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القدس المحتلة - وكاالت
نش���رت قناة »كان« العبرية  فيلًما وثائقًيا عن محاولة اغتيال 

قادة حماس في غزة في عملية جوية قبل 17 عاًما.
وأج���رت القناة لقاءات مع قادة إس���رائيليين في تلك الفترة، 
حيث جرى التخطيط لتصفي���ة غالبية قادة حماس بغزة عبر 
ضربة جوية على شقة سكنية في حي الرمال بالمدينة صيف 
2003. ومن بين قادة األمن الذين أجريت معهم لقاءات كان 
رئيس الش���اباك في حينها آفي ديخت���ر الذي عبر عن خيبة 

أمل���ه من نتائ���ج العملية قائاًل إن فش���لها س���يكلف األمن 
اإلسرائيلي كثيرًا وعلى مدار س���نوات طويلة، فقد كان األمر 

»ِزفت« عندما فشلنا باغتيالهم.
وبين الوثائقي فش���ل الجيش في تصفية قادة الحركة لخلل 
ف���ي المعلومة التي وصلت الش���اباك والتي أف���ادت بوجود 
الق���ادة في الطابق الثالث من مبنًى س���كني، حيث تبين بعد 
اس���تهداف المبنى بص���اروخ يزن ربع طن بأنه���م كانوا في 

الطابق األول من المبنى ولم يصابوا بأذى.

ديختر: الوضع »زفت« عندما
 فشلنا باغتيال قادة حماس

رام الله/ االستقالل: 
تقّدمت هيئة شؤون األسرى والمحررين الخميس باستئناف لمحكمة االحتالل 

العليا ضد ق����رار محكمة االحتالل المركزية وما تس����ّمى ب�لجنة 
إطالق الّسراح برفض مثول األس����ير المسّن فؤاد الشوبكي )81 

مستوطنون يشعلون إطارات بنابلس 
ويعتدون على مزارعين في الخليل

استئناف ضد قرار رفض 
اإلفراج عن األسير الشوبكي

الضفة الغربية/ االستقالل: 
وضع مس����توطنون، أمس الخميس، »كرفانا« في أراضي بلدة برقة، شمال 
مدينة نابلس، وأشعلوا االطارات إلعاقة حركة المواطنين على طريق جنين 

نابلس بالضفة المحتلة. وأفادت مص����ادر محلية، بأن عدًدا 
من المس����توطنين وضعوا »كرفانا« ف����ي أراضي قرية برقة، 

القدس المحتلة / الخليل /  االستقالل: 
اقتحم عش���رات المس���توطنين الصهاينة صباح 
أم���س الخميس المس���جد األقصى المب���ارك من 
باب المغاربة بحراس���ة أمنية مشددة، وسط قيود 

مفروضة على دخول الفلسطينيين. 
الكامل���ة  الحماي���ة  االحت���الل  ش���رطة  ووف���رت 
ا من  للمس���توطنين أثناء اقتحامه���م لألقصى بدًء
دخولهم عبر ب���اب المغاربة وتجوله���م في أنحاء 

متفرقة من المس���جد، وانتهاء بخروجهم من باب 
السلس���لة.  وبحس���ب مركز معلومات وادي حلوة، 

فإن 2287 مستوطًنا وطالًبا يهودًيا 
خالل  األقصى  المس���جد  اقتحم���وا 

مستوطنون يقتحمون األقصى.. واالحتالل يدمر 
منشآت صناعية وغرفًا سكنية بالخليل و بيت لحم  

أهالي األسرى.. ذكريات أبنائنا 
تبقى منقوصة دون صورة 
تروي عطش شوقنا إليهم

غزة / سماح المبحوح 
قب���ل ليلة واحدة من زيارته، لم ينم الطفل »مجد« ليله الطويل، فتارة يرس���م 

ف���ي مخيلت���ه لحظة اللقاء بنور شمس���ه »والده« ال���ذي أطفأته 
ظلمة الزنازين االس���رائيلية لسنوات طويلة، وتارة أخرى يمسك 

األسير الهندي يواصل إضرابه مع تدهور وضعه الصحي
غزة/ االستقالل: 

يواصل األس���ير مصعب الهندي إضرابه المفتوح 
عن الطع���ام لليوم 73 على التوالي، وقد رفض فّك 

اإلضراب، بعد قرار المحكمة العليا »اإلس���رائيلية« 
تجميد اعتقاله اإلداري، وهو ُيعاني من وضٍع صحي 
مهجة القدس لألس���رى  وقالت مؤسس���ة  صعب. 

والش���هداء، إنه يج���ري  العمل على نقل األس���ير 
المض���رب مصع���ب الهن���دي م���ن 
مستشفى كابالن إلى أحد المشافي 

االحتالل يهدم 165 منزال فلسطينيًا حركات شعبية للتصدي لهدم منازل مرتقب في قلنسوة
في القدس منذ بداية العام الداخل المحتل/ االستقالل: 

م���ع مرور كل دقيقة، تتصاعد ح���دة التوتر ويتعزز 
الشعور بالتهديد، إذ دخلت ثالثة بيوت فلسطينية 

في قلنسوة مرحلة الخطر، بعد انتهاء فترة تجميد 
أوامر الهدم التي صدرت قبل أس���بوع؛ واس���تنفاد 
كافة الوس���ائل القضائية والسياسية والتنظيمية 

المتاحة؛ انطلقت التحركات الش���عبية في المدينة 
بالتعاون مع أصحاب البيوت المهددة 
بالهدم، للتص���دي ألي محاولة هدم 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدمت س���لطات االحتالل »اإلس���رائيلي«، منذ مطلع عام 2019، نحو 165 منزاًل 

فلس���طينًيا في مدينة القدس المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون 
التراخيص، بينما تمتنع عن توسيع مسطحات البناء والمصادقة 

اإلفراج عن األسير حذيفة حلبية 
بعد انتصاره على االحتالل

 13 دولة تغير تصويتها ألول مرة 
ضد مشروع قرار أممي مؤيد لفلسطين

نيويورك / االستقالل: 
غي���رت 13 دولة األربعاء من نم���ط تصويتها في األمم المتحدة 
لصالح »إس���رائيل«، واعترضت على مش���روع قرار س���نوي يؤيد 

القرية السويدية في مرمي 
أمواج البحر والحلول عالقة

غزة/ دعاء الحطاب: 
حكاية قدوم فصل الش���تاء في قطاع غزة أصبحت مقرونة باآلالم 
والمعاناة، والس���يما سكان القرية السويدية الواقعة على شاطئ 

األردن يبحث الموافقة على 
طلبات تملك أراٍض لـ640 غزيًا 0605

م�سرية بنابل�س ت�سامنًا مع �الأ�سري م�سعب �لهندي �مل�سرب عن �لطعام يف �سجون �الحتالل �أم�س  ) وفا (



الجمعة 9 ربيع اآلخر 1441 هــ 6 ديسمبر 2019 م

رام الله/ االستقالل: 
تقّدمت هيئة شؤون األسرى والمحررين الخميس باستئناف لمحكمة االحتالل 
العليا ضد قرار محكمة االحتالل المركزية وما تســــّمى بـلجنة إطالق الّســــراح 
برفض مثول األسير المســــّن فؤاد الشــــوبكي )81 عامًا(، للمثول مجددًا أمام 

اّللجنة.
وكانت محكمة االحتالل قد أصدرت قرارها بتاريخ 20 تشـــرين الثاني/ نوفمبر 
المنصرم، برفض طلب إعادة النظر في إطالق ســـراح األســـير الشوبكي؛ باّدعاء 
"خطورة قضيته وعدم إبدائه الّندم"، علمًا أنها كانت قد رفضت اإلفراج عنه في 

محكمة "ثلثي المّدة" عام 2017.
وأوضح محاميا الهيئة أّنهما طعنا بالقـــرار ألنه مخالف لنّص القانون الّصريح، 
، كما أن 

ّ
ويضع شروطًا إضافية ال إنسانية على األسير الشوبكي دون أي وجه حق

المحكمة تجاهلت سّن األسير وحالته الّصحية المترّدية، باإلضافة إلى تجاهلها 
لمرور سنتين على القرار الّسابق.

يشـــار إلى أن األسير فؤاد الشـــوبكي، من غزة، وهو أكبر األسرى سّنًا، وكانت قد 
)17( عامًا، وهو  اعتقلته ســـلطات االحتالل عام 2006، وحكمت عليه بالّسجن لـ

يعاني من السرطان ومن عّدة أمراض في القلب والمعدة والعيون.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
وضع مستوطنون، أمس الخميس، "كرفانا" 
في أراضي بلدة برقة، شمال مدينة نابلس، 
وأشعلوا االطارات إلعاقة حركة المواطنين 
على طريق جنين نابلس بالضفة المحتلة.

وأفــــادت مصادر محليــــة، بأن عــــدًدا من 
المستوطنين وضعوا "كرفانا" في أراضي 
قريــــة برقــــة، بحمايــــة جيــــش االحتالل، 
وأشعلوا االطارات على الطريق الواصل بين 

جنين ونابلس، إلعاقة حركة المواطنين.
وقال مســــؤول ملف االســــتيطان شــــمال 
الضفــــة غســــان دغلــــس إن عــــددا مــــن 
المستوطنين وضعوا "كرفانا" في أراضي 
قريــــة برقــــة، بحمايــــة جيــــش االحتالل، 
وأشعلوا االطارات على الطريق الواصل بين 

جنين ونابلس، إلعاقة حركة المواطنين.
امس  مســــتوطنون،  الخليل، اعتدى  وفي 
الخميــــس، علــــى مزارعيــــن فــــي قرية أم 
العرايس شرق يطا جنوب الخليل بالضفة 

المحتلة.
وقالــــت مصــــادر محلية، إن مســــتوطني 
مستوطنة "مســــتبي ياثير" المقامة على 

أراضــــي المواطنين شــــرق يطــــا، اعتدوا 
بالضرب على مزارعين من عائلة الجبارين 
فــــي منطقة أم العرايــــس، ومنعوهم من 
حراثة أرضهم لزراعة المحاصيل الشتوية.

ورشـــق مجموعة مســـتوطنين ســـيارات 
المواطنيـــن المارة بالقرب من مســـتوطنة 
"حوميش" جنـــوب جنين، بالحجارة، ما أدى 
لكسر زجاج مركبة أحد المواطنين من يعبد.

عشــــرات  إن  محليــــة:  مصــــادر  وقالــــت 
المســــتوطنين من مستوطنة "حوميش"، 
رشقوا مركبات المواطنين المارة بالحجارة، 
ووجهوا الشــــتائم للمواطنيــــن، وحطموا 

زجاج مركبته.
يذكر أن قــــوات االحتالل أخلت عام 2005 
مستوطنة "حومش"، التي كانت تقام على 
اراضي المواطنين في قريتي برقة وسيلة 

الظهر.
وتشــــهد قرى الضفة المحتلــــة تصاعًدا 
في االعتــــداءات والهجمات التي ُينّفذها 
الفلســــطينيين  بحــــق  المســــتوطنون 
وأراضيهــــم وممتلكاتهم، فــــي ظل اّتباع 
ســــلطات االحتــــالل وقضائــــه سياســــة 
التعامــــي عن هــــذه االنتهــــاكات، فتبدأ 
وتنتهــــي بدون أّية محاســــبة أو عقاب، إذ 
يتعّمد المســــتوطنون تخريــــب األراضي 
واقتــــالع األشــــجار ومنــــع المزارعين من 
الوصول إلــــى أراضيهم، واالعتداء عليهم، 
إضافة إلى ســــرقة ثمار المزروعات وحرق 

المركبات.
 فــــي حيــــن تتعالــــى دعــــوات شــــعبية 
وفصائلية  ُمطالبة بتوفير الحماية لهؤالء 
المواطنين، خالل عملهــــم في أراضيهم، 
وتعزيــــز صمودهم فــــي وجــــه العدوان 

الصهيوني.

مستوطنون يشعلون إطارات بنابلس ويعتدون على مزارعين في الخليل

الضفة الغربية- القدس/ االستقالل: 
شــــنت قــــوات االحتــــالل اإلســــرائيلي، فجر أمس 
الخميس، حملة دهم وتفتيــــش بالضفة الغربية 
والقــــدس المحتلتيــــن، اعتقلت خاللهــــا عدًدا من 
الشــــبان، فيما ســــرقت مبالغ مالية، وزعمت ضبط 

أسلحة.
وقال جيش االحتالل في بيــــان: إن جنوده اعتقلوا 
6 شــــبان خــــالل اقتحامــــات بالضفــــة، حيث جرى 
تحويلهــــم للتحقيق لدى الشــــاباك بدعوى حيازة 
أســــلحة ووســــائل قتالية والمشــــاركة في أعمال 

مقاومة شعبية.
كما صــــادرت قوات االحتــــالل مبالــــغ مالية تقدر 
بعشــــرات آالف الشــــواقل، وذلك بذريعة أن هذه 
األموال تســــتخدم ألنشــــطة "إرهابيــــة"، فيما تم 
اقتحام ورشــــة في بلدة الظاهريــــة جنوب الخليل، 
حيث تم وضع اليد عليها ومصادرة محتوياته، بزعم 

أنها تستخدم لتصنيع أسلحة ووسائل قتالية، على 
حد زعم االحتالل.

وفي القدس، اعتقلت شــــرطة االحتالل بســــاعات 
متأخرة من الليل الفتى حمزة أبو اسنينة )16 عاما(  

خالل مواجهات في حي بطن الهوى ببلدة سلوان.
وأفــــاد مركز معلومــــات وادي حلــــوة، أن مواجهات 
شــــهدها حي بطن الهــــوى، عقب اقتحــــام قوات 
االحتــــالل المنطقة تزامنا مع تواجــــد مجموعة من 

الشبان والفتية يجلسون في المكان.
وقامت قوات االحتالل باســــتفزاز المتواجدين دون 
ســــبب، ثم أطلقت القنابل الصوتيــــة باتجاههم 
لتفريق تجمعهم، كما استخدمت الرصاص الحي 
واألعيــــرة المطاطيــــة والقنابل الصوتيــــة بصورة 

عشوائية في الحي.
واعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان منهم شقيقان 

من بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قــــوات معززة من جيش 
االحتــــالل داهمت بلدة حزمــــا، واقتحمت عددا من 

المنازل.
وأضافت المصادر أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب 
يحيى مأمــــون صبيح، والشــــقيقين محمد حابس 
صبيح وحمادة حابس صبيــــح، بعد مداهمة منازل 

ذويهم وتفتيشها.
كما اعتقلت قوات االحتالل، األربعاء، التاجر مسعد 
ســــليمان ســــلمان ارقيبة )44 عاما( من سكان رفح 
جنوب قطاع غزة، وذلك أثناء ســــفره عبر معبر بيت 
حانون/إيرز شــــمال قطــــاع غزة، حيث تــــم إيقافه 
واستجوابه والتحقيق معه ومن قم اعتقاله، حسبما 

أكد االرتباط الفلسطيني.
وبذلــــك يرتفع عدد المواطنين من قطاع غزة الذين 
تم اعتقالهم على حاجز بيت حانون/إيرز منذ مطلع 

العام الجاري إلى 12 مواطنا، بينهم 9 تجار.

اعتقاالت »إسرائيلية« بالضفة 
والقدس وسرقة أموال ومصادرة ورشة

استئناف ضد قرار رفض 
اإلفراج عن األسير الشوبكي

جنين/ االستقالل: 
هـــددت مخابرات االحتـــالل اإلســـرائيلي أمس 
الخميس، ذوي مطارد في بلدة بير الباشا جنوبي 
مدينة جنين شـــمالي الضفـــة الغربية المحتلة 

بتصفيته إن لم يسلم نفسه.
وقالت مصادر محليـــة إن ضابط مخابرات اقتحم 
منزل األسير المحرر عدي تيسير غوادرة في البلدة 

وفتشه، وحين لم يجده أخبر والده أنه إن لم يسلم 
نفسه فسيتم وضعه على قائمة التصفية.

وأضافت أن الجنود اقتحمـــوا منازل أبناء عمومة 
غوادرة في البلدة وفتشوها ولم يجدوه.

وكان جنـــود االحتالل نفذوا أكثر من عملية دهم 
مؤخًرا في إطار البحث عنه، وفتشـــوا منازل أقاربه 

مراًرا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال زعيم حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان  
أمس الخميس إن فرص تشكيل حكومة وحدة 
أو حكومة ضيقة تالشـــت، مشيًرا إلى أن »األمور 
تســـير نحو جولة انتخابـــات ثالثة« في أقل من 

عام.
وأضاف ليبرمان في حديث لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت« أن مســـؤولية الذهاب نحو انتخابات 
جديدة ملقاة على عاتق رئيس حكومة االحتالل 
اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو وزعيم تحالف 
أبيـــض-أزرق بينـــي غانتس؛ لرفضهـــم رؤيته 

لتشكيل حكومة وحدة موسعة.
وذكر ليبرمـــان أنه التزم بوعوده قبل االنتخابات 
األخيـــرة وبعدها، وهي االنضمام لحكومة وحدة 
موســـعة، الفتًا إلى أن »حكومة ضيقة لن تكون 
قادرة على اتخاذ قرارات اســـتراتيجية وبعيدة 

المدى«.
في حيـــن يأتي هذا التصريح قبل أســـبوع من 
انتهاء المهلة النهائية لتشكيل الحكومة، وهي 
األربعاء المقبل، وبعدها ســـيتم حل الكنيست 
والدعوة النتخابات مبكرة قد تجري في الخامس 

والعشرين من فبراير/ شباط المقبل.

االحتالل يهدد ذوي مطارد 
جنوب جنين بتصفيته

ليبرمان: ذاهبون نحو انتخابات ثالثة
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فما إن أزاح الليل عتمته، وأرسلت الشمس 
أشـــعتها الذهبية الى األرض الســـليبة، 
بـــدأ الطفل مجد عبـــد الكريـــم الريماوي 
)6أعوام (، بارتـــداء أجمل ثيابه والكوفية 
الفلسطينية تزين عنقه الصغير، وبسرعة 
البرق أمســـك بيـــدي والدته للقـــاء والده 
األسير عبد الكريم، ولسان حاله يردد" يلال  
يا ماما بســـرعة، بدنا نشـــوف بابا ونلعب 
معـــه ونتصور"، دون ان يعلم ان االحتالل 

يجرم الصورة لوالده االسير. 
بعد عشر دقائق فقط "المهلة المخصصة 
للزيارة"، وقف "مجد" متحمسا يرتب ثيابه 
ســـائال والديه بكلماته البريئة " قميصي 
حلو، شعري مرتب وال الء"، ودون أن يسمع 
اإلجابة حاول ببراءته التقاط صور تذكارية 
تجمعه مع والده، لكن الســـجان منعه من 
التقاط الصورة ونهره, والطفل ينظر إليه 

ببراءته ويتساءل في نفسه .. لماذا؟!. 
أم المجـــد تتحدث والدموع حبيســـة في 
مقلتيها عن حماس طفلها واســـتعداده 
لزيارة والـــده والتقاط صور تذكارية معه، 

وهي أمنيته طالما حلم بها.
وأوضحت لـ"االســـتقالل "  أن طفلها مجد 
ولـــد من نطفة مهربة بالعام 2013 ، وبعد 
تجاوزه العام والنصـــف اعترف االحتالل 
به وســـمح له بزيـــارة والـــده ، ومنذ ذلك 
الحين لم يحظ بصورة واحدة يحتفظ بها 

للذكرى . 
يذكـــر ان رفـــض التقاط صـــور وتوثيق 
لحظـــات تجمـــع األســـرى بذويهم صدر 
عن مصلحة إدارة الســـجون اإلســـرائيلية 

"شـــاباص" فالقرار يقضى بحظر األسرى 
األمنيين الفلسطينيين من التقاط الصور 
التذكارية مع عائالتهـــم خالل الزيارات. 
وذكرت القناة العبرية السابعة, أن القرار 
جاء في أعقاب نشـــر صورة لألســـير عمر 
العبد بزعـــم  تنفيذ عمليـــة قتل لثالثة 
"حلميش"،  مغتصبـــة  في  مســـتوطنين 
زيارتها  بوالدته خـــالل  لصورة تجمعـــه 

للسجن مؤخرا . 
وجاء القرار اســـتجابة لضغط من منظمة 

"إم ترتســـو" اإلســـرائيلية التـــي دعـــت 
مصلحة الســـجون لمنع تكـــرار ذلك بعد 
وصول الصور إلى عائالت المســـتوطنين 
القتلى,  ورؤيتهم لالبتســـامة على جبين 
األسير العبد ، حاصرا أمر التقاط الصور مع 
أقرباء يعانـــون من أمراض مزمنة وخطيرة 
فقط ، عبـــر مصور من مصلحة الســـجون 
إخراج  وسيدفع األسير مقابلها وسيحظر 

الصور إلى خارج السجن.
يذكـــر أن األســـير الريماوي)42عامًا( من 

ســـكان بلدة بيت ريما قضـــاء مدينة رام 
الله، أنهى عامه الثامن عشـــر في سجون 
االحتـــالل الصهيونـــي ، ودخـــل عامـــه 
التاسع عشـــر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 
حكمـــا  األســـير  ويقضـــى   .2000/6/18
بالســـجن الفعلي مـــدة 25 عاما ، بتهمة 
انتمائه ونشاطه في خاليا تابعة لكتائب 
شـــهداء األقصـــى وتنفيـــذه عمليـــات 
مقاومـــة ضد االحتالل ، وهـــو متزوج وأب 
البنه تتســـاوى سنوات عمرها مع سنوات 

اعتقاله ، كما رزق بطفلـــه مجد في العام 
2013 عبر النطف المهربة.

قرار ظامل
المتحدث باســـم هيئة شـــؤون االســـرى 
والمحرريـــن حســـن عبد ربـــه وصف قرار 
بحرمان  القاضـــي  االســـرائيلي  االحتالل 
األسرى من التقاط صور مع عائالتهم , أنه 
قرار جائر يقضي بحرمان االسرى وذويهم  
مـــن توثيق ذكريـــات تجمع األســـير مع 
عائلته ، واصفا القرار بالظالم والعنصري. 
وأوضح عبد ربه في حديثه لـ"االستقالل " 
أن القرار يضاف لسلسلة القرارات الجائرة 
التي يتعمد االحتالل االسرائيلي فرضها 
بغـــرض تضييـــق الخناق على األســـرى 
وذويهـــم  ، مبينـــا أن التقاط صور ما بين 
األســـير وأفراد عائلته حق انتزعه األسرى 
بعد نضاالت الحركة األســـيرة, وبخوضها 
اضرابـــات مفتوحة عن الطعـــام و معارك 
مـــع ادارة مصلحة الســـجون الصهيونية 
. وأشـــار إلـــى أن القرار يشـــكل انتهاكًا 
صارخـــًا وتعديًا لحق من حقوق األســـرى 
التي كلفتها كافة المواثيق والمعاهدات 
الدوليـــة .  ولفـــت إلـــى معاناة األســـرى 
وعائالتهم أثنـــاء الزيارة تتفاقم ، خاصة 
عمليـــة التواصـــل التـــي تتم مـــن خالل 
حاجز بالســـتيكي يفصل بينهما, أو عبر 
يتجسس  والذي  للهاتف  اســـتخدامهم 
االحتـــالل عليه, ويســـتمع للمكالمة بين 
االسير وذويه, وهذه الزيارة تقيد الحديث 
الفلســـطيني وذويه, ألنهما  االسير  بين 

يعلمان أن االحتالل يتلصص عليهما . 

الصورة فعل مجرم لدى »إسرائيل«
أهالي األسرى.. ذكريات أبنائنا تبقى منقوصة دون صورة تروي عطش شوقنا إليهم

غزة / �سماح املبحوح 
قبل ليلة واحدة من زيارته، مل ينم الطفل »جمد« 
ليله الطويل، فتارة ير�سم يف خميلته حلظة اللقاء 

بنور �سم�سه »والده« الذي اأطفاأته ظلمة الزنازين 
الإ�سرائيلية ل�سنوات طويلة، وتارة اأخرى مي�سك 
بهاتف��ه املحم��ول لإف��راغ م�س��احة كافية ل�س��ور 

جديدة �سيلتقطها اأثناء لقائه مع بطله الفذ » كما 
ي�س��ميه"، لعله يرتوي من عط�ش �سوقه اإليه كلما 

تلهفت عينه لروؤيته. 

غزة/ االستقالل: 
يواصـــل األســـير مصعب الهنـــدي إضرابه 
المفتـــوح عن الطعام لليوم 73 على التوالي، 
وقد رفض فـــّك اإلضراب، بعد قرار المحكمة 
العليا "اإلسرائيلية" تجميد اعتقاله اإلداري، 

وهو ُيعاني من وضٍع صحي صعب.
مهجة القدس لألســـرى  وقالت مؤسســـة 
والشهداء، إنه يجري  العمل على نقل األسير 
المضـــرب مصعب الهندي من مستشـــفى 
كابالن إلى أحد المشافي في محافظة نابلس 

حسب ما نقلته محامية األسير.
بدورها، قالت عائلة األسير: إدارة مستشفى 
"كابـــالن" أخلت مســـؤوليتها عـــن مصعب 
وطلبت نقله من المستشفى بعد رفضه أخذ 

العالج.
وشّددت على أن "هذا ال يعني أن هناك قراًرا 
باإلفراج عنه وهو مضـــرب عن الطعام حتى 

اللحظة".
هذا وحـــّذرت هيئة شـــؤون األســـرى من خطورة 
الوضع الصحي لألسير الهندي الصحي، ومن اتخاذ 
االحتالل قراًرا بتغذيته قسرًيا، لما في ذلك خطورة 

محتملة على حياته.
وبّينت الهيئة أن الهنـــدي رفض فك إضرابه ألن 

قرار اعتقالـــه إداريا لـــم ينته، والقـــرار كان فقط 
بتجميد االعتقـــال اإلداري وهذا يعني فك قيوده 

للعالج، وخضوعه لحراسة المستشفى.
ويعانـــي األســـير الهندي من حالة هزال شـــديد 
وخلل في وظائف الجســـم، وهو ما استدعى نقله 
إلى مستشفى " مدني" قبل ثالثة أيام بعد وقوعه 

أرضا وفقدانه الوعي.
ويرفض طوال فترة إضرابه تناول أي مدعمات 
أو الخضوع للفحص الطبي، وهو ما فاقم حالته 
الصحية األمـــر الذي أجبر االحتالل التخاذ قرار 

التجميد حتى يتم تقديم العالج له.
وكشفت هيئة األسرى أن لجنة طبية ستجتمع 
مســـاًء لبحث مســـألة التغذية القسرية، وهو 
األمر المخالف لحقوق اإلنسان وألخالق المهنة 

الطبّية.
ُيشار إلى أن الهندي من بلدة تل غربي نابلس، 
أضرب عن الطعام في 22 سبتمبر الفائت بعد 
اعتقاله وتحويلـــه لالحتجاز اإلداري الذي كان 

قد تحرر منه قبل عام بالضبط.
العليـــا  المحكمـــة  ورغـــم إضرابـــه رفضـــت 
"اإلسرائيلية" اســـتئناًفا على اعتقاله اإلداري 
الذي قدمتـــه المحامية نهاية نوفمبر الفائت، 
وأصـــرت على هذا االعتقال، ممـــا جعله يعلن 
إضرابـــه عن شـــرب المياه ممـــا أدى إلى تدهور 

حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.
ويـــوم أول أمس عقدت جلســـة اســـتئناف أخرى 
للمحكمة العليـــا للنظر في قضيتـــه بعد تدهور 
حالته الصحية والتي قررت تجميد اعتقاله اإلداري 

وليس إلغاءه.

األسير الهندي يواصل إضرابه مع تدهور وضعه الصحي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قررت محكمة االحتالل اإلســـرائيلية بالقدس المحتلة أمس الخميس 
اإلفراج عن شـــابين من بلدة ســـلوان جنوب المسجد األقصى المبارك 

بشروط.
وذكـــر مركز معلومات وادي حلوة أن محكمة االحتالل قررت اإلفراج عن 
إســـالم الرجبي ومحمد الرجبي من بلدة سلوان بشرط الحبس المنزلي 

لمدة 5 أيام وكفالة نقدية قيمتها 1000 شيكل.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت مســـاء األربعاء الشـــابين الرجبي، بعد 
اقتحام حي بطن الهوى بالبلدة، وحولتهما للتحقيق في مركز شـــرطة 

شارع صالح الدين بالمدينة.
وفي ســـياق متصل، قدمت نيابة االحتالل العامة امس، الئحة اتهام 
في المحكمة المركزية ضد 5 فتية من سلوان تضمنت "إلقاء زجاجات 

حارقة في سلوان".
والفتية هم حاتم جبر العباســـي، مؤمن العباسي، عالء محمد محمود 
العباسي، مصعب محمود العباسي ونعمان وزوز، وتم تأجيلهم لتاريخ 

.2019-12-16

الئحة اتهام ضد 5 
مقدسيين واإلفراج 
عن آخرين بشروط
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات )582/ 2019(
يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
جالل يوسف حسن الحالق من سكان غزة هوية رقم 917230716 بصفته 
وكيال عن: سعاد عودة فريح أبو مدين بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة 

اليوسفية للتجارة والصناعة والمقاوالت مشتغل مرخص 563123447 
بموجب وكالة رقم: 375 / 2019 الصادرة عن الكويت

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 676 قسيمة 36 المدينة غزة الزيتون

 فمن لـــه أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضـــه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء فـــي إجراءات فتح المعاملة. 
وفـــي حال تبين إشـــكاليات أو وفـــاة الموكل أو أحـــد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن اســـتخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ:  5 /12 /2019م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات )584/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
ممتاز نمر موسى المصري من سكان بيت حانون هوية رقم 900862251 

بصفته وكيال عن: نور الدين نمر موسى المصري
بموجب وكالة رقم: 88 / 2019 الصادرة عن سفارة فلسطين- كييف

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 88 قسيمة 17 المدينة خانيونس

 فمن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضه إلى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة 
عشـــر يوما مـــن تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم 
البـــدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية 
الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  5/ 12/ 2019م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات )581/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
ريهام عصام خضر عطا الله من ســـكان جباليا هوية رقم 801771502 

بصفته وكيال عن: محمد جمال حسن النجار
بموجب وكالة رقم: 6322 / 2019 الصادرة عن قطر

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1742 قسيمة 31 المدينة بيت الهيا

 فمن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضه إلى 
اإلدارة العامـــة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة 
عشـــر يوما من تاريخ هـــذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم 
البدء في إجـــراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات 
أو وفـــاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية 
الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  5/ 12/ 2019م

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

الداخل المحتل/ االستقالل: 
مع مرور كل دقيقة، تتصاعد حدة التوتر 
ويتعزز الشـــعور بالتهديـــد، إذ دخلت 
ثالثة بيوت فلســـطينية في قلنســـوة 
مرحلة الخطـــر، بعد انتهاء فترة تجميد 
أوامر الهدم التي صدرت قبل أســـبوع؛ 
واســـتنفاد كافة الوســـائل القضائية 
والسياســـية والتنظيميـــة المتاحـــة؛ 
انطلقـــت التحـــركات الشـــعبية فـــي 
المدينة بالتعاون مـــع أصحاب البيوت 
المهددة بالهدم، للتصدي ألي محاولة 

هدم قريبة.
وكشـــف صاحب أحد المنازل المهددة، 
محمد عـــودة، في حديـــث لـ"عرب 48"، 
إن الشـــرطة أرسلت إلينا أوامر استدعاء 
للتحقيق لدى أجهزة المخابرات، وقال: 
"ال ندري حتى اآلن مـــا الهدف من هذا 
التحقيـــق، ولكننـــا نعي أنهـــا محاولة 
تهديـــد جديـــدة، لتحذيرنـــا أال "نثير 

الفوضى" عند الهدم".
وعبر عودة عن استيائه لفقدان الحيلة 
بعدما اســـتفدت العائـــالت المهددة 
القانونية  الوســـائل  منازلهـــا جميـــع 
المتاحة، وقال "لألســـف الشديد فإننا 
في المرحلة األخطر، السلطات جميعها 
تحاول عرقلة جهودنا لمنع الهدم، بدءا 
من المحكمة، إلى لجنة التخطيط وصوال 

إلى الشرطة".
وأوضـــح عـــودة "ال نلمـــس التضامـــن 
الشـــعبي الكافـــي، ال من قبـــل اللجنة 
الشـــعبية وال من قبل نواب الكنيست، 
سوى بعض الشـــبان الذين يشاركوننا 

في النضال".
واســـتطرد "ال نعلم ما هو المصير الذي 
ينتظرنا. باستثناء بيتنا ال مكان يأوينا 
سوى الشارع، أال يكفيهم مجازر الهدم 

التي نفذوها في قلنســـوة، نريد حلوال 
عمليـــة وخاصـــة أننا بنينـــا على أرض 

خاصة ولم نعتد على الحق العام". 
وطالب عودة نواب الكنيســـت بـ"العمل 
علـــى توفير حل جـــذري، نحن ال نطلب 
سوى العيش بكرامة، منذ سنين نعيش 

في صراع متواصل وال تغفو لنا عين".
مـــن جانبه، قال الناشـــط فـــي الحراك 
الشبابي في قلنسوة، عبد الرحيم عودة 

"منذ بداية المعركة ونحن نقول إن هذه 
الدولة ال تفهم إال لغة القوة، ولغة القوة 
هي الشـــارع والنضال والتصدي، ولكن 
حيـــن تكون أعددنا قليلـــة وال تتعدى 
أصابع اليد، فلـــن ننجح في تحقيق أي 

شيء".
وأضاف أنه "يجـــب على جميع األهالي 
التصدي للهدم، ألنها جريمة تمس كل 
المنطقة وليس فقط بيوت محمد عودة 

وعبد الحكيم حمودة وإسماعيل واوية". 
وتســـاءل "أين تضامن أعضـــاء البلدية 
ورئيـــس البلديـــة في هـــذه القضية؟ 
ننتظـــر منهـــم أكثر من مجـــرد إطالق 

الشعارات".
وختم بالقول "نهيب بأهلنا في قلنسوة 
والمنطقة، يوجد خطورة كبيرة على هذه 
البيوت، نهيب بكـــم أن تتصدوا معنا 
من أجل ابن بلدكـــم، من يحمي بيوتنا، 
أليس من المفروض نحن من يقف أمام 
الجرافـــات، وأعلموها جيـــدا، أن الهدم 

اليوم عند جارك وغدا عندك".
يذكـــر أن عـــددا مـــن أفراد الشـــرطة 
اإلســـرائيلية، تفقدوا ، األربعاء، منطقة 
الحي الشـــرقي فـــي مدينة قلنســـوة، 

تمهيدا لهدم ثالثة منازل.
والمنـــازل الثالثـــة المهـــددة بالهدم 
الفـــوري تعود لـــكل من محمـــد عودة، 
إســـماعيل واوية، عبد الحكيم حمودة. 
السلطات  بأن تقدم  ويخشى أصحابها 
على هدمها بعدما انتهت فترة تجميد 
أوامـــر الهدم قبل نحو شـــهر، وبذلك ال 
تزال البيوت عرضة للهدم في أي لحظة.

ويهدد خطر الهدم نحـــو 25 منزال في 
الحي الشـــرقي بقلنســـوة، إذ أرســـلت 
السلطات مؤخرا أوامر استدعاء ألصحاب 

البيوت تمهيدا إلرسال أوامر هدم.

حركات شعبية للتصدي لهدم منازل مرتقب في قلنسوة

الخليل/ االستقالل: 
ا، في مدينة  دهس مستوطن إســـرائيلي، الخميس، مواطنًا فلسطينًيّ

الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ا بمدينة الخليل، أصيب   وقالت مصادر محليـــة، إن مواطنًا فلســـطينًيّ

أمس ، جراء دهسه من مستوطن إسرائيلي.
وأفادت طواقم الهالل األحمر أنه تم تقديم اإلسعافات األولية للمواطن، 

ومن ثم نقله إلى المستشفى لتلقى العالج الالزم.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدمت ســــلطات االحتالل »اإلســــرائيلي«، منذ 
مطلع عــــام 2019، نحو 165 منزاًل فلســــطينًيا 
بذريعة  وذلــــك  مدينة القدس المحتلة،  فــــي 
البناء دون التراخيص، بينما تمتنع عن توسيع 
مســــطحات البنــــاء والمصادقة علــــى الخرائط 

للفلسطينيين .
وفي تصريحاٍت لـ »بتســــيلم« الحقوقية، قالت 
إن بلديــــة االحتالل صعدت من سياســــة هدم 
المنــــازل، وتمتنع عن إقــــرار الخرائط الهيكلية 
للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها 

منــــُذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر /
تشرين األول الماضي 165 منزال.

وأضافــــت أن بلدية االحتالل تفــــرض غرامات 
كبيــــرة على أصحاب المنازل مع تحمل تكاليف 
الهــــدم، لذلك يلجــــًا عدد من المقدســــين إلى 
هــــدم منازلهم بأيديهم، فمــــن بين 165 حالة 
هدم لهذا العــــام، هناك 40 منها قام أصحاب 
المنزل بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة 
تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها االحتالل.

وأشــــارت المنظمة إلى أن الكثير من الســــكان 
الذيــــن تهدم منازلهم يلجأون إلى العيش في 

الخيام، في حين أن البعض يذهب لالستئجار، 
وهو أمر مكلف جدا نتيجة لالكتظاظ في األحياء 
المقدســــية، مبينا أن الغالبية منهم تبقى في 

موقع البناء الذي تم هدمه.
وبّينــــت أن االحتالل ألغى جميــــع المخططات 
الهيكليــــة األردنية القديمة، واســــتولى على 
الكثير من األراضي، كما أعلن معظم المساحات 
غير المبنية كمناطق خضراء، ومحميات طبيعية 
ومناطق أثريــــة، وغيرها من التســــميات التي 
تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين 

من أراضيهم.

مستوطن يدهس االحتالل يهدم 165 منزال فلسطينًيا في القدس منذ بداية العام
مواطنًا من الخليل
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )580/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-زكريا محمود جابر قاسم من سكان غزة هوية رقم 916241664
2-محمود مصطفى عبد ربه موسى من سكان غزة هوية رقم 923177430

بصفته وكيال عن: أحمد خليل محمد موسى وخالد خليل محمد جابر موسى 
وماهر وحســـين ومحمود ومرفت ونوره وماجـــدة ومحمد وماجد أبناء خليل 
محمد موســـى وفريال محمد علي البحري وخلود خليل محمد جابر وفوزية 

خليل محمد جابر
بموجب وكالـــة رقم: 3268 / 2019 الصادرة عن برليـــن + 31111 / 2019 
جـــدة + 3199 / 2019 جـــدة + 22116 / 2019 جدة + 3177 / 2019 جدة 

+ 1007 / 2019 جدة
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 978 قسيمة 24 المدينة جباليا
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر 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 المســـؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  5/ 12/ 2019م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

تبليغ حكم غيابي �ضادر عن
 حمكمة دير �لبلح �ل�ضرعية

المدعى عليه / مؤمن زياد محمد ثابت المســـمية وسكان دير البلح سابقا 
والمقيـــم حاليا في مصر ومجهول محل االقامة فيها اآلن لقد حكم عليك 
من قبل هذه المحكمة بقيمة عفش البيت لزوجتك المدعية ريم شـــكري 
رزق ابو رزق وقدره عشرة االف دينار اردني في القضية اساس 2019/832م 
والمسجلة في سجل 19 عدد 572 صفحة 47 بتاريخ 2019/11/27م حكما 
غيابيـــا بحقك قابال لالعتراض واالســـتئناف لذلك صار تبليغك حســـب 

األصول وحرر في 2019/12/5م .

 قا�سي دير البلح ال�سرعي

جنيف/ االستقالل: 
أظهــــرت معطيات نشــــرها المرصد األورومتوســــطي 
لحقــــوق اإلنســــان، اســــتمرار انتهــــاكات الســــلطات 
اإلســــرائيلية في مدينة القدس خالل شــــهر نوفمبر/

تشــــرين آخر 2019، وســــط تســــارع محاولتها إلنهاء 
الوجود الفلســــطيني وتغيير طابع المدينة وهويتها 
عبــــر إغالق المؤسســــات ومصادرة األراضــــي وتهجير 

السكان.
وقــــال األورومتوســــطي – ومقّره جنيف- فــــي تقريره 
الشــــهري الذي يرصــــد االنتهاكات اإلســــرائيلية في 
مدينــــة القــــدس، إن القــــوات اإلســــرائيلية ارتكبت 
)400( انتهــــاك في مدينة القــــدس موزعة على )18( 
نمًطا من انتهاكات حقوق اإلنســــان. وجــــاءت غالبية 
هــــذه االنتهاكات مركبة، وفــــي مقّدمتها االقتحامات 
والمداهمــــات بنســــبة )25.8( % يليهــــا االعتقاالت 
بنسبة )20.3( % يليها الحواجز وحرية الحركة بنسبة 

.% )16.5(
ووثق التقرير )25( حادث إطالق نار واعتداء مباشر من 
القوات اإلســــرائيلية في أحياء مدينة القدس، أسفرت 
عن مقتل الشاب فارس أبو ناب )23 عاًما( في استخدام 
مفرط للقوة من الشــــرطة اإلســــرائيلية دون وجود أي 

خطر أو تهديد على حياة أفرد الشرطة.
كمــــا أصيب )17( مواطنا منهم امرأتان بأعيرة مطاطية 
وقنابــــل غــــاز، فضال عــــن إصابة العشــــرات باالختناق 

بالغاز المســــيل للدموع. وتعرض )14( مواطنًا للضرب 
والتعنيف من القوات اإلسرائيلية.

وبرز خالل هذا الشهر، إغالق السلطات اإلسرائيلية )4( 
مؤسســــات فلســــطينية من ضمنها مؤسسة إعالمية 
يتخذ منها تلفزيون فلســــطين الرســــمي مقًرا له، في 
مؤشر على مضي "إســــرائيل" في سياسة إنهاء وجود 
وعمل المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وتقييد عمل 
الشــــخصيات الفلسطينية الرسمية في المدينة، ومنع 

أي مظاهر سيادة فلسطينية ولو بالحد األدنى تكريًسا 
لسعي الســــلطات اإلسرائيلية فرض ســــيادتها على 

المدينة.
ووثــــق التقريــــر تنفيذ القــــوات اإلســــرائيلية )103( 
عمليات اقتحام لبلدات وأحياء القدس، تخللها اعتقال 
)78( مواطًنــــا منهم )12( طفال، وامــــرأة، ووزير القدس، 
ومحافظها، ومديــــر مديرية التربيــــة والتعليم، ووثق 
اســــتدعاء )11( شــــخصًا. وفرض الحبس المنزلي على 

)8( مواطنيــــن على األقل، منهم أطفال وفرض عليهم 
غرامات مالية.

ورصد التقرير )20( حالة هدم وتوزيع إخطارات لمنازل 
المواطنين وممتلكاتهــــم في القدس المحتلة، ترتب 
عليها هدم )9( منازل ومساكن، أحدها أجبر مالكه على 
هدمه ذاتيا، لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن، ما أدى 
لتشريد عشــــرات المواطنين، و)6( حظائر وبركسات، 

إلى جانب إخطار )10( منشآت بالهدم.
وتأتي عمليات الهدم التي تنفذها قوات الجيش جزءًا 
من سياســــة ممنهجة؛ لتهجير الفلسطينيين قسرًا، 
بهدف تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة؛ وترقى 

مثل هذه األعمال إلى جريمة حرب.
ووثــــق التقريــــر )4( أوامر مصــــادرة أصدرتها القوات 
اإلسرائيلية اســــتولت بموجبها على )790( دونًما من 
أراضــــي القدس، ألغــــراض متعلقة بالجــــدار الفاصل 
والطرق االســــتيطانية، وجاءت ضمــــن حملة مصادرة 

واسعة في الضفة طالت 6850 دونًما.
ورصد التقرير قرارين إسرائيليين، يتعلقان بالمصادقة 
على خطة القطار الهوائي في القدس، وإقامة 11 ألف 
وحدة سكنية ضمن حي استيطاني جديد على أراضي 
مطار قلنديا المهجور لتوســــيع مســــتوطنة "عطروت" 
شــــمال القدس. كما رصد مشــــروع قانون إســــرائيلي 
لحظر عمل وكالة غوث وتشــــغيل الالجئين )أونروا( في 

القدس.

األورومتوسطي : إغالق المؤسسات ومصادرة األراضي تكريس لسياسة االحتالل بتغيير هوية القدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت ســـلطات االحتالل الصهيوني عن األسير حذيفة حلبية بعد 
أن خـــاض معركة اإلضراب عـــن الطعام لمدة 67 يومـــًا، حيث جرى 

اإلفراج عنه مساء  أمس الخميس في بلدة أبو ديس بالقدس .
وانتصر األســـير حلبية في معركته مع االحتالل بعد خوضه إلضراب 
عن الطعام اســـتمر لــــ 67 يوًما، انتهـــى باتفاق علـــى اإلفراج بعد 

شهرين، أي في 2019/12/7.
وكانـــت منظمة الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين في ســـجون 
االحتـــالل قد أعلنت انتصار األســـير حلبية بــــ "إرادة الثوار وعزيمة 

األحرار.

اإلفراج عن األسير حذيفة حلبية 
نيويورك / االستقالل: بعد انتصاره على االحتالل

غيرت 13 دولة األربعاء من نمط تصويتها 
في األمــــم المتحــــدة لصالح "إســــرائيل"، 
واعترضت على مشــــروع قرار سنوي يؤيد 
هيئة أممية تدعم الفلسطينيين وتنتقد 

"تل أبيب".
وألول مرة صوتت كل من ألمانيا، جمهورية 
التشــــيك، النمســــا، بلغاريــــا، الدنمــــارك، 
إســــتونيا، اليونــــان، ليتوانيــــا، هولنــــدا، 
رومانيــــا، ســــلوفاكيا، البرازيــــل وكولومبيا 
ضد مشــــرع قرار يتعلق بـ "شــــعبة حقوق 
لألمم  العامة  األمانة  الفلســــطينيين" في 

المتحدة.
وفي السنوات الســــابقة كانت تلك الدول 

تمتنع عن التصويت على مشروع القرار.
وأشــــاد وزير خارجية االحتالل، إســــرائيل 
كاتس، في بيان له بموقف الدول الرافضة 
للقرار، عاًدا أن ذلك يمثل "خطوة هامة في 
نضال طويل ضد التحيــــز المتحامل تجاه 
"إسرائيل" في األمم المتحدة، من المالحظ 

بشــــكل خاص التحول في موقف عدد من 
الــــدول األعضاء في االتحــــاد األوروبي وأنا 
على ثقة بــــأن بقية األعضاء فــــي االتحاد 

األوروبي سيتبنون هذا الموقف قريبا".
وإسبانيا عن  وفرنســــا  بريطانيا  وامتنعت 

التصويت، كما تفعل كل عام.
ومع ذلــــك، تم تمرير مشــــروع القرار الذي 
قدمته جزر القمر وكوبا وإندونيسيا واألردن 
والكويــــت وجمهوريــــة الو الديمقراطيــــة 
وقطر والســــعودية والســــنغال واإلمارات 
واليمن، بغالبية كبيرة، حيث صوت 87 بلدا 
لصالحه مقابل معارضة 54 وامتناع 23 عن 

التصويت.
وشــــعبة حقوق الفلسطينيين هي بمثابة 
المعنية بممارســــة الشعب  "اللجنة  أمانة 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" 
وتقوم بتنظيم مؤتمرات دولية تركز عادة 

على انتقاد "إسرائيل" .
وينص مشروع القرار على أن شعبة حقوق 
الفلســــطينيين "تواصل تقديم إســــهام 

بنــــاء وإيجابي فــــي رفع مســــتوى الوعي 
الدولي بقضية فلسطين وبالحاجة الملحة 
الســــلمية لقضية فلسطين من  للتسوية 

جميع جوانبها".
وحســــب هيليل نوير، المديــــر التنفيذي 
لمنظمــــة "UN Watch" ومقرهــــا جنيف، 
فإن التغيير المفاجئ في نمط التصويت 
للــــدول الـ 11 األعضاء في االتحاد األوروبي 
ســــببه "تركيز غير مســــبوق" على ألمانيا، 
التــــي تعهــــد وزيــــر خارجيتهــــا هايكو 
ماس في وقت ســــابق من العام بمعارضة 
"المعاملة غير المنصفة" التي تتعرض لها 

"إسرائيل" في األمم المتحدة.
وقالــــت الخارجية األلمانية فــــي بيان لها 
إنــــه "مــــع تصويتها بـــــ "ال" هــــذا العام، 
تعرب ألمانيا عــــن انتقادها للعدد الكبير 
غير المتناســــب من القرارات التي تنتقد 
إســــرائيل"، مضيفــــة أنه ال "يوجد ســــبب 
للوضــــع الخاص الــــذي تتمتع به شــــعبة 

حقوق الفلسطينيين".

 13 دولة تغير تصويتها ألول مرة ضد مشروع قرار أممي مؤيد لفلسطين

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحرريـــن  أمس الخميـــس بأن مجموع 
الغرامـــات التي فرضتها ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي بحق األســـرى 
القاصرين في معتقل "عوفر" خالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
وصلـــت إلى 19100 شـــيكل )5500 دوالر(.ولفتت الهيئـــة إلى أنه خالل 
الشهر المنصرم تم إدخال 25 أسيرًا إلى قسم األسرى األشبال في "عوفر"، 
15 اعتقلوا مـــن المنازل، و2 مـــن الطرقات، وثمانية بعد اســـتدعائهم. 
وذكـــرت أنه- إلى جانب الغرامات الماليـــة الباهظة المفروضة بحق هؤالء 
األشبال- أصدرت ســـلطات االحتالل أحكامًا بالسجن الفعلي بحق تسعة 

منهم، تراوحت ما بين أسبوع إلى عام.
ويقبـــع في ســـجون االحتالل 200 أســـيٍر من األطفال، موزعيـــن ما بين ثالثة 

معتقالت هي )عوفر، ومجيدو، والدامون(، ويقبع في "عوفر" 72 أسيًرا شباًل.

19  ألف شيكل غرامات بحق أسرى 
أطفال بـ »عوفر« خالل نوفمبر
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )580/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-زكريا محمود جابر قاسم من سكان غزة هوية رقم 916241664
2-محمود مصطفى عبد ربه موسى من سكان غزة هوية رقم 923177430

بصفته وكيال عن: أحمد خليل محمد موسى وخالد خليل محمد جابر موسى 
وماهر وحســـين ومحمود ومرفت ونوره وماجـــدة ومحمد وماجد أبناء خليل 
محمد موســـى وفريال محمد علي البحري وخلود خليل محمد جابر وفوزية 

خليل محمد جابر
بموجب وكالـــة رقم: 3268 / 2019 الصادرة عن برليـــن + 31111 / 2019 
جـــدة + 3199 / 2019 جـــدة + 22116 / 2019 جدة + 3177 / 2019 جدة 

+ 1007 / 2019 جدة
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 978 قسيمة 24 المدينة جباليا
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر 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 المســـؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  5/ 12/ 2019م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

تبليغ حكم غيابي �ضادر عن
 حمكمة دير �لبلح �ل�ضرعية

المدعى عليه / مؤمن زياد محمد ثابت المســـمية وسكان دير البلح سابقا 
والمقيـــم حاليا في مصر ومجهول محل االقامة فيها اآلن لقد حكم عليك 
من قبل هذه المحكمة بقيمة عفش البيت لزوجتك المدعية ريم شـــكري 
رزق ابو رزق وقدره عشرة االف دينار اردني في القضية اساس 2019/832م 
والمسجلة في سجل 19 عدد 572 صفحة 47 بتاريخ 2019/11/27م حكما 
غيابيـــا بحقك قابال لالعتراض واالســـتئناف لذلك صار تبليغك حســـب 

األصول وحرر في 2019/12/5م .

 قا�سي دير البلح ال�سرعي

جنيف/ االستقالل: 
أظهــــرت معطيات نشــــرها المرصد األورومتوســــطي 
لحقــــوق اإلنســــان، اســــتمرار انتهــــاكات الســــلطات 
اإلســــرائيلية في مدينة القدس خالل شــــهر نوفمبر/

تشــــرين آخر 2019، وســــط تســــارع محاولتها إلنهاء 
الوجود الفلســــطيني وتغيير طابع المدينة وهويتها 
عبــــر إغالق المؤسســــات ومصادرة األراضــــي وتهجير 

السكان.
وقــــال األورومتوســــطي – ومقّره جنيف- فــــي تقريره 
الشــــهري الذي يرصــــد االنتهاكات اإلســــرائيلية في 
مدينــــة القــــدس، إن القــــوات اإلســــرائيلية ارتكبت 
)400( انتهــــاك في مدينة القــــدس موزعة على )18( 
نمًطا من انتهاكات حقوق اإلنســــان. وجــــاءت غالبية 
هــــذه االنتهاكات مركبة، وفــــي مقّدمتها االقتحامات 
والمداهمــــات بنســــبة )25.8( % يليهــــا االعتقاالت 
بنسبة )20.3( % يليها الحواجز وحرية الحركة بنسبة 

.% )16.5(
ووثق التقرير )25( حادث إطالق نار واعتداء مباشر من 
القوات اإلســــرائيلية في أحياء مدينة القدس، أسفرت 
عن مقتل الشاب فارس أبو ناب )23 عاًما( في استخدام 
مفرط للقوة من الشــــرطة اإلســــرائيلية دون وجود أي 

خطر أو تهديد على حياة أفرد الشرطة.
كمــــا أصيب )17( مواطنا منهم امرأتان بأعيرة مطاطية 
وقنابــــل غــــاز، فضال عــــن إصابة العشــــرات باالختناق 

بالغاز المســــيل للدموع. وتعرض )14( مواطنًا للضرب 
والتعنيف من القوات اإلسرائيلية.

وبرز خالل هذا الشهر، إغالق السلطات اإلسرائيلية )4( 
مؤسســــات فلســــطينية من ضمنها مؤسسة إعالمية 
يتخذ منها تلفزيون فلســــطين الرســــمي مقًرا له، في 
مؤشر على مضي "إســــرائيل" في سياسة إنهاء وجود 
وعمل المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وتقييد عمل 
الشــــخصيات الفلسطينية الرسمية في المدينة، ومنع 

أي مظاهر سيادة فلسطينية ولو بالحد األدنى تكريًسا 
لسعي الســــلطات اإلسرائيلية فرض ســــيادتها على 

المدينة.
ووثــــق التقريــــر تنفيذ القــــوات اإلســــرائيلية )103( 
عمليات اقتحام لبلدات وأحياء القدس، تخللها اعتقال 
)78( مواطًنــــا منهم )12( طفال، وامــــرأة، ووزير القدس، 
ومحافظها، ومديــــر مديرية التربيــــة والتعليم، ووثق 
اســــتدعاء )11( شــــخصًا. وفرض الحبس المنزلي على 

)8( مواطنيــــن على األقل، منهم أطفال وفرض عليهم 
غرامات مالية.

ورصد التقرير )20( حالة هدم وتوزيع إخطارات لمنازل 
المواطنين وممتلكاتهــــم في القدس المحتلة، ترتب 
عليها هدم )9( منازل ومساكن، أحدها أجبر مالكه على 
هدمه ذاتيا، لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن، ما أدى 
لتشريد عشــــرات المواطنين، و)6( حظائر وبركسات، 

إلى جانب إخطار )10( منشآت بالهدم.
وتأتي عمليات الهدم التي تنفذها قوات الجيش جزءًا 
من سياســــة ممنهجة؛ لتهجير الفلسطينيين قسرًا، 
بهدف تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة؛ وترقى 

مثل هذه األعمال إلى جريمة حرب.
ووثــــق التقريــــر )4( أوامر مصــــادرة أصدرتها القوات 
اإلسرائيلية اســــتولت بموجبها على )790( دونًما من 
أراضــــي القدس، ألغــــراض متعلقة بالجــــدار الفاصل 
والطرق االســــتيطانية، وجاءت ضمــــن حملة مصادرة 

واسعة في الضفة طالت 6850 دونًما.
ورصد التقرير قرارين إسرائيليين، يتعلقان بالمصادقة 
على خطة القطار الهوائي في القدس، وإقامة 11 ألف 
وحدة سكنية ضمن حي استيطاني جديد على أراضي 
مطار قلنديا المهجور لتوســــيع مســــتوطنة "عطروت" 
شــــمال القدس. كما رصد مشــــروع قانون إســــرائيلي 
لحظر عمل وكالة غوث وتشــــغيل الالجئين )أونروا( في 

القدس.

األورومتوسطي : إغالق المؤسسات ومصادرة األراضي تكريس لسياسة االحتالل بتغيير هوية القدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت ســـلطات االحتالل الصهيوني عن األسير حذيفة حلبية بعد 
أن خـــاض معركة اإلضراب عـــن الطعام لمدة 67 يومـــًا، حيث جرى 

اإلفراج عنه مساء  أمس الخميس في بلدة أبو ديس بالقدس .
وانتصر األســـير حلبية في معركته مع االحتالل بعد خوضه إلضراب 
عن الطعام اســـتمر لــــ 67 يوًما، انتهـــى باتفاق علـــى اإلفراج بعد 

شهرين، أي في 2019/12/7.
وكانـــت منظمة الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين في ســـجون 
االحتـــالل قد أعلنت انتصار األســـير حلبية بــــ "إرادة الثوار وعزيمة 

األحرار.

اإلفراج عن األسير حذيفة حلبية 
نيويورك / االستقالل: بعد انتصاره على االحتالل

غيرت 13 دولة األربعاء من نمط تصويتها 
في األمــــم المتحــــدة لصالح "إســــرائيل"، 
واعترضت على مشــــروع قرار سنوي يؤيد 
هيئة أممية تدعم الفلسطينيين وتنتقد 

"تل أبيب".
وألول مرة صوتت كل من ألمانيا، جمهورية 
التشــــيك، النمســــا، بلغاريــــا، الدنمــــارك، 
إســــتونيا، اليونــــان، ليتوانيــــا، هولنــــدا، 
رومانيــــا، ســــلوفاكيا، البرازيــــل وكولومبيا 
ضد مشــــرع قرار يتعلق بـ "شــــعبة حقوق 
لألمم  العامة  األمانة  الفلســــطينيين" في 

المتحدة.
وفي السنوات الســــابقة كانت تلك الدول 

تمتنع عن التصويت على مشروع القرار.
وأشــــاد وزير خارجية االحتالل، إســــرائيل 
كاتس، في بيان له بموقف الدول الرافضة 
للقرار، عاًدا أن ذلك يمثل "خطوة هامة في 
نضال طويل ضد التحيــــز المتحامل تجاه 
"إسرائيل" في األمم المتحدة، من المالحظ 

بشــــكل خاص التحول في موقف عدد من 
الــــدول األعضاء في االتحــــاد األوروبي وأنا 
على ثقة بــــأن بقية األعضاء فــــي االتحاد 

األوروبي سيتبنون هذا الموقف قريبا".
وإسبانيا عن  وفرنســــا  بريطانيا  وامتنعت 

التصويت، كما تفعل كل عام.
ومع ذلــــك، تم تمرير مشــــروع القرار الذي 
قدمته جزر القمر وكوبا وإندونيسيا واألردن 
والكويــــت وجمهوريــــة الو الديمقراطيــــة 
وقطر والســــعودية والســــنغال واإلمارات 
واليمن، بغالبية كبيرة، حيث صوت 87 بلدا 
لصالحه مقابل معارضة 54 وامتناع 23 عن 

التصويت.
وشــــعبة حقوق الفلسطينيين هي بمثابة 
المعنية بممارســــة الشعب  "اللجنة  أمانة 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" 
وتقوم بتنظيم مؤتمرات دولية تركز عادة 

على انتقاد "إسرائيل" .
وينص مشروع القرار على أن شعبة حقوق 
الفلســــطينيين "تواصل تقديم إســــهام 

بنــــاء وإيجابي فــــي رفع مســــتوى الوعي 
الدولي بقضية فلسطين وبالحاجة الملحة 
الســــلمية لقضية فلسطين من  للتسوية 

جميع جوانبها".
وحســــب هيليل نوير، المديــــر التنفيذي 
لمنظمــــة "UN Watch" ومقرهــــا جنيف، 
فإن التغيير المفاجئ في نمط التصويت 
للــــدول الـ 11 األعضاء في االتحاد األوروبي 
ســــببه "تركيز غير مســــبوق" على ألمانيا، 
التــــي تعهــــد وزيــــر خارجيتهــــا هايكو 
ماس في وقت ســــابق من العام بمعارضة 
"المعاملة غير المنصفة" التي تتعرض لها 

"إسرائيل" في األمم المتحدة.
وقالــــت الخارجية األلمانية فــــي بيان لها 
إنــــه "مــــع تصويتها بـــــ "ال" هــــذا العام، 
تعرب ألمانيا عــــن انتقادها للعدد الكبير 
غير المتناســــب من القرارات التي تنتقد 
إســــرائيل"، مضيفــــة أنه ال "يوجد ســــبب 
للوضــــع الخاص الــــذي تتمتع به شــــعبة 

حقوق الفلسطينيين".

 13 دولة تغير تصويتها ألول مرة ضد مشروع قرار أممي مؤيد لفلسطين

رام الله/ االستقالل: 
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحرريـــن  أمس الخميـــس بأن مجموع 
الغرامـــات التي فرضتها ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي بحق األســـرى 
القاصرين في معتقل "عوفر" خالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
وصلـــت إلى 19100 شـــيكل )5500 دوالر(.ولفتت الهيئـــة إلى أنه خالل 
الشهر المنصرم تم إدخال 25 أسيرًا إلى قسم األسرى األشبال في "عوفر"، 
15 اعتقلوا مـــن المنازل، و2 مـــن الطرقات، وثمانية بعد اســـتدعائهم. 
وذكـــرت أنه- إلى جانب الغرامات الماليـــة الباهظة المفروضة بحق هؤالء 
األشبال- أصدرت ســـلطات االحتالل أحكامًا بالسجن الفعلي بحق تسعة 

منهم، تراوحت ما بين أسبوع إلى عام.
ويقبـــع في ســـجون االحتالل 200 أســـيٍر من األطفال، موزعيـــن ما بين ثالثة 

معتقالت هي )عوفر، ومجيدو، والدامون(، ويقبع في "عوفر" 72 أسيًرا شباًل.

19  ألف شيكل غرامات بحق أسرى 
أطفال بـ »عوفر« خالل نوفمبر
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بعد فشــــلهما في التوافق على تشــــكيل حكومة موحدة, 
وترجيح الذهاب الى انتخابات ثالثة, قال ما يسمى برئيس 
دولة الكيان رؤوفين رفلين مخاطبا نتنياهو وغانتس » يبدو 
أنكما أصبتما بالجنون أردتما هــــذا- فلكما الجنون. ولكن ال 
تجرا شعب إسرائيل الى هذا الجنون؟« وهاجم ريفلين، كال 
من رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ورئيس 
تحالف »ازرق ابيض« بيني غانتس لعدم نجاحهما بالتوصل 
لتشكيل ائتالف حكومي, ويبدو ان هناك رفضًا واضحًا من 
ريفلين للتوجه النتخابــــات صهيونية ثالثة, لما تمثله من 
اســــتنزاف لميزانية االحتالل, وعدم ضمان الخروج بنتائج 
حاسمة يستطيع من خاللها حزب من الحزبين المتنافسين 
ازرق ابيض أو الليكود من تشــــكيل حكومة جديدة, وحالة 
الملل واالرهاق التي أصابت االســــرائيليين من تكرار اجراء 
االنتخابات ثــــالث مرات في أقل من عــــام, باالضافة الى ان 
هذا المشــــهد االنتخابي المترنح يبقي حالة عدم استقرار 
داخل الكيان على المستوى السياسي والعسكري واالمني 
واالقتصــــادي, وهــــذا ما يولد حالــــة عدم اســــتقرار داخل 
المجتمــــع الصهيوني حذر منه بعــــض الخبراء الصهاينة, 
نتيجــــة التباين الفج فــــي اآلراء واالختالف فــــي المواقف 

السياسية.
حالــــة الجنون تبــــدو واضحة بشــــكل اكبر علــــى بنيامين 
نتنياهو, الذي يخشــــى من المحاكمة على قضايا الفساد, 
وان يمضي بقية حياته في الســــجن, ولذلك هو يستميت 
فــــي محاولة اقناع غانتس بتشــــكيل ائتالف حكومي بين 
الليكود وازرق ابيض, وأنه مستعد ان يتولى ادارة الحكومة 
أوال لمدة ستة اشهر, بينما رفض غانتس هذا االمر وطالب 
ان يقود الحكومة أوال, متذرعا بأن نتنياهو قد يحل الحكومة 
بعد الســــتة اشــــهر االولى ويدعو النتخابــــات جديدة بعد 
انتهاء واليته للســــتة اشــــهر االولى, اما ليبرمان الذي يرى 
في نفسه امبراطورًا يتحكم في نجاح أو إفشال أي حكومة, 
فقد تمترس عن مواقفه, ورفض االنضمام لحكومة نتنياهو 
او غانتس اال بشروطه, ولم ينف نتنياهو إمكانية تشكيل 
حكومة يمين ضيقة مع ليبرمان مؤكدا إمكانية تشــــكيلها 
وهــــي مرتبطة بلييرمــــان، لكنه مع ذلك يفضل تشــــكيل 
حكومــــة وحدة وطنيــــة. ويبقى الســــيناريو االضعف الذي 
يحاول نتنياهــــو التركيز عليه باقنــــاع غانتس باالئتالف 
الحكومــــي بينهما, وقــــد التقى مع االمريــــكان في محاولة 
إلقناعهم بالضغط على غانتس للقبول بالحكومة الجديدة, 
لتنفيذ خطته بفرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن 

ومنطقة شمالي البحر الميت. 
القنــــاة 12 العبرية قالت: إن هناك عدة ســــيناريوهات قد 
تمنع التوجه إلى انتخابات ثالثة في »إسرائيل«. السيناريو 
األول، هو موافقة نتنياهو على أن يكون الثاني في التناوب 
علــــى رئاســــة الحكومة مع رئيــــس تحالــــف »أزرق أبيض« 
بيني غانتس، وهو ســــيناريو مســــتبعد جدًا. وأضافت، أن 
الســــيناريو الثاني، هو موافقة بيني غانتس على أن يكون 
هو الثاني في التناوب بعد خمسة أشهر فقط، وهو سيناريو 
مستبعد أيضًا. أما الســــيناريو الثالث فهو انضمام رئيس 
حزب »العمل« عميــــر بيرتس إلى حكومة نتنياهو، وهو أمر 
مســــتبعد على اإلطالق. وتابعت القناة أن السيناريو الرابع 
هو تفكك كتلة اليمين، مشــــيرًة إلى أنه سيناريو مستبعد 
علــــى اإلطالق أيضًا. أما الســــيناريو الخامــــس واألخير، فهو 
انضمام رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان، ألي 
كتلة، وهو ســــيناريو محتمل بدرجة قليلة جدًا، وفق القناة 
12 العبريــــة. ورغم ان نجاح أحد هذه الســــيناريوهات يبدو 
مســــتبعدا, إال أن الضغوط الداخلية الكبيرة, والجهود التي 
يبذلها ما يســــمى برئيس الدولة المدعو ريفلين, والتدخل 
المباشــــر لإلدارة االمريكية بالضغط وعدم اللجوء النتخابات 
ثالثة تبقي البــــاب مواربا للحل, والخــــروج من حالة الجنون 
لنتنياهو وغانتس والذي تحدث عنها ريفلين بوقاحة يفتح 
جبهة صراع محتدمة معهما, انها حالة التفكك واالنهيار 
داخل المجتمع الصهيوني والتي تتزايد شيئا فشيئا وصوال 

إلى الزوال بإذن الله.   

غانتس ونتنياهو 
أصيبا بالجنون 

رأي

الجولـــة األخيرة مـــن المواجهات المحتدمـــة في قطاع غـــزة الحبيب، 
على أثر اســـتهداف القائـــد البارز والقيادي الكبير في ســـرايا القدس 
الجناح العســـكري لحركة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين، الشهيد 
بهـــاء أبو العطـــا وزوجته في بيته شـــرق غزة، كانت  إشـــارات واضحة 
ودالالت ســـاطعة وبينات قطعية، وثقة كبيـــرة وأخالقيات النضال ضد 
المحتل، وقرار حاســـم أن سرايا القدس ليس بوسعها اال أن ترد، وأنها 
لن تســـتطيع أن تمتص الضربة، أو أن تتجاوزهـــا أو أن تقوم بتأجيلها 
لبعـــض الوقـــت، أو أن ُتأجلها الى قادم األيام أو قـــادم المواجهات في 
المســـتقبل، ســـيما أن هذا االحتالل الصهيوني لن يتـــردد في تكرار 
فعلتـــه الغادرة، إذا لم يتلقى الضربة ســـريعًا، خاصـــة أنه وفي اآلونة 
االخيـــرة يقوم بضرباته على المنطقـــة، إن كان في غزة أو مناطق عربية 
مثل العراق وســـوريا ولبنان، لترميم صورته وتعزيز الردع كلما سنحت 
له صورة االســـتعراض المتفوقة أمام جمهوره الصهيوني الموغل في 
تطرفه األرعن، والمستقوى بأحدث الطائرات واآللة العسكرية المجنونة، 
والمدعومة أمريكيًا وكل قوى الشـــر العالمي، وليس آخرها طائرات اف 
35 األمريكية، ومنظومة اعتراض الصواريخ فيما يسمى القبة الحديدية 
وغيرها من المنظومـــات، ومن ناحية أخرى محاولة االحتالل الصهيوني 
البغيض اخافة المنطقة العربية واإلســـالمية دوال وفصائل وتنظيمات، 
ومجاميع مختلفة من مغبة التفكير بمقاومته او االستهانة به وبقدراته 
القتاليـــة والعســـكرية. وبالتالي قدرته على حماية ُنظم مســـتبدة في 
المنطقة اذا ما خشيت على عروشها، والتي أصبحت واضحة في عالقتها 
مع االحتالل، ومدى خطورة التنسيق فيما بينهم، تحت مسمى التصدي 
للخطـــر اإليراني وحلفائهـــم، وبالتالي إمكانية الرهـــان عليه في حفظ 
استقرار هذه األنظمة الخائفة، والتي ستؤمن المال الوفير لهذا الكيان 
المحتـــل بفاتورة ربما أقل مما يفرضه عليهـــم األرعن ترامب، عبر جزية 

مبالغ فيها، وابتزاز غير مسبوق، وعبر السيطرة األمنية واالقتصادية.
ومن دواعي الضربة العسكرية أيضًا الهروب إلى األمام من قبل نتنياهو 
رئيـــس وزراء العـــدو، للهروب من مســـألة محاصرته بملفات الفســـاد 
وسرقة األموال والرشاوي، التي ُتدينه بشكل دامغ، ومحاولة بلورة اتجاه 
أو نســـق فكري لجهة أنه المخلص والشـــخصية الوحيدة القادرة على 
الدفاع عن الكيان الصهيوني، أمـــام التحديات، وبالتالي ضمان نجاحه 
إذا ما تعقدت مســـألة تشـــكيل ائتالف حاكم في دولة الكيان، وُأحيل 
الموضـــوع إلى إعادة ثالثة لالنتخابـــات الصهيونية، بما يضمن تفوقه 
فـــي االنتخابات، خاصة أنـــه يعيش حالة هوس نفســـيه أنه قاد دولة 

الكيان 13 سنة متقطعة.
وقـــد كان رئيس دولة الكيان األول بـــن غوريون أطول وقت ُحكمًا لدولة 
الكيـــان على االطـــالق، وهنا يريد أن ُيحقق أطول فتـــرة حكم متواصلة 
فـــي الحكم منذ مغـــادرة أولمرت الحكـــم، وهناك هوس آخـــر وهو آلة 
الردع والســـيطرة األمنية لدولة الكيان على المنطقة، في انجازه وضعًا 
أمنيًا خاصًا وهو عدم قدرة الخصم المقابل على الرد اســـتنادًا إلى فهم 
خاطـــئ او تقديرات واهمة، ان الجهاد اإلســـالمي لن يرد خوفًا من حرب 
شـــاملة أو تحت وطأة ترتيبات غرفة العمليات المشـــتركة، أو التزامات 
مع مصـــر أو مراعاة إلرهاصات االنتخابات التـــي يتم الحديث عنها في 
الساحة الفلســـطينية أو امتدادات االغتياالت لتشمل قيادات الحركة 
فـــي الخارج أو الداخـــل، ولكن الحركة خيبت ظنهـــم، فقد وقفت حركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين وقفة جادة ومسؤولة وموحدة ومتكاملة 
على قلب رجل واحد، ولقـــد ُاتخذ قرار تنظيمي مركزي بضرورة الرد بعد 
بضع دقائق، من حادثة االغتيـــال الجبانة في قطاع غزة، والمتزامنة مع 
استهداف منزل القيادي الكبير في حركة الجهاد اإلسالمي في دمشق 
وعضو المكتب السياسي للحركة ورئيس الدائرة العسكرية للحركة األخ 
المجاهد الكبير أكرم العجوري في المزة الغربية أحد أحياء مدينة دمشق 
العاصمة الســـورية، والذي يهدف الى شـــل الحركة على الرد واقحامها 
في حالة إرباك، ولكن جهوزية الحركة للمواجهة بشكل دائم وامكانية 
حدوث مواجهـــة في أي لحظة، واالســـتعداد دائمًا للدفـــاع عن قيادة 
الحركة أو مجاميع الشعب الفلسطيني بكل فئاته ومكوناته، جعل أبناء 
الســـرايا يتخذون مواقع متقدمة وســـريعة، ولكن في الوقت ذاته غير 
متســـرعة وغير منفعلة، بما يتناســـب مع حجم الحدث الذي ارتكب في 
غزة ودمشـــق العروبة، وبما يشفي صدور قوم مؤمنين، وبما يردع العدو 
الصهيوني الغاشـــم و المعتدي والغادر، وبما ال يصل لمســـتوى حرب 
شاملة، وبما يضمن ســـرعة التحرك قبل الوساطات االقليمية والدولية، 
وبما يوســـع دائرة الرد لتشـــمل كل غالف غزة ومدن الجنوب والوســـط 
في دولة الكيان الصهيوني على أرض فلســـطين المحتلة، وشل الحياة 
وإغالق المؤسســـات والمدارس والدوائر الحيويـــة، وجعل مدن الكيان 

الغاصب في الجنوب والوســـط مدن أشـــباح فارغة من سكانها، وإدخال 
ما يزيد عن المليونين من الغاصبين إلى المالجئ الُمحصنة، والخســـائر 

المادية الهائلة، ووقف عملية التعليم، والهجرة إلى مدن الشمال.
إن االنتصـــارات في أي معركة ال ُتقاس بمدى الخســـائر البشـــرية عند 
أي طرف كان، انما بالقدرة على شـــّل الحياة وردع الخصم عن المواصلة 
فـــي المواجهة، وإخافته وردعـــه، وإلزامه في تقديم تنـــازالت مجانية 
بل مفروضـــة على إرادته السياســـية، وقدرته على العمل العســـكري 
والميداني وشـــّل قدرته الهجومية والدفاعيـــة، وصواًل إلى عدم القدرة 
علـــى الدفاع عـــن أركان حزبه. ومن الناحية االســـتراتيجية والمنهجية 
والبنيويـــة، ليس المهم ما يملك التنظيم أو الفصيل من قوة وأســـلحة 
أو اســـتراتيجيتها أو قوتهـــا التدميريـــة، بل المهم هـــو توافر القدرة 
النفســـية الستخدامها أو اإلرادة السياسية الســـتعمالها او الجرأة في 
إطالقها، وعدم الدخول في مســـألة الحسابات المتقاعسة والمستغرقة 
في حســـابات البراغماتية. ان األســـلحة في حال عدم اســـتخدامها مع 
امتالكها تصبح عبئًا إضافيًا استراتيجيًا أو تخريبيًا، اال إذا أحجم القائد 
عن عدم اســـتخدامها تكتيكيًا، أو لضرورات تقديرات الموقف ميدانيًا، 
هكـــذا ُتحســـم نتائج اية حـــرب، وتعيين النجاحـــات طالما لم تفرض 
اية شـــروط استســـالمية، و لم ُتفرض قواعد اشتباك جديدة، ولم ترفع 

الضحية الراية البيضاء.
فـــي المواجهة األخيرة من الصدام المســـلح على ارض غزة هاشـــم، لم 
ُيسلم الجهاد اإلسالمي وسراياه المظفرة، وقيادته المبدئية والعميقة 
في إدارة الصراع بتغيير قواعد االشـــتباك، ولم تتـــردد في الدفاع عن 
شـــعبها بل وفرض على االحتالل شروطها الثالث، والُمتمثلة في وقف 
االغتيـــاالت ووقف االعتداءات على المتظاهرين الســـلميين على طول 
الحدود الشرقية لقطاع غزة، والعودة إلى التعهدات السابقة المتعلقة 
بالحصـــار المفروض على غـــزة، ووقف الخروقـــات والتمادي في تجويع 
أهلنا في غزة. لقد كانت جولة من التصعيد العســـكري أدارتها ســـرايا 
القدس وقيادة الجهاد اإلســـالمي، وعلى رأسها األســـتاذ زياد النخالة 
أبـــو طارق األمين العام للحركـــة بنجاح ُمنقطع النظيـــر، وكانت ُمنظمة 
بإمتياز ومدروســـة بشـــكل دقيق، ولعل انفرادها في المواجهة وحدها 
ســـهل عليها إدارة المعركة بتفوق رائع وريادي، و لقد شهد القاصي و 
الداني بقدرة الجهاد اإلسالمي على لجم عدوان هذا العدو اللئيم، الذي 
خاض حربه وعمليته العســـكرية والتي أســـماها عملية الحزام االسود، 
وأســـماها أبناء الجهاد اإلســـالمي صيحة الفجر. خاضها هذا االحتالل 
بأوامر من قبل نتنياهو الذي ُأهين منذ اســـابيع قليلة، ونزل بشكل ُمخٍز 
عـــن منصة خطابه مرتبكًا ومقصوفًا أمـــام أنظار العالم أجمع، وهو الذي 
يتبجـــح لياًل نهارًا عن أمن الكيان وقدرته على الضرب في أي مكان دون 
حســـاب أو عقاب، وأعطى االوامر بعد أن رّكعه الشـــهيد بهاء ابو العطا 
أمام كاميـــرات التلفاز، حيث أراد نتنياهو االنتقام لشـــخصه ولكرامته 
المهدورة أمام الجمهور من خالل هذه العملية، ولم يســـتطع أن يفرض 
شـــرطًا واحدًا أراده، بينما فرض الجهاد اإلسالمي كامل شروطه الثالث، 
وليتبجـــح االحتالل وليقل ما يشـــاء حول عدم إعطائـــه أي ضمانات او 
شـــروطًا للسرايا، ولكن ما ُيكذب روايتهم هو الميدان، وشهادة الجانب 

المصري الوسيط.
هـــذه المعركة التي أقّرت بقبول االحتالل الصهيوني بشـــروط الجهاد 
اإلســـالمي، للدخول في تهدئة لن يقبل فيها الجهاد اإلســـالمي بمبدأ 
إطالـــة عمر التهدئـــة، على قاعدة الهدوء مقابل الهـــدوء، وأي خروقات 
ُتجـــاه أي متظاهر، ســـتنطلق صواريخ الجهاد اإلســـالمي ُمجددًا لتدك 
عمق االحتالل الصهيوني، وكما كان الشـــهيد أبو العطا وفيًا وحارســـًا 
وأمينًا ومدافعًا عن ابناء شـــعبنا، على طول حدود غزة هاشم. وما حادثة 
قنص الجندي الصهيوني الذي أطلق النار على المتظاهرين في خوذته 
العســـكرية منا ببعيد، وسيبقى أبناء السرايا أوفياء على ُخطى الشهيد 
القائد بهاء، وبتوجيهات األســـتاذ زياد النخالة ورفيقه أكرم العجوري، 
وهذا عهدنـــا بمبدئية واصرار ووفاء هذا التنظيـــم الجهادي والريادي 
والطليعـــي والصادق مع نفســـه وشـــعبه، وهذا ما جعل أبناء شـــعبنا 
الفلســـطيني في قطاع غزة يطالبون باســـتمرار المواجهة مهما كانت 
التضحيات، ومهما تعاظمت الخســـائر ومهما طالت أيام الحرب، حيث 
أن االحتالل الصهيوني ال يســـتطيع االســـتمرار وال مواصلة الحرب، أما 
نتنياهو توجه بعد ساعة فقط للمصريين طالبًا وقف اطالق النار، وعدم 
المطالبة بفرض قواعد اشـــتباك جديدة والعودة إلى سابق يوم اغتيال 
الشهيد ابو العطا، ولكن جماهيرنا الفلسطينية، بقيت صامدة وطالبت 
كل الفلســـطينيين بالرد المزلزل، واســـتاءت جدًا من استفراد االحتالل 
الصهيوني بالجهاد اإلســـالمي فقط دون ســـواه، وهذا مـــا عبرت عنه 

صراحة دون مواربة في مسيراتها ومنصات هذا الشعب العظيم، الذي 
ُيدرك جديًا خطورة اســـتفراد العدو بحـــزب أو فصيل او بقعة جغرافية 
من أرض فلسطين، فبادلت الجهاد اإلسالمي حبًا بحب واحترامًا باحترام 
ووفـــاًء بوفاء. هذا الحـــب واالحترام والوفاء الذي ابداه الشـــهيد القائد 
بهاء أبو العطا، ابتداء منه لشـــعبه ودفاعًا عنـــه. حيث كانت الجماهير 
الفلســـطينية والعربية واإلســـالمية، ملتحمة معه، مبادله له كل الحب 
والوفـــاء واالحترام، بيعـــًة واســـتفتاًء والتفافًا، على شـــخصه وخياره 
ومقامه، فكان اســـمه يتردد في المنطقة العربية واإلســـالمية والعالم 
أجمع، وتفوق في اســـتفتاء أجرته وسائل اإلعالم فكان اسمه مشهورًا 
بنسبة 64 بالمئة، مع عدد من األسماء التي حازت على باقي النسبة. لقد 
ذاع صيت الشـــهيد بهاء أبو العطا في كل أركان الدنيا وجهات العالم 
األربع، ومن ورائه حركة الجهاد اإلسالمي وسرايا المقاومة، وما كان ذلك 
ليحـــدث لوال أن تأكد الجميـــع ممن يحبون فلســـطين، أن هذه الحركة 
ورجالهـــا أوفياء لشـــعبهم ولقضيتهم ولقضايا المســـلمين والعرب، 

والقضية المركزية ألحرار العالم أجمع.
ولقد حظى الشـــهيد أبو العطا بإعجاب وتقديـــر وامتنان جميع الُكتاب 
والمؤلفيـــن والمســـؤولين، ومجاميع الشـــعب الفلســـطيني والعربي 
واإلســـالمي، مما عكس اجماعًا حول موقف الجهاد اإلسالمي ورضي عن 
أدائه، واقتداًء بمبادئه وانسجاما مع ثورته، والتحاما مع خياراته، ودعمًا 
معنويًا كبيرًا في رد اإلساءة عنه من بعض من لم يرق لهم هذا الظهور 
الكبير للحركة وســـراياها، بين أوساط شـــعبها وحبهم لها وااللتفاف 
حول خياراتها في المواجهة مع الكيان الصهيوني، وبعد ما أدهشهم 
وأزعجهـــم موقف االلتفاف الشـــعبي الكبير حـــول الجهاد في موقف 
المدافع عـــن حقوق ومصالح ابناء الشـــعب الفلســـطيني، وعن حياته 
ومستقبله ومصيره، ولربما لهذا السبب لم يوسع الجهاد اإلسالمي رقعة 
وحجم الرد رأفة بأبناء شعبه. بينما قام برد كبير في ذات الوقت، ولكن بما 
يتناسب مع حجم الجريمة، وبما ال يصل لمستوى حرب شاملة، وبسرعة 
قصـــوى قبل تدخل الوســـاطات، و بمـــا ال يجعل العـــدو يفرح بتحقيق 
انتصارات، او تغير بشروط االشتباك، و بما ال ينتقص من شروط الجهاد 
اإلسالمي الثالثة، وبما يحفظ أرواح ابناء شعبنا الفلسطيني، هذه الرقة 
والرأفة والحفاظ من قبل الجهاد اإلســـالمي تجاه ابناء شعبنا هي التي 
جعلته يحتضن ويخرج من مسيرة الشهيد أبو العطا وكأنه في استفتاء 
وتأييد لخيارات الجهاد اإلسالمي وكذلك األمر في وداع شهداء دمشق 
“الشهداء معاذ أكرم العجوري والشهيد عبدالله يوسف حسن”، حيث 
لم يلتئم ولم يجتمع مثل هذا العدد من ابناء شعبنا الفلسطيني وابناء 
الشعب السوري الشقيق، منذ تســـع سنوات قبل األحداث الدامية في 
ســـوريا العروبة، وحيث اجتمع كل أبناء شعبنا في سوريا المقاومة على 
مختلف انتماءاتهم ومشـــاريعهم الفكرية والسياســـية و الجغرافية 
ســـفيرًا وفصائل مقاومة وأندية ومؤسسات، وكل مخيمات ابناء شعبنا 
في سوريا باإلضافة الي وفود رسمية ووزراء، ومفتي الجمهورية العربية 
السورية ووفود وأطر شعبية وأهلية مؤسساتية، ولقد كان للكلمة التي 
ألقاها ســـماحة مفتي الجمهورية العربية الســـورية األثر الطيب لقيم 
االلتفاف حول المقاومة، واالحتضان لهـــذا الخط في المنطقة برمتها، 
وتحديدًا في غزة هاشم وفي قلوب ابناء الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
ســـيما في ســـجون المحتل الصهيونـــي، وكذلك الموقف التونســـي 
الشـــجاع والمسؤول، وكذلك موقف األخوة الثوار في اليمن والعديد من 
العواصـــم العربية. وكان الفتًا كيف أن شـــوارع صنعاء تهتف بصوت 
واحد مع المقاومة الفلســـطينية، بل وتهدد الكيان باســـتهدافه، على 

الرغم مما يعانون من عدوان عليهم.
وعلـــى ضوء هـــذه الجولة االخيرة مـــن المواجهة المســـلحة على أرض 
قطـــاع غزة، ندعو لنقيم األداء السياســـي والفصائلي وتباين المواقف، 
وندعو لنقف جميعًا صفًا واحدًا وبنيانًا مرصوصًا، وال يســـتفرد االحتالل  
بفصيل دون اخر، ولنتوحد أكثر في الدفاع عن شـــعبنا، ولتحتضن هذه 
المسيرة كل الجهود العربية واالســـالمية كحاضنة حقيقية للمقاومة، 
ألنـــه اذا اختلفنا على برنامج المقاومة ســـتختلف المنطقة العربية من 
حولنا، وبمقاومتنا الموحدة نوحـــد منطقتنا من ورائنا، ولننبذ الخالفات 
ولنســـتعد للدفاع عن شـــعبنا في جوالت الصراع القادمـــة مع الكيان 
الغاصـــب، الذي يعد العـــدة إلجرامه ضد أبناء شـــعبنا، ولنعيد عالقتنا 
ومواقفنـــا مع دول المنطقة، ونكون قريبين من كل دولة بقدر قربها من 
فلسطين ومقاومتها، ونكون أوفياء بقدر وفائها لفلسطين ولمقاومتها، 
وبذلك ُنعيد ثقة الجميع بمقاومتنا للنهوض بمستوى التحديات التي 

تواجهنا. رحم الله شهداءنا البررة.

جولة الحرب األخيرة بين حركة الجهاد 
اإلسالمــي والكيــان الصهيونــي

الوكالة العربية لألخبار
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نابلس/ االستقالل: 
أعلنت شـــركة االتصاالت الفلســـطينية 
مجموعـــة  شـــركات  إحـــدى  )بالتـــل(، 
استكمالها  عن  الفلسطينية  االتصاالت 
للمرحلة الثالثة وبدئها بالمرحلة الرابعة 
لمشـــروع تحديـــث شـــبكة الهاتف من 

.)NGN( الجيل الجديد
وكانت االتصاالت أطلقت المشـــروع قبل 
 Ribbon عام ونصف، بالشراكة مع شركة
المـــزّود الرائـــد لحلول االتصـــاالت حول 
العالـــم، والتي تهدف مـــن خاللها إلى 

نشر أحدث إصدار من الصوت الثابت عبر 
بروتوكول اإلنترنت.

ويعمل اإلصـــدار الحديـــث على توحيد 
للخدمات  التحتيـــة  البنيـــة  وتحديـــث 
الصوتية بشـــكل كبير، ويضع فلسطين 
في مقدمة الدول التي ســـتكون جاهزة 
لخدمـــات العقد القـــادم )2030-2020( 
ويؤهلها لمواجهة حجم الطلب المتزايد 
علـــى الخدمـــات الجديـــدة ومواجهـــة 

التحديات المتوقعة.
وأوضـــح م. جمـــال الطويل مديـــر إدارة 

التطويـــر وعمليات الشـــبكة في "بالتل" 
بأن شركة االتصاالت الفلسطينية قامت 
بترقية الشـــبكات الرئيســـية والفرعية؛ 
لتلبية حجـــم تدفق البيانـــات المتزايد 
ضمن خدمـــات االتصـــاالت والناتج عن 
اعتماد المشـــترك على هـــذه الخدمات 

بكافة نواحي الحياة.
وتابع الطويـــل أنه "باإلضافة لذلك أجرت 
بالتل خالل العامين الماضيين مشـــاريع 
عّدة؛ لرفع سعة الشبكة لتصل اليوم إلى 
مئات الجيجا بت في الثانية الواحدة على 

الشبكة الرئيسية".
 وأشار إلى أن "يجري حالًيا نقل وتحديث 
مســــارات وأنظمــــة الشــــبكة التابعة لـ 
"بالتــــل" إلى مركــــز بياناتهــــا الجديد، 
الذي يعد أضخم وأحــــدث مركز بيانات 
في فلســــطين، والتي تقــــوم بالتل من 
خاللــــه بتقديم خدمــــات متنوعة لقطاع 
المؤسســــات والشــــركات تســــمح لهم 
بتخزين بياناتهم ضمــــن أعلى معايير 
الجودة واألمان العالمية المعتمدة لمراكز 

البيانات.

 وأكد الطويل أن "طواقم بالتل الهندسية 
تعمـــل على مدار الســـاعة وطيلـــة أيام 
األســـبوع؛ إلتمام عمليـــات نقل األجهزة 
بأعلى مستويات الجودة، موجًها اعتذاره 
للمشـــتركين عن أي تشويش قد يحدث 

على الخدمات خالل عمليات النقل.
  وشـــكَر مدير إدارة التطويـــر وعمليات 
الشبكة في شركة االتصاالت الفلسطينية 
مشـــتركي بالتل على تفهمهم ألهمية 
هذه المرحلة، التي ستنعكس على جودة 

الخدمات المقدمة لهم.

غزة/ االستقالل: 
افتتحـــت وزارة الزراعـــة، أمس الخميس، موســـم 
الحمضيات للعام 2019، مشيرة إلى أن نسبة اإلنتاج 

بلغت )3500 طن( من كافة األصناف.
وحضر االفتتاح الذي جرى في بيت حانون شـــمال 
قطـــاع غـــزة، وكيـــل وزارة الزراعة إبراهيـــم القدرة، 
ورئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي 

عاطف عدوان، والنائب يوســـف الشرافي، باإلضافة 
إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، 

ولفيف من مدراء الوزارة وأعيان البلدة والمزارعين.
وأكد القدرة أن نسبة انتاج الحمضيات لهذا العام 
في محافظــــات القطاع بلغــــت )35 ألف طن( من 
كافة األصناف، مزروعة على مســــاحة تقدر نحو) 
20 ألف دونم(، مشــــيرًا إلى أن معدل اســــتهالك 

الفرد الســــنوي من الحمضيات كافة يقدر حوالي 
)20 كيلــــو جرامًا(. وذكــــر أن وزارتــــه ركزت خالل 
السنوات األخيرة على زيادة المساحة اإلنتاجية من 
الحمضيات، وذلك من خالل توزيع عشــــرات آالف 
األشتال على المزارعين والسيما الرياديين، منوهًا 
إلى أن من ثمرة هذه المشــــاريع إنتاج هذه األرض 

التي نقف عليها اليوم.

الزراعة« تفتتح موسم »الحمضيات« بغزة

رام الله/ االستقالل: 
نفت سلطة النقد الفلسطينية أمس الخميس ما ذكرته وسائل إعالم 

عبرية حول وجود أية مشكلة مصرفية تتعلق بتحويل الشيكل.
وقالت سلطة النقد في بيان وصل صحيفة »االستقالل« إنه ال توجد 
أي مشـــكلة مصرفية في هذا الجانب، وال وجود أساًســـا لمشـــكلة 

اسمها تحويل الشيكل للعمالت األجنبية.
وأضافت أن مشـــاكل أزمة فائض الشـــيكل لدى البنـــوك العاملة 
في فلســـطين هي روتينية، وتقوم ســـلطة النقد منذ عدة سنوات 

بمعالجتها بنجاح، وأن هذا األمر غير مرتبط بأي أزمات أخرى.
وكانت صحيفـــة »معاريـــف« العبرية قالت أمس: إن« ما يســـمى 
بمنسق أعمال الحكومة اإلســـرائيلية في المناطق المحتلة كميل 
أبو ركن، أصدر تعليمات للبنك المركزي اإلسرائيلي، تقضي بوقف 
عمليات صرف الشـــيكل مقابل عمالت أجنبية في مناطق السلطة 

الفلسطينية«.
وأضافـــت الصحيفة أن »هـــذه الخطوة، غير المســـبوقة من حيث 
شدتها، اتخذت كانتقام وكجزء من خطوات عقابية أقرها االحتالل 
في أعقاب قرار السلطة وقف شراء العجول من إسرائيل، واستيرادها 

من دول أخرى«.

سلطة النقد تنفي 
وجود مشكلة تتعلق 

بتحويل الشيكل

»NGN« من الجيل الجديد

»بالتل« تشرع بالمرحلة الرابعة من تحديث شبكة الهاتف

بكين/ االستقالل: 
قالت وزارة التجـــارة الصينية، أمـــس الخميس، إنه 
"يتعّين خفض الرسوم الجمركية كي يتم التوصل 
إلـــى اتفـــاق المرحلة األولـــى التجاري مـــع الواليات 

المتحدة".
وقال المتحدث باســـم وزارة التجارة للصحفيين قاو 

فنغ، إن "الجانبين يحافظان على اتصال وثيق".
وأعلنت الصين، أنهـــا "ال تنوي تحديد موعد نهائي 
للتوصل إلـــى اتفاق تجاري مع الواليـــات المتحدة"، 
ُمؤكدًة أن "الصفة يجـــب أن تكون متبادلة المنفعة 

ومقبولة لكال الطرفين".

وقالت الناطقة الرسمية باســـم الخارجية الصينية، 
هوا تشـــون يينغ، خالل مؤتمر صحفي، معلقة على 
تصريحات الرئيس األمريكي، دونالد ترامب "موقفنا 
من االتفاقية التجارية واضح وال يتغير، نحن ال ننوي 
وضع أي حدود زمنية لتحقيق الصفقة، التي ينبغي 
أن تكـــون مبنية على أســـاس المســـاواة واالحترام 
والمنفعة المتبادلة، وأن تكون مقبولة لكال الطرفين".

بدوره، أعلن ســـفير الصين لـــدى الواليات المتحدة، 
األربعـــاء، أن "الدولتيـــن تحـــاوالن حـــل خالفاتهما 
بشـــأن التجارة"، ُمحذًرا "من قوى تسعى لإليقاع بين 

الجانبين".

وقال السفير الصيني، تسوي تيانكاي، إن "العالقات 
األمريكية الصينية تمر بمفترق طرق خطير بســـبب 
الخالفات التجارية لكنه أوضح أن من الممكن العودة 
إلى مســـار أفضل"، ُمضيًفا "في الوقت نفســـه علينا 
الحذر من أن بعض القوى المدمرة تســـتغل الخالف 

التجاري الراهن عبر استخدام خطاب متطرف".
وشـــهدت العالقات التجارية بين بكين وواشـــنطن 
ُمؤخًرا حالة من التوتر، حيث فرضت الواليات المتحدة 
رســـوًما جمركية على بضائع صينية بلغت قيمتها 
نحو 250 مليار دوالر، وردت الصين عليها برسوم على 

بضائع أمريكية بنحو 100 مليار دوالر.

رام الله/ االستقالل: 
ســـمحت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلية، بإدخال الدفعة األولى من العجول 
المســـتوردة من الخارج إلى الضفة الغربية، بعد أن كانت "إسرائيل" تحتجزها 

منذ أسابيع.
وفقًا لقناة "مكان" اإلســـرائيلية الناطقة بالعربية، فإن شاحنات شوهدت وهي 
تحمـــل العجول إلى مناطـــق الضفة الغربية، تنفيًذا لقرار الحكومة باســـتيراد 

العجول من الخارج بداًل من "إسرائيل".
ونقلت القناة العبرية عن الوكيل المســـاعد للقطاع االقتصادي في وزارة الزراعة 
الفلســـطينية طارق أبو لبـــن، أنه جرى إدخال 500 رأس من العجول إلى ســـوق 
الضفة الغربية، من أصل 5 آالف احتجزتها "إسرائيل" منذ قرابة شهر، ومنعت 

إدخالها إلى الضفة و غزة . وفقًا لما أوردته صحيفة " القدس "
وأشـــار أبو لبن إلى أنه من المفترض أن يتـــم نقل 5 آالف رأس من العجول إلى 

الضفة وقطاع غزة خالل األيام المقبلة.
ولفت إلى أنه تم اســـتيراد العجول من هنغاريا، والبرتغال، وأستراليا، وفرنسا 

بشكل مباشر دون وسيط إسرائيلي.

االحتالل يسمح بإدخال 
العجول المستوردة إلى 

الضفة الغربية

الصين تضع شرطًا إلبرام االتفاق التجاري مع أمريكا

غزة/ االستقالل: 
كشـــفت وزارة الزراعة الفلســـطينية في غزة،  أنها 
قامـــت بتصدير كميات مـــن التـــوت األرضي إلى 
دول خليجيـــة. وقال المتحدث باســـم الوزارة أدهم 

البسيوني ، إنه جرى أمس تصدير عينة تجريبية من 
التـــوت األرضي بمقدار 3 أطنان إلى دولتي اإلمارات 
والبحرين. وأعرب البسيوني عن أمله بأن يكون ذلك 
مقدمة لتصدير كميات أكبر سواء من التوت األرضي 

أو محاصيل أخرى، مضيفا »أننا نشهد زيادة ملحوظة 
في محصول الفراولة هذا العام«.

وأكد البسيوني أن هذا األمر يعود بالنفع على قطاع 
المزارعين وعلى االقتصاد في غزة بشكل عام.

تصدير التوت األرضي من غزة إلى دول الخليج ألول مرة
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باريس/ االستقالل: 
توقفـــت القطـــارات فائقـــة الســـرعة وأغلقـــت 
المدارس ونصح برج إيفل الزائرين بالبقاء بعيدًا 
حيث تنظم النقابـــات إضرابات واحتجاجات على 
مســـتوى البالد بســـبب إصالح الحكومـــة لنظام 

التقاعد.
ونشـــرت باريـــس 6 آالف مـــن رجـــال الشـــرطة 
بالعاصمـــة، تحســـبا لموجـــة مـــن الغضب على 
الرئيس إيمانويل ماكرون إلصالح ينظر إليه على 
أنه يهدد أســـلوب الحياة الفرنسي الذي تحقق 

بشق األنفس.
كما حذر برج إيفل ومتحف اللوفر من اضطرابات 
اإلضراب، وكافحت فنـــادق باريس لملء الغرف. 
وألغى العديد من الزوار - بمن فيهم وزير الطاقة 
األميركي- خطط السفر إلى واحدة من أكثر الدول 

زيارًة في العالم وسط اإلضراب.
هذا وتم إغالق محطات متـــرو األنفاق في جميع 
أنحـــاء باريس، مما أدى إلـــى تعقيد حركة المرور 
ودفع العديد من الركاب إلى استخدام الدراجات 
الهوائيـــة أو الدراجـــات الناريـــة بـــداًل من ذلك. 
وعمـــل العديد من العاملين فـــي منطقة باريس 
من المنـــازل أو أخذوا إجازة للبقـــاء مع أطفالهم، 

ألن 78 بالمائـــة من المعلمين في العاصمة كانوا 
مضربين.

وخلت محطات القطار التاريخية، حيث ألغي نحو 
9 من أصل 10 قطارات عالية الســـرعة. وأظهرت 

الفتات في مطار شارل ديغول بباريس إشعارات 
"ملغاة"، حيث ألغت الخطوط الجوية الفرنســـية 

حوالي %30 من الرحالت الداخلية.
وأمرت الشـــرطة بإغالق جميع الشركات والمقاهي 

والمطاعم فـــي المنطقة. كما أصدرت الســـلطات 
حظـــرًا على االحتجاجات في شـــارع الشـــانزليزيه 
الرئاســـي والبرلمـــان وكاتدرائية  القصـــر  وحول 
نوتـــردام. ويخطـــط نشـــطاء حركـــة "الســـترات 
الصفـــراء" لالنضمام إلى النقابات في االحتجاجات 
فـــي باريـــس والمدن فـــي جميـــع أنحـــاء البالد، 
تأكيدا على حملتهم مـــن أجل المزيد من العدالة 
االقتصادية. كما يخشـــى العاملون بالقطاع العام 
من أن تـــؤدي إصالحات الرئيس إيمانويل ماكرون 
إلى إجبارهم على العمل لعدد ســـاعات أطول وإلى 
خفض معاشات تقاعدهم. ويرون أن هذا اإلضراب 
ضروري إلنقاذ شبكة األمان االجتماعي في فرنسا.

وتقـــول الحكومة الفرنســـية إن نظم التقاعدات 
الـ42 في فرنســـا بحاجة إلى تبســـيط، وقال وزير 
النقل إنه سيلتقي ممثلي النقابات الخميس في 

محاولة لتهدئة التوترات.
ويعتبر الســـؤال المهم هو: إلى متى سيســـتمر 
اإلضـــراب؟ تقـــول النقابات إنه تحـــرك ال نهاية 
له، آملة في الحفاظ على الزخم لمدة أســـبوع على 
األقل، بهدف إجبار الحكومة على تقديم تنازالت.

واشتكى بعض المسافرين من التعطل، في حين 
أظهر آخرون الدعم للعمال المضربين.

تظاهرات وإضرابات في فرنسا احتجاجًا على تعديالت في نظام التقاعد

بيروت/ االستقالل: 
تواصلـــت االحتجاجـــات الشـــعبية، 
أمس الخميس، في لبنان لليوم الـ50 
علـــى التوالي في عدد مـــن المناطق 
فـــي العاصمة بيروت وشـــمال لبنان 
وجنوبه للمطالبة بتحســـين األوضاع 

االقتصادية وتشكيل حكومة إنقاذ.
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد 
نيابية ملزمة،  إلى استشــــارات  دعت 
االثنيــــن المقبــــل، لتســــمي الكتــــل 
لتأليف الحكومة  مرشــــحها  النيابية 

المقبلة.
وتبع اإلعالن احتجاجات عمت المناطق 
اللبنانية، دعا المتظاهرون خاللها إلى 
السياسية  التســـوية  هذه  إســـقاط 

قبـــل تكريســـها فـــي المؤسســـات 
الدستورية.

وتجمع عدد مـــن المحتجين أمام مقر 
بيروت وصيدا  المصارف في  جمعية 
أمس، احتجاجًا على تعامل المصارف 
المصارف  المودعين، بعد تحديد  مع 
ســـقف الســـحوبات للمودعيـــن من 
أنهم ســـيقومون  وأعلنوا  المصارف، 
بجولة على مصـــارف عدة في بيروت، 
مطالبين بتوضيح حول القرار الجديد 

للمصارف.
وفتـــح الجيش اللبنانـــي صباح أمس 
الخميـــس، غالبيـــة الطرقـــات فـــي 
المناطق اللبنانية المختلفة التي قام 

المحتجون مساء أمس بإقفالها.

وكان رئيس حكومة تصريف االعمال 
ســـعد الحريري قـــد أعلن اســـتقالة 
حكومته في 29 تشـــرين أول/ أكتوبر 
الماضي »تجاوبًا مـــع إرادة الكثير من 
اللبنانيين الذين نزلوا إلى الســـاحات 
ليطالبـــوا بالتغييـــر، والتزامًا بضرورة 
تأمين شـــبكة أمان تحمـــي البلد في 
هذه اللحظـــة التاريخية«، وذلك بعد 

13 يومًا من االحتجاجات الشعبية.
وأعلنـــت المديريـــة العامة لرئاســـة 
الجمهوريـــة في بيـــان صحفي قبل 
أمـــس االربعاء أن يوم االثنين المقبل 
موعد لالستشـــارات النيابية الملزمة 
لتســـمية الرئيس المكلف بتشكيل 

حكومة جديدة.

االستقالل / وكاالت: 
قتل 58 شـــخصًا على األقل، أمس الخميس، في حادث غرق قارب قبالة سواحل 

موريتانيا، وفق ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة لألمم المتحدة.
وأضافـــت المنظمة في بيان أن 83 شـــخصًا كانوا على متـــن القارب نجحوا في 
الوصول إلى الشـــاطئ عبر السباحة، علمًا أن هذا القارب انطلق من غامبيا في 27 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقـــال الناجون لعاملين في المنظمة إن 150 شـــخصًا على األقل بينهم نســـاء 
وأطفـــال كانوا على متـــن القارب، وأكدوا أن القارب نفذ مـــن الوقود عند اقترابه 

من الساحل.
وأعلنت لورا لونغاروتي رئيســـة بعثة منظمة الهجرة الدولية في موريتانيا "عن 
تعاون السلطات الموريتانية بطريقة فعالة مع الوكاالت الموجودة في نواذبيو". 
وأضافت "أولويتنا رعاية الناجين وتأمين المساعدة الالزمة لهم"، ونقل الجرحى 

إلى مستشفى المدينة.
وتواصلت السلطات الموريتانية مع المكاتب القنصلية لغامبيا ومن المتوقع أن 

يحضر السفير الغامبي للمكان.

مقتل 58 مهاجرًا على األقل 
غرقًا قبالة سواحل موريتانيا

بعد الدعوة لالستشارات النيابية.. 
تظاهرات وقطع طرقات في لبنان

بغداد/ االستقالل: 
أفادت مصــــادر عراقية، أمس الخميــــس، بتوجه أعداد 
كبيرة من شــــيوخ ووجهاء بغداد نحو ســــاحة التحرير 
لدعم التظاهر الســــلمي، بينما يعقد البرلمان جلســــة 
نيابية ســــتكون مخصصة لبحث قانونــــي االنتخابات 
والمفوضية. وأضافت المصادر أن هذه التظاهرة بعيدة 
عــــن الحراك الشــــعبي حيث تنظمها أحزاب الســــلطة 
رفضًا لما تصفه بالوقــــوف األميركي وراء االحتجاجات 

المناهضة للحكومة.
يأتي ذلك بينما يخصص البرلمان جلسة نيابية لبحث 
قانوني االنتخابات مــــن المقرر أن ينتهي من إقرارهما 

في ظل الضغط الذي تولده ساحات االعتصام.
وطالب خطبــــاء محافظة النجف البرلمــــان بالمضي في 
إقرار القانونين من دون تأخير أو تســــويف والتأسيس 

لمرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات مبكرة.

أمــــا ميدانيا، فقد خيمت أجواء من الهدوء على عدد من 
المناطــــق العراقية منها محافظــــة ذي قار وذلك عقب 
إعــــالن قائد شــــرطتها الجديد أن إعادة فتح الجســــور 

وانتظام الدوام الرسمي باتت بيد المتظاهرين فقط.
وقد فتح المتظاهرون بعض الشوارع والجسور. وكانت 
محافظة ذي قار شــــهدت تصعيدًا في األيام الماضية، 
وســــقط عشرات القتلى في محاوالت لقوات األمن فض 

التظاهرات بالقوة.
وفي ســــياق آخر، أصدرت هيئة النزاهــــة أمرًا بالقبض 
على محافظ نينوى األسبق بتهم تتعلق بإهدار المال 
العــــام، على خلفية قراره بتجزئة مشــــروع طريق بغداد 

إلى خمس مراحل خالفا للتعليمات والضوابط.
كما قررت الهيئة اســــتقدام عميد كليــــة الحقوق في 
جامعة الموصل الســــابق؛ لقيامه بتجــــاوز الصالحيات 

الممنوحة له وارتكابه أخطاء إدارية أثناء أداء مهامه.

كانبرا/ االستقالل: 
تكافح فرق اإلطفاء، أمـــس الخميس، عدة حرائق 
تحيط بســـيدني، وتغلف أكبر مدن أستراليا من 
حيث عدد الســـكان بســـحب من الدخان قد تمتد 
أياما. وتســـببت حرائق الغابات فـــي مقتل أربعة 
أشـــخاص على األقل، ودمرت أكثر من 400 منزل 
منذ بداية نوفمبر، وال تزال الحرائق مشـــتعلة في 
واليات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا 

وكوينزالند.
وتكافح السلطات ما يقرب من 140 حريقا في نيو 
ســـاوث ويلز في الوقت الذي خرج فيه الوضع عن 
نطاق الســـيطرة في بعض المناطق بسبب الرياح 

القوية.
وكانت أشـــد الحرائق في محيط سيدني، عاصمة 

الوالية التي يقطنها حوالي خمسة ماليين نسمة، 
حسبما ذكرت »رويترز«.

وقالت خدمة اإلطفاء بالوالية: »تواجه فرق اإلطفاء 
ظروفـــا في غاية الصعوبة أمام عـــدد من الحرائق 
الكبـــرى«، وأضافـــت أن أحوال الطقس ســـتجعل 

الدخان يغلف أجزاء كثيرة من سيدني.
ونظرًا لزيادة التلوث أصبحت سيدني في المرتبة 
التاســـعة عشـــرة على قائمة تصنيف أسوأ دول 
العالـــم مـــن حيث الرؤية بســـبب تلـــوث الهواء، 

متقدمة على مومباي وشنغهاي.
وتشـــيع حرائق الغابات في أستراليا لكن موسم 
الحرائـــق بدأ هذا العام قبل الموعـــد المعتاد، مع 
ارتفـــاع درجات الحرارة لما فـــوق 40 درجة مئوية 

قبل بداية فصل الصيف بنصف الكرة الجنوبي.

العراق.. أحزاب السلطة تتجه 
لساحة التحرير والبرلمان ينعقد

الحرائق تطّوق سيدني.. والوضع 
يخرج عن السيطرة بمناطق أخرى
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غزة/ االستقالل:
واصلت األندية الغزية بكل قوة االســـتعداد لمرحلة 
اإليـــاب من الـــدوري بكافة درجاته الـــذي ينطلق في 
الخامس عشر من ديســـمبر الجاري، بعقد المباريات 
الوديـــة للوقوف علـــى جاهزية جميع الفـــرق وعلى 
التشـــكيلة األساســـية وبعض التكتيـــكات داخل 
الملعب . وضمت جميع الفرق العبين جددًا خالل فترة 
االنتقاالت الشـــتوية الحالية لتعزيز صفوفهم بكل 
قوة لهذه المرحلة وتجربتهم فـــي المباريات الودية 

لمعرفه مستواهم وجاهزيتهم.
وخاض بطل دوري الممتازة خدمات رفح ثالث مباريات 
ودية حتى اآلن وحقق االنتصار فيهم على القادسية 

بخماسية لهدف، وخدمات النصيرات بثالثية نظيفة، 
واكتســـح االستقالل بسداســـية نظيفة.  فيما حقق 
فريـــق اتحاد خان يونس الفوز علـــى العودة بثنائية 
نظيفة، وعلى األقصى بأربعـــة أهداف مقابل هدف، 
أمـــا غزة الرياضي لعب مع الســـالم الرياضي وانتهت 

المباراة بالتعادل اإليجابي بهدف لكل منهما.
أمـــا فريق اتحـــاد بيت حانـــون تغلب علـــى خدمات 
النصيـــرات بهـــدف دون رد، وعلى التفـــاح الرياضي 
برباعيـــة مقابـــل هدف، بينما شـــباب رفـــح فاز على 
القادســـية بهدفين نظيفين، وتعـــادل مع الصداقة 

بهدفين لكل منهما.
 فيما فاز شـــباب جباليا على الرضوان بأربعة أهداف 

مقابل هدف، أما شباب خان يونس فحقق الفوز على 
القادسية بثالثة أهداف مقابل هدف، أما الشجاعية 

فقد فاز على الجالء بهدفين دون رد.
وتعادل فريق بيت حانون األهلي مع الصداقة بثالثة 
أهداف لمثلهما، وحقق الفوز على أهلي غزة بهدفين 
دون رد، فيما خدمات البريج، تغلب على شـــباب خان 
يونس بهدف نظيـــف، والفوز على هالل غزة بهدف 

نظيف.
وبـــدوره، تمكن خدمـــات النصيرات، مـــن الفوز على 
جمعية الصالح بأربعة أهداف مقابل هدفين، وحسم 
التعـــادل اإليجابي بهدفين لمثلهما في اللقاء الودي 

الذي جمع بين أهلي النصيرات وأهلي البريج.

األندية الغزية تواصل لقاءاتها 
الودية استعدادًا لمرحلة اإلياب

لندن/ االستقالل: 
أعلــــن يورجن كلــــوب، المديــــر الفني لنــــادى ليفربول 
اإلنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد 
صالح، القائمة النهائية التي ســــيخوض بها منافسات 
بطولة كأس العالم لألندية التي تستضيفها قطر بداية 

من 11 ديسمبر الجاري.
وذكر الموقع الرســــمي لنادى ليفربول أن قائمة »الريدز« 
المشاركة في بطولة كأس العالم لألندية ضمت 23 العبًا 
هم: أليســــون، فان دايك، فينالــــدوم، لوفرين، جيمس 
ميلنر، نابي كيتا، فيرمينو، ســــاديو ماني، محمد صالح، 
جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، الالنا، لونيرجان، 
شيردان شاكيري، بروستر، روبرتســــون، أوريجي، جونز، 

ترينت، إيليوت، ويليامز.
وجاءت قائمة ليفربول خالية من الثنائي جويل ماتيب 
وفابينيو واللذين يواصالن التعافــــي من اإلصابة التي 

يعاني منها الثنائي.
ويمكــــن اســــتبدال الالعبين الذين يعانــــون من مرض 
أو إصابــــة قبل مباراة ليفربول األولى في المســــابقة في 

الفريق لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل انطالق المباراة.

وجاءت قائمة المتأهليــــن لبطولة كأس العالم لألندية 
2019 كالتالي: الســــد القطري »بطــــل الدوري القطري«، 
هينجين ســــبورت من كاليدونيا الجديــــدة »بطل دوري 
أبطال أوقيانوســــيا«، مونتيري المكسيكي »بطل دورى 
أبطال كونكاكاف«، الهالل الســــعودي بطل دوري أبطال 
آسيا وفالمنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس بجانب 

الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقــــي الســــد القطري مــــع هيينجين ســــبورت من 
كاليدونيا الجديدة »بطل دورى أبطال أوقيانوسيا« يوم 
11 ديســــمبر في المباراة االفتتاحيــــة، على أن يلتقي 
الفائز من هذا اللقاء مع مونتيري المكسيكي في الدور 
الثانــــي. في حين يبدأ ليفربــــول اإلنجليزي، المحترف 
ضمن صفوفه محمد صالح نجم منتخب مصر، مشواره 
فــــي بطولــــة كأس العالــــم لألندية من الــــدور نصف 
النهائي، وبالتحديد يوم 18 ديسمبر المقبل، بمواجهة 
الفائز من مبــــاراة الدور الثاني التي تجمع بين مونتري 
المكســــيكي الذي ســــيلتقي الفائز من السد القطري 
وهيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة »بطل دوري 

أبطال أوقيانوسيا«.

محمد صالح يدعم قائمة ليفربول في كأس العالم لألندية

مدريد/ االستقالل:
كشـــفت تقارير صحفية إســـبانية، عن دخول ناديي آرســـنال وليفربول في 

منافسة قوية مع برشلونة للتعاقد مع العب ريد بول سالزبورج النمساوي. 
وبحسب صحيفة "ســـبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يراقب األلماني الشاب 
كريـــم أديمي، )17 عاًمـــا( منذ فترة بتوصيـــة من باتريـــك كلويفرت، مدير 

أكاديميات "ال ماسيا".
ورغم ذلك، فإن البارســـا لم يأخذ أي خطوة رســـمية تجاه أديمي، ليســـتغل 
الثنائـــي اإلنجليزي آرســـنال وليفربول الفرصة ويدخل ســـباق الحصول على 

خدمات الالعب.
في الوقت ذاته، يعتبر بوروسيا دورتموند أيًضا من األندية المهتمة بالحصول 
على خدمات أديمي، في ظل رغبة العبه اإلنجليزي جادون سانشو في الرحيل.

وانضم أديمي إلى ســـالزبورج في يوليو/ تموز 2018 مقابل 2.8 مليون جنيه 
إسترليني، لكن من المتوقع في ظل هذا السباق الشرس بين عمالقة أوروبا، أن 
يغالي الفريق النمساوي في طلباته المالية، علًما بأنه رفض عرًضا سابًقا مقابل 

15 مليون جنيه إسترليني لضمه.

آرسنال وليفربول يتنافسان 
على هدف برشلونة

االستقالل/ وكاالت: 
ال يزال منح جائزة الكرة الذهبية لنجم برشـــلونة، ليونيل ميسي، يثير نقاشا 
ًفي الوسط الكروي، السيما أن المرتبة الثانية كانت من نصيب مدافع ليفربول 
اإلنجليـــزي، فيرجل فـــان دايك، في حين حّل البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 

بالمركز الثالث.
وتعليقا على ترتيب الفائزين بالجائزة، قال أســـطورة نادي برشلونة السابق، 
ريفالـــدو، إن العب يوفنتوس اإليطالي رونالـــدو، كان جديرًا بأن يحصل على 

المركز الثاني، بعد ميسي، حتى وإن كان فان دايك العبًا جيدًا.
وحّل فان دايك في المرتبة الثانية، متقدما على رونالدو، وحين ســـئل الالعب 
الهولندي حول مـــا إذا كان قد تخلص من منافس، إثر اســـتبعاد رونالدو، رد 

ساخرًا وقال »وهل كان رونالدو منافسا في األصل؟«.
وبحســـب ما نقلت صحيفة »آس« اإلسبانية«، فإن ريفالدو قال في تصريح إنه 
»ال شك في كون فان دايك مدافعا عظيما، لكن سحر كرة القدم وما يكون فيها 
من روعة وإثارة، يتحقق عبر األهداف والمراوغات الســـاحرة، وذاك ما يقوم به 

العبو الهجوم«.
ولم ير الالعب البرازيلي السابق، مشكلة كبيرة في غياب رونالدو عن حفل الكرة 
الذهبية الذي أقيم يوم االثنين في باريس، وأضاف أن ميسي نفسه فعل هذا 

األمر في السنة الماضية حين لم يكن فائزا.
ولـــم يحضر رونالدو حفل الكرة الذهبية، ألنه كان موجودًا في الوقت نفســـه 
بمدينة ميالنو، حتى يحضر حفل »الكالتشـــيو« السنوي الذي توج فيه بلقب 
أفضل العب في الدوري اإليطالي لســـنة 2019، عن الموســـم الذي قدمه مع 

»السيدة العجوز«.

مدريد/ االستقالل: 
توالت لعنة اإلصابات على نادي ريال مدريد قبل لقاء »الكالسيكو« الذي سيجمعه بغريمه 
برشلونة في 18 ديسمبر/ كانون االول. حيث انضم الويلزي غاريث بيل لقائمة المصابين، 
الذي لم يتدرب مع الفريق منذ مباراة فريقه األخيرة أمام آالفيس، خوفا من تفاقم اإلصابة.

ويعاني الويلزي من إصابة في الفخذ ذات الرأســـين بالساق اليسرى، حيث من الممكن 
غيابه عن لقاء فريقه أمام إسبانيول في الدوري وأمام بروج في دوري األبطال.

ويســـعى النادي الملكي إلمكانية لحاق العبه الويلزي في مباراة فالنســـيا، المقررة على 
ملعب »ميستايا، في 15 ديسمبر/ كانون األول، وإمكانية لحاقه بلقاء »الكالسيكو«.

يذكر بأن قائمة النادي الملكي من اإلصابات زادت بعد تعرض البلجيكي هازارد إلصابة 
ستبعده عن لقاء »الكالسيكو«، بحسب ما نشرت صحيفة »موندو ديبورتيفو«.

لينضم البلجيكي لقائمة طويلة من المصابين تضم كل من ماركو أسينســـيو ولوكاس 
فاسكيز وخاميس رودريجيز وجاريث بيل ومارسيلو.

أسطورة برشلونة يؤكد »ظلم«
 رونالدو في ترتيب »الكرة الذهبية«

بعد هازارد.. نجم مدريدي 
آخر يغيب عن »الكالسيكو«
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تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.
من ناحية اخرى ، دمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
امس الخميس، منشأة صناعية في بلدة الظاهرية، 

وهدمت غرفًا سكنية في مسافر يطا.
وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل اقتحمت 
الظاهريــــة وداهمت منشــــأة صناعيــــة للحدادة 
والخراطــــة تعود ملكيتها لعائلة مناع، وكســــرت 
اآلالت والماكنات الصناعية، وخلفت خسائر كبيرة.

وعقب ذلــــك، اعتقلت قوات االحتــــالل اثنين من 

أصحاب المنشــــأة، وهما: الشــــقيقان بشير وعلي 
سليمان مناع الطل.

وفي ســــياق آخر، هدمــــت قــــوات االحتالل أمس 
الخميس، أربع غرف سكنية في مسافر يطا، جنوب 

الخليل.
وأفاد منســــق اللجــــان الشــــعبية والوطنية راتب 
الجبور أن جرافات االحتالل هدمت غرفة ســــكنية 
للمسنة نزهة مخامرة، وثالث غرف لعائلة المواطن 
شــــحادة مخامرة فــــي منطقة مغايــــر العبيد، في 

مســــافر يطا.
كمــــا هدمت قــــوات االحتــــالل اإلســــرائيليمس 
الخميــــس، "كراجا" ومغســــلة مركبــــات في قرية 

الولجة غرب بيت لحم.
وأفاد الناشــــط الشبابي إبراهيم عوض الله لوكالة 
االنباء الرسمية " وفا"، بأن جرافات االحتالل هدمت 
كراجــــا ومغســــلة للمركبــــات على مدخــــل القرية 
الرئيســــي، تعود للمواطن حســــام خليفة، بحجة 

عدم الترخيص .

عمان/ االستقالل: 
قال رئيس لجنة فلســــطين النيابية يحيى 
الســــعود إن اللجنة المعنيــــة بمتابعة كل 
القضايا التي تواجه أبناء قطاع غزة وتذليل 
الصعوبــــات أمامهــــم، ناقشــــت أول أمس 
قضية طلبات الغزيين المقيمين في األردن 

بتملك أراٍض فيها.
جــــاء ذلك خــــالل اجتمــــاع للجنــــة األربعاء 
الممنوحة  التســــهيالت  لمناقشة  خصص 
للغزييــــن في تملــــك األراضــــي، والتي لم 
تتوقــــف منــــذ العــــام 2010 ولــــم تصل 

للمستوى المطلوب.
الشــــؤون  دائــــرة  احصائيــــات  وحســــب 
الفلســــطينية؛ بلغ عدد الغزيين المقيمين 

في المملكة 154 ألفًا.
وفي االجتماع عرض وزيــــر المالية األردني 
محمد العســــعس القرارات التــــي اتخذها 
مجلس الوزراء للتســــهيل علــــى الغزيين، 
والتــــي مــــن أبرزها القــــرار الصــــادر العام 
الماضي والمتضمن الســــماح لرب األســــرة 
بامتالك قطعة أرض ال تتجاوز مســــاحتها 
الدونم الواحــــد، فيما تم تعديل القرار بعد 
ذلك بالســــماح للزوجة واألرملــــة والمطلقة 

بالتملك أيًضا.
وأشــــار إلى أن هــــذا القرار جــــاء من حرص 
الحكومة للتســــهيل على أبنــــاء قطاع غزة 

وتنشيط قطاع األراضي.

وأوضح أن عــــدد الطلبات التــــي تقدم بها 
الغزيون ويرغبون بتملك عقار بلغ 753 طلًبا، 
منــــذ مطلع العام الحالــــي وحتى اآلن، تمت 
الموافقة على 640 منها، وتســــجيل 500، 

وبقي 113 طلًبا قيد الدراســــة الســــتكمال 
الموافقات من الجهات المعنية.

بــــدوره، قــــال مدير عــــام دائــــرة األراضي 
والمســــاحة بالوكالــــة فــــي األردن محمــــد 

الصوافين إنه بموجب القانون األردني، فإن 
أي شخص ال يحمل جنســــية إحدى الدول 
العربيــــة، ال يســــتطيع أن يتملك عقارًا في 
األردن، إال فــــي حال توافر شــــرط المعاملة 

بالمثل.
وبشــــأن أراضي الباقــــورة، أوضح الصوافين 
بحضور رئيس لجنــــة مخيم غزة في جرش 
عــــودة أبــــو الصوصيــــن، أن هنــــاك حقوق 
تصرف بأراض في الباقورة باســــم شــــركة 
البريطاني،  االنتداب  كهرباء فلسطين منذ 
وال يوجــــد فــــي وثائــــق دائــــرة األراضــــي 
والمســــاحة أيــــة وثيقة تشــــير إلى تملك 

أشخاص طبيعيين إسرائيليين.
ولفــــت إلــــى أن دائرة األراضي والمســــاحة 
ســــتبحث مع لجنة وزارية في مجلس الوزراء 
هذا الموضوع، وســــتعمل على إعادة النظر 
بشــــروط تملك األراضي، قائــــال: إن الدائرة 
تطلب صــــورة مصدقة عن الجــــواز المؤقت 
والبطاقــــة البيضــــاء للتأكــــد مــــن صحتها 

للمالك.
وليــــس  القانــــون  "أن  الصوافيــــن  وبّيــــن 
اإلجراءات هو من يمنع الغزيين من التملك 

خارج التنظيم".

األردن يبحــث الموافقــة علــى طلبــات تملــك أراٍض لـ640 غزيًا

الداخل المحتل/ االستقالل:
قتل ســـمارة غازي ســـمارة )33 عاما(، وعقل دعاس )49 عاما(، في إطالق 

نار وقع مساء األربعاء الماضية، في مدينة الطيرة، في أراضي الـ1948.
وكان سمارة أصيب بجروح خطيرة بعد أن أطلق عليه مجهول النار خالل 
عمله في مطعم شاورما تملكه عائلته، يقع قرب دوار البلدية في مدينة 

الطيرة، وفارق الحياة الحقا.
فـــي حين ُقتل دعاس، بحســـب ادعاء شـــرطة االحتـــالل، برصاص أحد 
عناصرها، الذي أطلق النار عليه لالشـــتباه به بإطالق النار على الشـــاب 

سمارة.
وشـــهدت البلدات والمدن الفلســـطينية بأراضي الــــ،48، مؤخًرا، حركة 
احتجاج واســـعة ضد العنف وتواطؤ الشرطة اإلســـرائيلية، على شكل 
تظاهـــرات واعتصامات في مختلف المناطق، تضّمنت إغالًقا للشـــوارع 

الرئيسة.
وبمقتل ســـمارة ودعاس يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل إلى 87 قتيال 
بينهـــم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي شـــهد 

مقتل 76 مواطنا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دعا وزير خارجية االحتالل اإلســــرائيلي، يســــرائيل كاتس، إلى إقامة 
تحالف عسكري غربي-عربي، بقيادة الواليات المتحدة األمريكية لردع 

إيران.
وقــــال كاتس في تغريدة علــــى »تويتر«، أمس الخميس، إن »فرنســــا 
وألمانيــــا والمملكة المتحــــدة، أبلغت األمين العــــام لألمم المتحدة أن 
إيران تطّور صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في انتهاك لالتفاق 

النووي«.
وأضاف: » الخطوة التالية يجب أن تكون تهديدًا عسكريًا فعاال من قبل 
تحالف غربي-عربي، تقوده الواليات المتحدة األمريكية لردع العدوان 

اإليراني«، مشدًدا على  أنها لحظات حرجة«.
وكان االحتالل اإلســــرائيلي قد دعا مرارًا إلى تشــــديد العقوبات على 
إيران؛ وفي الوقت الذي أشادت فيه بالعقوبات األمريكية، فإنها أخذت 

على العديد من الدول األوروبية عدم فرض عقوبات على طهران.

قتيالن بإطالق نار في 
الطيرة بالداخل المحتل

كاتس يدعو لتحالف عسكري 
»غربي-عربي« لمواجهة إيران

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســـطين السلطة 
الفلســـطينية وقيادتهـــا للتحرر من اتفاق »أوســـلو« 
وقيود بروتوكول باريس، مؤكدة أن الســـلطة لم تقطع 
عالقتها بأمريكا رغم اإلعالن عن ذلك عقب قرار األخيرة 

المتعلق بالقدس المحتلة.
واعتبرت الجبهة في بيان لمناسبة ذكرى توقيع رئيس 
اإلدارة األمريكيـــة دونالد ترمب قرار االعتراف بالقدس 
المحتلة »عاصمة إلســـرائيل«، أن هذا القرار جاء صفعة 

للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقالت »كما أن هذا القرار جاء صفعة مدوية لسياســـة 

الرهانات الهابطة والفاشلة«.
وأضافـــت »أن خطـــوة ترمـــب أعطت الضـــوء األخضر 
إلسرائيل لتســـرع في أعمال تهويد القدس وتصعيد 
حربها المفتوحة ضد أبنائها المقدســـيين، في رهان 
على إخراجهم من المدينة وإغراقها بالوجود اليهودي 
الصهيوني والديني، والقضاء على كل مظاهر المدينة 
العربية والفلســـطينية وتدمير االقتصاد الفلسطيني 

فيها لصالح االستيطان«.
وأردف »كما شكلت خطوة ترمب ضوءًا لعدد من الدول 
التابعـــة للواليات المتحدة لتحذو حذوها في االعتراف 
بالقدس عاصمة إلســـرائيل ونقل ســـفاراتها إليها، أو 
افتتـــاح مراكز تجارية لتعميق العالقات مع إســـرائيل 
بداًل مـــن عزلها عقابًا لهـــا على جرائمها ضد شـــعبنا 

وأرضه«.

كمـــا قالـــت الجبهة »إنهـــا الحظت أن قـــرارات القمم 
العربية والمسلمة التي جاءت ردًا على القرار األميركي، 
مازالـــت في معظمها حبرًا علـــى ورق ولم تجد طريقها 
إلى التنفيذ، لتشـــكل الضغط المطلوب على الواليات 

المتحدة«.
وشـــددت »على من حذا حذوها، للتراجع عن خطواتها 
الخطيـــرة والمدمرة، بـــل إن بعـــض األنظمـــة العربية 
وخالفًا لقرارات جامعة الـــدول العربية وقممها، وخالفًا 
لقرارات منظمـــة دول التعاون اإلســـالمي، ذهبت إلى 
بناء عالقات علنية مع »إسرائيل« على حساب المصالح 
القومية والوطنية للشعب الفلسطيني وباقي الشعوب 

العربية«.  وأبدت الجبهة شـــديد األســـف أن السلطة 
الفلسطينية وقيادتها ما زالت تعيش حالة من الوهم 
بإمكانية استئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، 
وما زالت في الســـياق نفســـه لم تقطـــع عالقاتها مع 

الواليات المتحدة.
وبّينـــت »إذ ما زالت تقيـــم مع وكالـــة المخابرات خطًا 
لالتصـــاالت، بعيدًا عن رقابـــة المؤسســـات الوطنية، 
بذريعـــة مكافحـــة اإلرهاب، فـــي الوقت الـــذي تغلق 
فيـــه الواليـــات المتحـــدة مفوضية منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية فـــي واشـــنطن بذريعة أنهـــا منظمة 

إرهابية«.

»الديمقراطية«: السلطة لم تقطع عالقتها 
بأمريكا وتعيش بوهم استئناف المفاوضات

م�ستوطنون يقتحمون ..
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تونس/ االستقالل: 
نجح طالب تونسي من مدرسة لوزان االتحادية للفنون التطبيقية في سويسرا، 

في حل لغز أثار حيرة العلماء منذ 100 عام، وذلك وفقًا لوكالة )أنباء تونس(.
وحســـب الوكالة، فقد اكتشف الطالب وسيم الذوادي، لماذا تبدو فقاعات الغاز 
عالقة في أنابيب عمودية ضيقة بداًل من أن ترتفع، وتوصل الكتشـــاف تشكل 
شريط رفيع للغاية من السائل حول الفقاعة، يمنعها من االرتفاع، كما اكتشف 

أن الفقاعات ليست عالقة وإنما تتحرك ببطء شديد للغاية.
والحظ الفيزيائيون ألول مرة هذه الظاهرة منذ ما يقارب قرن من الزمن، لكنهم 
لم يتمكنوا من الخروج بتفســـير، حيث إنه نظريـــا يجب أال تواجه الفقاعات أي 

مقاومة ما لم يكن السائل في حركة.
ويمثل بحث الذوادي، الذي نشر مؤخرًا، المرة األولى على اإلطالق التي يتم فيها 

تقديم دليل تجريبي الختبار النظريات السابقة.
وتضمنت طريقة اكتشـــاف األمر، توجيه الضوء إلى فقاعة الهواء داخل أنبوب 
ضيق وتحليل شدة الضوء المنعكسة، وباستخدام تداخل الضوء المنعكس من 
الجدار الداخلي لألنبوب ومن سطح الفقاعة، قاموا بقياس سماكة الشريط بدقة.

واكتشـــف الذوادي، أن الشريط يغير شكله إذا تم تطبيق الحرارة على الفقاعة 
ويعـــود إلى شـــكله األصلي بمجرد إزالـــة الحرارة، حيث أظهرت القياســـات أن 
الفقاعـــات تتحرك فعليا، وإن كان ببطء شـــديد بحيث ال يمكن رؤيتها بالعين 
البشـــرية، كما يمكن استخدام االكتشاف الجديد في دراسة ميكانيكا الموائع 

على نطاق نانومتري، خاصة لألنظمة البيولوجية.

طالب تونسي يحل لغزًا 
حير العلماء منذ مئة عام

موسكو/ االستقالل: 
مأساة شـــهدتها قرية روسية، وال يعرف حجم المعاناة 
فيها إال الرجل الضحيـــة، ابن القرية الفقير، الذي داهم 

منزله دب بني جائع.
فقد اقتحم دب بني منزال في قرية فيتيمسكي بمنطقة 
إيركوتســـك بمقاطعة مامسك تشويســـكي الروسية 
والتهم مالك المنزل ســـيرجي فادييف، ولم يتبق منه 

سوى ذراع وساق، وفق ما نشرته سكاي نيوز.
ويبدو أن الـــدب كان ينوي العودة إلى المنزل، إذ بعد أن 
التهم الرجـــل، قام بتغطية ذراع الرجل، البالغ من العمر 
66 عاما، وســـاقه ببطانية، بحســـب مـــا ذكرت صحيفة 

»ديلي ستار« البريطانية.
ووفقـــا لألنباء، فإن الدب المتوحش فشـــل في الدخول 

في فترة الســـبات لفصل الشتاء البارد، األمر الذي دفعه 
إلـــى البحث عن الطعام في القريـــة، فكان أن تمكن من 

فادييف والتهمه.
ولم يكتف الدب بذلك، فقـــد قتل كلب فادييف، الذي 
كان يعمل سائقا لسيارة إطفاء في وحدة اإلطفاء بالقرية، 
وفقا لما ذكره السكان المحليون، الذين قالوا: إن فادييف 

كان يعيش بمفرده في منزل من طابقين.
 وأشار السكان إلى آثار مخالب الدب شوهدت خارج منزل 
فادييف، وأن الدب اقتحم المنزل بعد أن حطم النافذة، 
حيث كانت درجات الحرارة منخفضة وبلغت تلك الليلة 

حوالي 45 درجة مئوية تحت الصفر.
وقالت الجارة ألكســـندرا ســـاننيكوفا إن »الدب اقتحم 
المنزل ليال، بعد كســـر نافذة وأكل ذراعه وساقه وجميع 

األعضـــاء الداخلية«، مشـــيرة إلى أنه تـــم وضع القرية 
في حالة طوارئ، ومنع جميع ســـكانها مـــن الخروج من 

منازلهم«.
وانتشر خبر هجوم الدب في القرية كالنار في الهشيم، 
األمر الذي أصاب سكان القرية بالرعب، خصوصا بعد أن 
نشـــرت المعلومات حول الهجوم على وسائل التواصل 

االجتماعي.
وعثرت الشـــرطة على ما تبقى من جثة فادييف بعد أن 
فشل في الرد على هاتفه، وفي وقت الحق عثر على جثة 

الدب، البالغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام.
وقال نائب عمدة المدينة الكسندر تيورين إنه تم نصب 
الفخاخ المحملة باللحوم، وعندمـــا خرج الدب من الغابة 

تمكن الصيادون المحليون من قتله بالرصاص.

دب متوحش يقتحم منزال ويلتهم صاحبه

عمان/ االستقالل: 
ضرب سائق تاكسي أردني مثااًل في األمانة، حينما قرر تسليم مبلغ مالي كبير 

عثر عليه داخل مركبته ألجهزة األمن األردنية.
وفي التفاصيل، ذهل ســـائق تاكسي في العاصمة عمان حينما وجد مبلغ 1.7 
مليون دوالر داخل حقيبة في مركبته، إضافة لســـبائك ذهبية، وفقا لموقع رؤيا 
األردني. ولم يفكر الســـائق كثيرًا عما سيفعل بما وجده، حيث قرر التوجه فورًا 

إلى أقرب مركز للشرطة.
وليست هذه المرة األولى التي يعثر فيها سائقو سيارات األجرة على مبالغ مالية 
ومجوهرات داخل مركباتهم، وعادة ما يسلمونها لألجهزة األمنية، التي بدورها 

تكشف عن أصحابها بعد التحقق من ذلك، أو إعالم األمن بشأن المفقودات.

سائق تاكسي أردني يعثر على 
1.7 مليون دوالر في سيارته

كانبرا/ االستقالل: 
كشـــفت دراســـة قام بها باحثون فـــي جامعة 
فليندرز فـــي أســـتراليا، أن منصـــات التواصل 
االجتماعي ذات التركيز المشدد على نشر ورؤية 
الصـــورة، تمتلك تأثيرًا بالغًا على المراهقين من 
الفتية والفتيات الذين تنمو لديهم اضطرابات 

في تناول الطعام. 
وأفـــادت بيانـــات البحث الذي أجـــري على 996 
مراهقـــًا تتـــراوح أعمارهم بين 12 و14 ســـنة، 
أن »الســـلوكيات المرتبطـــة باضطرابات الطعام 

تسجل نسبة 51.7% لدى الفتيات و45% لدى 
الصبيان ترافقها بشكل عام التمارين الرياضية 

القاسية وإغفال وجبات الطعام«. 
ويملـــك قرابة 75.4% من البنـــات و69.9% من 
الفتية حســـابًا واحـــدًا على األقـــل عبر منصات 
التواصـــل االجتماعـــي، يحتكر أشـــهرها موقع 

انستغرام. 
ويبـــدو أن المراهقين أصحـــاب العدد األكبر من 
الحسابات يمضون وقتًا أطول على اإلنترنت يوميًا 

فيصبحون األكثر عرضًة الضطرابات الطعام. 

أبو ظبي/ االستقالل: 
رفعـــت زوجة اماراتية دعوى طالق من زوجها العشـــريني 
إلى محكمة األسرة في دبي، بعد مرور شهر على زواجهما، 
بســـبب عدم انصياعه لرغبتها في أن يشتري لها ”حقيبة 

ماركة“.
وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية التي أوردت الخبر فقد 
تفاجأ الزوج باتصال من المحكمة، مفاده أن عروســـه ترغب 
في الطالق منه، بحجة عدم شراء حقيبة يد، ما شكل صدمة 
له خاصة وأن هذا الســـبب لم يخطر بباله، ال سيما أنهما ما 
زاال في ”شهر العسل“. وأوضح مركز االستشارات األسرية 

بـ ”نســـائية دبي“ أن الزوجة تقدمـــت بطلب الطالق من 
زوجها في الشـــهر األول من زواجهما، ألنها طلبت منه أن 
يشتري لها حقيبة نسائية من إحدى الماركات المعروفة، 
إال أنـــه رفض متذرًعا بأنه ما زال يســـدد نفقات وتكاليف 
الزواج، فضاًل عن توفير متطلبات المعيشة. وأضاف المركز 
أنه حاول التدخل ونصح الزوجين لتهدئة الوضع والتقريب 
بيـــن وجهات نظر الشـــريكين، إال أن األمر لم يفلح بعد أن 
وصل الخالف إلى المحكمة، إذ صممت الزوجة على الطالق 
معتبرة أن عدم تحقيق رغبتها ينم عن بخل قد ال تستطيع 

التعايش معه مستقباًل، خاصة بعد أن تنجب أطفااًل.

مواقع التواصل تسبب اضطرابات األكل»حقيبة ماركة« تنهي زواجًا في شهر العسل !

القاهرة/ االستقالل: 
أسفرت محاوالت إدارة إحدى المدارس للتخلص من جثة قطة عن اختناق عشرات الطالبات. وأفاد 
ســـعد مكي وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، شـــمالي مصر، بوقوع حاالت اختناق بين 
طالبات المدرســـة الثانوية الفنية للبنات في شـــربين، وصلت إلى 63 حالة، بحسب بوابة األهرام 
اإللكترونية. وتابع مكي، بعد انتقاله لمعاينة الطالبات بالمستشفى، قائال: إن السبب وراء حاالت 
االختناق بعد االســـتماع للموجودين وجود قطة نافقة »ميتة«، ومحاولة عمال المدرسة التطهير 
بمبيد تسبب في اختناق 6 طالبات في البداية، وتوالى األمر حتى انتقلت للمستشفى 63 طالبة، 

ويتم تقديم الخدمة الطبية لهن.

داالس/ االستقالل: 
على مـــدى 26 عامًا، لم تغب المعلمـــة األمريكية، 
شـــارون برادلـــي، البالغة من العمـــر 85 عامًا، صفًا 
واحدًا طيلة فصول الدراســـة، وتفيد في حديث مع 
شبكة القنوات التلفزيونية "سي بي إس نيوز"، أنها 
كســـرت يدها في نهار يوافق يوم األحد، فذهبت 
إلى عملها في اليوم التالي، مشـــددة على أنها لن 

تغيب عن الصف "بسبب عظمة مكسورة". 
الالفت أنهـــا واظبت على حضـــور الصفوف حتى 

عندما دمر إعصـــار منزلها بل حتـــى عندما توفي 
زوجها العزيز، جاك، حيـــث قالت إنها بذلت كل ما 
في وســـعها من أجله، لكنها شـــعرت أيضًا بأنها 
تتحمل مســـؤولية تجاه أولئك األطفـــال.  تدّرس 
برادلي العلوم الصحية في مدرســـة نامان فورست 

الثانوية الواقعة خارج داالس بالواليات المتحدة. 
يعود إحساســـها القوي بالواجـــب إلى أيام عملها 
كممرضـــة، لكـــن إرثها الهـــام يبقى فـــي مجال 
التدريس.  وقد فاجأتها المدرســـة، بمناسبة عيد 

ميالدهـــا ال85، بحفلـــة خاصة لالحتفال بســـجل 
حضورها المثالي وموقفها من الحياة.  وتعتقد أن 
المرء عندما يكون أكثر إيجابية يكون بصحة أفضل، 

ويحصل على مزيد من المتعة في الحياة. 
وهي تقضي أفضل أوقاتها ما بين شهري سبتمبر 
ويونيو، ثم يأتي الصيف فتصاب حسب وصفها: 
"بالكآبـــة وتبدأ في التذمر". وهي تســـخر من فكرة 
التقاعد وتصفها بالـ "مملة" وتفضل أن تكون في 

الصف الدراسي الذي تصفه بالممتع.

اختنــاق 63 طالبــة..معلمة لم تغب يوميًا طيلة 26 عامًا
 بسبــب قطــة نافقــة
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