمد وفي اوالد ابنته فاطمة المتوفاة 
قبله والمتولدين لها من زوجها محمد ســـليمان عياد مسمح وهم حسن واسماعيل 
وادريس وموســـي وســـليمان ودالل وامنة وفي ابنته المتولدة له من زوجته الثانية 
زينب اسماعيل على اصليح المتوفاة قبله وهي امنه وفي زوجته الثالثة رايقة محمد 
حسين الهسي المشهورة بربخ فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس 
له وصية واجبة او اختيارية وليس له اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة سوى من 
ذكر وألجل اعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال 
فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة شرق خانيونس الشرعية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا االعالن وحرر في 2019/12/4م

  قا�سي �سرق خانيون�س ال�سرعي

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

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�س مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات )578/ 2019(
يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
محمود عبد القادر محمد منصور من ســـكان غزة هوية رقم 905892469 

بصفته وكيال عن: محمد رشاد كحيل
بموجب وكالة رقم: 39294201/ 2017 الصادرة عن السعودية

مالحظة/ االسم الرباعي في الهوية/ محمد رشاد كمال كحيل
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 726 قسيمة 93 المدينة غزة الدرج
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما 
من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء في إجراءات 
فتـــح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة الموكل أو أحد 
الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  4/ 12/ 2019م

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

اإعالن
تعلن نقابة العالج الطبيعي الفلسطينية عن فتح باب االنتساب وتجديد 
العضويـــة لكافة أعضائها وفقا للنظام األساســـي للنقابـــة وذلك يوم 
الخميس 2019/12/5من الســـاعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة 

عصرا من نفس اليوم وذلك تحضيرا لالنتخابات الدورية للنقابة .

نقابة العالج الطبيعي الفل�سطينية
  غزة - فل�سطني

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ باسم سالم عطيه قشطه  .... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
80101939  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ والء أحمد حامد الهمص   .... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
90531646  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

سجون االحتالل / االستقالل:
شــــرع يوم أمس 33 أســــيرًا من معتقل 
"عســــقالن" بإضراب مفتوح عن الطعام 
رفضًا لعمليات القمع التي تنفذها إدارة 
المعتقل بحقهم منذ أكثر من شــــهر، 
وكذلك احتجاجًا علــــى ما ألحقته قوات 

القمع من دمار وخراب في مقتنياتهم.
وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان 
صحفــــي إن إدارة معتقــــالت االحتالل 
نّفذت عملية قمع بحق أسرى "عسقالن" 
في شهر تشرين األول/ أكتوبر الماضي، 
ونقلت األسرى إلى معتقل "نفحة"، فيما 
أبقت مجموعة من األسرى الذين يعانون 
من أمــــراض مزمنة، فــــي "المعبار" في 

ظروف قاسية ومأساوية.
أعادت  المنصرم  وفي نهاية األســــبوع 
معتقــــل  إلــــى  المنقوليــــن  األســــرى 
"عســــقالن"، ليجدوا كافــــة مقتنياتهم 
مدمــــرة، كما ووجدوا مصحفــــًا عليه آثار 

أقدام، األمر الذي دفع األسرى إلى رفض 
اســــتالم أي من مقتنياتهــــم المدمرة، 
ووجهــــوا رســــالة احتجــــاج إلــــى مدير 

المعتقل. وفق النادي.
االحتــــالل  معتقــــالت  إدارة  وهــــددت 

األســــرى أنــــه وفــــي حــــال تنفيذهم 
لإلضراب، ستنقلهم إلى "المعبار" قسم 
)12(، وهو قسم عبارة عن زنازين ال تصلح 

للعيش اآلدمي ومليئة بالحشرات.
ُيشــــار إلى أن إدارة معتقالت االحتالل 

انتهجــــت منــــذ مطلــــع العــــام الجاري 
مســــتوى عاليًا من العنف عبر عمليات 
قمع منظمة لألسرى، وعلى إثرها ُأصيب 
العشــــرات من األســــرى تحديــــدًا في 

معتقلي "النقب" و"عوفر".

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األســـير إن ســـلطات االحتالل قررت حرمان األســـير نائل البرغوثي )62 عاًما( 
مـــن الزيارة، كإجراء عقابي. وأوضحت زوجته أمان نافع أن الصليب األحمر الدولي أبلغها 
يوم أمس أن زوجها ممنوع من الزيارة، علمًا أن شـــقيقه عمر محروم من زيارته، وكذلك 
شقيقته حنان. وكانت إدارة معتقالت االحتالل فرضت مجموعة من اإلجراءات العقابية 
بحق األســـير البرغوثي، بعد أن تذرعت بإصداره تصريحات من سجنه بمناسبة دخوله 
)40( في األســـر، وتمثلت بعزله انفراديًا لمدة أســـبوع في زنازين »بئر الســـبع«  عامه الـ
الضيقـــة والمليئة بالصراصير والحشـــرات، وفرضت عليه غرامـــة، ونقلته إلى معتقل 

»هداريم«، وحرمته من زيارة العائلة.
ومن الجدير ذكره أن األســـير البرغوثي وهو مـــن بلدة كوبر قضاء رام الله، يقضي أطول 
فتـــرة اعتقال في معتقالت االحتالل اإلســـرائيلي ومدتها )40( عاًمـــا، منها )34( عاًما 
ونصف قضاها بشـــكل متواصل، إلى أن ُأفرج عنه عـــام 2011 في صفقة تبادل »وفاء 
األحرار«، وأعادت ســـلطات االحتالل اعتقاله عام 2014 إلى جانب العشـــرات من رفاقه 
المحررين في الصفقة، وقد أصدرت ســـلطات االحتالل بحقه ُحكًما بالسجن لمدة )30( 
شهرًا، إلى أن قررت بعد انقضاء الحكم أن ُتعيد له حكمه السابق ومدته مؤبد و)18( عاًما.

وفي أواخر عام 2018 قتلت قوات االحتالل ابن أخيه صالح البرغوثي واعتقلت عاصم وهو 
شقيق الشهيد صالح، واعتقلت والدهم عمر البرغوثي، وأفراد عائلته، وهدمت منزلين 
للعائلـــة، عدا عن عمليـــات التنكيل التي تعرضت له العائلة وما تـــزال، علمًا أن غالبية 

عائلته تعرضت لالعتقال عشرات المرات.

رفضًا لعمليات القمع المتواصلة بحقهم

33 أسيًرا بسجن عسقالن يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
االحتالل يحرم األسير 

نائل البرغوثي من الزيارة

رام الله/ االستقالل:
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي واألمم المتحدة 
باتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لحكومة االحتالل اإلســـرائيلي 
على مخالفاتها الجسيمة بحق األرض الفلسطينية، ال سيما ضم 
األغوار، وضرورة التنفيذ الفوري لقرارات الشرعية الدولية الخاصة 
بالقضية الفلســـطينية فوًرا وقبل فوات األوان. وقالت الوزارة في 
بيان لها يوم أمس، إن حرب االحتالل االســـتيطانية التوســـعية 
وعمليات التطهير العرقي واســـعة النطاق تتسارع ضد الوجود 
الفلسطيني في األغوار بأشـــكال وأساليب مختلفة. وأشارت إلى 
اســـتهداف االحتالل للتجمعات البدوية ومدارســـها ومراكزها 
الصحية وهـــدم المنازل خاصة في المنطقة الواقعة من شـــرق 
القدس المحتلة وصـــواًل إلى األغوار كما حصل من هدم لمنزلين 
يوم أمس ومطاردة ومالحقة المزارعين ورعاة األغنام وطردهم من 

أرضهم بحجة التدريبات العسكرية المتواصلة.
ولفتـــت إلى حـــرب االحتالل المفتوحـــة على خزانـــات وأنابيب 

المياه كما حصل في عملية هدم خزاني مياه في ســـهل طوباس 
والمزروعات الفلسطينية والطرق الزراعية وألواح الطاقة الشمسية 
والمشـــاريع التطويرية الممولة من عديـــد دول العالم بما فيها 
االتحاد األوروبي، وغيرها من أشكال القمع والتنكيل اليومي لكل 

ما هو فلسطيني في األغوار.
وأوضحت أن تصاعد هذه الحرب االســـتعمارية المتواصلة يأتي 
ترجمة للتوجهات اإلســـرائيلية الرســـمية والوعود التي أطلقها 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن األغوار، ومشاريع 
القرارات اإلســـرائيلية الهادفة إلى ضمها لـ«إســـرائيل«، في ظل 
دعم وإسناد أمريكي ملحوظ لهذه الخطوة. وأدانت وزارة الخارجية 
بأشد العبارات إجراءات وتدابير االحتالل القمعية ضد المواطنين 
الفلســـطينيين، والسياســـات االســـتعمارية التوســـعية التي 
تستهدف االغوار. ورأت فيما يجري في األغوار عبارة عن عمليات 
تطهير عرقي واســـعة النطـــاق وضم تدريجي صامـــت لألغوار، 

بانتظار إعالن إسرائيلي رسمي بمظلة أمريكية بهذا الخصوص.

الرباط / االستقالل:
اعتمدت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
)إيسيســــكو( المسجد األقصى المبارك ضمن قائمة 
حصريــــة للمواقع المقدســــة في العالم اإلســــالمي، 
ضمــــت كال من: المســــجد الحرام في مكــــة المكرمة 
والمســــجد النبوي الشــــريف في المدينــــة المنورة، 

والمسجد األقصى في القدس المحتلة.
جاء ذلك في ختام أعمال االجتماع االستثنائي للجنة 
التراث في العالم اإلســــالمي بمقر "إيسيســــكو" في 

العاصمة المغربية الرباط.
ووافقــــت اللجنة على تســــجيل 120 موقًعــــا تراثًيا 
بالدول اإلســــالمية، منها 117 على قائمة التراث في 
العالم اإلسالمي، و3 مواقع على قائمة التراث المهدد 

بالخطر في الدول اإلسالمية.
وجاء االجتماع في إطار جهود المنظمة من أجل صون 

التراث الحضاري في دول العالم اإلســــالمي، وتعزيًزا 
لجهودها الرامية إلــــى حماية عناصر التراث المادي 
في الدول األعضاء باإليســــيكو وتوثيقها، وفي إطار 
الشــــروع في تنفيذ رؤيتها الجديدة بشــــأن التراث 

والثقافة.
وتم خــــالل أعمال االجتماع على مــــدى يومي الثاني 
والثالــــث مــــن شــــهر كانــــون األول الجاري دراســــة 
المواضيع المدرجة على جدول أعمال االجتماع، وبعد 
المناقشــــات أعلن مدير الثقافة باإليســــيكو نجيب 
الغياتي أن اللجنة وافقت على تســــجيل 117 موقعًا 
على قائمة اإليسيسكو للتراث في العالم اإلسالمي، 
منهــــا 49 موقعًا جديدًا على القائمــــة النهائية، و5 
مواقع جديدة على القائمــــة التمهيدية، إضافة إلى 
53 مواقعا على القائمة التمهيدية، وهي مســــجلة 

على القائمة التمهيدية لليونسكو أيضًا.

الخارجية تطالب بإجراءات دولية 
رادعة لمخططات ضم األغوار

»إيسيسكو« تعتمد المسجد األقصى 
ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة
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أعلن أنا المواطنة/ امل يوسف ابراهيم الرمالوي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800128829  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي محمد علي بنات....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402053177

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم هاني ابراهيم ابو زور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400013462   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامي مطير عودة شلوف....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
906502737  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عالء عبد الرحمن حسن الكردي .... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901698191  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/مروه شاكر محمد المدهون....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802426130   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عال يوسف قاسم عليان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
403805310  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ االء وليد محمد ابوعبيد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400922274  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ دالل مازن فؤاد ياسين....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
404058075  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وأعلنت وزارة األوقاف بغزة قبل نحو أسبوعين، أن تسعيرة 
العمـــرة لهذا العـــام )1441ه(، تبلغ )890( دينـــارًا أردنيًا 
شـــاملة لجميع التكاليـــف والخدمات، حتى بداية شـــهر 

شعبان )1441هـ(.
برنامج مريح و�سهل 

ويقول حمـــاد خالل حديثه لـ"االســـتقالل":" فكرة العمرة 
بالتقســـيط مريحة جـــدا خاصة في ظل خصـــم الرواتب 
واألوضـــاع االقتصادية الصعبة التي نعيشـــها بغزة منذ 
سنوات، فعندما يدفع الشخص 40 دينارًا أي 200 شيكل 
بالشـــهر، أفضل وأيســـر بكثير من دفع 890 دينارًا دفعه 

واحدة".
وأضاف:" تكاليـــف العمرة ال تتوقف عند الــــ890 دينارًا 
كرســـوم تســـجيل، بل يتضاعف المبلغ ألكثـــر من ذلك 
لتشـــمل تكاليف المصروفات الشخيصة والهدايا لألهل 
والمهنئين، والتي غالبا ما تتجاوز قيمتها تســـعيرة أداء 

العمرة.
وبّين حماد أنه التحق بأحـــد برامج العمرة عبر أحد البنوك 
بعد التأكد من شرعية هذه الطريقة، الفتًا الى أن البرنامج 
أتاح له التســـجيل دون دفعة أولى على أن يتم دفع المبلغ 
اإلجمالي بنظام التقسيط المريح، وذلك بدفع )40( دينارا 

على مدار )24( شهرا. 
التي�سري على املعتمرين 

وبدوره، أكد صاحب شـــركة طافش للحـــج والعمرة، كمال 
طافش، أن ما أعلن عنه حول "العمرة بالتقسيط دون دفعة 

أولي"، يأتي في ســـياق التيسير على المواطنين الراغبين 
في أداء مناسك العمرة وغير مقتدرين على دفع تكاليفها 
دفعة واحدة، في ظـــل ارتفاع تكلفة العمرة مقارنة بالعام 
الماضـــي وبالتزامن من زيادة األوضاع االقتصادية بالقطاع 

سوءًا. 
وأوضح طافش خالل حديثة لـ"االســـتقالل"، أن السبب 
وراء اللجـــوء لبرامـــج العمرة بالتقســـيط، ارتفاع إقبال 

المواطنين على التقســـيط بنســـب الفتة، خاصة بعد 
ارتفاع تســـعيرة أداء العمرة 100 دينار مقارنة بالعام 
الماضـــي.    وبين أن شـــركته تعاقدت مع بنك اإلنتاج 
على برامج التقســـيط، موضحا أن من يرغب بالتسجيل 
للعمرة بالتقسيط بإمكانه التوجه للشركة ألخذ كتاب 
ومن ثم التوجـــه لبنك اإلنتاج، الســـتكمال اإلجراءات 

اإلدارية المطلوبة.

ونّوه إلى أن التســـجيل يتم دون دفعة أولى، على أن يتم 
تسديد رسوم العمرة البالغة 890 دينارًا خالل )12( شهرا، 
وكحد أقصى )24( شهرًا، بدفع مبلغ )40( دينارًا كحد أدنى 

كل شهر. 
ويشـــار أن الكثير من شـــركات الحج والعمرة بغزة، لجأت 
لالســـتفادة من برامج البنوك الخاصـــة بالعمرة، حيث يتم 
تقسيطها ببرامج متعددة، منها تقسيطها 12 شهرًا، وآخر 

24 شهرًا، وثالث 36 شهرًا.
ُحكم العمرة بالتق�سيط

وحول مشروعية تقسيط تكلفة العمرة، قال الشيخ سميح 
حجاج: "إن العمرة ُسّنة وليست فرضًا، والله لم ُيكلف الناس 
بالحج، وهو الفرض على أدائه إال إذا اســـتطاع إليه سبياًل، 

واالستطاعة هنا المقدرة المادية والجسدية".
ولفت إلى وجود "خلل في موضوع التقســـيط، ألنه يتعلق 
بزيـــادة في المال بمال، وبمثابة قـــرض وهو ربا، أما إذا كان 

قرضًا حسنا فهو أهون وأفضل".
وفيمـــا يتعلق بأداء العمرة في ظـــل الظروف التي يعاني 
منهـــا الناس فـــي قطاع غـــزة، وحالة الفقـــر والعوز التي 
يعيشها معظم سكان القطاع، قال حجاج: "إن العمرة سنة 
وتفّقـــد الفقراء واليتامى فرض، فـــإذا تعارض الفرض مع 
الســـّنة ُيقّدم الفرض على الُســـّنة، فالعمرة سنة، وإن كان 
اإلنسان قادرا على أداء النافلة، فاألولى به أن يتفّقد األرامل 
واليتامـــى والمحتاجين في مجتمعنا المنكوب وهم كثر". 

وفق قوله.

الشركات تتنافس الستقطاب المعتمرين
»عمرة بالتقسيط«.. للتغلب على األوضاع االقتصادية الصعبة بغزة

غزة/ دعاء احلطاب: 
�سعادة عارمة حطت رحاله��ا يف قلب ال�ساب اأبو خالد 
حم��اد )30عام��ا( منذ اإعالن �س��ركات احلج والعمرة 
يف قط��اع غ��زة موؤخ��را اإمكاني��ة الت�سجي��ل للعم��رة 
بالتق�سيط لعدة اأ�سهر، فلطاملا بكت عيناه )كما يقول( 

�سوق��ًا لروؤي��ة مكة املكرم��ة والط��واف حوله��ا، اإال اأن 
ارتفاع تكلفة العمرة )890( دينارًا اأردنيًا، حال دون 
حتقي��ق ذل��ك يف ظل الظ��روف االقت�سادي��ة ال�سعبة 
الت��ي يعي�سها. وفور االإع��الن عن ت�سعرية العمرة لهذا 
الع��ام من قب��ل جلنة احل��ج والعمرة ب��وزارة االأوقاف 

وال�س��وؤون الدينية، حتى باتت �سركات احلج والعمرة 
بالقط��اع تت�سابق؛ لتق��دمي العمرة بنظ��ام التق�سيط 
بهدف التي�سري على املواطنني غري املقتدرين على دفع 
تكاليفها دفع��ة واحدة، اإ�سافة ال�ستقطاب اأكرب عدد 

ممكن من الراغبني باأداء العمرة. 

نيويورك/االستقالل:
أكد مراقب فلســـطين الدائم لدى األمم المتحدة 
ريـــاض منصور، يـــوم أمـــس، التزام الســـلطة 
الفلســـطينية بجميع الوسائل المشروعة إلنهاء 
الجمعية  لقـــرارات  االحتالل اإلســـرائيلي، وفقا 

العامة ذات الصلة.
جاء ذلك خالل جلسة الحوار السنوي الذي تعقده 
الجمعية العامة لألمم المتحـــدة، حول القضية 

الفلسطينية، وبمشاركة رئيس الجمعية العامة، 
تيجانـــي محمد باندي، وممثلـــي الدول األعضاء 

بالمنظمة الدولية.
ودعا منصـــور المجتمـــع الدولي إلـــى "التحرك 
العاجل لرفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على 

قطاع غزة".
وقال مراقب فلسطين، في إفادته خالل االجتماع، 
"ممتنون لمبدأ الدعـــم والتضامن الهادف الذي 

قدمه المجتمع الدولي للشـــعب الفلســـطيني ، 
لكن تصاعد اإلفالت من العقاب أدى إلى ترسيخ 

االحتالل وتعميق معاناة شعبنا".
وأشار إلى أن "الحصار على غزة أدى لعزل مليوني 
فلســـطيني، وأوجد معدالت بطالة لم يسبق لها 
مثيـــل على المســـتوى العالمـــي، بلغت 53 %، 

ووصلت إلى 70 % بين الشباب في القطاع".
وتفـــرض "إســـرائيل" منذ نحـــو 13 عاما حصارا 

مشـــددا على غـــزة، ما أدى إلى زيـــادة كبيرة في 
نســـب الفقـــر والبطالة فـــي القطـــاع المكتظ 

بالسكان.
وحذر مراقـــب فلســـطين الدائم، فـــي إفادته، 
من "اشـــتعال صـــراع ديني بالمنطقـــة" نتيجة 
لممارســـات المستوطنين اليهود وانتهاكاتهم 
للعديد من األماكن اإلسالمية المقدسة والسيما 

الحرم الشريف.

ودأب المستوطنون اليهود على اقتحام األماكن 
اإلسالمية المقدســـة بزعم أحقيتهم التاريخية 

فيها، وذلك تحت حماية الجيش اإلسرائيلي.
وجدد منصور "التزام الســـلطة بجميع الوسائل 
و"غير  والقانونيـــة  والدبلوماســـية  المشـــروعة 
العنيفـــة" إلنهاء االحتـــالل اإلســـرائيلي، وفقا 
لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالتســـوية 

السلمية لقضية فلسطين". على حد تعبيره.

وفقًا للقرارات األممية
منصــور: ملتزمــون بالوسائــل المشروعــة إلنهــاء االحتــالل
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فـــوزي  بســـام  محمـــد  المواطن/ســـيرين  أنـــا  أعلـــن 
الصوارنـــي....... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية 
التي تحمل رقم 912396298 فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/نسيم  نبيل أحمد بدران...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803011188

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/حنان كمال علي الدغمه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802613646  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  وفاء عمر محمد قداس )....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
٩١٥٩٤٦٧٤٣  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد سمير محمود عبد النبي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
٤٠٠٨٢٧٦٢٢  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سمير محمود يعقوب عقل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
929432391  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد بركه عبد العال عبد العال....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   908822513

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد زكي محمد ابو عاصي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926753567

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/   موسى ابراهيم احمد ابو جامع....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
943576066  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
قال منســـق األمم المتحدة الخاص لعملية "السالم" 
في الشـــرق األوســـط نيكوالي مالدينوف، إنه "من 
المثير لإلعجاب أن نرى كيف خالل هذه الســـنوات 
الخمس، ثالث منشآت مياه كبيرة بدأت باإلنتاج في 

قطاع غزة ".
وأضـــاف مالدينوف أن عملية إعـــادة هيكلة قانون 
المياه الذي طرأ في سلطة المياه الفلسطينية يصبح 

اآلن واقعا ينتفع منه كل سكان القطاع.
جـــاء ذلك في كلمـــة له أمس خـــالل افتتاح محطة 
تحليـــة مياه البحر في دير البلح جنوب غزة، التي تم 
بناؤهـــا بدعم من االتحاد األوروبـــي وتنفيذ منظمة 
اليونيسيف بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية 

ومصلحة مياه بلديات الساحل.
وحضر مراســـم االفتتاح إلى جانب مالدينوف، وفد 
رفيع المســـتوي من االتحاد األوروبي يرأسه القائم 
بأعمال ســـفير االتحاد توماس نكلســـون، وممثلون 
عن اليونيســـيف، ومازن غنيم رئيس سلطة المياه 

الفلسطينية.
ورحـــب مالدينوف فـــي كلمته بالحضـــور، قائال إن 
"محطة تحلية المياه جنوب غزة والمعروفة أيضا بما 
يســـمى بالمدى القصير وحجم اإلنتاج القليل، هي 
مشروع لتطوير مياه الشـــرب في غزة"، موضحا أنها 

"أحد ثالثة مشاريع مخطط لها في القطاع".

وتابـــع المبعوث األممـــي : "على الرغم مـــن أن هذه 
المحطة قادرة على إنتاج ماء آمن للشـــرب لما يقارب 
٣٥ ألـــف شـــخص عندما تكـــون بكامـــل قدرتها 
التشـــغيلية، فإن هذه المنشأة يتم توسعتها اآلن 
إلنتاج ماء كاٍف لما يقرب ربع مليون شـــخص حينما 

تتم األعمال الحالية بحلول عام ٢٠٢١".

وذكر مالدينـــوف أن "هذه المنشـــأة قد تكون األخ 
الصغير للمشـــروع التالي الذي تديره سلطة المياه 
الفلســـطينية، وهو محطة التحلية المركزية بغزة"، 
مســـتدركا: "لكن هـــذه المحطة عملـــت لتظهر أن 
هذا النظام ناجح بينمـــا نعمل على معالجة الحاجة 

الواضحة لمزيد من الماء اآلمن في غزة". 

وأوضح أن "العمل لم يســـتكمل بعد، على الرغم من 
ذلـــك، فيما ال يزال الناس بحاجـــة إلى تطوير الثقة 
بالماء المحلـــى من خالل إظهار رغبتهم بالدفع ألخذ 
هذا المورد"، مســـتطردا: "هذا يبقى تحديا، نتيجة 
الوضـــع االقتصادي الصعب الذي يعايشـــه غالبية 

سكان قطاع غزة".
ولفت مالدينوف إلى أن "عملية التشغيل والصيانة 
هي مبعث قلق أساســـي لســـلطة الميـــاه ومجتمع 
المانحيـــن؛ ألن هـــذا األمر يضمن تشـــغيل محطة 

تحلية مياه جنوب غزة اآلن وفي المستقبل".
وأشـــار إلـــى أن ســـلطة الميـــاه ســـتعمل مع كل 
المؤسسات في غزة؛ "لترى كيف يمكن أن يتم هذا 
األمر بطريقة مكثفة على وجه الخصوص بالنظر إلى 
الطبيعة المعقدة لهذه المشاريع والمنشآت كبيرة 

الحجم".
ووفق مالدينوف، فإن الماء ليس فقط حاجة مباشرة 
لألشخاص في غزة، لكنه أيضا حاجة ضرورية لعمل 
العيادات والمستشـــفيات والمدارس، مشددا على 
أن "توافـــر الماء النظيف، ضـــروري في الحفاظ على 

النظافة بالقطاع".
وأكد أن ذلك سيســـاعد على إعـــادة إحياء وتعافي 
المخزون الجوفي؛ ألنه ســـيكون هناك ماء أقل يتم 
استخراجه من األرض ويكون هناك ماء صرف صحي 

معالج أكثر ممكن أن يعود لألرض.

مالدينوف: 3 منشآت مياه كبيرة بدأت باإلنتاج في غزة خالل 5 سنوات

خانيونس/ االستقالل:
كّرمت بلديـــة خانيونس جنوب محافظات غزة 
بالتعاون مع حملة فكر بغيرك »صناع الجمال« 
من العاملين فـــي دائرة الصحـــة والبيئة في 
البلديـــة تقديـــرًا لجهودهم فـــي خدمة أبناء 
شـــعبنا من خـــالل المحافظة علـــى الجوانب 

الصحية والبيئية في ظل الظروف الراهنة.
وحضر االحتفــــال الذي عقد برعاية شــــركة 
حــــرز الله للصرافة وأقيم في المركز الثقافي 
جنوب خــــان يونس رئيــــس البلدية م. عالء 
الديــــن البطة، وعضــــوا المجلــــس البلدي د. 
محمـد األعرج، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. 
يوسف شبير، ورئيس قسم العالقات العامة 
أ. أيمن القدرة، ومسئول حملة »فكر يغيرك« 
كامل الهيقي، بمشاركة حشد من العاملين 

بقسم النظافة وعائالتهم.
وخالل كلمته أكد م. البطة على أهمية جهود 
موظفي البلدية ومــــن بينهم »صناع الجمال« 

في الحفاظ على مدينــــة خانيونس من خالل 
القيــــام بواجبهم على الوجــــه األكمل الذين 
نســــتقي منهم معاني كثيرة من حب الوطن 
والســــهر على راحتــــه، واصفًا إياهــــم بالفئة 

»المعطاء«.
وشـــارا إلى أن صناعة الجمال تأتي من خاللهم  
حيث يزرعون القيم النبيلة ويساعدون في بناء 
الوطن حيث يواصلـــون الليل بالنهار ويكدون 
في عملهـــم في جمـــع النفايـــات وترحيلها 
للمحافظة على نظافة الشوارع وأحياء المدينة 

المختلفة.
ودعا م. البطة رؤســـاء البلديات إلى الحذو على 
طريق تغيير االســـم لهؤالء األبطـــال وإطالق 
الجليلة  الجمـــال« علـــى مهنتهـــم  »صنـــاع 
وتكريمهم في كافة المحافل، شاكرًا القائمين 
علـــى االحتفالية وحملة فكـــر بغيرك، وكذلك 
شركة حرز الله التي دأبت على تكريم موظفي 

بلدية خانيونس طيلة األعوام السابقة.

المغازي/ االستقالل:
قامت بلدية المغازي وسط قطاع غزة، بالتعاون مع شرطة البلديات، 
بمتابعة ازالة التعديات من شـــوارع وارصفة المخيم ضمن حملة 

البلدية "من اجل رصيف امن لمواطنينا".
وأوضحـــت البلديـــة في بيـــان لها، أنهـــا قامت بحملـــة توعية 
للمواطنين لضرورة ازالة التعديات والبسطات المنتشرة بالشوارع 

التي تعيق حركة المواطنين تحديدا طالب المدارس، مؤكدة أنها 
ستســـتمر بالتعاون مع شـــرطة البلديات بمتابعة هذا الموضوع 
حتى تنتهي هذه الظاهرة بشكل كامل. ومن جهة اخرى ناشدت 
البلدية اصحاب المحالت بضرورة االلتزام بالتعليمات التي تفيد 
بإخالء االرصفة والشوارع في كل االوقات ، ومن لم يلتزم سيعرض 

نفسه للمالحقة القانونية .

القرارة/ االستقالل:
أعلنت بلدية القرارة جنوب قطاع غزة عن اســـتعدادها للبدء في 
تنفيذ مشـــاريع خدماتيـــة »جديدة« في عـــدة قطاعات مختلفة 
بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي)١١٨٠٠٠٠( دوالر، وذلك بتمويل من 

عدة جهات مانحة.
وقال رئيس البلدية اســـماعيل األســـطل: »إن البلدية وبالتعاون 
مع الجهات المانحة أنهت كافة االجراءات المتعلقة بالمشـــاريع 
من طرح للعطاءات واعداد للتصاميم الالزمة حســـب المواصفات 

الفنية والهندســـية وكذلك الجداول الزمنية لتنفيذ المشـــاريع 
خـــالل الفتـــرة القادمة«. وأضاف األســـطل أن المشـــاريع المراد 
تنفيذها تشـــمل قطاع)الطرق والمياه واالنارة والتشغيل واعادة 
االعمار( وهي مشـــاريع نابعة من احتياجات المنطقة وتصب في 
مصلحة المواطنين، مؤكدًا هذه المشاريع ستعمل على النهوض 

بواقع البلدة وتطويرها وربط االحياء ببعضها البعض.
وبين أن من ضمن المشـــاريع التي ســـيتم البـــدء في تنفيذها 

مشروع رصف شارع وادي الشعيبات في الجزئية.

بلدية خانيونس وحملة 
»فكر بغيرك« يكرمان »صناع الجمال«

بلدية المغازي تواصل حملة إزالة التعديات على األرصفة والشوارع

بلدية القرارة تستعد لتنفيذ
 عدة مشاريع خدماتية جديدة
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خمس ساعات جمعت قيادتي حماس والجهاد االسالمي في القاهرة, وفد حماس بقيادة رئيس 
مكتبها السياســـي السيد اســـماعيل هنية, ووفد حركة الجهاد االســـالمي بقيادة االمين العام 
للحركة االستاذ زياد النخالة, وسؤال البعض عن امتداد فترة االجتماع لساعات طوال واالجتهادات 
التـــي طرحها البعض فيمـــا تناوله االجتماع تبقى مجرد اجتهادات, لكـــن ما يجب التركيز عليه 
ان هناك قواســـم مشتركة كثيرة تجمع بين الحركتين االسالميتين الوسطيتين, الخالف يبقى 
دائما في االجتهاد باتخاذ المواقف, وهذا ال يمكن ان يؤدي الى ازمة انما يبقى في دائرة النقاش 
والرأي والرأي االخر, فخمس ساعات من الحوار بين االمينين العامين ال تعني مطلقا ان هناك ازمة 
او خالفـــات, انما اللقاء جاء بعد مدة طويلة من اجتماعهما بســـبب البعد الجغرافي, وهذا يتطلب 
تدارس جل المواقف المطروحة, وهى تحتاج لساعات طويلة, فنتائج العدوان الصهيوني االخير 
على قطاع غزة, واستمرار نتنياهو بالتهديد والوعيد للقطاع يتطلب نقاشًا وطرحًا للسيناريوهات 
المحتملة, ودور غرفة العمليات المشـــتركة في المرحلـــة القادمة, ورؤيتها في التصدي للعدوان 

الصهيوني المحتمل على قطاع غزة. 
موضـــوع الزام االحتـــالل بالتفاهمات التي تم التوقيـــع عليها وعدم اســـتهداف المتظاهرين 
السلميين, خاصة مع استئناف مسيرات العودة الكبرى يوم غد الجمعة, ورفع الحصار الصهيوني 
عن قطاع غزة, وافشـــال ما تسمى »صفقة القرن«, ومواجهة التطبيع مع االحتالل, هذا يحتاج الى 
البحث عن وسائل ضغط حقيقية على االحتالل الصهيوني اللزامه بتطبيق التفاهمات التي وقع 
عليها, كذلك موضوع االنتخابات الداخلية الفلســـطينية ومشـــاركة حماس بها,  وقبولها بإجراء 
االنتخابات قبل عقد االطار القيادي المؤقت, واعادة تشكيل منظمة التحرير, وتأجيل االنتخابات 
الرئاســـية لما بعد التشريعية, تحتاج الى حوار واستماع لوجهات النظر المختلفة, والوصول الى 
اجابات واقعية حول تراجع حماس عن شـــروط عقد االنتخابات, رغم ان الجهاد لن يكون شـــريكًا 
فيهـــا, لكنه كان حريصا علـــى دعوة االطار القيادي المؤقت لالنعقاد وإعادة تشـــكيل المنظمة, 
وكذلك االوضاع والمعيشـــية لسكان قطاع غزة, واالزمات المتفاقمة بفعل الحصار المفروض على 
القطاع, وزيادة نسبة الفقر والبطالة الى حد مخيف واالخطار البيئية المحدقة بالقطاع كلها كانت 

محاور نقاش بين الوفدين المجتمعين في القاهرة . 
لقد اعتدنا من االشـــقاء المصريين انه في اعقاب كل عدوان صهيوني على قطاع غزة, يتم دعوة 
الفصائل الفلسطينية وتحديدا حماس والجهاد االسالمي للقاهرة, للوقوف على نتائج العدوان, 
واالســـتماع الى وجهات النظـــر, خاصة ان القاهرة هـــى التي ترعى التفاهمات, وتشـــرف على 
التهدئة, وتحاول ان تمنع أي عدوان صهيوني محتمل على قطاع غزة, وال شك ان مصر تدرك ان 
االحتالل هو من يقف وراء افشال التهدئة, واختراق التفاهمات, ورغم ذلك تستمر في جهودها 
ومحاولة تفويت الفرصة على االحتالل لالســـتفراد بقطاع غزة, وتحويله الى بؤرة توتر باســـتمرار, 
لذلك هى تسعى لخلق موقف سياسي فلسطيني موحد, يلتزم به الجميع ويحقق مصلحة الكل 
الفلســـطيني, فال تكاد تتوقف جهودها في انهاء االنقســـام, وتحقيق المصالحة الفلسطينية 
الداخليـــة, والتوافق على برنامج وطني جامع, واالحتكام الى صناديق االقتراع, وهنا يكمن اهمية 
الدور المصري في مســـاندة الشعب الفلسطيني سياســـيا واقتصاديا, فهذه العالقة التاريخية 
لـــن تتأثر بأي حـــدث ألن مصر محكومة بدور عروبي وتاريخي واخالقـــي في تعاملها مع القضية 

الفلسطينية ال يجهله احد.  

أمناء على الوطن 
رأي

كتب الشـــاعر المصري أحمد فؤاد نجـــم قصيدة بعنوان 
)جيفارا مات( رثى فيها المناضل اأُلممي )ارنستو جيفارا( 
الُمّلقب بـ )تشـــي( بمعنى الرفيق ومما جاء فيها : »جيفارا 
مات.. جيفارا مات.. مات المناضل المثال.. يا ميت خســـارة 
على الرجال.. مات البطل فوق مدفعه جّوة الغابات.. جّسد 
نضاله بمصرعه ومن سكات.. يمكن لفْظ آخر نفس« كلمة 
وداع.. لجل الجياع.. صور كتيـــر ملو الخيال.. وألف مليون 
احتمـــال.. لكن أكيد وال جدال.. جيفـــارا مات موتة رجال«. 
القصيدة أجملت القيـــم الثورية التي عاش عليها جيفارا 
ومات من أجلها، تمامًا كمـــا قال :« لن يكون لدينا ما نحيا 
مـــن أجله، إن لم نكن على اســـتعداد أن نموت من أجله«. 
فدفع جيفارا حياته ثمنـــًا لما يؤمن به، ومات ثائرًا مقاومًا 
فـــي غابات بوليفيا بعد أن ترك الســـلطة وامتيازاتها في 
كوبـــا. وان كان جيفارا قد ترك الســـلطة مـــن أجل الثورة، 
فهناك مـــن ترك الثورة من أجل الســـلطة، ومـــا التجربة 
الفلســـطينية عنـــا ببعيد، بل هي أقرب لهـــذا المثال من 

حبل الوريد.
من المألوف أن تتحّول ثورات الشعوب الُمظّفرة، وحركات 
المقاومة المنتصرة، إلى ســـلطة حاكمة ُتحدث من خاللها 
التغيير الثوري المنشـــود، بعد صراع مع أعدائها، ســـواء 
كان عدوها الُمحتل األجنبي كما حدث مع ثورات وحركات 
التحـــرر الوطني، كالثـــورة الجزائرية والثـــورة الفيتنامية 
وغيرهمـــا، أو كان عدوهـــا نظـــام حكم داخلـــي يمارس 
االستبداد والفســـاد، كما حدث مع ثورات الشعوب الحرة، 

كالثورة الفرنسية والثورة اإليرانية وغيرهما.
واذا كان مـــن المألوف إقامة ســـلطة بعـــد المقاومة عندما 
تنتصر الثورات وحركات المقاومة على اعدائها، فإنه من غير 
المألوف أن ُتقام ســـلطة لمقاومة وثورة لم تنتصر بعد، ولم 
تنجز مشـــروعها الوطني بعد، ولم تحقق أهدافها الوطنية 
بعـــد. وإذا كان من المحتمل أن يتحّول الثـــوار والمقاومون 
فـــي تلك البلدان المنتصرة ثوراتها إلى نخبة حاكمة وطبقة 
مســـيطرة تحتكر الســـلطة والثروة من دون شعبها، وتمنع 
تداولهما إاّل في أبنائهم ومن نافقهم من االتباع المقربين؛ 

فإنه ال ينبغي أن يحـــدث ذلك في ثورة ومقاومة لم تنتصر 
بعد، وفي ســـلطة فوق الشـــعب وتحت االحتالل.

حَدث ذلك في التجربة الفلســـطينية وال زال يحدث، عندما 
ُأنشـــأت الســـلطة الفلســـطينية عام 1994، بعد ســـنوات 
طـــوال من ترويض الفكر السياســـي الفلســـطيني، بفعل 
عوامـــل التعرية الثوريـــة، والتآكل في مفهـــوم الواقعية 
الثوريـــة ثم السياســـية، حتى وصلنا إلى محطـــة البرنامج 
المرحلي المعروف بالنقاط العشـــر عام 1974 الذي أسس 
إلقامة السلطة الوطنية الفلســـطينية بعد أن تبنى »إقامة 
الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة المقاتلة علـــى كل جزء من 
األرض الفلســـطينية يتم تحريرها »على ان تقوم السلطة 
الوطنية بـ »اســـتكمال تحرير كامل التراب الفلســـطيني«. 
وقد استغرق األمر عشـــرين عامًا لتكتمل دائرة الترويض، 
فُأقيمت السلطة - بخالف البرنامج المرحلي - على أرض غير 
ُمحررة، وتحت االحتالل، وبدون مشـــروع الســـتكمال تحرير 
كامل التراب الفلســـطيني؛ بل لم تســـتطع الحفاظ على ما 
لديهـــا من تراب دون ُمصادرة واســـتيطان. وهذا هو أصل 
المأزق الفلســـطيني بعد مأزق االحتالل، مأزق وجود سلطة 
تحت االحتالل، ليســـت باالحتالل، وليست بالمقاومة، بل إن 
أهم وظائف الســـلطة الوطنية هي قمع المقاومة الوطنية، 
وأصبحت السلطة الُمراد لها أن تكون وطنية ُمعيقة إلنجاز 
مشـــروع التحرير الوطنـــي، وهي التي ُيفتـــرض أن تكون 

مرتكزًا للتحرير كما جاء في برنامج النقاط العشر.
اشكالية التناقض بين وظيفتي السلطة والمقاومة عندما 
يكون كلتاهما تحت االحتالل أو الحصار ليست االشكالية 
الوحيدة في الحالة الفلسطينية، فهناك أمور مشتبهات 
في العالقة بينهما. ومنها غياب اللون األبيض واألســـود 
فـــي الحكم عليهمـــا أحيانًا ، لصالح اللـــون الرمادي الذي 
خلـــط األوراق ببعضهما. فمن تبنى نهج التســـوية وأقام 
الســـلطة عاد في مرحلـــة انتفاضة األقصـــى عام 2000 
وانخرط بالمقاومة الشعبية والمسلحة ضد االحتالل، وكان 
على مستوى الخطاب السياسي، والفعل الثوري كفرسي 
رهان مع من تبنى نهج المقاومة كخيار للتحرير. ومن أهل 

الســـلطة من يـــرى أن وجود الســـلطة الوطنية في األرض 
الُمحتلة هو أكبر داعم لصمود الشـــعب الفلسطيني فوق 
أرضه، وصمود الشـــعب داخل وطنه أهم ركائز المقاومة, 
ومن تبنى نهج المقاومة أو جزء منهم عاد ودخل الســـلطة 
عبر بوابة االنتخابات المحكومة بسقف أوسلو، ثم تقاسم 
الســـلطة مع أصحابها عبر بوابة الحســـم المحكوم بفوهة 
البنـــادق، فتحمل عـــبء ادارة الحياة في جـــزء من الوطن 
يفتقـــر إلـــى كل مقومات الحياة، فأُضطـــر لتبني جزء من 
خطاب الســـلطة تحت ضغـــط توفير متطلبات الشـــعب 
الحياتيـــة، وهذا يحتـــاج إلى ضبط ايقـــاع المقاومة وفق 

استحقاقات السلطة.
ُخالصة الكالم فيما وقع بين المقاومة والســـلطة من أمور 
مشـــتبهات جعلتهما أقرب الى التناقض من التكامل هو 
عدة خيـــارات، أولهما العودة إلى األصل في مرحلة التحرر 
الوطني وفق قوانين الثورات ومســـارات التاريخ، واألصل 
هـــو المقاومة، فاالحتالل يتطلب المقاومة، بدون ســـلطة 
حاجزة بينهما، وبما أن الســـلطة ُأقيمت بالفعل كأمٍر واقع، 
التراجـــع عنه- عند البعض- نوع مـــن المغامرة وضرب من 
القفز في المجهول، فال مناص سوى الخيار الثاني، وهو أن 
تكون السلطة حاضنة للمقاومة، وحامية لظهرها، وداعمة 
لصمود الشعب، والصمود أساس المقاومة، فتصبح بذلك 
ســـلطة المقاومة. وإن لم يكن هذا وال ذاك، فالخيار الثالث 
بتقاســـم الشـــرعية والوظائف بين الســـلطة والمقاومة، 
فُتقاس شـــرعية الســـلطة بمدى أدائهـــا لوظيفتها في 
خدمـــة شـــعبها وضبط أمـــن المجتمع، وُتقاس شـــرعية 
المقاومة بمدى أدائها لوظيفتها في اســـتخدام سالحها 
ضـــد المحتلين من جيش ومســـتوطنين، على أن تخضعا 
لمرجعية وطنية واحدة شـــرعيتها في تمسكها بالثوابت 
الوطنية ونهج المقاومة، ومشـــروع وطنـــي مّوحد ركائزه 
التحرير والعودة واالستقالل. وان لم تكن الخيارات الثالثة 
في دائرة اإلمكان فليس أقل من أن ال تعيق السلطة عمل 
المقاومة، وان ال تنّســـق مع االحتـــالل ضد المقاومة وذلك 

أضعف الوطنية.

المقاومة والسلطة 
وبينهما أمور مشتبهات

بقلم د. وليد القططي 

ال نتجّنـــى علـــى أحـــٍد وال ُنجافي الحقيقـــة بتاًتا إذا جزمنـــا أّن محور 
الُممانعـــة والُمقاومـــة، المؤّلف من إيران، ســـورّية، اليمـــن، حزب الله 
وتنظيمات الُمقاومة الفلســـطينّية في قطاع غّزة، قد ســـجّل انتصاًرا 
ولو بالنقاط على كيان االحتالل اإلســـرائيلّي: ألّول مّرة في تاريخ الدولة 
العبرّية، التي أقامها االستعمار بتواطؤ مع الرجعّية العربّية، ألّول مّرٍة 
بدأت تسمع في تل أبيب تحذيراٍت وتنبيهاٍت ناجمٍة وناِبعٍة عن قلٍق 
وتوّجٍس كبيرين من اقتراب نهاية إســـرائيل، والالِفت أّن الحديث عن 
زوال كيان االحتالل ال يجري في الغرف الُمغلقة أْو في النقاشات التي 
ل أّن وراء األكمة ما  تدور بعيدًا عن اإلعالم، إنّما على المأل، األمر الذي ُيدلِّ
وراءها، وأن هذا النقاش بات ُيسيِطر على األجندة الصهيونّية بشكٍل 
كامٍل وبموازاة ذلك، غدا يقض مضاجع اإلســـرائيليين، قيادًة وشعًبا، 

ويؤّرقهم كثيًرا.
مع ذلك، وآخذين بعيـــن االعتبار دهاء الصهاينة وخبثهم الشـــديد 
فـــي المعركة ضّد األّمـــة العربّية، أْو مـــع محور الُمقاومـــة والُممانعة 
ن علينا التحذير: أواًل، قد يكون القرار اإلســـرائيلّي بإطالق  فقط، يتعيَّ
العنـــان للخبراء والمحللين ومراكز األبحـــاث الصهيونّية بالحديث عن 
بداية نهاية إســـرائيل يدخل في إطار الحرب النفســـّية الشِرسة بين 
الُمعسكرين، ولكن بالمقابل نجزم قائلين إّن أعداء إسرائيل باتوا على 
قناعٍة ودرايـــٍة بأالعيب الكيان، أْي أن العـــرب تغّيروا ودحضوا مقولة 
الُمجِرم يتسحاق شامير الذي قال إن العرب هم نفس العرب، والبحر هو 
نفس البحر. ثانًيا، من غير المستبعد أْن يكون أقطاب الكيان قد أدركوا 
أّن المحور الُمعـــادي بات قوًيا بما فيه الكفاية، وبالتالي فإن االعتراف 

العلنّي لتل أبيب بقّوته، هو عملًيا رســـالًة إســـرائيلّيًة لإلسرائيليين: 
“إنّنـــا ُنحّذرّكم، فكّل ُبقعٍة في الكيـــان باتت في مرمى صواريخ إيران 
وحزب الله وحماس، وأنّنا ال نســـتطيع الدفاع عنكم، وبالتالي استّعدوا 
لساعة الصفر”. وال غضاضة في هذا السياق من التذكير بمقاٍل نشره 
الشـــهر الماضي، البروفيســـور يحزكئيل درور في صحيفة )هآرتس( 
العبرّية، وهو أحد أكبر االســـتراتيجيين اإلســـرائيليين، حيث ُيحاِضر 
بالجامعة العبرّية في كلية العلوم السياسّية، درور أّكد في مقاله على 
أّنه في الوقت الذي ُتواِصل إيران ســـباقها نحو القنبلة النووّية، التي 
تشـــكل خطًرا وجودًيا على إســـرائيل، ُيواِصل أقطاب الكيان بالعزف 
ر بما فعله نيرون عندما أحرق روما، الِفًتا في الوقت  على الكمان، ما ُيذكِّ
عينـــه إلى أّنـــه فقط دولًة مع مزايـــا االنتحار، تتصـــّرف كما تتصّرف 
إســـرائيل، ففي الوقت الذي تزداد حّدة التهديـــد اإليرانّي الوجودّي، 
أضـــاف درور، يغرق قادة تل أبيب في كيفية تشـــكيل حكومٍة، عوًضا 
عن تشكيل حكومة وحدٍة وطنّيٍة لدرء الخطر اإليرانّي-النووّي الداِهم، 
ُمشـــّدًدا في الوقـــت عينه على أّن إســـرائيل، التي أقنعـــت الواليات 
الُمتحّدة، باالنســـحاب مـــن االتفاق النووّي مع إيـــران، لم تطرح بدياًل 
ُمقِنًعا لوقف البرنامج النووّي بالجمهورّية اإلسالمّية، وبالتالي سمحت 
واشـــنطن وتل أبيب، من حيث تعلمان لطهران بُمواصلة السباق نحو 

القنبلة النووّية، كما قال.
البروفيســـور درور، الذي ُيقر العدّو قبـــل الصديق في الكيان وخارجه، 
بأّنه من أخطر االستراتيجيين بالكيان وصناع القرار بتل أبيب يأخذون 
أقوالـــه على محمٍل مـــن الّجد ليس وحده في الســـاحة التحذيرّية، إْن 

جـــاز التعبير، فقبلـــه كان البروفيســـور يهوشـــافاط هيركابي، الذي 
أّكد أّن الســـيطرة على الوطن العربّي، ال تّتـــم بالحروب، ُمضيًفا: قاتلنا 
العـــرب في عـــدة حروٍب وهزمناهم عســـكرًيا، لكن فـــي اثر كل حرب 
يتولد مشهد سياســـي أكثر تعقيًدا، وتزداد مشكلتنا مع العرب، لذا 
فـــإن الحرب ضّد العرب لن تمنح األمن إلســـرائيل، بـــل كل حرب تِلد 
أخرى، وأن أفضل طريقة هو التركيز على التســـوية السياســـّية، ألن 
األخيـــرة تمنحنا اإلمكانّيـــة لتحقيق االنتصار النهائـــّي على العرب، 
ومن الممكـــن أْن نأخذ من العـــرب على طاولة المفاوضـــات أكثر مما 
نأخذ منهم في الحرب، وهذه النظرّية تفسر باعتقادنا الُمتواِضع جًدا 
احتضان إســـرائيل لعرب التطبيع الذيـــن ُيهرِولون نحو تل أبيب في 
قطار الشـــرق األوسط السريع لعقد االتفاقيات معها، تمهيدًا للقضاء 
علـــى أعدل قضيًة في العالم، أال وهي قضية فلســـطين، وهذا النهج 
من قبـــل دول التطبيع العربّيـــة، وعلى نحٍو خـــاصٍّ الخليجّية، ُيثِبت 
أّن التقاريـــر واألنباء المؤّكـــدة عن ُمخطٍط أمريكـــيٍّ لتوقيع اتفاق )ال 
حرٍب( بين دول الخليج وإســـرائيل صحيحـــة للغاية، وأن هذا االتفاق 
يؤّكـــد المؤّكد: هذا االتفاق هو المقدمة ما بعد األولى لخطة الســـالم 
األمريكّية، المعروفة إعالمًيا بـ”صفقة القرن”، ثّم هناك ســـؤاٌل يِجب 
أْن ُيسأل: متى حاربت أْو شاركت دول الخليج في الحروب العربّية ضّد 
إســـرائيل كي توقع االتفاق المذكور؟، ومن هنا نِصل إلى أّن التطبيع، 
باإلضافة إلى اتفاق )ال حرب(، هما بمثابة خطوتين خطيرتين لتصفية 
القضّية الفلســـطينّية، أْو بكلمات أخـــرى، “صفقة القرن” باتت ُتنّفذ 

على أرض الواقع.

إًذا، محـــور الُمقاومـــة والُممانعـــة ُيواِصـــل التحضيـــر لتغيير قواعد 
االشـــتباك إســـتراتيجًيا، وهي الخطوة التي كشـــفت عورة إسرائيل 
وقّوتهـــا “غيُر المحدودة” )!(، وفي الُمقاِبل يســـتّمر التطبيع وبوتيرٍة 
ســـريعٍة جًدا، وهو الذي أكد حاجة إســـرائيل للـــدول التطبيعّية مثل 
حاجـــة تلـــك الدول إلســـرائيل، نكون قد وصلنا إلى ســـاعة الحســـم 
الحقيقّيـــة: دول تحضر للحـــرب، وأخرى تتجّهز للســـالم مع الكيان، 
وتمنحـــه عملًيا طوق نجـــاٍة، ولكن عندما ســـتندِلع الحرب الشـــاِملة، 
ونأمل أاّل تنَشـــب، ال يستغربّن أحٌد إذا تعّرضت دول التطبيع لضرباٍت 
إســـتراتيجّيٍة ُمؤلمٍة وُموجعٍة، كما جرى عندما قصفت منشآت النفط 
السعودّية في ســـبتمبر الماضي، ومن الحكمة أيًضا أْن نتذّكر ما قاله 
قائـــد منظومات الدفاع الجـــوّي بجيش االحتالل: “نصطـــِدم مع عدوٍّ 
متطّوٍر يتحّدانا بكّل األســـاليب وال ُيمِكننا الدفاع الُمحَكم عن الكيان 
ومنظوماتنـــا الُمختِلفة تتقـــاَدم ونبذل المســـاعي الـ”خيالّية” لحّل 
الُمعِضلة”، وال غضاضة باالســـتعانة بالجنرال في االحتياط، تسفيكا 
فوغل، القائد األســـبق للمنطقـــة الجنوبّية في الجيش اإلســـرائيلّي، 
الـــذي قال إّن “الوضع األمنّي الذي تعيشـــه إســـرائيل ُيعتبر األكثر 
إذالاًل لهـــا منذ حرب أكتوبر 1973، إســـرائيل حاربت ثالث دوٍل عربّيٍة 
في حرب 1967، هزمناها جميًعا، ســـحقناها، لكنّنا اليوم ال نســـتطيع 
حســـم المعركة مع حماس”. كما أنـــه حري بنا أْن نأخذ على محمٍل من 
الجّد سيناريو نهاية إسرائيل، الذي ساقه سفير تل أبيب الساِبق في 
واشنطن، مايكل أورن، مؤّكًدا أّنه تمت مناقشته في جلستين اثنتين 

للمجلس الوزارّي األمنّي والسياسّي المصغر بتل أبيب!

زهير أندراوسلماذا تتحدث »إسرائيل« علنًا ورسمًيا عن زوالها؟
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رام الله/ االستقالل:
تراجع الدين العام المســـتحق على الحكومة الفلسطينية، ألقل 
من 10 مليارات شيكل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي 

ألول مرة منذ شهرين، بالتزامن مع حل أزمة المقاصة.
وجاء في بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، 
أن الديـــن العام )الداخلي والخارجي( المســـتحق على الحكومة 

الفلسطينية، بلغ حتى نهاية أكتوبر 9.99 مليارات شيكل.
وبلغت قيمـــة الدين العام المحلي المســـتحق علـــى الحكومة 
الفلسطينية حتى نهاية أكتوبر الماضي 5.889 مليارات شيكل، 

بينما بلغت قيمة الدين العام الخارجي 4.105 مليارات شيكل.
كان الدين العام ســـجل نموا متسارعا منذ مارس/ آذار 2019، إذ 
بلغ 8.412 مليارات شيكل، مع بدء أزمة المقاصة، ولجوء الحكومة 

إلى القطاع المصرفي الفلسطيني لتوفير السيولة.
 وبـــدأت أزمـــة المقاصة في فبراير/ شـــباط الماضـــي، مع إعالن 
الحكومة الفلســـطينية رفضها تسلم أموال المقاصة منقوصة، 

عقب تنفيذ قانون إسرائيلي يقضي باقتطاع جزء منها.

وأعلنت إسرائيل عن اقتطاع 43 مليون شيكل شهريا من أموال 
المقاصة، تمثل مخصصات ذوي الشـــهداء واألســـرى واألسرى 

المحررين، تقدمها الحكومة الفلسطينية لهم شهريا.
وتبين أرقام وزارة المالية، أن الحكومة اقترضت ما ال يزيد عن 55 
مليون شـــيكل من الخارج خالل فترة أزمة المقاصة، بينما غالبية 

االقتراض كانت تتم من داخل فلسطين.
وتعـــد أموال المقاصـــة، المصـــدر الرئيس لإليـــرادات المالية 
الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل اإليرادات، وبقيمة شهرية 

متوسطها 700 مليون شيكل.
وأظهر مســـح اقتصادي خالل وقت ســـابق من الشهر الماضي، 
أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المســـتحقة على الحكومات 

الفلسطينية المتعاقبة، بلغ 24.7 مليار شيكل.
ويتوزع الرقم بين 9.99 مليارات شيكل، تمثل إجمالي الدين 
العام حتى نهاية أغســـطس/ آب 2019، و14.7 مليار شيكل 
متأخرات على الحكومات الفلســـطينية، حتـــى نهاية الربع 

الثاني 2019.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير الطاقة اإلســـرائيلي يوفال شـــتاينتس، إن الغاز 
الطيبعي سيبدأ بالتدفق من حقل "ليفياثان" في إسرائيل 
علـــى البحر المتوســـط، في غضـــون أســـبوعين، تمهيدا 

لتصديره لألردن ومصر. 
ونقلت صحيفة "هآرتس" اإلســـرائيلية، عن شـــتاينتس 
قوله:" ســـيبدأ تصديـــر الغاز إلى مصـــر واألردن بعد وقت 

قصير". 
وتقول إســـرائيل، إن حقل الغاز يقع على بعد حوالي 130 

كيلومترا قبالة ميناء حيفا في شمالي البالد. 
وتابع وزير الطاقة اإلســـرائيلي:" على الرغم من اعتراضات 
بعض المختصين بالبيئة، فإنه ال يوجد ما يمنع إســـرائيل 

من تصدير الغاز إلى أوروبا". 
ونقلت الصحيفـــة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شـــركة 
نوبل إنرجي قوله:" قبل نهاية العام ســـنبدأ بتزويد السوق 

المحلية وفي األســـابيع التالية سنبدأ بالتصدير إلى مصر 
واألردن".  وشـــركة نوبـــل إنرجـــي، التي تتخـــذ من والية 
تكســـاس األمريكية مقرا لها، هي شـــريك رئيســـي في 

استخراج الغاز من حقل "ليفياثان". 
وكانت إسرائيل قد وقعت مع مصر في فبراير/ شباط 2018، 
اتفاقا لتزويـــد األخيرة بالغاز الطبيعي لمدة 10 ســـنوات 

بقيمة 15 مليار دوالر. 
وقال نتنياهو آنذاك:" أرحب باالتفاق التاريخي على تصدير 
الغاز اإلســـرائيلي إلى مصـــر، الذي ســـيدر المليارات على 
خزينة الدولة، إلنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح 

لمواطني إسرائيل". 
كان "شـــتاينتس" قال في يناير/كانون الثاني الماضي، إن 
"تطوير حقل الغاز ليفياثان سيغير االقتصاد اإلسرائيلي 
لعقود قادمـــة، وجلب مليارات الـــدوالرات إليرادات للدولة 

ومواطنيها

رام الله/ االستقالل:
أصدر مدير دائرة جمارك السيارات حسين الديك، تعميما 
وزع على مســـتوردي المركبات المســـتعملة في الســـوق 
الفلســـطيني، يلزمهم فيها بتســـديد الرسوم والضرائب 
على المركبات المســـتوردة بفترة مبكـــرة تقل عن الفترة 

السابقة الممنوحة لهم.
وجاء في التعميم، أن دائرة الجمارك ســـتلزم مســـتوردي 
المركبات المســـتعملة مدة 30 يوما لتســـديد الرســـوم 
والضرائـــب على المركبات المســـتوردة اعتبـــارا من مطلع 

.2020
كان القـــرار الســـابق المعمول به، ينـــص على منح 
المستورد مهلة 60 يوما من تسلم المركبات لتسديد 
كافة الرســـوم والضرائب المفروضـــة على المركبات 

المستعملة.
ويقتصر قـــرار دائرة جمارك الســـيارات علـــى المركبات 

الحديثة المستوردة )المستعملة(، من إنتاج سنوات 2017 
- 2018 - 2019، علـــى أن يدخل حيـــز التنفيذ اعتبارا من 

.1.1.2019
ويعني ذلك، أن المســـتورد سيكون مجبرا على دفع كامل 
الضرائـــب والرســـوم على الســـيارات المســـتعملة خالل 
الفترة المســـموحة، حتى وإن بقيت المركبات دون بيع، ما 
سيدفعهم إما لالقتراض لتســـديد االلتزامات، أو خفض 

كمية المركبات المستوردة.
ويقصد بمســـتوردي المركبات المستعملة، أولئك الذين 
يســـتوردون مركبات من الخارج، وتكون قد استعملت في 
الخـــارج وال تتمتـــع بكفالة الوكالة الرســـمية للمركبة في 

السوق الفلسطينية.
وكانت وزارة المالية ووزارة النقل والمواصالت، قد سمحت 
مؤخرا لوكالء السيارات الجديدة )صفر كيلو(، بفتح معارض 

للمركبات المستوردة المستعملة في الخارج.

الجمارك الفلسطينية تقلل فترة سماح 
تسديد الرسوم على المركبات المستوردة

»إسرائيل« ستبدأ تصدير الغاز 
إلى مصر واألردن خالل أسابيع

خانيونس / االستقالل:
أطلق رئيس ســـلطة المياه مازن غنيـــم يوم أمس، أعمال 
التشـــغيل التجريبي لمحطـــة معالجة الميـــاه العادمة 
فـــي خانيونس جنوب قطاع غزة بتمويـــل من الصندوق 
الكويتي للتنمية عبر بنك التنمية اإلســـالمي والحكومة 
اليابانية بتكلفة 55 مليـــون دوالر، من خالل برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي تحت إشراف سلطة المياه، وبالتنسيق 

مع مصلحة مياه بلديات الساحل.
وأوضحت سلطة المياه في بيان لها يوم أمس، أن تنفيذ 
المرحلة األولى من المشروع بدأ أوائل العام 2017، بقدرة 
استيعابية تصل إلى نحو 27 ألف متر مكعب يومًيا حيث 
تتم االســـتعدادات الفتتاح المحطة رســـمًيا خالل الربع 

األول من العام المقبل.
وأشـــارت إلى أن إطالق عملية الفحص والتشغيل األولي 
كانت قد بدأت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وانتهت 
مؤخـــًرا. وقال غنيم إن »هذا الحدث يشـــكل نقلة نوعية 
باتجاه توفير خدمات الصرف الصحي في خانيونس التي 
يقطنها أكثر من 200 ألف نسمة، وتعاني منذ عقود من 
عدم وجود مرافـــق مالئمة للصرف الصحي في المنطقة، 
وانتشار آالف الحفر االمتصاصية، والتي تزيد من تدهور 

الوضع البيئي والصحي«.
وأضاف أن »تشـــغيل المشـــاريع أمر حيوي ومهم، ولكن 

استدامة عملها يعتبر هدًفا استراتيجًيا«.

واســـتعرض طاقم المشـــروع أهم تطـــورات العمل في 
المحطـــة في مراحله المختلفة من حيث الســـعة، ونطاق 
التغطيـــة، وبرامـــج إعادة االســـتخدام، فضـــال عن أهم 
التحديـــات التي واجهت ســـير نشـــاطاته، ومن أهمها 
القيود اإلسرائيلية وعجز الكهرباء المستمر وتأثير ذلك 

على كفاءة العمل.
بدورهـــم، أكد الحضور أهمية التعاون بين كافة األطراف 
المعنية، من أجل المضي قدما في استكمال العمل قريبا 

في المحطة، وتشغيلها بشكل دائم، وإتمام االتفاقيات 
الراميـــة إلى تنفيذ مشـــروع الطاقة الشمســـية لتوفير 

الكهرباء الالزمة لتشغيل المشروع باستدامة وكفاءة.
يشـــار إلى أن المشـــروع ينفـــذ بتمويل مـــن الصندوق 
الكويتي للتنمية عبر بنك التنمية اإلســـالمي، والحكومة 
اليابانية بتكلفة 55 مليـــون دوالر، من خالل برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، تحت إشراف سلطة المياه، وبالتنسيق 

مع مصلحة مياه بلديات الساحل.

بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة المياه العادمة بخانيونس

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني أن مخصصات األسر الفقيرة المستفيدة 
من برنامج التحويالت النقدية ســـتصرف يوم الثالثاء القادم الموافق 2019/12/10 
في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء. وأضاف مجدالني أن هذه الدفعة 
تشـــمل 104,634 أســـرة بمبلغ إجمالي 124 مليون شيقل. وبين الوزير أن عدد األسر 
المســـتفيدة في قطاع غـــزة حوالي 70 ألف أســـرة والباقي في الضفـــة الغربية. أما 
بخصوص توزيع المبالغ المالية، أشار مجدالني أن مجموع مخصصات األسر من قطاع 
غزة من هذه الدفعة تبلغ 94 مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 

30 مليون شيقل.
وأوضح مجدالني أنه تمت إضافة 2000 أســـرة جديدة ستســـتفيد للمرة األولى من 
برنامج التحويالت النقدية، منها 1500 أســـرة في قطاع غزة و 500 أســـرة في الضفة 
الغربية. وبين أنه تم حجب األسر التي تبين عدم استحقاقها للمساعدة سواء بسبب 

تحديث البيانات أو بسبب وجود مخصص مالي آخر لألسرة أو وجود ملفت ضريبية.
وأكد مجدالني أنه على الرغم من اســـتمرار األزمة المالية للحكومة بســـبب اإلجراءات 
االسرائيلية باقتطاع األموال، إال أن الحكومة ملتزمة بصرف مخصصات األسر الفقيرة 

وملتزمة بانتظام صرفها رغم كل المعيقات.
وأشار د. إال أن نسبة مساهمة الحكومة الفلسطينية في هذه الدفعة بلغت 67% من 
اجمالي المبلغ. وتوجه الوزير مجدالني بالشكر الى االتحاد األوروبي والبنك الدولي على 
دعمهم لبرنامج التحويالت النقدية خصوصا أن االتحاد األوروبي ساهم بنسبة %30 

من اجمالي قيمة الدفعة.

صرف مخصصات الشؤون 
االجتماعية الثالثاء القادم

غزة/ االستقالل:
نتيجة استمرار الحصار، واالنقســـام، والحروب وصلت األوضاع 
االقتصادية في قطـــاع غزة إلى مراحل كارثية غير مســـبوقة، 
مـــن حيث االرتفاع في معدالت الفقـــر والبطالة وانعدام األمن 
الغذائي وانخفاض معـــدالت النمو االقتصادي يقول مراقبون 

وخبراء اقتصاد لشبكة معا.
وأكد ماهر الطبـــاع مدير العالقات العامة واإلعالم بغرفة تجارة 
وصناعة محافظة غزة أن ما يمر به القطاع لم يســـبق لها مثيل 
فـــي التاريـــخ، حيث وصل إلـــى الرمق االخير مـــن حالة الموت 
السريري، فنسبة البطالة تجاوزت 50%، ووصل عدد العاطلين 
عن العمـــل إلى 350 ألف مواطن، بينما وصلت نســـبة البطالة 
فـــي صفوف الخريجين إلى 70% . هـــذا باإلضافة إلى اعتماد 
أكثـــر من مليون و100 ألف مواطن على المســـاعدات المقدمة 
من وكالة الغوث »األونروا« والمؤسسات اإلغاثية الدولية العاملة 

في القطاع.
 وأوضح الطباع، في تصريح له، أن القطاع يعاني من تراجع حاد 
في القدرة الشرائية وانعدام السيولة النقدية بين المواطنين 
وحالة من الكســـاد في كل االنشـــطة االقتصاديـــة بالرغم من 
العروض المتكررة من قبل الشركات والتخفيضات الكبيرة جدًا 

على األســـعار أثناء الحمالت المتالحقة، وما زاد من معاناة أهل 
القطـــاع عدم إعادة بناء ما دمرته الحروب المتالحقة حتى اآلن ، 
فغزة بحاجة إلى مليارات الدوالرات إلعادة األعمار ولكن التباطؤ 
الشـــديد في التمويل وعزوف المانحين وعدم التزام الدول بما 
وعـــدت به تجاه إعادة األعمار اثنـــاء مؤتمر القاهرة زاد األوضاع 

سوءا.
 مـــن جانبه، قال المحاضر في كلية االقتصاد في جامعة االزهر 
د. ســـمير ابو مدلل، إن االقتصاد الفلســـطيني برمته في وضع 
متراجع بسبب حالة االنقسام والحصار بالدرجة األولى، ويضيف 
أن 53% من ســـكان قطاع غزة يعانون من الفقر والفقر المدقع 
، وهـــو مـــا أدى إلى تلقى أكثـــر من 70% من ســـكان القطاع 
للمســـاعدات،، هذا باإلضافـــة إلى العمل المحدود للشـــركات 
والتصديـــر باإلضافة إلى أن نحو 500 منشـــأة صناعية وآالف 
المحال التجاريـــة أغلقت نتيجة ترّدي األوضـــاع االقتصادية، 
ويضيف أن إحالـــة 23 ألف موظف إلى التقاعد المبكر في غزة 
وتلقـــي الموظفين 70% من الراتب الشـــهري زاد من األوضاع 
االقتصادية الكارثية، كما ازدادت حاالت المالحقات والمطالبات 
الماليـــة لرجال األعمال والصناعييـــن والتجاريين نتيجة عدم 
قدرتهم على اإليفاء بالتزاماتهم المالية وتسديد مديونياتهم.

اقتصاد غزة يلفظ أنفاسه االخيرة الدين العام الفلسطيني 
يتراجع دون 10 مليارات شيكل



الخميس 8 ربيع اآلخر 1441 هــ 5 ديسمبر 2019 م

بغداد / االستقالل:
ـــه من رئيـــس البرلمان  بعـــد الخطاب الرســـمي الموجَّ
العراقي محمد الحلبوســـي، إلى رئيس الجمهورية برهم 
صالح، والذي يدعوه فيه إلى ترشـــيح اسم جديد لتولي 
رئاســـة الحكومة العراقية الجديدة خالل 15 يومًا، يكون 
العّد التنازلي الختيار رئيـــس الوزراء البديل لعادل عبد 
المهدي المســـتقيل قد بدأ فعليًا، فـــي ظل تقاطعات 
كبيرة بين القوى السياســـية العراقيـــة المختلفة حول 
اسم المرشح وشكل الحكومة، وهل ستكون موقتة لعام 
واحد يذهب بعدها الجميع إلى خيار االنتخابات المبكرة، 

أم أنها ستكمل باقي الدورة االنتخابية.
ويؤكد مراقبون وسياســـيون عراقيون أن المسألة اليوم 
ليســـت فقط التوافق على رئيس الوزراء الجديد، أو مدى 
قبول الشارع به، بل تتعدى ذلك إلى تفسيرات قانونية 
لنصوص دســـتورية لم ُتســـتخدم في العراق منذ إقرار 
الدستور الجديد عام 2005، وتتعلق بالمادة 76 تحديدًا، 

فوفقًا لهذه المادة الدستورية، يكّلف رئيس الجمهورية 
مرشـــح الكتلـــة األكبر فـــي البرلمان العراقي لتشـــكيل 

الحكومة.
وفي حال إخفاق رئيس الوزراء بتشـــكيلها خالل 30 يومًا 
أو اســـتقالته أو إقالته، أمام رئيـــس الجمهورية 15 يومًا 

لتكليف شخصية أخرى بتشـــكيل الحكومة، من دون أن 
يشـــترط الدســـتور أو يحّدد في الحالة الثانية أن يكون 
ف من الكتلـــة األكبر التي فقدت حقها بعد منحها  المكلَّ
فرصة أولى، غير أن قوى سياســـية تجد أن هذا التفسير 
اجتهـــادي، وأن الكتلـــة األكبر يبقى من حقهـــا اختيار 

رئيس الوزراء لمرتين وثالث وأكثر.
وأعلنت كتلة "ســـائرون" البرلمانية، المدعومة من التيار 
الصدري، فور اســـتقالة عبد المهـــدي، تنازلها عن حقها 
في كونها الكتلة األكبر للشـــعب، الذي قالت إنه صاحب 
الحـــق في ترشـــيح رئيس الـــوزراء، إال أن تحالف "الفتح" 

)الجناح السياســـي للحشد الشـــعبي( المدعوم من إيران، 
أعلن تمســـكه بكونه الكتلة األكبر التي من حقها تسّلم 
المنصب بعد تنازل "ســـائرون"، وقابل ذلك كّله رفض من 

ِقَبل المحتجين ألي شخص ترشحه األحزاب الحاكمة.
مـــا المعني األول باألمـــر، وهو رئيـــس الجمهورية برهم 
صالح، فلم يصدر عنه أي تصريح، األمر الذي فتح المجال 

أمام باب التوقعات والتفسيرات السياسية والقانونية.
وقال عضو باللجنة القانونية البرلمانية في تصريح له، إن 
"جداًل كبيرًا يجري بشـــأن الجهة التي من حقها ترشـــيح 
رئيـــس الوزراء الجديد، بعد أن فقدت الكتلة األكبر حقها، 
مؤكدًا أن الدســـتور منح هذه الكتلة مرة واحدة لترشـــيح 
رئيـــس الحكومة، ويتحّول بعد ذلك هذا الحق إلى رئيس 

الجمهورية.
وبّين أن بعض الكتـــل البرلمانية، وفي مقدمتها "الفتح"، 
تعترض على هذا التفســـير، وتؤكد تمســـكها الشديد 
بما تقول إنه حقها في ترشـــيح رئيس الـــوزراء، موضحًا 
أن الكـــرة رميت اآلن في ملعب رئيـــس الجمهورية، الذي 
ســـيجد نفسه أمام خيارين أحالهما مر، فإّما إرضاء الشارع 
وإغضاب القوى السياسية التي جاءت به إلى المنصب، أو 
مسايرة الكتل السياسية، وفي هذه الحالة عليه أن يتوقع 

ردة فعل غاضبة من ِقَبل المحتجين.

15 يومًا لتكليف رئيس جديد للحكومة العراقية: صراع الشارع واألحزاب

عمان/ االستقالل:
قدم 40 نائبًا ُأردنيًا مذكرة برلمانية تبنتها كتلة االصالح 
)الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل االسالمي(، وسلمها 

النائب أحمد الرقب تطالب
َتَســـّلم رئيس مجلـــس النواب اأُلردني مذكـــرة برلمانية 
قدمهـــا 40 نائًبـــا أردنًيا من كتلة اإلصالح، لعقد جلســـة 
خاصة لتنفيذ قرار مجلس النـــواب برفض اتفاقية الغاز 

مع االحتالل "اإلسرائيلي".
وأصدر المجلس قراًرا قبل أشهر برفض اتفاقية 

الغاز مع "إســـرائيل"، بغض النظـــر عن أي قراٍر 
يصدر عن المحكمة الدستورية بخصوصها، في 
حين تســـببت هذه االتفاقية بجدل واســـع في 
الشارع األردني، والذي رفض غالبيته االتفاقية 

مع االحتالل.
الجديـــر بالذكـــر، أن اأُلردن وّقـــع اتفاقية مـــع االحتالل 
"اإلســـرائيلي" الستيراد الغاز من "إســـرائيل" بقيمة 10 
مليارات دوالر لمدة 15 سنة تبدأ مطلع العام القادم، وسط 

رفض شعبي وبرلماني.

طهران/ االستقالل:
استخدم الرئيس اإليراني، حسن روحاني، يوم 
أمس، مرة أخـــرى معزوفة عـــدم التفاوض مع 
واشـــنطن، إال بشرط أن تلغي اإلدارة األميركية 
كّل العقوبـــات المفروضة على إيران، كاشـــفًا 
عن أن دواًل ما زالت تلعب دور الوســـيط إلطالق 
هـــذه المفاوضات، مع تشـــديده على أن بالده 
»ليس أمامها خيار إال الصمود في مواجهة من 
يفرض عليها العقوبـــات، لكنها لم تغلق باب 

التفاوض«.
وقال روحاني، يوم أمـــس، في مؤتمر »التأمين 

والتنمية« الوطني الســـادس والعشـــرين في 
العاصمـــة اإليرانية، طهران، إن بالده ليســـت 
لديهـــا مشـــكلة فـــي التفاوض مـــع الواليات 
المتحدة األميركية، مشـــيرًا إلـــى أنه من خالل 
هذا الموقف، »أحبطنـــا مؤامرة ومخططًا، وأعلنا 
للعالم بأنه ليســـت لدينا مشـــكلة في اللقاء«، 
لكنـــه جدد شـــروط إيران ألي لقـــاء وتفاوض، 
قائـــاًل: »فليرفع الرئيـــس األميركـــي )دونالد 
ترامـــب( العقوبات كافة، بعد ســـاعة من ذلك 

يمكننا أن نلتقي«.
وتشـــير تصريحات روحاني إلى أن هذا اللقاء 

الذي تحدث عنه، ســـيكون في إطار لقاء قادة 
مجموعـــة »1+5« الدوليـــة المبرمـــة لالتفـــاق 
النووي عام 2015، حيث قال في جانب آخر من 
حديثه، »إذا ما رفعت أميركا عقوباتها الظالمة 
واإلرهابية عنا، يمكن بعد ذلك أن يجتمع قادة 

مجموعة 5+1 فورًا«.
كما أن حديث روحاني في هذا الخصوص يأتي 
بعد يوم من زيارة وزير خارجية ســـلطنة عمان 
إلى طهران، وســـط تكهنات بأن أحد عناوينها 
هو الوســـاطة بيـــن إيران والواليـــات المتحدة 

األميركية لتخفيف التوتر.

روحاني يشترط رفع العقوبات على إيران لبدء حوار مع واشنطن

واشنطن/ االستقالل:
تبنت الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة قـــرارا يطالب »إســـرائيل« بمغادرة 
مرتفعـــات الجوالن المحتلة بعـــد تصويت 91 دولة في لصالـــح القرار ، فيما 

رفض 9 أعضاء التصويت للقرار وامتنع 65 عضوا عن التصويت.
قرار االمم المتحدة يطالب »إســـرائيل« بمغادرة كل األراضي السورية المحتلة 
فـــي الجوالن حتـــى خط الرابع من يونيـــو 1967، تنفيذا لقـــرار مجلس األمن 

الدولي.
واعتبرت االمم المتحدة ان قرار االحتالل الصادر في 14 ديسمبر 1981، الذي 
بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجوالن السوري المحتل، باطاًل والغيًا.

 »91« دولة في االمم تصوت لصالح قرار 
مغادرة »اسرائيل« من مرتفعات الجوالن

الرباط/ االستقالل:
دعـــا مجلس النـــواب المغربـــي إلى ضـــرورة أن تظل 
القضية الفلسطينية إحدى أولويات العمل البرلماني 

في العالم.
جـــاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، بعد أيام من اليوم 
العالمي للتضامن مع الشـــعب الفلسطيني، الذي يوافق 
29 نوفمبر/تشـــرين ثاني من كل عام. وقال المجلس في 
بيانه، إن »خيارات الســـالم التزال ممكنًة، وهي الخيارات 
الممكنة الوحيدة التي تصنع أســـباب االســـتقرار واألمن 

وتضمن المســـتقبل«. وجدد التزامـــه وانخراطه في دعم 
القضية الفلسطينية.

وأعلن: »تضامنه مع أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة 
الغطرسة والعقاب الجماعي والحصار االسرائيلي وتردي 

األوضاع المادية، االقتصادية واالجتماعية والمالية«.
ودعا إلى التوافق وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني.

ونهايـــة أكتوبر/تشـــرين أول الماضي، نفـــت الحكومة 
المغربية، بشـــكل قاطع، وجود أي عالقات تجارية تربطها 

مع إسرائيل.

»النواب المغربي«: يجب أن تظل 
فلسطين إحدى أولويات العمل البرلماني

عشرات النواب األردنيين يطالبون 
بإسقاط اتفاقية الغاز مع »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت القناة الـــــ 12 العبرية، يوم أمس، أنه 
جــــرى فحص مهين علــــى المعبر الحدودي 
األردني لمجموعة كبيرة من »اإلسرائيليين« 
من رؤســــاء البلديات ونوابهم، مشــــيرة إلى 
أنهم كانوا يســــتعدون للمغادرة من ايالت 

لجولة في البتراء.
وأضافــــت القناة العبرية، أنــــه تم تفتيش 
»اإلســــرائيليين« بشــــكل دقيق عند نقطة 
التفتيــــش مــــن قبــــل الجنــــود األردنيين، 
وزعمت أن التفتيش تضمن تجريد النســــاء 

اللواتي يرتدين غطاء الرأس.
وأوضحت أن بعض اليهود عادوا من المعبر 
إلى »إســــرائيل« لالحتجــــاج، وقالوا: »هذا ما 
يسمى السالم؟ ليســــت هذه هي الطريقة 
التي يمكن معاملة اليهود بها، إذا كان هذا 
هو السالم فيجب اغالق الحدود«، فيما عّلق 

وزير الداخلية: »خطوة قاسية ومتطرفة«.
وتابعت: »حاول االســــرائيليون العودة الى 
الكيان بعد رؤيتهم لمــــا حدث، فقال لهم 
الجنــــود االردنيون حتى لو رجعتم ســــيتم 
تفتيشــــكم نفــــس التفتيش علــــى بوابة 

المغادرة«.
وتشــــير القناة إلى أن الوفد »اإلســــرائيلي« 
يضــــم مئة عضو من أعضاء منتدى رؤســــاء 
البلديــــات مــــن مختلــــف البلديــــات فــــي 
»إســــرائيل« كانوا فــــي طريقهم من إيالت، 

لجولة رسمية في البتراء في األردن.
بالبحــــث  األردنــــي  القــــرار  أن  وتزعــــم 
والتدقيق عن الرموز الدينية، بســــبب قيام 
المســــتوطنين بإخفــــاء أدواتهــــم الدينية 
والتســــلل إلى موقــــع جبل هــــارون إلقامة 

طقوس هناك دون علم األردن.

نيروبي/ االستقالل:
لقي 132 شخًصا، يوم أمس، مصرعهم جراء وقوع فيضانات وانهيارات أرضية بسبب هطول أمطار غزيرة في 
كينيا. ووفق الحكومة الكينية، فقد نزح نحو 17 ألف شخص منازلهم فيما جرفت المياه أكثر من 11 ألفًا من 
رؤوس المواشي، مشيًرا إلى أن نصف البالد تضررت من أحوال الطقس. وأوضحت الحكومة أن األمطار خففت 
مـــن حدة موجة الجفاف في أنحاء البالد، التي أدت لنقص الغذاء وضاعفت من الضغط التضخمي، مؤكًدا أن 

السلطات تعمل على تقييم حجم الدمار الذي خّلفته األمطار للتخطيط واإلصالحات.
وحســـب نائب مدير هيئة األرصاد برنارد شـــانزو، فإن كمية األمطار التي هطلت هذا العام أعلى مما تم 

تسجيله خالل األعوام الماضية

األردن تهين وفدًا »إسرائيلًيا« رسمًيا على المعبر الحدودي 132 قتيال جراء فيضانات 
وانهيارات أرضية في كينيا
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غزة/االستقالل:
بحضـــور نادر عطـــا مدير برامج 
االتحـــاد  وعضـــو   undp""
إســـماعيل مطـــر، وســـامي أبو 
الحصين األمين العام المساعد 
لالتحـــاد ووديـــان شـــعث من 
undp"" ، تـــّوج فريـــق نـــادي 
المشـــتل بلقب بطولة " طوكيو 
1" للفتيات تحت ســـن 14عاما، 
بعد تغلبه على فريق شباب رفح 

بهدفين مقابل هدف.
إشـــراف  البطولة تحت  وجاءت 
االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 
و بالتعاون مـــع undp"" وبدعم 

من الشعب الياباني.
وجـــاء تتويج المشـــتل باللقب 

بعد فوزه في المبـــاراة األولى على خدمات 
النصيرات بثالثة أهداف نظيفة.

أحـــرز أهداف المشـــتل الالعبـــات يمنى 
حرارة، ويارا أبو بكر، وليلى خماش، ليتأهل 

المشتل لنهائي البطولة.
وفي المباراة الثانية، التي جمعت شـــباب 

رفـــح وخدمات رفح، تمكن شـــباب رفح من 
تحقيق فوز ثمين على خدمات رفح.

ســـجل أهداف اللقاء الالعبة بيان قشطة، 
ومنة نجم “هدفين” ليتأهل شـــباب رفح 

لنهائي البطولة.
وفى المباراة النهائية التي جمعت فريقي 
المشتل وشباب رفح، تغلب المشتل على 

شباب رفح بهدفين مقابل هدف.
سجل للمشتل حال السماك ويمنى حرارة، 

بينما سجل هدف شباب رفح هبة غنيم.
يذكـــر أن بطولـــة طوكيو 1 لكـــرة القدم 
للفتيات هي األولى مـــن نوعها في قطاع 
غـــزة، وتأتـــي بالتزامـــن مـــع المحافظات 

الشمالية.

غزة/االستقالل
من المقرر أن يغادر قطاع غزة اليوم الخميس، أربعة حكام، للُمشـــاركة في دورة تدريبية وبطولة 

آسيوية، بترشيح من لجنة الحكام باتحاد كرة القدم.
وســـيغادر الحكمان محمد أبو شهال، وخالد الشـــيخ خليل، لماليزيا اليوم، عبر حاجز بيت حانون 
»ايريز« , للمشاركة في الجزء الخامس في دورة »حكام الُمستقبل لقيادة مباريات كأس العالم« , 
التي ُينظمها االتحاد االســـيوي. فيما ســـُيغادر الحكمان الدوليان ســـامح القصاص، وحســـام 
الحرازين, لمملكة البحرين إلدارة ُمباريات بطولة غرب آسيا للسيدات التي ستنطلق في الخامس 
والعشرين من الشـــهر الحالي. وُتعتبر هذه المرة األولى التي يشارك فها الحرازين »دوليًا« منذ 

ترشيحه للشارة الدولية منذ 12 عامًا، 

المشتل يتوج بكأس بطولة طوكيو 1 للفتيات

»4« حكام يغادرون غزة 
للتحكيم والتدريب الدوليين

االستقالل/ وكاالت:
ُيمثـــل كيليـــان مبابـــي، مهاجـــم باريس ســـان جيرمان، 
مطمعًا للعديـــد من األندية األوروبية الكبيـــرة، أبرزها ريال 
مدريد وبرشلونة، خاصًة وأن الجميع يتوقع أن ُيصبح أفضل 
العب في عالم الساحرة المستديرة خالل المستقبل القريب، 

السيما وأنه يمتلك كل مقومات النجاح والتألق.
وكان ريال مدريد على وشـــك التوقيع مع مبابي في 2017، 
حيـــث توصل الميرنجي وقتها إلى اتفاق مع موناكو بقيمة 
100 مليون يورو، ولكن ما أفسد الصفقة هو االختالف على 

قيمة الراتب واإلضافات.
وتشـــير التقاريـــر الصحفيـــة، إلـــى أن فلورنتينـــو بيريز، 

رئيس النـــادي الملكي، لم ينَس حلمـــه بضم مبابي، ولكنه 
ال يريد الدخول في صراع مع باريس ســـان جيرمان، بســـبب 

العالقة المميزة بين الناديين.
ويرتبط مبابي مع ســـان جيرمان بعقـــد حتى صيف 2022، 
ويرفض حتى اآلن عرض إدارة النادي الفرنســـي بالتمديد 
لمدة عامين مع الحصول على راتب ســـنوي يبلغ 37 مليون 
يورو. وبحســـب برنامج “الشـــيرينجيتو” اإلســـباني، فإن 
برشلونة يخطط لتوجيه صفعة قوية ومؤلمة لريال مدريد، 
من خالل الدخول بقوة لمعركـــة التوقيع مع كيليان مبابي، 
ومن أجل هذه الغاية، تســـتعد إدارة البارســـا إلغراء ســـان 

جيرمان بصفقة تبادلية.

وكشـــف البرنامج الشـــهير، عن األوراق التي سيخوض بها 
برشلونة هذه المعركة، حيث قال الصحفي إدواردو إندا، إن 
إدارة البالوجرانا تنوي عرض 120 مليون يورو، باإلضافة إلى 
الفرنسيين أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي، للظفر بتوقيع 
مبابي. وسبق لباريس ســـان جيرمان أن أبدى اهتمامًا كبيرًا 
بعثمـــان ديمبيلي عندمـــا كان العبًا في صفوف بوروســـيا 
دورتمونـــد، لكن اإلصابات المتجددة للدولي الفرنســـي قد 
تدفع إدارة البـــي إس جي للمطالبة بإدخـــال العب آخر في 
الصفقة التبادلية. كما ارتبط اســـم جريزمان باالنتقال إلى 
باريس ســـان جيرمان، منذ أن كان العبًا في أتلتيكو مدريد، 

وحتى بعد انتقاله إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري.

صفقة تبادلية ضخمة تضع مبابي في قبضة برشلونة

لندن/االستقالل:
دخل النجـــم الجزائري رياض محرز العب فريق مانشســـتر 
ســـيتي اإلنجليزي تاريـــخ الجزائر بعدما نجح في تســـجيل 
هدف في مرمى فريق بيرنلي في اللقاء الذي جمع الفريقين 
على ملعب األخير لحســـاب مباريات الجولة الخامســـة عشر 

من الدوري اإلنجليزي.
واحتفـــظ المدرب اإلســـباني بيب جوارديـــوال المدير الفني 
للسيتي بورقة محرز في الدقائق األخيرة من اللقاء ليدفع به 
في الميدان ويسجل الالعب الهدف الرابع لفريقه في اللقاء 

الذي عرف فوز السيتي برباعية لهدف.
وحمل هـــذا الهدف الرقـــم 50 لمحرز في تاريخـــه بالدوري 
اإلنجليزي ليصبح أول العـــب جزائري في التاريخ يصل لهذا 

العدد من األهداف في المسابقة اإلنجليزية.
ويواصل محرز أسبوعًا رائعًا فها هو يصل لنصف المئوية في 
البريميرليج بعد ســـاعات من حصوله على المركز العاشر في 

سباق الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم 2019.
وأصبـــح محرز بفضل هدفه في بيرنلي تاســـع العب من قارة 
أفريقيا يسجل 50 هدفًا في البريميرليج علمًا بأن هذا الهدف 
هو الحادي عشـــر له في مسيرته مع الســـيتي في الدوري ، 
فضاًل عن تسجيل 39 هدفًا مع فريقه السابق ليستر سيتي.

ووصل ثعلـــب الصحراء لهذا العدد مـــن األهداف من خالل 
خـــوض 177 مبـــاراة مع ليســـتر ومان ســـيتي فـــي الدوري 

اإلنجليزي.

االستقالل/ وكاالت:
أعرب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن فخره الكبير بالعبيه 
الذين تواجدوا ضمن قائمة المرشـــحين للفوز بجائزة الكرة 
الذهبية هذا العام، مشيرًا في السياق نفسه، إلى أن ليونيل 

ميسي مهاجم برشلونة، هو أفضل العب رآه في حياته.
وتربع ليونيل ميســـي على عرش كرة القـــدم، بفوزه بالكرة 
الذهبية للمرة السادســـة في مســـيرته، حيـــث تفوق على 
فيرجيـــل فان دايك مدافع ليفربـــول، والذي حل في المركز 

الثاني بفارق 7 نقاط فقط عن البرغوث األرجنتيني.
وبســـؤاله عن تتويج نجم برشـــلونة بالكـــرة الذهبية على 
حســـاب فان دايك، قال كلوب: “هذا هو اختيار الصحفيين 
وليس لدينا مشـــكلة في ذلك، ربمـــا تكون لدي وجهة نظر 

مختلفة بعض الشيء، ولكن هذا هو واقع الحال”.
وتابع: “لطالما قلت إن ليونيل ميسي هو أفضل العب رأيته 
فـــي حياتي، قلـــت ذلك 5 آالف مرة من قبـــل، وها هو يفوز 

بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته”.
وأضاف: “إذا تحدثنا عن الموسم الماضي فقط، ففان دايك 
قدم خالله أداًء استثنائيًا وال أتذكر أي العب قدم أداًء أفضل 
منه على المستوى الدفاعي، لذلك لم أكن ألتفاجأ لو كان هو 

الفائز بالجائزة”.
واختتم كلـــوب تصريحاته بالقول: “لقـــد علمت أن الفارق 
كان ضئياًل بينهما في التصويت، ما صرح به فان دايك بعد 

اإلعالن عن أسم الفائز يظهر كم هو شخص رائع”.

محرز أول جزائري يسجل
 50 هدفًا في البريميرليج

كلوب: ميسي هو أفضل
 العب رأيته في حياتي
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االستقالل/ وكاالت:
قدم مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة في نيويورك، 
محمد إدريس، مشـــروع قرار لألمم المتحدة بشأن احتالل 

"إسرائيل" للجوالن السوري وفلسطين.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة المصرية في بيـــان لها أمس إن 
"المنطقة العربية ما زالت تعاني من تداعيات اســـتمرار 
االحتالل اإلســـرائيلي لألراضي العربيـــة منذ حرب يونيو 

عام 1967".
وأشارت إلى استمرار احتالل فلسطين والجوالن السوري. 
مؤكـــدة أن "منطقة الشـــرق األوســـط لن تنعـــم باألمن 

واالستقرار والسالم دون تحرير األراضي العربية".
وصّرح السفير إدريس بأن "على المجتمع الدولي أن يتخذ 
موقَفا جاَدا تجاه اســـتمرار احتالل الجوالن الســـوري على 
مدى عقود دون أي تقدم باتجاه تنفيذ قرارات الشـــرعية 

الدولية، خاصة قرارات مجلس األمن والجمعية العامة".
ونـــوه إلى "عدم االلتـــزام بمبادئ ميثـــاق األمم المتحدة 
والقانـــون الدولي، التي طالما أكـــدت جميعها على عدم 
جواز ضم األراضي بالقوة، ورفض االعتراف بأي تغييرات 

لحدود الرابع من يونيو عام 1967".
وأكد أن "حل أزمـــات المنطقة يجب أن يكون عبر االلتزام 
بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وأردف: "ومن 
هـــذا المنطلق، تحـــرص مصر على تقديم مشـــروع قرار 
الجوالن الســـوري من أجل تأكيد التـــزام المجتمع الدولي 

بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وفي كلمته حول القضية الفلســـطينية، قال: "على الرغم 
من مرور أكثر من سبعة عقود على نكبة عام 1948، وأكثر 
من خمســـة عقود على احتالل إسرائيل لألراضي العربية 
في عام 1967، إال أن القضية الفلســـطينية ما زالت تراوح 

مكانها". وأوضح أن القضية الفلســـطينية ما زالت "دون 
أي حل في ظل غياب أفق واضح للتسوية السياسية في 
المنطقة، خاصة مع تقويض حل الدولتين، وعدم التعامل 

بجدية مع أطروحات مبادرة السالم العربية".
وتابـــع: "بل يمكـــن القـــول إن األوضـــاع فـــي األراضي 
الفلســـطينية المحتلة قد شهدت تدهورا مطردا نتيجة 
العديد من الممارسات اإلسرائيلية مثل عمليات التوسع 
االســـتيطاني عبر هـــدم المنـــازل وتدميـــر الممتلكات 
الفلســـطينية ومصادرتها، وإقامة وحدات اســـتيطانية 
جديدة". ولفت النظر إلى "عزل مدينة القدس عن محيطها 
العربـــي، واإلعالن عن خطة إلغالق جميع منشـــآت وكالة 
األونروا في القدس الشرقية، واالقتحامات المتكررة للحرم 
الشريف، باإلضافة إلى استمرار الحصار اإلسرائيلي على 

قطاع غزة".

مصر: لن ينعم الشرق األوسط باألمن دون تحرير فلسطين والجوالن

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/هاني سعدي رجب القصاص ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801595794  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

قوات االحتـــالل والجرافات بعد عمليـــة الهدم في »أبو 
النوار« إلى تجمع »أبو هندي« المجاور وهدمت مسكنين، 

بحجة عدم وجود تراخيص.
ويتهدد هـــذه التجمعات البدوية الفلســـطينية خطر 
اإلخالء من قبل ســـلطات االحتالل التي تسعى لتهجير 
ســـكانها مـــن أراضيهـــم لصالـــح مخطـــط المشـــروع 
االســـتيطاني المعروف بـ »ايه 1«، والذي من شـــأنه أن 
يفصل جنوب الضفة عن شمالها، ويحكم السيطرة على 

مدينة القدس.
كما جّرف مســـتوطنون، يوم أمس، مســـاحات شاسعة 
لشق طريق جديدة قرب مســـتوطنة »ايتسهار« جنوب 

نابلس.
وقال مســـؤول ملف االستيطان غسان دغلس، إن جرافة 
تابعة للمستوطنين شرعت بأعمال تجريف لشق طريق 
جديدة خاصة بالمســـتوطنين بهدف االســـتيالء على 
مئات الدونمات الزراعية من أراضي المواطنين في قرية 

بورين جنوب نابلس.
وأضـــاف دغلـــس، أن ذلك يأتي كمرحلـــة أولى ومن ثّم 
القيام ببناء عشـــرات المنـــازل الخاصة للمســـتوطنين 
عليها، مشيًرا إلى أن المنطقة المستهدفة تقع بمحاذاة 

منزل المواطنة أم ايمن صوفان.

وفي سياق آخر، أصيب أمس عدد من المواطنين بحاالت 
اختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
في مخيم العروب شـــمال مدينة الخليل جنوب الضفة 

الغربية المحتلة.
وأفاد شهود بأن جنود االحتالل اقتحموا المخيم وفتشوا 
عدة منازل فيه، ما أدى الندالع مواجهات أطلقت خاللها 
قوات االحتـــالل الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز 

المسيل للدموع صوب المواطنين.
وأشـــاروا إلى أن ذلك تســـبب بإصابة عدد منهم بحاالت 

اختناق، جرى عالجهم ميدانًيا.
اقتحام الأق�صى

إلى ذلك، اقتحم عشـــرات المســـتوطنين، أمس، باحات 
المســـجد األقصـــى المبارك، مـــن جهة بـــاب المغاربة، 

بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت دائرة األوقاف اإلســـالمية في القدس، في بيان 
مقتضب، بـــأن »60 متطرفا اقتحموا المســـجد األقصى 

اليوم بحراسة الشرطة اإلسرائيلية«.
وتواصل شرطة االحتالل التضييق على دخول المصلين 
إلـــى األقصى، وتحتجـــز بعض هوياتهم عنـــد بواباته 
الخارجيـــة، كما تمنع دخول عشـــرات النســـاء والرجال 

للمسجد منذ فترة.

ويتعرض المســـجد األقصى يومًيا )عـــدا يومي الجمعة 
والســـبت( لسلســـلة اقتحامـــات وانتهـــاكات من قبل 
المســـتوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، علًما أن شرطة 
االحتالل تســـمح لهم باقتحامه علـــى فترتْين صباحية 

ومسائية.
اعتداءات بغزة

أما في قطاع غزة، فقد أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
مســـاء أمس، عدًدا من قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه 
أراضي المواطنين شـــرقي محافظـــة خانيونس جنوبي 

قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا بإطالق جنود االحتالل عدًدا من قنابل الغاز 
ُتجاه األراضي المحاذية للسياج األمني القريبة من بوابة 
كيبوتس »كيسوفيم« شرقي بلدة القرارة، الفًتا إلى عدم 

اإلبالغ عن وقوع إصابات.
وذكر المراســـل أن جنود االحتالل أطلقوا في وقٍت الحق 
عدًدا آخر من قنابل الغاز تجاه األراضي الزراعية شـــرقي 

بلدة عبسان شرقي المحافظة.
ويطلـــق جنود االحتالل بشـــكل يومـــي الرصاص الحي 
وقنابل الغاز المســـيل للدموع صوب أراضي المواطنين 
شـــرقي محافظات القطاع في انتهاك متكرر لتفاهمات 

اتفاق التهدئة الذي رعته مصر واألمم المتحدة.

القاهرة/ االستقالل:
أعلن اتحاد الصحفيين العرب، إرسال بالغ رسمي إلى المدعية 
العامـــة للمحكمة الجنائيـــة الدولية فاتو بنســـودة، من أجل 
فتح تحقيق فوري في االعتداءات اإلســـرائيلية الخطيرة على 

الصحفيين.
وقـــرر االتحاد خالل اجتماع األمانة العامة، في مدينة الرياض، 
البدء بخطـــوات عملية مع نقابة الصحفيين الفلســـطينيين، 
بغية التوجه لمحاكم دولية ضد الجرائم التي يرتكبها جيش 

االحتالل اإلسرائيلي بحق الصحفيين.
واستنكر االتحاد في بيان أصدره، األربعاء، الجرائم اإلسرائيلية 
المتكررة بحـــق الصحفيين، والتي كان آخرها إطالق النار على 

المصور الصحفي معاذ عمارنة الشـــهر المنصرم، ما أدى إلى 
فقدانـــه البصر في عينه اليســـرى، مشـــيرا إلـــى أن معاذ هو 
الصحفي الثالث الذي فقد عينه برصاص االحتالل بعد عطية 

درويش الذي فقدها العام الجاري، وأحمد اللوح عام 2014.
وأشـــار االتحاد إلى أن القـــرار )2673( الصـــادر عن الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في 9 كانون األول/ديســـمبر عام 1970، 
يؤكد ضرورة الحماية الدوليـــة للصحفيين في أوقات الحرب، 
ويدعو الدول األعضاء الحترام حقوق الصحفيين والمؤسسات 
اإلعالمية، باعتبار أن االعتداء عليهم مخالفة للمواثيق الدولية، 
ومعاهدات جنيف الثالثة والرابعة، والبروتوكول األول الملحق 

بها.

وحـــث اتحـــاد الصحفييـــن العـــرب، ونقابـــة الصحفييـــن 
الفلســـطينيين، المجتمـــع الدولـــي علـــى اتخـــاذ اإلجراءات 
المناسبة والفورية، لضمان سالمة الصحفيين الفلسطينيين.

وطالـــب االتحاد والنقابـــة، المديرة العامة لليونســـكو، بإدانة 
االعتـــداءات الخطيرة على الصحفيين، بمـــا فيها إطالق النار 
علـــى الصحفي عمارنة، داعين مجلس حقوق اإلنســـان التابع 
لألمم المتحدة إلى إرســـال لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين، 

للتحقيق في هذه االعتداءات.
كما شـــددا علـــى ضرورة قيام مقـــرر األمم المتحـــدة الخاص 
المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، بزيارة رســـمية إلى 

فلسطين.

ودعيـــا مقرر األمم المتحدة الخاص بفلســـطين مايكل لينك، 
للتحقيـــق بالجرائم التي يرتكبها االحتالل اإلســـرائيلي ضد 
الصحفييـــن، وتقديم تقرير لرئيس مجلس حقوق اإلنســـان، 
وأمين عام األمم المتحـــدة، وحثهم على اتخاذ قرارات صارمة 

بحقه.
وكانت نقابة الصحفيين الفلســـطينيين وثقت أكثر من 650 
اعتداء إسرائيليا ضد الصحفيين منذ بداية العام الجاري، من 

ضمنها 150 إصابة بالرصاص.
وأبلغت النقابة عن 813 اعتداًء خالل العام المنصرم، أدت إلى 
استشـــهاد الصحفيين ياســـر مرتجى، وأحمد أبو حسين في 

قطاع غزة .

رام الله/ االستقالل:
فاز فريق فلسطين الطالبي المشارك في أولمبياد العلوم العالمي المقام في قطر بالمركز 

األول في مسابقة األفالم التعليمية عن فيلم بعنوان "التنمية المستدامة".
يذكــــر أن األولمبياد يتضمن مســــابقات في مجاالت العلوم )األحيــــاء، والفيزياء، والكيمياء( 
ويســــتمر حتى 12 من الشهر الجاري. وحصل الفيلم، حســــب بيان لوزارة التربية والتعليم، 
األربعاء، على المركز األول بالمنافســــة مع 70 دولة مشــــاركة فــــي األولمبياد، إذ ضم الفريق 
الطالبــــي كاًل من الطلبة: عهد العارضة، وميرا عمار، وتاال فهد، ورايق غانم، ومصطفى صنوبر، 
وعبد الرحمن شفيع، بقيادة المشرفين التربويين: مراد عبد الغني، وأحمد جبر، وفيحاء البحش.
وفي هذا الســـياق، بـــارك وزير التربية والتعليم د. مروان عورتانـــي هذا الفوز، مؤكدًا ما 
يحمله الطلبة الفلســـطينيون من أفكار إبداعية ملهمـــة، وكذلك االهتمام الذوي توليه 
الوزارة لتعزيز البيئة المحفزة التي تبرز مواهب الطلبة وإبداعاتهم. ُيشار إلى أن الفريق 

الفلسطيني سيشارك خالل األيام المقبلة في مسابقات العلوم ضمن هذا األولمبياد.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال جدعون ســـاعر أحد أبرز قادة حزب الليكود والمنافس الرئيس لبنيامين نتنياهو، 

إن الحزب سينهار في حال جرت انتخابات ثالثة.
وشدد ســـاعر في تصريحات نشـــرها موقع صحيفة معاريف العبرية، األربعاء، على 
ضرورة إجراء انتخابات تمهيدية داخلية للحزب استعداًدا إلجراء انتخابات إسرائيلية 
ثالثة. وقال "ســـيكون هناك انهيار لحزب الليكود إن لم تجـــر انتخابات داخلية، أي 
ترتيب لحكومة وحدة أفضل بكثير من الذهاب إلى االنتخابات، األمر يتعلق بشـــعب 

بات يعيش كابوًسا بسبب االنتخابات التي ال نهاية لها".
وأشـــار إلى أنه ســـيدعم أي اقتراح لتجنب انتخابات ثالثة. داعًيا الكل اإلســـرائيلي 
إلى مفاوضات جادة لتشـــكيل حكومة وتجنب االنتخابات. ويرغب ساعر في منافسة 

نتنياهو على رئاسة الحزب لكي يقود الليكود في االنتخابات المقبلة.

ساعر: الليكود سينهار 
إذا جرت انتخابات ثالثة

فلسطين تحصد المركز األول في 
مسابقة األفالم التعليمية بقطر

اتحاد الصحفيين العرب يرسل بالغًا رسميًا لـ »الجنائية« للتحقيق في اعتداءات االحتالل ضد الصحفيين

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشـــفت مصادر إعالميـــة عبرية النقاب عـــن أن جيش 
االحتالل اإلســـرائيلي، أجرى مؤخرا أربعة تمارين واسعة 
النطاق وذات مغزى في المنطقة الشـــمالية على الحدود 

مع لبنان وسورية.
وذكرت اإلذاعة العبرية الرســــمية أمس، أن التمارين تأتي 
بهدف تحســــين جهوزية القوات اإلسرائيلية، لمواجهة 
التهديدات التي تحدق بـ"إســــرائيل" فــــي هذه الجبهة. 
وأوضحت أن الســــيناريو المشــــترك لهــــذه التمارين كان 
فرضية وقوع حادثة أمنيــــة مواجهة على غرار ما جرى في 
حادث إطالق صاروخ "كورنيت" الموجه على مركبة عسكرية.

وأقـــرت جيش االحتالل، في أيار/مايـــو الماضي، بتعرض 
احدى مركباته العســـكرية، قرب الحدود الشرقية لقطاع 
غزة، لقصف بصـــاروخ من نوع "كورنيـــت"، تبنت اطالقه 

"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".
وأوعزت قيادة الجيش إلى القادة الميدانيين بالعمل على 
تقليص وقت الرد على أي حادثـــة أمنية وتعزيز القوات 
المنتشـــرة على امتـــداد الجبهة وجبايـــة ثمن باهظ من 

منظمة حزب الله فور وقوع مثل هذا الحادث.
ويرى محللون في األجهزة األمنية اإلســـرائيلية أن "حزب 
اللـــه" يعمل على تســـريع رده علـــى أي حادثة يعتبرها 
تســـتحق الـــرد، وأن المنظمة لن تنتظر أياما أو أســـابيع 

لتنفيـــذ ردها كمـــا كان في الماضي وأنها تســـعى للرد 
فورا بواســـطة القناصـــة أو إطالق الصواريـــخ والطائرات 
المســـيرة الصغيرة وقالت مصادر أمنية إســـرائيلية إن 
األجهزة األمنية غيرت مؤخرا من نمط تفكيرها بالنســـبة 
لهـــذه التهديـــدات وأنها أوجدت معادلـــة جديدة على 
الحدود الشمالية سيتم بموجبها الرد للتو على أي تهديد 
محتمـــل. ويجـــري الجيش اإلســـرائيلي عـــادة  مناورات 
عسكرية مختلفة بحرية وأخرى جوية خالل العام، يهدف 
من خاللها إلى التهيؤ لمواجهة اندالع حرب في جبهتي 
الشـــمال والجنوب، كما يتدرب الجيش على كيفية إخالء 

مستوطنين إسرائيليين خالل ساعات الحرب.

االحتالل ُيجري )4( تدريبات تحاكي وقوع حوادث أمنية محتملة بالشمال

رام الله/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء، عن عدد من العجول المحتجزة لديها منذ قرابة شهر، كإجراء 
عقابي إلجبار الحكومة الفلســـطينية على العدول عن قرارها باعتماد االستيراد المباشر، عوضا عن التجار 
اإلســـرائيليين. وقال الوكيل المساعد للقطاع االقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، في حديث لوكالة 
األنباء الرسمية، إنه جرى إدخال 500 رأس من العجول إلى سوق الضفة الغربية، من أصل 5 آالف احتجزها 
االحتالل منذ قرابة شهر، ومنع إدخالها إلى الضفة وغزة. وأضاف أبو لبن، أنه من المفترض أن يتم نقل 3 
آالف رأس من العجول إلى الضفة، وألفين إلى قطاع غزة خالل األيام المقبلة، األمر الذي ســـينعكس على 
ســـعر لحم العجل في السوق، بحيث تنخفض التكاليف وبالتالي سعر أقل للمستهلك، ألن هامش الربح 

الذي يأخذه التاجر اإلسرائيلي سيعود لصالح التاجر الفلسطيني.

سلطات االحتالل تفرج عن عدد 
من العجول المحتجزة لديها

الحتالل يهدم..
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بنسلفانيا / االستقالل:
اتهم ممثلو االدعاء العام في والية بنســــلفانيا األمريكية سيدة بقتل 
طفلتهــــا، التي ال يتجاوز عمرها 4 ســــنوات وابنهــــا البالغ من العمر 8 

سنوات.
وكانت ليزا سنايدر )36 عامًا( قد أبلغت الشرطة عن العثور على طفليها 
المتوفيين في الطابق الســــفلي، وزعمت فــــي اتصالها مع الطوارئ أن 
ابنها شنق نفسه بسبب تعرضه للبلطجة والتنمر، وأنه أخذ شقيقته 

معه “ألنه ال يريد الذهاب لوحده”.
وأعلن المدعون في مقاطعة بيركس عن اعتقال سنايدر يوم االثنين، 

بعد أن تم القبض عليها في منزلها.
وقال محامي المقاطعة جون آدمز في مؤتمر صحافي: “كان هذا حادثًا 

مروعًا ومأساويًا”.
ونقلت الصحيفة عن آدمز قوله إن “األطفال في ســــن الثامنة، بشكل 

عام، ال ينتحرون بالطبع، لقد كانت لدينا أسئلة على الفور”.
والحظ المحققون، ايضا، أن الســــيدة لم تحاول الرجوع للطابق السفلي 
بعد اتصالها برقم الطوارئ، وقال: “نعلم جميعًا بأن أي أم ســــتحاول 

كل جهد ممكن إلنقاذ أوالدها، ولكن لم يتم ذلك في هذا الموقف”.
ووفقــــا لوثائق المحكمة، حدثت الجريمة بعد يوم واحد فقط من قيام 
المتهمــــة بالبحث في محــــرك “غوغل” عن الطريقــــة الفعالة إلعدام 

شخص.

قتلت طفليها 
وزعمت انتحارهما

) APA images (      فل�سطينية تعمل مبهنة »بيع ال�سمك« يف مدينة غزة

واشنطن/ االستقالل:
توفـــي طفـــل أمريكي عندمـــا دخل وســـط النيران 
المندلعة في منزل عائلته إلنقاذ كلب العائلة األليف، 
أثناء انشغال والديه بإطفاء الحريق. وأفادت صحيفة 
»نيويورك بوســـت« أن عائلة لوكي نيكولي شـــارب 
فقـــدت طفلها البالـــغ من العمر »23 شـــهًرا« عندما 
انشـــغلوا عنه وحاولوا إطفاء النيـــران المندلعة في 

منزلهم.

وتم العثور على الطفل ميتـــا بجوار الكلب المتفحم 
جراء النيران، بعد إخماد الحريق بساعات.

والالفت للنظر أن كورتس شـــارب والد الطفل نشـــر، 
مســـاء األحد، علـــى فيســـبوك منشـــورا طالب فيه 
األصدقـــاء الذين يريدون المشـــاركة بالجنازة بعدم 
ارتداء اللون األسود، ألن األلوان المفضلة عند طفلهم 
كانت األحمر واألبيض، كما أنهم ال يريدون المزيد من 

االكتئاب بعد تلك الفاجعة.

انقرة/ االستقالل:
قدمت تركيا معيار تغليف واحدًا للسجائر ومنتجات التبغ 
األخرى كجزء من مكافحة التدخين، وفق ما أفادت به وزارة 

الزراعة والغابات، يوم أمس.
ســـتدخل التغييرات في تصميـــم تغليف منتجات 
ا من  التبغ حيز التنفيذ في 5 كانون األول الجاري، وبدًء
ذلك التاريخ، ســـيتم إيقاف إنتاج العبوات الســـابقة، 
في خطوة إليقاف بيع المنتجات الموجودة في العبوة 

القديمة في الســـوق لمدة شـــهر آخر، حتى 5 يناير/
كانون الثاني 2020، وبعد ذلك ســـيتم إيقاف بيعها 

. »RIA »تماًما، بحسب وكالة
تجدر اإلشـــارة إلى أن الطرود الجديدة ستحتوي بالضرورة 
على عالمات تحذيرية مـــن مخاطر التدخين، باإلضافة إلى 
صـــور لها عواقب التدخين، والتي ســـتغطي ما يصل إلى 
85% من المســـاحة الموجودة فـــي مقدمة العبوة و%50 

على الظهر.

وفاة طفل أميركي أثناء محاولته إنقاذ كلبهتركيا تفرض شروطا جديدة لتغليف السجائر

االستقالل/ وكاالت:
أثبتت الدراسات أنه يمكن للموسيقى حماية 
المتضررة  المــــاء  المرجانية تحت  الشــــعاب 
نتيجة ارتفاع درجة حرارة المحيط، وذلك بعد 
أن وجد العلماء أن تشغيل الموسيقى وسط 
الشعاب المرجانية يجذب إليها األسماك، ما 

يعزز بيئة الحياة من حولها.
وتوصل الباحثون فـــي جامعة جيمس كوك 
األسترالية والمعهد األسترالي لعلوم المعرفة 
والبحـــار أن نشـــر مكبرات الصـــوت حول بقع 
الشعاب المرجانية الميتة، أو ما يعرف بعملية 

»التخصيـــب الصوتي«، سيســـاعد في إنقاذ 
الشعاب من خطر االحتباس الحراري الذي أثر 

سلبا على المحيطات في جميع أنحاء العالم.
وقال تيــــم جــــوردون، طالب الدكتــــوراه في 
جامعة إكســــتر، والمؤلف الرئيسي للدراسة: 
»تعد األســــماك عامل مهم بالنسبة للشعاب 
المرجانيــــة لتعمل كنظم بيئيــــة صحية. إن 
زيادة أعداد األسماك بهذه الطريقة يمكن أن 
يســــاعد في بدء عمليات التعافي الطبيعية، 
مما يتصدى للضرر الذي نراه على العديد من 

الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم«.

ونشــــر جوردن تغريدة عبر حسابه الشخصي 
على التويتر يوضح فيه أهمية هذه الدراسة 
في إنقاذ الشعب المرجانية في قاع المحيط، 
وأرفق مقطــــع فيديو يوضح فيــــه آلية عمل 

الشعب المرجانية.
 ووجدت الدراســــة أن بث صوت الموســــيقى 
حــــول الشــــعاب المرجانية، ضاعــــف أعداد 
األســــماك التي تصل إلى تجمعات الشعاب، 
وهو عامل مهم لتنظيفها وخلق مســــاحات 
لنموها والحفاظ علــــى نظام بيئي صحي من 

حولها.

لندن/ االستقالل:
عاد "بالمرســـتون" القط المحبوب الذي يقيم فـــي وزارة الخارجية البريطانية للعمل، بعد 
توقف دام ســـتة أسابيع للتعافي من "التوتر" الذي بدا عليه، كما الحظ موظفو الخارجية 

البريطانية .
قضى القط إجازته في منزل السكرتير الخاص للسفارة قبل عودته لعمله، بحسب موقع "فوكس 

نيوز".
ونشـــر موظفو الخارجية من باب الدعابة على الحســـاب الشخصي للقط "مرستون" على التويتر: 
"يسعدني أن أعلن أنني سوف أعود لواجباتي كرئيس جهاز مكافحة الفئران في الخارجية هذا 

األسبوع!".
 والجدير بالذكر أن الحســـاب الشـــخصي للقط "مرســـتون"، الموظف الحكومي لـــدى الخارجية 

البريطانية، على موقع التواصل االجتماعي التويتر يمتلك ما يقارب مائة ألف متابع.

دراسة: الموسيقى الحل األمثل إلنقاذ الشعاب المرجانية قط يعود للعمل في الخارجية البريطانية

بيروت/ االستقالل:
عثر علماء على حفريات ألنواع جديدة من الديناصورات 

الطائرة، عاشت في لبنان منذ 59 مليون عام.
وأشـــار العلماء إلى أن الحفريات تنتمـــي إلى فصيلة 
»التيروصورات«، وهي من أكثر الديناصورات المجنحة 
شيوعا، حسبما نشرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

وعاشت أغلب هذه الفصيلة على القشريات من شبكة 
كبيرة من الشعاب المرجانية، ويعتقد أنها سافرت إلى 

الصين.
وقال مايكل كالدويل، عالـــم الحفريات بجامعة ألبرتا: 

»تنـــوع هذه الحيوانات أكبر بكثيـــر مما يمكن تخيله، 
ومن المحتمل أن يكون حجمها أكثر تنوعا مما سنكون 

قادرين على اكتشافه«.
وتعود الحفريات المكتشفة حديثا إلى أول »تيراصور« 

كامل في لبنان.
وتم اكتشاف الحفريات  قبل نحو 15 عاما، لكن العلماء 
استغرقوا ســـنوات لتحليلها بالكامل، ويتم االحتفاظ 
بهذه الحفريات حاليا في متحف المعدنيات المعروف 
باســـم »متحف ميم« في جامعة القديس يوسف في 

بيروت.

االستقالل/ وكاالت:
يحلم كثيــــرون بالســــفر إلى وجهــــات يريدون 
زيارتهــــا، بغرض الســــياحة أو زيــــارة األصدقاء 
واألقارب، لكن أسعار تذاكر الطيران عادة ما تقف 

عائقا أمامهم.
لكن مع موسم التخفيضات، من "الجمعة السوداء" 
إلى "االثنين اإللكتروني"، طرحت شــــركات طيران 
عروضــــا ال تصدق على أســــعار تذاكرهــــا، وعلى 

رأسها "فيرجن أتالتنك" البريطانية.
وقالــــت الشــــركة، إنها بإمكان المســــافرين على 
خطوطها شراء تذاكر ذهاب وعودة بقيمة جنيه 

إسترليني واحد.
وأوضحت "فيرجــــن أتالنتك" أنها ســــتمنح عبر 
موقعهــــا 90 تذكرة ذهبية لوجهات ســــفر عدة 

دون أن تحددهــــا، بحيث يجب على من يرغب في 
الحصول عليها زيــــارة الموقع اإللكتروني للبحث 

والشراء قبل النفاد.
وســــيتمتع الحاصلون على هــــذه التذاكر بمزايا 
عدة، منها الحصول على مقاعد مع مسافة مريحة 
لألقدام، وأولوية إنهاء إجراءات الســــفر، حســــبما 

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.
ولتسهيل البحث عن الوجهات ومواعيد الرحالت 
الخاصة تلك التذاكر، نشرت الشركة في حسابها 
على موقع "تويتر" تغريــــدات تحتوي على حيل 

لتوفير الوقت والجهد في البحث.
لكن األمر غير الســــعيد في القصــــة، أن التذاكر 
غير معفاة من الضرائب والرسوم، لكنها مع ذلك 

ستبقى رخيصة الثمن بشكل ال يصدق.

اكتشاف أنواع جديدة من رحالت طيران بجنيه واحد
الديناصورات عاشت في لبنان


