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القدس المحتلة/ االستقالل:
تس���ّلمت إدارة ش���ركة كهرباء محافظة الق���دس أمس، اإلنذار 
الثالث من ش���ركة الكهرباء اإلس���رائيلية والذي يقضي بقطع 
وتقنين التي���ار الكهربائي، بدءًا من منتصف الش���هر الحالي 

وحتى منتصف آذار المقبل، وذلك عن جميع مناطق االمتياز.
وس���يتم قط���ع التي���ار الكهربائ���ي مرتين خالل الش���هر عن 
كل منطق���ة من مناطق االمتياز وحس���ب ج���داول القطع التي 
سترسلها الش���ركة اإلس���رائيلية، بحيث تمتد ساعات القطع 

إلى 3 ساعات من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الخامسة مساًء.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها 
الع���ام المهندس هش���ام العم���ري أّن قرار تقني���ن وقطع التيار 
الكهربائي عن كافة مناطق االمتياز س���يبدأ من منتصف الشهر 
الجاري وحت���ى منتص���ف آذار المقبل، بحيث س���تقوم »كهرباء 
إسرائيل« بإجراءات القطع عن الخطوط المزودة للتيار الكهربائي 
على جميع مناطق االمتياز. وأضاف العمري أن هذا القرار العقابي 
الجديد س���يكون له تداعيات كبيرة وخطيرة على كافة القطاعات 
والخدمات ومختلف مناحي الحياة، س���واء كان ذلك على الصعيد 

الصحي، أو التعليمي، أو االقتصادي، أو المجتمعي.

»كهرباء القدس«: قطع التيار مرتين شهريًا حتى آذار المقبل

القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���هدت مناط���ق متفرقة م���ن الضف���ة الغربية 
المحتلة أمس حملة اعتقاالت واس���عة طالت عددا 
م���ن المواطنين بينه���م صحفي، فيم���ا اندلعت 

مواجهات عنيفة بين العشرات من الشبان وقوات 
االحتالل في كل م���ن الخليل ورام الله وجنين، في 
حي���ن أجبرت س���لطات االحتالل مواطنا مقدس���يا 
عل���ى هدم منزل���ه "ذاتي���ا"، بينما جدد عش���رات 

المستوطنين تدنيسهم للمسجد األقصى بحماية 
شرطية مشددة.  فقد أعلن جيش االحتالل اعتقال 

9 فلس���طينيين ومصادرة عش���رات 
آالف الشواكل خالل حملة مداهمات 

مستوطنون يدنسون األقصى 
اعتقاالت ومواجهات بالضفة واالحتالل يجبر 

مقدسيــًا علــى هــدم منزلــه فــي جبــل المكّبر

خانيونس: اعتصام بـ »أونروا« 
لتأخر صرف تعويضات حرب 2014

رام الله/ االستقالل:
كش���فت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، 
االثنين، تفاصيل اللقاء الذي جرى مساء األحد بين 

الرئيس محمود عباس ورئيس لجنة االنتخابات حنا 
ناصر في مدينة رام الله . وقال المدير 
التنفي���ذي للجنة االنتخابات هش���ام 

كحيل: عباس مرتاح لردود الفصائل بشأن رؤيته لالنتخابات

خانيونس/ االستقالل:
احتج العش���رات من أصحاب المنازل المتضررة جزئًيا خالل 
ع���دوان 2014 يوم أم���س، داخل مقر »أون���روا« بخانيونس 

القدس المحتلة / االستقالل:
تدفع لوكس����مبورغ، باتج����اه »االعتراف األوروب����ي الجماعي«، 
بدولة فلسطين، ردا على سياسات الرئيس األمريكي دونالد 

»حما�س«: ت�شريح ا�شتية ُيثبت تعطيل 
ال�شلطة الفتتاح امل�شفى الرتكي

لوكسمبورغ تدفع نحو »اعتراف 
أوروبي« بالدولة الفلسطينية

المشاريع االستيطانية الجديدة في الخليل 
تكشف عبثية االتفاقيات مع االحتالل

غزة/ دعاء الحطاب 
يبدو أن ش���هية حكومة االحتالل اإلس���رائيلي، ال زالت ش���رهة باتجاه التهام 

المزي���د من العق���ارات والممتلكات واألراضي الفلس���طينية في 
مناطق الضفة الغربية المحتل���ة والقدس عامة، إلقامة تجمعات 

غزة/ محمد أبو هويدي:
للشهر السابع على التوالي تشن سلطات االحتالل اإلسرائيلي حملة  اعتقاالت 

ومالحقات واس���عة في صفوف المواطنين في بلدة العيسوية 
ش���مالي القدس المحتلة كما قامت بمداهمة عش���رات المنازل 

القدس: مظاهرة حاشدة للتنديد 
باستمرار التنكيل بأهالي العيسوية

القدس المحتلة/ االستقالل:
ش���ارك المئات من المتظاهرين في الوقفة االحتجاجية أمام مقر 
شرطة االحتالل شرقي مدينة القدس المحتلة، تنديًدا باستمرار 

رام الله/ االستقالل:
حذر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر، 
من تدهور الحالة الصحية لألسير أحمد زهران من قرية دير 

أبو مش���عل المضرب عن الطعام منذ 79 يوما على التوالي 
ضد اعتقاله اإلداري. وأوضح أبو بكر في بيان 
صحفي ، أن األس���ير زه���ران يعاني ظروفا 

تدهور الوضع الصحي لألسير المضرب أحمد زهران

االستهداف اإلسرائيلي المتصاعد 
للعيسوية.. تطهير عرقي للمقدسيين

االأ�شرى املقطوعة رواتبهم يهددون 
بت�شعيد خطواتهم االحتجاجية

مستوطنون يعطبون إطارات 
186 سيــارة بشعفــاط

محكمة االحتالل تعقد جلسة 
شهادات حول ملكية قرية العراقيب

بئر السبع/ االستقالل:
عقدت يوم أمس، إحدى جلسات تقديم الشهادات في قضية ملكية أرض قرية 
العراقيب مسلوبة االعتراف في النقب الفلسطيني المحتل. وقدم شيخ القرية 
صّياح الطوري ش���هادته في جلس���ة المحكمة المركزية في بئر السبع بقضية 

نتنياهو: يوجد خيار واحد ملنع 
االنتخابات خالل الـ48 �شاعة املتبقية 03

) APA images (       ملو�جهات بني �ل�شبان وقو�ت �الحتالل باخلليل �أم�س�
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أعطب مســـتوطنو "جماعة تدفيع الثمن" يوم أمس، عشـــرات إطارات السيارات، وخطوا شعارات 

عنصرية في حي شعفاط شمال القدس المحتلة.
وذكر شــــهود عيان أن مســــتوطنين ثقبوا إطارات عشرات الســــيارات بمنطقة الظهر والحلة 
والسهل واألشقرية بشعفاط، مؤكدين أن المستوطنين أعطبوا اطارات 186 سيارة فلسطينية 

في شعفاط.
وأوضحوا أنها ليست المرة االولى التي يتعرض فيها سكان حي شعفاط العتداءات المستوطنين 

على امالكهم وسياراتهم، بل عشرات المرات.
وتقع مستوطنة "ريخس شعفاط" بالقرب من الحي، وكان اعتدى مستوطنوها بالضرب والتخريب 
وحاولوا االستيالء على اراضي سكان شعفاط وخطف فتى، باإلضافة إلى إعطاب السيارات وخط 

شعارات عنصرية.

رام الله/ االستقالل:
حذر رئيس هيئة شــــؤون األسرى 
والمحررين قدري أبو بكر، من تدهور 
الحالة الصحية لألسير أحمد زهران 
من قرية دير أبو مشــــعل المضرب 
عن الطعام منذ 79 يوما على التوالي 

ضد اعتقاله اإلداري.
وأوضــــح أبو بكر في بيــــان صحفي 
، أن األســــير زهران يعانــــي ظروفا 
صحية صعبة، ويقبع في مستشفى 
ويتعرض  اإلســــرائيلي  »كابــــالن« 
مدار  علــــى  متواصلة  النتهــــاكات 
الســــاعة كالنقل المستمر وحرمانه 
من التواصل مع عائلته بهدف كسر 

إضرابه وإرادته.
يذكر أن األســــير مصعب الهندي 
)29 عاًما( من بلــــدة تل في نابلس، 
علــــق إضرابه المفتــــوح عن الطعام 
الذي استمر لمدة )78 يوًما(، وذلك 
بعد التوصل التفاق يقضي بتحديد 

سقف اعتقاله اإلداري.
أفادت هيئة  وفي ســــياق متصل، 
أن  والمحرريــــن،  األســــرى  شــــؤون 
األسير شــــادي فيصل موسى )42 
عامًا( من بلدة مركة جنوب محافظة 
جنيــــن، بوضــــع صحــــي مســــتقر 

وآخذ بالتحســــن، ويقبــــع حاليًا في 
مستشفى »الرملة«.

وأوضحت أنه خالل الشهر الماضي 
تعرض األسير موسى لجلطة قلبية 
»النقب«  بمعتقــــل  تواجــــده  أثناء 
الصحــــراوي، وعلــــى إثرهــــا جــــرى 
نقلــــه إلى مستشــــفى »ســــوروكا« 

اإلسرائيلي.

وأضافت أنــــه فيما بعد تــــم إجراء 
عملية قســــطرة له، ووضع شــــبكية 
وبطارية لتنظيم عمل القلب، وال زال 
األسير بحاجة لمتابعة طبية حثيثة.

ولفتت إلى أن األسير موسى يعاني 
منــــذ اعتقاله من مشــــاكل بالقلب 
وارتفــــاع بضغط الــــدم، اضافة إلى 
ذلــــك أثناء عمليــــة اعتقاله أصيب 

برصاص جيش االحتالل في رأسه، 
وال زالــــت الرصاصــــة داخل رأســــه 
وُتســــبب له أوجاعا بشــــكل دائم، 
وخالل عــــام 2009 ُأصيــــب بجلطة 

وخضع لعملية جراحية في حينه.
يذكر أن األســــير معتقل منذ تاريخ 
2002/4/15 ومحكوم بالسجن لـ 25 

عامًا.

تدهور الوضع الصحي لألسير المضرب أحمد زهران

رام الله/ االستقالل:
المركزيــــة  االنتخابــــات  لجنــــة  كشــــفت 
الفلسطينية، االثنين، تفاصيل اللقاء الذي 
جرى مساء األحد بين الرئيس محمود عباس 
ورئيــــس لجنــــة االنتخابات حنــــا ناصر في 

مدينة رام الله .
وقــــال المدير التنفيذي للجنــــة االنتخابات 
هشام كحيل إن رئيس لجنة االنتخابات حنا 
ناصر أعطى صورة للرئيس عباس حول جميع 
ردود الفصائــــل التي  تم تقديمها ســــواء 

للجنة االنتخابات أو للرئيس عباس مباشرة.
وأوضح أن »حنا ناصــــر أعلم الرئيس عباس 
أن كل الفصائــــل وافقت علــــى الرؤية التي 

طرحها في رســــالته حــــول البنود المتعلقة 
بإجراء االنتخابــــات، وبالتالي يصبح الرئيس 
اآلن في وضع يستطيع فيه استكمال كافة 
اإلجراءات الالزمة إلصدار المراسيم الرئاسية 

بذلك«.
وأشار كحيل إلى أن الرئيس عبر عن ارتياحه 
لهذا الموقف واســــتعداده الستكمال كافة 
األمــــور القانونية واإلجرائية، وأنه ســــيبذل 
جهــــوده لتذليــــل العقبات بشــــأن الوضع 

المتعلق بمدينة القدس .
وأكــــد أنــــه فور االنتهــــاء من ضمــــان إجراء 
االنتخابــــات في القدس ســــيقوم الرئيس 

عباس بإصدار المراسيم الرئاسية.

وتابع كحيل:« نحن كلفنا بإجراء مشــــاورات 
وأنهيناها، وقدمنا تقريــــرا للرئيس عباس 
بذلك، وفي هذه المرحلة نعتقد أننا أنهينا 
هــــذا الدور وننتظــــر إصدار المراســــيم في 
وقتهــــا المحــــدد، وبالتالي يكــــون لنا دور 

تنفيذي على العملية االنتخابية«.
وحول وجود موعد متوقع إلصدار المرســــوم 
الرئاســــي، قال كحيل: »ال اســــتطيع التنبؤ 
بموعــــد متوقع ولكن عندمــــا يكون الرئيس 
عباس جاهزا إلصــــدار المرســــوم، بالتأكيد 
سيقوم بالتشاور معنا حول أنسب المواعيد 
آخذين باالعتبار تواريخ معينة مثل شــــهر 

رمضان، وامتحانات الثانوية العامة«.

رام الله/ االستقالل:
هدد األســـرى المقطوعة رواتبهم مساء أمس بتصعيد خطواتهم االحتجاجية، 

الستعادة رواتبهم المقطوعة من قبل السلطة الفلسطينية.
وقال األســـرى في بيان لهم: "منذ عامين تقريبًا ونحن نعاني من مسألة 
قطع الرواتب التي كفلها لنا القانون الفلسطيني واألعراف الوطنية وأكد 
على هذا رئيس الســـلطة الفلسطينية، مع ذلك تم قطع رواتبنا بالكامل 
وعددنا 37 أسيرًا، وتمت محاوالت جدية للحوار والنقاش مع كل الجهات 
المعنية، وقد وعدنا قبل ســـتة أشـــهر بأن هذا األمر ســـيتم حله خالل 

شهرين".
 وأضاف بيان األســـرى: "مضت الستة أشـــهر ولم يتم إرجاع الحقوق كاملة، بل 
واألســـوأ من ذلك كان رد أحد المسؤولين في أجهزة السلطة بأنه ليس لدينا أي 
حقـــوق، وأنه لن يتم إعادة هذه الرواتب ضاربيـــن بعرض الحائط قرار الرئيس 

باإلعادة الفورية لهذه الرواتب".
وطالب األســـرى بإعادة راتب كل أســـير مقطوع راتبه في داخل السجون كاماًل 

بنسبة 100% وبأثر رجعي وغير منقوص.
كما طالبوا بإعادة راتب كل أســـير تم إعادة راتبه بنســـبة 50%، بنسبة %100 
وبأثر رجعي، وكل ذلك أسوًة بكافة األسرى والمعتقلين وبال تمييز بين األسرى 
الذين ضحوا بأعمارهم وزهرات شـــبابهم من أجل رفعة الوطن وكرامة الشعب 
الفلسطيني. وأكد األسرى بأنهم سيعلنون في البيان القادم موعد بدء الخطوات 
وأســـماء جميع المســـؤولين الذين وعـــدو بحل هذا الملف ولآلســـف لم يوفوا 

بوعودهم اتجاههم.
كما طالبوا وســـائل اإلعالم بإثارة هذا الملف للرأي العام لمســـاعدة ومســـاندة 

حقوقهم في رواتبهم المقطوعة.

األسرى المقطوعة رواتبهم يهددون 
بتصعيد خطواتهم االحتجاجية

في انتظار المرسوم الرئاسي

كحيل: عباس مرتاح لردود الفصائل بشأن رؤيته لالنتخابات
خّطوا شعارات عنصرية

مستوطنون يعطبون إطارات 
186 سيارة بشعفاط

بئر السبع/ االستقالل:
ُعقدت يوم أمس، إحدى جلسات تقديم 
الشـــهادات في قضية ملكية أرض قرية 
العراقيب مســـلوبة االعتراف في النقب 

الفلسطيني المحتل.
وقدم شيخ القرية صّياح الطوري شهادته 
في جلســـة المحكمة المركزيـــة في بئر 
القرية المســـتمرة منذ  الســـبع بقضية 
العام 2007،  حول تهجير أبناء عشـــيرة 
الطوري من أرضهم علـــى يد العصابات 
الصهيونية في عام النكبة 1948 ولغاية 

العام 1953 وإبان الحكم العســـكري في 
البالد.

وجـــاءت هذه الجلســـة اســـتمرارا لعدة 
جلســـات قدم فيها باحثون ومختصون 
وأشـــخاص لهـــم عالقـــة بـــأرض قرية 
العراقيب بينهم بروفيسور غادي الغازي 
وأورن يفتاحيل، شهاداتهم حول ملكية 
أصحابها  وتهجيـــر  وتبعيتهـــا  األرض 
األصلييـــن في عام النكبـــة وإبان الحكم 

العسكري وغيرها.
وحضر الجلســـة العشـــرات مـــن العرب 

الفلسطينيين بالنقب والقيادات المحلية 
وأهالي قريـــة العراقيب دعما وإســـنادا 

للشيخ الطوري وقضية العراقيب.
وال تزال عدة عوائق تقف في وجه إثبات 
الملكية على أرض العراقيب، بينها نص 
قرار ملـــف العقبي والـــذي يتحدث عن 
قطعـــة أرض تقع فـــي العراقيب ويمنع 
العرب البدو من إثبات ملكيتهم على أي 

قطعة أرض في النقب.
وفي شهادته سرد الشيخ الطوري قصًصا 
من تهجير أهالـــي العراقيب، ومما قاله: 

"بدأت أفهـــم قصص التهجير من أهلي 
في العام 1960 وأتعلـــم عن معاناتهم 
التي سببها قيام الدولة واحتالل األرض".

وأكد أن "عشيرة الطوري رفضت أن تخرج 
من أرضها طواعية، وبقي الكثيرون فيها، 
ومنهـــم مـــن أخرجه الحكم العســـكري 
بالقوة ووعـــده أن يعود إلـــى أرضه بعد 
6 أشـــهر في العام 1953. تم تهجيرنا 
إلى وادي القفار وظـــن الناس أن اليهود 
سيفون بالوعد، ولكن حتى اليوم لم نعد 

إلى أرضنا".

وحاولت النيابة اإلســـرائيلية التشكيك 
في صحة كالم الشـــيخ الطوري والطعن 
في التواريخ التي طرحها في شـــهادته 

والوقائع التي سردها.
وفي خضـــم حديثـــه عن فتـــرة الحكم 
العسكري ومالحقة العرب الفلسطينيين 
فـــي أرضهم، قـــال الطوري، إنـــه "خالل 
الحكم العسكري حاولنا كثيرا العودة إلى 
أرضنا، لكن عودتنا كانت تعني تعذيبنا 
ومالحقتنـــا وحبســـنا من قبـــل الحاكم 

العسكري إذا وجدنا عناصره في أرضنا".

محكمة االحتالل تعقد جلسة شهادات حول ملكية قرية العراقيب
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خطة ممنهجة
وقـــال عضو لجنـــة المتابعـــة في بلدة 
الحمص:  أبو  بالقدس محمد  العيسوية 
"إن الهجمة الشرســـة مـــن قبل جيش 
على  ومستوطنية  اإلسرائيلي  االحتالل 
بلدة العيســـوية تدخل شهرها السابع 
من أجل إخضاع العيسوية وتركيعها".

وأوضح أبـــو الحمص في حديث هاتفي 
مـــع "االســـتقالل" أن االحتـــالل يحاول 
جاهـــدًا النيل من أهالـــي البلدة الذين 
االحتالل  دولـــة  لمشـــاريع  يتصـــدون 
مـــن خـــالل االعتقـــاالت والمالحقـــات 

المستمرة".
ولفت إلى أن حكومـــة االحتالل تحاول 
باعتبارها  العيســـوية  بلـــدة  تصنيف 
لالندامج  قابل  "جسمًا مشـــبوهًا" وغير 
في دولـــة الكيان لذلك هم يوســـعون 
دائرة التضييق ضمـــن خطة ممنهجة 

لجعـــل أهالـــي القريـــة يخرجـــون من 
قريتهـــم أو أن يقبلوا بأمـــر الواقع وأن 
للسيادة اإلسرائيلية  بالكامل  يخضعوا 
باعتبارها هـــي المتحكـــم الوحيد في 

مدينة القدس.
وأضاف عضو لجنـــة المتابعة في بلدة 
العيســـوية، أن االحتالل وخالل حملته 
المســـعورة على البلدة اعتقل أكثر من 
600 مواطـــن من بينهـــم 280 مواطنا 
تحت ســـن الـ 18عاما، فيما تم اقتحام 
600 منـــزل وتخريـــب محتوياتها، إلى 
جانـــب أكثر مـــن 180 إصابة بينها 20 
ناهيك عن  دائمـــة  بإعاقـــات  إصابـــة 
االنتهـــاكات التي أثرت علـــى الحركة 
التعليمية فـــي البلـــدة وتأثيرها على 
الطلبة جراء اإلغالقات واإلضرابات بسبب 
التي تهدف  والحملة  هذه االقتحامات 

للنيل من صمود أهالي العيسوية.

وأشـــاد أبو الحمص بصمود أهالي بلدة 
العيسوية وموقفهم الشجاع أمام تلك 
الهجمة الشرسة والمحاوالت المستمرة 
للنيل من هذه البلدة الصامدة رغم إغالق 
المحـــالت التجاريـــة ووفـــرض غرامات 

وضرائب من قبل بلدية االحتالل.
تطهري عرقي

بدوره أكد الكاتب والمحلل السياســـي 
راســـم عبيـــدات، أن بلدة العيســـوية 
المقدســـية تتعرض لحرب شاملة منذ 
7 أشـــهر، فاالحتالل يجّند كل أجهزته 
األمنية والمدنية القتحامها والتضييق 

على سكانها والتنكيل بهم.
إن  لـ"االســـتقالل":  عبيـــدات  وقـــال 
"االحتالل اإلســـرائيلي يريد أن يوصل 
مجموعة من الرســـائل السياســـية من 
خالل خلق رأي عام في اتجاه ما طرح من 
باالنفصال عن سكان  مشاريع ســـابقة 

مدينـــة القدس بمعنـــى أن يتم إخراج 
بلدة العيســـوية من حدود ما يســـمى 
بلديـــة القدس وتحويلهـــا إلى الضفة 
الغربية وحشر السكان المقدسيين في 
معـــازل خاصة حيـــث تصنف كمناطق 
c في الضفة تخضع للســـيطرة األمنية 
والمدنيـــة كاملة ولكـــن دون أن يكون 
لدى ســـكانها هوية زرقـــاء مؤقتة كما 
في مدينة القدس وهذا ماطرحه رئيس 
شرطة االحتالل السابق " نيكي هافيه" 
المقدسيين  المواطنين  بضرورة تجريد 
من 28 قرية من هوياتهم اإلسرائيلية 
والقيام مباشـــرة بطردهـــم واالنفصال 

عنهم مباشرة".
وأوضح المحلل السياسي، أن هذا األمر 
الديمغرافي  الواقـــع  بتغييـــر  مرتبط 
في مدينـــة القدس لكي يصبح هناك 
 88 يطرحون  للمســـتوطنين  أغلبيـــة 

% مســـتوطنين و 12 % سكان عرب 
مقدســـيين، إذا هي رســـالة سياسية 
في هـــذا االتجـــاه وخاصة بعـــد قرار 
ترامب"  "دونالـــد  األمريكي  الرئيـــس 
بنقل الســـفارة األمريكية في القدس 
واالعتـــراف بمدينة القـــدس عاصمة 

لدولة االحتالل.
 ولفـــت إلـــى أن ما يجري هـــو ترجمات 
سياســـية واســـتثمارات لما يسمى بـ 
"صفقة القـــرن" ومن جانـــب آخر، يريد 
االحتالل تطويع المقدســـيين وكســـر 
إرادتهم وتحطيم معنوياتهم من خالل 
ما يجري من عمليات تنكيل مســـتمرة 
بحقهـــم في بلـــدة العيســـوية لذلك 
نحـــن أمام مخطط له عالقـــة بالتطهير 
العرقـــي وإنهـــاء وجود المقدســـيين 
فـــي مدينـــة القـــدس وخلـــق رأي عام 
"إسرائيلي" لتعزيز االنفصال عن القرى 

يدخل شهره السابع

االستهداف اإلسرائيلي المتصاعد للعيسوية.. تطهير عرقي للمقدسيين
غزة/ حممد �أبو هويدي:

لل�سهر �ل�سابع على �لتو�يل ت�سن �سلطات 
�الحتالل �الإ�سر�ئيلي حملة  �عتقاالت 
ومالحقات و��سعة يف �سفوف �ملو�طنني 

يف بلدة �لعي�سوية �سمايل �لقد�س �ملحتلة 
كما قامت مبد�همة ع�سر�ت �ملنازل 

وعاثت بها خر�بًا، يف �إطار �إجر�ء�تها 
�ال�ستفز�زية �سدهم، و�لتي تهدف الإفر�غ 
�لبلدة من �ملو�طنني �ملد�فعني عن مدينة 

�لقد�س و�لذين يقفون حجر عرثة �أمام 
خمططاتهم �لتي ت�ستهدف مدينة �لقد�س 

و�مل�سجد �الأق�سى.   وحولت �سلطات 
�الحتالل �ل�سهيوين و�أجهزتها �الأمنية 

�ملختلفة بلدة �لعي�سوية �إىل م�سرح د�ئم 
الرتكاب �جلر�ئم وفر�س �لعقوبات 

�جلماعية �سد مو�طنيها مبا فيهم �الطفال 
و�لن�ساء و�ل�سيوخ، بهدف تهجري مو�طنيها 
وفر�س �ال�ست�سالم عليهم وك�سر �إر�دتهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
شـــارك المئـــات مـــن المتظاهريـــن فـــي الوقفة 
االحتجاجيـــة أمام مقر شـــرطة االحتالل شـــرقي 
مدينة القدس المحتلة، تنديًدا باستمرار التنكيل 
اإلسرائيلي بأهالي بلدة العيسوية وضد العقوبات 

الجماعية التي يفرضها االحتالل على البلدة.
وجـــاءت التظاهـــرة بدعـــوة مـــن حركة الســـالم 
بمشـــاركة  الديمقراطية،  والجبهـــة  والمســـاواة، 
النائبين في الكنيست اإلسرائيلي يوسف جبارين 

وأسامة سعدي والنائب السابق موسي راز.
وردد المتظاهـــرون الهتافات تضامًنـــا مع أهالي 
العيســـوية وضد عنف شرطة االحتالل وسياسات 
حكومة اليمين ضد الشـــعب الفلسطيني، وجابوا 

عدًدا من الشـــوارع في مركز المدينة تحت شـــعار 
"كلنا مع العيسوية".

وتحـــدث في ختـــام التظاهـــرة النائبـــان جبارين 
وســـعدي، كما تحدث ممثاًل عن أهالي العيسوية 
محمد أبو الحمص الذي شكر المشاركين وأّكد على 

صمود أهالي البلدة.
وقال جبارين في كلمته:  ” في ظل الظروف الصعبة 
التـــي يعاني منها أهالي العيســـوية وغطرســـة 
االحتالل وفرض العقوبات الجماعية عليهم، تأتي 
هذه المظاهرة لتدعم نضال األهالي، وتطالب برفع 
األيادي الظالمة عنهم ومن أجل تحررهم مع كافة 

أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وأضـــاف "ال يمكن فصـــل سياســـات القمع ضد 

أهالي العيســـوية عـــن مجمل المخططـــات التي 
ُتحـــاك بين حكومـــة االحتالل وبيـــن ادارة ترمب 
االمريكيـــة والهادفة إلى ســـّد الطريـــق أمام أية 
فرصة إلحقاق السالم وإلقامة الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القـــدس، لكننا على يقيـــن بأن إرادة 
الشعب الفلسطيني وقوى السالم هنا وفي العالم 

ستنتصر حتًما”.
من جهته، قال السعدي: "من حق سكان العيسوية 
العيش بسالم بعيًدا عن العنف الشرطي الممارس 
بحقهم يومًيا على يد وحدات الشرطة المختلفة".

وأكـــد أن سياســـة شـــرطة االحتـــالل الوحشـــية 
المســـتمرة اتجاه األهالي في العيسوية وتضييق 

الخناق عليهم يجب أن تتوقف فوًرا.

القدس: مظاهرة حاشدة للتنديد 
باستمرار التنكيل بأهالي العيسوية

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شئون األسرى والمحررين إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل 
حرمان األســـير حسام محمد جمعة الزعانين )34 عامًا(، من قطاع غزة من زيارة 

عائلته للعام الثالث على التوالي.
وأضافـــت الهيئة في بيان صحفي ، إن ســـلطات االحتـــالل كانت قد اعتقلت 
الزعانين عام 2013، خالل مروره عبـــر حاجز "ايرز" من غزة إلى القدس للعالج، 
وكانت تســـمح لوالديه وزوجته وابنتيه بزيارته في بداية اعتقاله؛ ثّم توّقفت 

عن ذلك منذ ثالثة أعوام بدون أية ذرائع.
وأوضحت أن األسير الزعانين يعاني من مضاعفات إصابة كان قد تعّرض لها 
في كتفه ويده عام 2006، وهو ينتظر إجراء عملية جراحية أوصى بها األطباء 

قبل عامين؛ إاّل أّن إدارة المعتقل تماطل في تحويله إلى المستشفى.
)17( عامًا،  يشـــار إلى أن األســـير الزعانين هو أب البنتين، ومحكوم بالّسجن لـ

ويقبع في سجن "نفحة".

األسير حسام الزعانين محروم من 
زيارة عائلته منذ ثالث سنوات
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دولة فل�سطني
 لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة
 يف الق�سية احلقوقية 2019/937
 يف الطلب رقم 2019/1039 

المستدعية / فوزية سليمان حسن أبو سمرة - دير البلح - البلد - هوية رقم ) 927639062 ( . 
المســـتدعى ضده / ناهض محمود سليمان أبو سمرة - باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة لباقي ورثة والده المرحوم محمود سليمان حسن أبو سمرة - دير 

البلح - البلد - مقيم خارج البالد . 
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك .

 قيمة الدعوى / غير محددة القيمة    مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية 2019/937       في الطلب رقم 2019/1039

 الى المستدعى ضده المذكور بعالية بما أن المستدعي أقام عليك دعوى 
حقوقيـــة ) وضع يد باالشـــتراك ( بذلك يقضي عليـــك الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هـــذه المذكرة كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمســـة عشـــر 
يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلسة في يوم 

االثنين 30-12-2019م للنظر في الدعوى . 
وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســـتدعية أن تسير 
في طلبها حسب األصول    وتقبلوا فائق االحترام تحريرا في 9-12-2019م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
   اال�ستاذ / امين فهمي ابو م�سطفي

دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء

  حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة
   يف الق�سية رقم 2019/151
 يف الطلب رقم 2019/1625

المســـتدعى / 1- فـــارس رزق صبح بصفته الشـــخصية وباألصالة عن نفســـه 
وباإلضافة الى باقي ورثة وتركة والده المرحوم / بإذن الله / ســـامي رزق يوســـف 

صبح ويحمل هوية رقم )929282291( عنوانه / بيت الهيا – دوار العطاطرة   
 وكيله المحامي / محمد منير معروف بيت الهيا – بداية شارع الشيماء

المســـتدعى ضده / 1- مصطفي ابراهيم حسين الهلول عنوانه – جباليا– 
بالقرب من جامع النعمان شارع احمد فكري

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل
الى المســـتدعى ضده المذكور اعاله بما ان المســـتدعى قد اقام عليـــك دعوى يطالبك فيها 
بالتنفيـــذ العيني لعقد بيع اســـتنادا الى مـــا يدعيه في الئحة دعـــواه ومرفقاتها المودع لك 
منها نسخة لدى قلم المحكمة حسب االصول ونظرا ألنكم خارج البالد وبناءا على قرار القاضي 
المختص في الطلب المرقوم اعاله والقاضي بالســـماح لما بتبليغكم بطريق النشر المستبدل 
لذلـــك يقتضي عليك ان تحضر الى هذه المحكمة للرد علـــى دعواه في اليوم االربعاء الموافق 
2019/12/25م الساعة التاســـعة صباحا كما يقتضي عليك ان تقدم دفاعك التحريري بشأن 
االدعاء المذكور خالل خمســـة عشر يوما من تاريخ النشر والتعليق وليكن معلوما لديك انك لو 
تخلفت عن الحضور يجوز للمدعى ان يسير في دعواه باعتبارك حاضرا . تحريرا في 2019/12/8م

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة
اال�ستاذ / حممد مطر

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
 بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم ) CL2( المسمى شارع ) ابو سمرة( 

                                   منطقة تنظيم : بيت الهيا
                         قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلـــن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها 
رقم 2019/29 المنعقدة بتاريخ 2019/10/2 عن إيداع المخطط التفصيلي 
لمسار الشارع رقم ) CL2( المسمى شارع ) ابو سمرة ( بعرض )10( متر بدون 
ارتداد والمحصور بين شـــارع رقم )34( والشارع رقم )60( والمار بالقسائم 

رقم )31-30-34-35-36-25-38( من القطعة رقم )1757( .
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعليـــه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق فـــي االراضي واالبنية واالمالك 
االخرى المشـــمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية 

للبناء والتنظيم ببلدية بيت الهيا .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

   اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
  مبحافظات غزة 

و كان آخـــر تلك األوامر العســـكرية، تهديد وزير 
حرب االحتالل نفتالـــي بينيت، الذي أمهل بلدية 
الخليل )30( يوما للموافقة على هدم سوق الجملة 
وســـط المدينة، من أجل تمريـــر خطته لبناء حي 

استيطاني في المكان.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن ما تسمى 
بــــ اإلدارة المدنية بعثت تهديـــد بينيت للبلدية 
عبر منسق حكومة االحتالل كميل أبو ركن، والتي 
سيتم بموجبها العمل على إلغاء عقد "المستأجر 
المحمي" بينهما في حـــال لم توافق البلدية على 
عملية الهـــدم، وبذلك تنتقل صالحيـــة المكان 

لصالح جيش االحتالل.
وأشـــارت الصحيفة، إلى أن هذا السوق يتبع وفق 
االتفاقيات الموقعة لبلدية الخليل. حيث يســـمح 
اتفاق "المســـتأجر المحمي" لـ"إســـرائيل" بإخالء 
السوق وأن تصبح تبعيته لها بدالاً من البلدية نظرًا 

لوجود سوق بديل لها.
ويخطـــط بينيت لبناء حي اســـتيطاني يضم 70 
وحدة اســـتيطانية يصبـــح موصـــوالاً بالمنطقة 

اليهودية في حي تل ارميدة.
مدينة استيطانية

وأكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أن سلطات 
االحتالل صعدت هجمتها االستيطانية المسعورة ضد 
مدينـــة الخليل في اآلونة األخيـــرة، اللتهام المزيد من 
األراضي والعقارات الفلسطينية، وإقامة المستوطنات 
بـــدالاً منهـــا، في محاولـــة لتحويـــل الخليـــل لمدينة 

استيطانية مكتملة األركان. 
وبين أبو سنينة خالل حديثه لـ"االستقالل"، أن حكومة 
االحتالل تسعى إلى تحويل الخليل لمدينة استيطانية 
متكاملة، من خالل إقامة بؤرة استيطانية جديدة مكان 
الحســـبة وسط البلدة القديمة، والســـيطرة على منازل 
وعقارات المواطنين، إضافة إلى عمليات تغيير لمعالم 

المسجد اإلبراهيمي الداخلية والخارجية. 

وأوضح أن البؤرة االستيطانية الجديدة بالمدينة تصل 
بين مســـتوطنات "كريات أربـــع" الواقعة خارجها، على 
أنقاض سوق الخضار المركزي المغلق منذ العام 1994 
بعد مجزرة الحرم اإلبراهيمي، مشـــيرًا إلى أن مســـاحة 

السوق تبلع 5 دونمات ويحتوي على 25محال تجاريا. 
ونّوه إلى خطورة تنفيذ هذا المخطط، حيث يعمل على 
تقســـيم المدينة وتقطيع أوصالها ومنع سكانها من 
الوصـــول للحرم االبراهيمي، كمـــا أنه يقتل أي أمل في 
فتح شارع الشهداء الرئيس بالمدينة والذي يعد شريان 

المدينة الواصل بين أحيائها.
وشدد أبو سنينة على أن "البلدية ستلجأ لمقاومة القرار 
بالوســـائل المتاحة، القانونية، والسياسية، والشعبية، 
والدبلوماســـية"، مبينًا أن البلدية قامت بتشكيل لجنة 

قانونيـــة عليا من المؤسســـات األهليـــة والمواطنين، 
هدفها إعـــداد ملف قانوني بهذا الشـــأن، مضيفًا بأن 
البلدية خاطبت عددا من المنظمات الدولية والقنصليات 

والبلديات لتأخذ دورها لمنع تنفيذ هذا القرار.
كابوس يالحق الفلسطينيين

بـــدوره، وصـــف المختص بشـــؤون االســـتيطان عالء 
الريماوي، المخططات االســـتيطانية التي تستهدف 
مدينـــة الخليل في اآلونة األخيـــرة، بـ"كابوس حقيقي" 
يالحق شعبنا بالبعد الجغرافي والسياسي، خاصة في 
ظل األطماع اإلســـرائيلية لرفع أعداد المستوطنين في 

المدينة لـ250 ألف مستوطن. 
وأوضح الريماوي خالل حديثه لـ"االستقالل"، أن االحتالل 
يســـعى من وراء مخططاته االســـتيطانية في الخليل 

لتحقيق عدة أهداف سياسية، تتمثل بـ" عزل 
المنطقة الجنوبية عن منطقة الوسط الذي يراد 
تحويلها لحزام استيطاني ُيحيط أهل الخليل، 
إضافة إلى إفشال مخطط قيام دولة فلسطينية 
على حـــدود الــــ67 وذلك عن طريق تقســـيم 
الضفة الغربية الى ســـته أحزمة استيطانية"، 
منوهـــًا إلـــى أن "االحتالل يهـــدف لرفع عدد 
المستوطنين بالضفة الغربية بشكل عام لنحو 
مليون مستوطن، )750 ألف مستوطن حاليا("، 
ما يؤكد عبثية االتفاقات التي تم توقيعها بين 

السلطة واالحتالل.
وبين أن االحتالل ينفـــذ مخططاته على ثالثة 
أبعـــاد، البعد األول متمثـــل بإدراكه أن الضفة 
الغربيـــة هي منطقـــة يجب الســـيطرة عليها 
بشـــكل كامل ألنها المنطقة التـــي يمكن أن 
تكـــون بوابة لقيام دولة فلســـطينية لذا يريد 
إنهائها )الدولة( قبـــل قيامها، والثاني يعتبر 
الضفة منطقة أمنية يمكن من خاللها السيطرة 
على بواعث تشـــكيل جغرافيا أمنية يمكن أن 
تحدث في حال المواجهة معه، أما البعد الثالث 
فيتمثـــل في أن االحتالل يرى أن الضفة منطقة 
تأمين المستوطنين في حال حدوث مواجهة مع قطاع 

غزة أو لبنان. 
ولفت إلى أن عملية زيادة المستوطنات ليست فقط في 
مدينة الخليل وجنوب الضفة الغربية، إنما تمتد لتصل 
شمال الضفة الغربية تحديدًا مدن "طولكرم، وقلقيلية، 

وجنين". 
وأكّد على أنه ال يمكن مواجهة المخططات االستيطانية 
إال مـــن خالل المقاومة والصمود على األرض، وبناء خطة 
اســـتراتيجية إلعمار األرض، إضافةاً لمحاكمة االحتالل 
فـــي المحاكـــم الدوليـــة فيمـــا يتعلق باالســـتيطان، 
مشـــددًا " كلما ازدادت وتيرة المقاومة انخفضت عجلة 

االستيطان".   

»الكيان يسعى لتحويلها مدينة استيطانية مكتملة األركان« 

المشاريع االستيطانية الجديدة في الخليل تكشف عبثية االتفاقيات مع االحتالل
غزة/ دعاء احلطاب 

يبدو اأن �سهية حكومة االحتلل االإ�سرائيلي، ال زالت �سرهة 
باجت��اه الته��ام املزي��د م��ن العق��ارات واملمتل��كات واالأرا�س��ي 
الفل�س��طينية يف مناط��ق ال�س��فة الغربية املحتل��ة والقد�س 

عامة، الإقامة جتمعات وبوؤر ا�س��تيطانية جديدة اأو تو�س��يع 
اأخ��رى، يف حماول��ة منها لفر�س �سيا�س��ة االأمر الواقع و�س��م 
ال�سفة الغربية اإىل كيانها، حيث كان ملدينة اخلليل الن�سيب 
االأكرب منها. ففي االآونة االأخرية �س��ّعدت �سلطات االحتلل 

م��ن هجمته��ا اال�س��تيطانية امل�س��عورة عل��ى مدين��ة اخللي��ل 
جنوب ال�س��فة املحتلة، عرب قرارات واأوامر ع�سكرية تهدف 
لل�س��تيلء وال�س��يطرة عل��ى احل��رم االإبراهيمي ال�س��ريف، 

باالإ�سافة ل�سرقة منازل واأملك املواطنني.  



الثالثاء 13 ربيع اآلخر 1441 هــ 10 ديسمبر 2019 م

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية
 املو�شوع :- تبليغات �شرعية

الى المدعى عليه :- ســـليم امين ســـليمان المصري من خانيونس 
وســـكانها ســـابقا والمقيم حاليا خارج قطاع غـــزة ومجهول محل 
االقامـــة – يقتضى حضورك الى محكمة خانيونس الشـــرعية يوم 
االحد الموافق 2020/1/12م الســـاعة الثامنـــة صباحا وذلك للنظر 
في الدعوى اســـاس 2019/1302م وموضوعها نفقة اوالد والمقامة 
عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشرعي المدعية 
:- فاطمـــة عليان احمد كوارع المشـــهورة المصـــري من خانيونس 
وسكانها وان لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر 
بحقك االيجاب الشرعي لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في 

11 من ربيع ثاني لسنة 1441هـ وفق 2019/12/8م .

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

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
  اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�شية رقم 2018/9597

 تعلن العموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية عزة 
علي ذمة القضية التنفيذية رقم 2018/9597 والمتكونة فيما بين طالب 
التنفيذ / يحيى رشدي محمد دلول والمنفذ ضده / احمد سليمان محمد 
ابو عمشـــة وآخرين الروف الكائن في غزة تل الهوا غرب برشلونة مقابل 
مركز الهدى الصحي عمارة العماد 1 الطابق الســـابع حيث مساحته 150 
مترًا تقريبا والبناء على 95 مترًا ويتكون من غرف عدد ) 2 ( وحمام وصالة 

ومطبخ ومساحة 60 مترًا امام المنزل فارغة
 فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في اوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين بواقع 10 % من 
قيمة التخمين وان الرســــوم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري علما بان المزاد 

سينعقد الساعة الثانية عشر من يوم الثالثاء بتاريخ 2020-1-7

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين في تقرير صدر عنها يوم أمس، 
إن ما تسمى محكمة ثلثي المدة )شليش( والتي عقدت جلستها يوم 
أمس، في ســـجن "مجيدو"، قررت االفراج عن األســـير القاصر محمود 

محمد أحمد شلبي )16 عامًا( من مدينة طولكرم.
ولفتت الهيئة أن المحكمة قررت اإلفراج عن األســـير شـــلبي ولكنها 
علقت تنفيذ القرار لمدة أســـبوع إلعطاء النيابة العســـكرية مساحة 

لالستئناف في حال رغبت بذلك.
يذكـــر بأن الفتى شـــلبي معتقل منـــذ تاريـــخ 2019/6/26 ومحكوم 

بالسجن لـ 8 شهور.

غزة/ االستقالل:
قالــــت حركة حمــــاس إن تصريــــح رئيس 
الوزراء محمد اشــــتية حول "الرّد على إقامة 
المشفى األمريكي بتشغيل مثيله التركي 
في غــــزة" ُيثبت أن الســــلطة هــــي الجهة 
المعطلــــة الفتتــــاح المستشــــفى التركي 

هناك".
وكان اشتية قال في تصريٍح له يوم أمس: 
"إن ردنا على إقامة المستشــــفى األمريكي 
شمال غزة ســــيكون بتشغيل المستشفى 

الممول تركًيا، الجاهز للعمل فوًرا". وأنشئ 
المستشــــفى قبل عامين في غزة، ولم يتم 

افتتاحه حتى اليوم.
وقال بيــــان للحركة إن تصريحات اشــــتية 
تؤكــــد ما ذهبت إليه حمــــاس دائًما من أن 
الســــلطة هي الجهــــة المعطلــــة الفتتاح 
المستشــــفى التركــــي بعد اســــتالمه عام 
ا،  2017 كجزء من خطتها لحصار غزة صحًيّ
األمر الذي تســــبب بتفاقم الوضع الصحي، 
وموت العديد من المرضى الذين ُحرموا من 

حقهم في العالج.
وأضــــاف البيان أن المستشــــفى الميداني 
األمريكي جاء نتاًجا لمقترح الوســــطاء في 
إطار بحــــث البدائل للتخفيــــف من معاناة 
المرضــــى الناتجــــة عــــن الحصــــار الظالم، 
التي مارســــتها  والعقوبــــات االنتقاميــــة 
السلطة واالحتالل على أهلنا في قطاع غزة.

المستشــــفى  إن  وتقــــول حركة حمــــاس 
األمريكــــي تم التوافق عليه لحل مشــــكلة 
القطــــاع الصحــــي في غزة الــــذي يتعرض 

لنكســــات متتالية جراء الحصار المفروض 
منذ 13 ســــنة والعقوبات التــــي تفرضها 

السلطة الفلسطينية.
أما حركة فتح ممثلة برئيسها محمود عباس 
فقد توعدت بأنه لن يسمح لذاك المستشفى 

في قطاع غزة وغيره من المشاريع بأن تمر.
وأضــــاف عباس في بدايــــة اجتماع اللجنة 
التنفيذيــــة لمنظمة التحريــــر في رام الله: 
"تلــــك المشــــاريع من بينها المستشــــفى 
األمريكــــي في غــــزة الذي بــــدأت المعدات 

واألفراد يصلون إلى الموقع المقرر إنشاؤه. 
هــــذا إلى جانب قــــرارات أخــــرى لمجموعة 
مشــــاريع اقتصادية وغيرها ومنها جزيرة 

اصطناعية للميناء، ومطار".
وتشــــن حركة فتح حملة ضخمة ضد إنشاء 
المستشــــفى الميدانــــي األمريكي المزمع 
تشغيله شمال قطاع غزة ضمن تفاهمات 
إقليميــــة ودولية بين  التهدئة بوســــاطة 
فــــي غزة وســــلطات  المقاومــــة  فصائــــل 

االحتالل اإلسرائيلي.

روما/ االستقالل:
أكــــد وزيــــر خارجية مالطــــا كارملو 
أبيال دعم بالده لقرارات الشــــرعية 
الدولية المتعلقة بفلسطين، وعدم 

شرعية االستيطان االسرائيلي.
وقال خــــالل لقائه وزيــــر الخارجية 
العاصمة  فــــي  المالكــــي  ريــــاض 
علــــى هامــــش  رومــــا،  االيطاليــــة 
حــــوارات  منتــــدى  اجتماعــــات 
المتوســــط، الــــذي أنهــــي أعماله 
أمــــس األول، إن مالطــــا تدعم بقوة 
المتعلقة  الدولية  الشرعية  قرارات 
وستستمر  الفلسطينية،  بالقضية 
فــــي لعــــب دورهــــا بدعــــم حقوق 
الفلسطيني، ســــواء من  الشــــعب 
موقعها في داخل االتحاد االوروبي، 

أو في الساحة الدولية.
وبحث الوزيــــران العالقات الثنائية 
بيــــن البلديــــن، وســــبل تعزيزها، 
باإلضافة للتطورات السياسية التي 
تحدث فــــي المنطقة، ودور االتحاد 
األوروبي تجاه الخطوات األخيرة من 
قبــــل اإلدارة األمريكيــــة بخصوص 
واالســــتيطان  القــــدس  مدينــــة 

وانعكاساتها الخطيرة.
وقــــال المالكــــي إن تصريــــح وزير 
بومبيو  األمريكــــي مايك  الخارجية 
هو »بمثابة ضــــوء أخضر لنتنياهو 
لالستمرار بضم مزيًدا من األراضي، 
خصوصــــا نيته في ضم غور األردن 
نتنياهو  ويعمــــل  إســــرائيل،  إلى 
علــــى االســــتفادة منه فــــي تعزيز 

االنتخابات  فــــي  االنتخابي  وضعه 
االسرائيلية القادمة«.

كمــــا بحــــث المالكــــي مــــع نظيره 
األوروبي  االتحــــاد  موقف  المالطي 
األخير من تصريحات بومبيو، وآلية 
التعاون في إطار تنسيق المواقف 
مواجهــــة  فــــي  الوزارتيــــن  بيــــن 
التحديــــات التــــي تواجــــه عملية 

السالم.
وأكــــد ضــــرورة أن يلعــــب االتحاد 
األوروبي فــــي ظل قيادته الجديدة 
دوًرا هاًما في إحياء عملية التسوية 
ومنــــع انهيارهــــا نتيجــــة مواقف 
ترمب  دونالــــد  الرئيس  وقــــرارات 

ونتنياهو، اللذين يعمالن من خالل 
سياســــتهما على القضاء على حل 
الدولتين أو أية فرصة إلقامة دولة 

فلسطينية.
وأضاف أن »هذا ال يجوز الســــكوت 
المجتمــــع  مــــن  قبولــــه  أو  عليــــه 
الدولــــي وخصوًصا من قبل االتحاد 

األوروبي«.
األوروبي  االتحــــاد  المالكي  وطالب 
بالحفــــاظ على موقــــف موحد تجاه 
الفلســــطينية  القضيــــة  عدالــــة 

وحقوق الشعب الفلسطيني.
وتابــــع »ال يجوز الســــماح لدولة ما 
والتأثير  األوروبي  القرار  باختطاف 

علــــى مواقفــــه التاريخيــــة، والتي 
تتفــــق ومبادئــــه التي قــــام على 
وانتقد تصويت بعض  أساســــها، 
الدول األعضاء في االتحاد بشــــكل 
ســــلبي علــــى القــــرارات المتعلقة 
بفلســــطين فــــي االمــــم المتحدة 
واعتبرهــــا خروجــــا عــــن اإلجمــــاع 

األوروبي«.
وفي الســــياق، بحــــث المالكي مع 
فلســــطين  المالطي وضع  نظيــــره 
 ،»»IMF في صنــــدوق النقد الدولي
مؤكــــًدا رفــــض فلســــطين أن يتم 
عبــــاءة  تحــــت  معهــــا  التعامــــل 

»إسرائيل«.

القدس المحتلة / االستقالل:
تدفع لوكســــمبورغ، باتجاه »االعتراف األوروبي الجماعي«، بدولة فلسطين، 
ردا علــــى سياســــات الرئيــــس األمريكــــي دونالــــد ترمب بشــــأن الصراع 

الفلسطيني-اإلسرائيلي.
وقال موقع »أكســــوس« اإلخباري األمريكي، إن وزير خارجية لوكســــمبورغ 
جان أســــيلبورن، » يحــــّث جميع الدول األعضاء في االتحــــاد األوروبي على 
االعتراف بفلســــطين، كرد فعل على إعالن وزير الخارجية مايك بومبيو بأن 
الواليات المتحدة ال ترى أن المســــتوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 

غير قانونية ».
ولفت إلى أن وزير خارجية لوكسمبورغ، يتمتع بمكانة وتأثير كبيرين، بين 

وزراء خارجية أوروبا.
وقال الموقع:« تأتي جهوده أيًضا، في ســــياق فراغ دبلوماسي نسبي، فيما 
يتعلق بالصراع اإلســــرائيلي الفلسطيني، فضال عن مخاوف داخل االتحاد 

األوروبي بشأن سياسات إدارة ترمب تجاه المنطقة«.
ونقل عن دبلوماســــيين أوروبيين إن وزير خارجية لوكســــمبورغ، وّجه في 
األســــبوع الماضي، خطاًبا إلى خوسيه بوريل، منســــق السياسة الخارجية 
الجديد باالتحــــاد األوروبي، وإلى جميــــع وزراء خارجية االتحــــاد األوروبي، 
مؤكًدا أن الســــبيل إلنقاذ حل الدولتين هــــو خلق »وضع أكثر إنصاًفا« بين 

»إسرائيل« والفلسطينيين.
وكتب أســــيلبورن في رســــالته:« لقد حان الوقت لبدء نقاش داخل االتحاد 
األوروبــــي، حــــول فرصة االعتراف بدولة فلســــطين من قبــــل جميع الدول 

األعضاء فيها.«
وأضاف:« إن االعتراف بفلســــطين كدولة لن يكون معروًفا، وال شيًكا فارًغا، 
بل اعتراف بسيط بحق الشعب الفلسطيني في دولته الخاصة، ولن يكون 
موجها ضد إسرائيل بأي شكل من األشكال؛ في الواقع، إذا أردنا المساهمة 
في حل النزاع بين إسرائيل وفلسطين، يجب أال نغفل أبدا الظروف األمنية 

إلسرائيل، فضال عن العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني«.
وكان الفلسطينيون قد طالبوا، مرارا، دول االتحاد األوروبي االعتراف بدولة 

فلسطين، ردا على السياسات األمريكية.

محكمة إسرائيلية 
تقرر اإلفراج عن 

األسير شلبي

»حماس«: تصريح اشتية ُيثبت تعطيل السلطة الفتتاح المشفى التركي

لوكسمبورغ تدفع نحو »اعتراف 
أوروبي« بالدولة الفلسطينية

مالطــا تؤكــد عــدم شرعيــة االستيطــان



الثالثاء 13 ربيع اآلخر 1441 هــ 10 ديسمبر 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ نسيم سلمان حمدان المصري....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
938945979  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد رباح محمود السوافيري .. /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
900749797  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/نها رمضان محمد عرفات....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801095845  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد اياد سعيد القنفد )....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404741803

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/مرح وائل عبد الكريم النعيزي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804719672  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خانيونس/ االستقالل:
أصحاب  مـــن  العشـــرات  احتـــج 
المنـــازل المتضـــررة جزئًيا خالل 
عـــدوان 2014 يوم أمـــس، داخل 
للمطالبة  بخانيونس  "أونروا"  مقر 
بصرف التعويضات مقابل األضرار 

التي لحقت بممتلكاتهم.
ورفعوا  المقـــر  المحتجون  ودخل 
الفتات تقول: "وعود وكالة الغوث 
ورطتنـــا وأغرقتنـــا فـــي الديون"، 
"كفاكم مماطلة يا وكالة الغوث"، 
"لمـــاذا لم ُيـــدرج ملـــف األضرار 
فـــي موازنـــة الوكالـــة"، "انتهت 
حرب القتل والدمـــاء وبدأت حرب 

الديون".
وقال المتحدث باسم المتضررين 
صالح النجار، "نحن اليوم نعتصم 
داخـــل مقـــر )أونـــروا( للمطالبـــة 
التي هي  التعويضـــات،  الصرف 
وكالة  علـــى  مســـتحقات  بمثابة 
الغوث، ال ســـيما وأن لجان تقييم 
األضـــرار حددت المبالـــغ، ووقعنا 

عليها منذ سنوات".
وأكد النجار أنهم لم يتسلموا أي 

مبلغ مالي من الوكالة منذ انتهاء 
العـــدوان، الذي مـــر عليه خمس 
ســـنوات؛ لذلك قـــرروا االعتصام 
لوقت مفتوح، قد يكون لســـاعات 

أو أيام.
وأشار إلى أنهم احتجوا أمام ذات 
المقر ســـابًقا قبل أسابيع، والمقر 

اإلقليمي بمدينة غزة وتلقوا وعوًدا 
منهم "دون استجابة"، ما دفعهم 
لتصعيـــد االحتجـــاج، والتهديد 
بخطـــوات تصعيديـــة، حال عدم 

االستجابة.
وأتهـــم النجار مســـؤولي "أونروا" 
"بالمماطلـــة والتســـويف"، لعدم 

االســـتجابة والتعاطـــي معهـــم 
باإليجاب وااليفاء بالوعود؛ مشدًدا 
على أن اعتصامهـــم داخل المقر 
ســـلمًيا وســـيبقى كذلـــك، دون 
أو  المرافق  أو  التعرض للموظفين 
تعطيل الخدمـــات التي يقدمها 

المكان خاصة الصحية.

خانيونس: اعتصام بـ »أونروا« على تأخر صرف تعويضات حرب 2014

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعـــا  بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلســـرائيلي المؤقت، أفيغدور ليبرمان زعيم حزب 
»إســـرائيل بيتنا«، إلى مفاوضات ســـريعة لتشـــكيل »حكومة وطنية« خالل الســـاعات 

المتبقية قبل حل » الكنيست » والتوجه إلى انتخابات ثالثة.
وكتب نتنياهو عبر تويتر : »يوجد خيار واحد فقط لمنع االنتخابات غير الضرورية«، داعيا 
ليبرمان »للدخول في مفاوضات ســـريعة خالل الـ 48 ســـاعة المتبقية لتشكيل حكومة 

وطنية قوية إلسرائيل«. وفق تعبيره.
بدوره، قال حزب »أزرق أبيض« برئاســـة بيني غانتس : »الشـــيء الوحيد الواضح هو رغبة 
نتنياهو في جر إســـرائيل إلى مزيد من االنتخابات، فقط مـــن أجل الحصانة«، مضيفا : 

»نتنياهو ِحل عن إسرائيل«.
يأتـــي ذلك قبل أقل مـــن ثالثة أيام على انتهاء مهلة الـ21 يوما الممنوحة للكنيســـت 
لتكليف أحد أعضائه بتشـــكيل الحكومة، علما أن المهلة ستنتهي عند منتصف ليل 
األربعاء - الخميس، فيما تتواصل الخالفات بين »الليكود« و«أزرق أبيض« بشـــأن التاريخ 

النهائي لالنتخابات التي ستجرى في مطلع آذار/مارس المقبل.
وتوافقت األحزاب اإلســـرائيلية على الموعد الخاص بإجراء انتخابات  الكنيست  الثالثة، 

بعد اقتراب فشل مشاورات التوصل لتشكيل حكومة.
وقالـــت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه تم االتفاق بيـــن األحزاب على أنه في حالة حل 

»الكنيست«، فسوف تجرى االنتخابات في 2 مارس/ آذار 2020.

نتنياهو: يوجد خيار واحد 
لمنع االنتخابات خالل 
الـ48 ساعة المتبقية

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
اعالن ب�ش�أن تنفيذ حكم حمكمة 

لدى الإدارة الع�مة لالأرا�شي والعق�رات
ليكون معلومًا للجميع بأن الســــيد/ ســــليم فضل الله محيســــن القدرة من 
سكان غزة، تقدم بطلب لتنفيذ حكم محكمة قديم رقم القضية 95 / 1993 
وموضوعه شطب حصة من والده المرحوم/ فضل الله محيسن عوض القدرة 

ومقدارها 7590 مترًا علمًا بأن الحكم تم تنفيذه جزئيًا لصالح باقي اخوته
القطعة 130 القسيمة 39 أراضي دير البلح

لذلك فـــإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهـــذا الطلب فمن له اعتراض 
بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلـــى اإلدارة العامة لتســـجيل األراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم 

تنفيذ هذا الحكم في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن 

ع�سام عبد الفتاح احلمارنة
مدير عام الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات 
م�سجل اأرا�سي غزة

غزة/ االستقالل:
أفادت وزارة الزراعة الفلسطينية يوم أمس، أن نسبة األمطار التي هطلت 
علــــى قطاع غزة خالل الســــاعات الماضية ، بلغ متوســــط هطولها 19.4 
ملم بكميــــة 17.2مليون متر مكعب، وقد كانت أعلى نســــبة هطول في 
النصيــــرات، حيث بلغت 35 ملم وأدناهــــا في محافظة خانيونس ، حيث 

بلغت 0.2 ملم.
وجددت وزارة الزراعة دعوتها لوسائل اإلعالم والباحثين والمعنيين، إلى إستقاء 
معلوماتهم عن كميات األمطار من مصادرها الرسمية الموقع االلكتروني للوزارة 
، منوهة إلـــى أن أجهزة قياس األمطار التابعة لها منتشـــرة في جميع مناطق 

قطاع غزة.

الزراعة: متوسط أمطار 
خان يونس / االستقالل:القطاع بلغ 19.4ملم

شـــرحت بلدية خانيونس لوفد مـــن مركز التأهيل 
وتنميـــة القـــدرات التابع لجمعية الهـــالل األحمر 
الفلســـطيني طبيعة خدماتها المقدمة لألشخاص 
مـــن ذوي اإلعاقة خالل الفتـــرة الماضية وجهودها 

المبذولة في التخفيف من معاناتهم.
وشـــارك في اللقاء الذي ُعقد بمكتب رئيس البلدية 
عضو المجلس البلدي د. مازن الشـــيخ، ومدير دائرة 
العالقات العامة عماد األغا، ورئيس قسم العالقات 
العامة أيمن القدرة، ومســـئول المراكـــز الخارجية 
د. مروان المصري، ومســـئولة وحـــدة المرأة والطفل 
تغريد شـــعت، وضم الوفد الضيف كال من مسئول 
العالقات العامـــة بالجمعية مصطفـــى أبو حطب، 

ورئيس الخدمات العالجيـــة في مركز نهاد عطية، 
ومجموعـــة من األطفال مـــن ذوي اإلعاقة وأقرانهم 
األســـوياء، حيث تأتي الزيارة ضمن فعاليات اليوم 

العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
واســـتعرض األغا ُجملة من المشاريع التي نفذتها 
بلدية خانيونس لدعم احتياجات تلك الفئة العزيزة 
والمهمة في النســـيج المجتمعي من خالل مواءمة 
عشـــرات الشـــوارع التي تم تنفيذهـــا في معظم 
األحياء بتمويل ذاتي من إيرادات البلدية وبمساعدة 
مـــن بعض األصدقاء لخدمتهم ومســـاعدتهم في 

االنخراط بالمجتمع.
وبيـــن األغـــا أن بلديـــة خانيونـــس تولـــى ذوي 
اإلحتياجـــات الخاصة أولوية كبيـــرة حيث ال تنفك 

عن تقديم التســـهيالت والمســـاعدات لهم ومن 
بينها منـــح قرار تخفيـــض بنســـبة )60%)  على 
عوائد التنظيم وكذلك اشـــتراكات المياه والصرف 
الصحـــي لتلك الفئة التي قدمت الكثير من أجل أن 
ينعم شعبنا بالحرية والكرامة، مستذكرًا ُجملة من 
المشـــاريع واألنشطة التي تم تنفيذها من جمعية 

الهالل األحمر والقت اهتمامًا مجتمعيًا واسعًا.
ومن جانبهـــم ثمن وفـــد جمعية الهـــالل األحمر 
جهـــود بلدية خـــان يونس في هـــذا المضمار من 
خالل تنفيذها عشـــرات المشاريع النوعية والبرامج 
المجتمعية الهادفة والتي ساعدت ذوي اإلعاقة في 
تخطي مصاعب الحياة وتحســـين معيشتهم في 

ظل الظروف الراهنة.

غزة/ االستقالل:
في أجواء احتفالية بهيجــــة، اختتمت الكلية 
الجامعيــــة للعلوم التطبيقية مشــــروع فكاك 
شــــهادات العشــــرات من الطلبة الغارمين من 
ذوي الوضــــع االقتصــــادي المتــــردي، وذلــــك 
بتمويل كريم من الهيئة الخيرية اإلســــالمية 
العالميــــة في الكويت من خــــالل جمعية غزي 

دستك.
وانطلقت االحتفالية بحضور ومشاركة كل من 

المهندس أحمد كردية مساعد نائب الرئيس 
لشــــئون التخطيط والعالقات الخارجية، زياد 
الغريز رئيس قسم شئون الطلبة، المهندس 
هاني ثريــــا مدير مكتب المؤسســــة في غزة، 

باإلضافة إلى الطلبة المستفيدين.
وفي مطلع االحتفاليــــة رحب الغريز بالحضور، 
وأثنى على الجهود التي تبذلها الهيئة الخيرية 
اإلسالمية العالمية في الكويت لخدمة الشعب 
الفلسطيني وتعزيز صمود طلبته الجامعيين 

فــــي ظل الظروف االقتصادية القاســــية التي 
يكابدونها بفعل الحصار واإلغالق.

وأكد علــــى ضرورة تضافر الجهــــود بين كافة 
الجهــــات والمانحين لخدمة طلبــــة الجامعات 
وتذليل العقبات من طريقهم إلكمال تعليمهم 
الجامعي وبناء مســــتقبلهم بما يمكنهم من 
االنخراط في ســــوق العمل والمســــاهمة في 
خدمة المجتمع وبنائه وتنميته وإلحاقه بركب 

المجتمعات المتحضرة.

بلدية خانيونس تستقبل وفدًا من جمعية الهالل األحمر

الكلية الجامعية تحتفي بفكاك شهادات 100 من خريجيها 
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مع تنامي اطماع »اسرائيل« في محافظة الخليل, واالقدام على خطوات خطيرة لتهويد المدينة ومصادرة 
اراضي الفلســـطينيين لصالح البناء والتوســـع االســـتيطاني , واســـتباحة الحرم االبراهيمي الشريف  
شـــهدت محافظة الخليل امس االثنين، إضراًبا شاماًل في أنحاء المدينة تنديًدا بالهجمة االستيطانية 
التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة, وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان 
التابـــع لمنظمة التحرير, إن مناطـــق جنوب محافظة الخليل تتحول يوما بعد آخر الى مســـرح عمليات 
استيطانية واسعة. واضاف ان مناطق االغوار والخليل تحولت الى مجال حيوي للنشاطات االستيطانية 
و محط أطماع مخططات الضم والتوسع االسرائيلية, وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد 
اقتحم الخليل في الرابع من ايلول الماضي وادلى بتصريحات تؤكد اطماع اسرائيل في الخليل والسعي 
لتهويدها بشكل كامل, حيث قال »جئنا إلى الخليل من أجل إعالن االنتصار«. وأضاف »لقد اعتقدوا أنهم 
ســـيقتلعونا، لكنهم أخطأوا خطأ مريرًا، عدنا إلى الخليل، عدنا إلى الكنس والمدارسة الدينية، عدنا إلى 
الحرم اإلبراهيمي.. هذا انتصارنا«.  وتابع »أنا فخور بأن حكومتي صادقت على خطة الحي اليهودي في 

الخليل، نحن لم نطرد أحد، ولكن ال أحدًا يطردنا، سنبقى في الخليل لألبد«.  
لقد اســـس اقتحام نتنياهو للخليل والدخول الى الحرم االبراهيمي الشـــريف لمرحلة جديدة من خطة 
تهويـــد الخليل وطرد اهلها منها, وقد اعطى بذلك الضوء االخضر لتغول المســـتوطنين على االهالي 
وســـرقة اراضيهم, وبناء المزيد من المستوطنات, وقد أقام المستوطنون ست بؤر استيطانية جديدة 
على أراٍض فلســـطينية في المنطقة خالل األعوام 2017- 2019 على بعد مئات األمتار من مستوطنات 
كبرى مقامة منذ ســـنوات ســـابقة, وأقيمت تلك البؤر على أطراف المحافظة من جهات الشرق والغرب 
والجنوب، حيث بدأ المستوطنون بإقامة معظم هذه البؤر من خالل جلب شاحنات مغلقة وإسكان عائلة 
أو اثنتين من المستوطنين فيها. ويتم وضع الشاحنة واإلقامة فيها لمدة من الزمن، كما يتم إيقافها 
على إحدى التالل القريبة من مستوطنة قائمة، وخارج مخططها الهيكلي وما إن تقوم السلطة المحلية 
في المستوطنة بتزويد الشاحنة بالخدمات، حتى تجلب أسرة المستوطنين مباني جاهزة ) كرفانات ( ، 
لتصبح هذه البؤرة شيًئا فشيًئا أمًرا واقًعا على األرض«. وقد أقامت »اسرائيل« 18 بؤرة استيطانية منذ 

تولي دونالد ترامب الحكم عام 2017م, بسبب موقفه المؤيد لالستيطان في الضفة.
اضـــراب الخليل تخللـــه مواجهات بالحجارة مـــع الجيش النـــازي الصهيوني, الذي اصـــاب عددًا من 
الفلسطينيين بالرصاص, ويبدو ان الخليل تؤسس النتفاضة جديدة في وجه االحتالل الصهيوني, فما 
تشـــهده اليوم من توسع استيطاني وبناء مستوطنات, ستشهده كل المدن الفلسطينية في الضفة, 
حيـــث صرح  رئيس الحكومة الصهيونية المأزوم بنيامين نتنياهـــو اول امس األحد، إنه »يجب فرض 
القانون اإلســـرائيلي على غور األردن وشرعنة كافة المســـتوطنات«، وأنه »تم طرح هذا الموضوع خالل 
اللقـــاء مع وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، رغـــم أن الخارجية األميركية نفت طرح هذا الموضوع 
خالل لقـــاء بومبيو ونتنياهو. واعتبر نتنياهـــو أنه »مثلما أردت اعترافا أميركيا بســـيادتنا في هضبة 
الجوالن، أريد اعترافا أميركيا بســـيادتنا في غور األردن. وحان الوقت لفرض الســـيادة اإلسرائيلية على 
غور األردن«. لكن يجب ان تدرك السلطة الفلسطينية امام هذا التحول الخطير في تعامل اسرائيل مع 
الضفة المحتلة, ان الســـبيل الوحيد لوقف هذه االطماع هو تحريك الشارع الفلسطيني, واالنفجار في 
وجه االحتالل, واال فان الســـلطة ســـتفيق على كارثة حقيقية تعمل اسرائيل على فرضها بالقوة على 

السلطة, التي تريدها مجرد ادارة مدنية تدير اوضاع الناس بعيدا عن أي سيادة على االرض. 

أطماع "إسرائيل" 
في الخليل ممتدة

رأي

الفت أن وســـائل اإلعالم اإلســـرائيلية خالل 
األســـابيع الماضية خاصة القنوات الفضائية 
11 و12 و13 بثـــت أفالمـــا تســـتعيد فيـــه 
عمليـــات االغتيـــال التي نفذتهـــا األجهزة 
األمنية اإلســـرائيلية خالل العقود  الماضية 
ضد قيادات فلســـطينية في الداخل والخارج 
التي شـــاركت في  الشـــخصيات  وتستقرئ 
اتخـــاذ القرار والمســـوغات التـــي بررت ذلك 
والســـؤال الـــذي يطرح نفســـه لمـــاذا هذا 
االســـتحضار وقبل اإلجابة على ذلك ال بد من 
إلقاء نظرة ســـريعة على مضمون المواد التي 

بثتها القنوات اإلسرائيلية.
في الثاني عشر من تموز الماضي بثت القناة 
الثالثة عشـــرة فيلمـــا أعاد تمثيـــل اغتيال 
مؤســـس حركـــة الجهاد اإلســـالمي الدكتور 
الشـــهيد فتحي الشـــقاقي وهـــو لم يضف 
جديـــدا لتفاصيـــل االغتيال ســـوى تذكير 
اإلســـرائيليين بتفاصيل غابت عن جيل من 
اإلسرائيليين ولد ولم يعاصر حدث االغتيال 
وما ســـبقه وتاله من عمليـــات فدائية هزت 
اإلسرائيليين والمؤسسة األمنية والسياسية 
التي وقفت عاجزة أمـــام عمق فكرة المقاومة 
وســـط اعتقاد ان عملية بيت ليد التي كانت 
ســـببا في قرار اغتيال الشـــقاقي ســـتوقف 
مســـيرة الجهاد اإلســـالمي لكن جاءت زقاق 
الموت بعد سبع سنوات في ظل قيادة األمين 
العام الثاني الدكتور رمضان شـــلح اشتباكا 
مســـلحا وليس عملية استشهادية مزدوجة 
مخلفـــة 12 قتيال ضابطا وجنديا بينهم قائد 
منطقة الخليل العميد درور فاينبرغ لتؤكد ان 

االغتيال ال يوقف مسيرة العمل المقاوم.
منـــذ الرابع والعشـــرين من الشـــهر الماضي 
بـــدأت القناة 13 بـــث خمس حلقات مســـاء 
كل يوم احـــد عن عمليـــات االغتيال تناولت 
الحلقة األولى اغتيال الشهيد يحيي عياش، 
وقد تزامن البث مع األجواء التي ســـادت بعد 
اغتيال القيادي في ســـرايا القدس الشهيد 
بهـــاء ابو العطا واتـــت الحلقـــة الثانية على 
محاولة االغتيال الفاشـــلة لقائد حماس خالد 

مشـــغل وجاءت الحلقة الثالثة بتاريخ 12-8 
على اغتيـــال القائد الفتحـــاوي خليل الوزير 
وهو اســـتعادة ألمجـــاد الماضـــي في وقت 
تســـتعصي اآللة العســـكرية اإلســـرائيلية 
علـــى وقف عمليـــات المقاومـــة وتقف أمام 
سؤال تعاظم قوتها وأدواتها وارتدادات أي 

تصعيد إسرائيلي جديد.
القنـــاة 11 بثت فيلما باســـم فرصة ضائعة 
حول محاولة االغتيال الفاشلة الغتيال قيادة 
حركة حماس أثناء اجتماعها في احد المنازل 
بمدينة غزة في ايلول 2003 فيما استعرضت 
صحيفة معاريف في نفس السياق االغتيال 
الفاشـــل للقائد الفتحاوي علي حسن سالمة 
في 1973، حيـــن أطلق اثنان من عمالء جهاز 
الموساد النار ضد أحمد بوشيكي، النادل من 
أصول مغربية يعمل في أحد شـــوارع مدينة 

ليلهامر النرويجية باعتقاد أنه سالمة.
مـــن جهتها بثـــت شـــبكة »نـــت فليكس« 
مسلســـل فوضى اإلســـرائيلي الـــذي تناول 
الصراع بيـــن االحتالل والمقاومـــة وعمليات 
االغتيال التي تمت في هذا الســـياق وحتى 
اآلن بثت جزئيـــن من المسلســـل فيما تعد 
لبث جزء ثالث منه حيـــث يجري تمثيله اآلن 
وهو يعظـــم الوحدات الخاصة اإلســـرائيلية 
ويبرز قدراتها علـــى التتبع واالغتيال ويخلط 
اإلنساني بالسياسي فاإلسرائيلي هو اإلنسان 
والفلســـطيني هو الشـــر ولكونه مسلســـال 
مترجمـــا لكل لغات العالم فـــان تأثيره بنقل 
الرواية اإلسرائيلية يبدو كبيرا على المشاهد 
في وقت تغيـــب الرواية الفلســـطينية أمام 
العالم عـــن الصراع بلغات العالـــم المختلفة 
وقريبـــا من موضوع االغتياالت بثت القناة 11 
اإلســـرائيلية تحقيقا من عدة اجزاء عن عمل 
وحـــدة دفدوفـــان الخاصـــة المتخصصة في 
االغتيـــاالت واالعتقاالت والتـــي قتل 20 من 

افرادها منذ بدء عملها عام 1986.
ال تخفى أهداف هذا الزخم من االســـتعراض 
في وســـائل اإلعالم اإلسرائيلي لعمل أجهزة 
األمن اإلســـرائيلية وهنا يمكن رصد العديد 

من النقاط التي يمكن تسجليها:
يعانـــي الجمهـــور اإلســـرائيلي عقـــد األمن 
في ضـــوء ضرب العمق اإلســـرائيلي من قبل 
المقاومـــة على فتـــرات متباعـــدة وتتصاعد 
الشـــكاوى مـــن فقـــدان األمن واســـتحضار 
االغتياالت إيحاء بتوفر وسيلة لتحقيق األمن

 استعادة الردع اإلســـرائيلي في ظل اعتقاد 
ان االغتيـــال عامـــل مهـــم في هـــذا االتجاه 
وبث االغتياالت الســـابقة تحمل رسالة بهذا 

المعنى.
التـــردد اإلســـرائيلي في تنفيـــذ االغتياالت 
كما فـــي الســـابق مناطه قيود حـــدود القوة 

اإلسرائيلية.
الـــرد على كشـــف الوحـــدة الخاصة شـــرق 
خانيونس من قبل كتائب القســـام والوقوف 
على مخططها وما تركته من تداعيات سلبية.

-5 إشـــباع رغبـــة االنتقـــام لـــدى الجمهور 
اإلســـرائيلي الـــذي ينتظـــر تحقيـــق األمن 

المفقود
إشـــاعة أجواء الخوف لدى قيـــادات المقاومة 
وكوادرها من خـــالل تذكيرهم بان مصيرهم 

سيكون مشابها لسابقيهم
نشر معلومات جديدة عن التفاصيل الدقيقة 

لالغتيال لم تكن متاحة من ذي قبل.
اســـتخالص العبر مـــن االغتياالت الفاشـــلة 

وأسباب ذلك.
 التوثيق اإلعالمي لعلميات االغتيال وتحقيق 

نسب مشاهدة عالية.
 تضع تفاصيل عمليات االغتيال التي نفذتها 
أجهـــزة امـــن االحتالل من خالل بـــث األفالم 
الوثائقية عنها مادة مهمـــة بيدي المقاومة 
وأجهزتهـــا األمنيـــة في معرفة المالبســـات 
التـــي رافقت هـــذه العمليـــات والمعلومات 
التي يجري الكشف عنها لتصبح بيدها مادة 
مهمة في اســـتخالص الـــدروس منها ومنع 
أي اغتيـــاالت مســـتقبلية في وقـــت تتبدى 
أهمية ودور التكنولوجيا في مسار االغتياالت 
المناسبة إلفشال  وضرورة اتخاذ االحتياطات 

مخططات االغتيال القادمة.

استحضار االغتياالت في اإلعالم اإلسرائيلي!
عامر خليل

مارســـت )إســـرائيل( إرهابها المنظم بحق مدينة القدس، ورفعت 
من مســـتوى الجرائم واالعتداءات، لتفرض واقًعا جديًدا يمكن أن 
يكـــون مقدمة لدفع المقدســـيين إلى مغادرة المدينة المقدســـة 
قسًرا، فهذه الهجمة واالعتداءات المتكررة التي طالت المواطنين 
وأرضهـــم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدســـاتهم ومقومات 
صمودهم لم تتوقـــف لحظة واحدة. فسياســـة العقاب الجماعي 
التـــي تنتهجها )إســـرائيل( وحمالت التنكيـــل الممنهجة طالت 
البشـــر والشـــجر والحجر، فعشـــرات االعتقاالت اليومية تعيشها 
مدينة القـــدس، إضافة إلـــى المداهمات الليليـــة، التي لم ترحم 
األطفـــال والنســـاء، فضاًل عـــن اإلبعاد المســـتمر لكل النشـــطاء 
والمرابطيـــن فـــي األقصـــى، وهدم المنشـــآت بحجة عـــدم وجود  
التراخيص، واالستيالء على مساكن بعض المقدسيين، وقمع كل 
الفعاليـــات في القدس والمســـجد األقصى. وفـــى كل مرة يضرب 
المقدســـيون ويعتدى عليهم ويقمعون بال هـــوادة، فاالحتالل ال 
يتورع عن اســـتخدام الهراوات والقنابل الغازية الســـامة، واألعيرة 
المطاطية والقنابـــل الصوتية، ويتبجح بجرائمـــه وهو يطلق النار 
المباشرة لتصفية الفتية في مدينة القدس، وقتل المرابطات بدم 
بارد تحت حجج وذرائع أمنية واهية، إلرهاب المقدســـيين، ونشـــر 

الخوف في قلوبهم.
فهذه الهمجية والسياســـات االنتقامية لالحتالل طالت المدارس 
أيًضا وأعاقت وصول الطلبة وروعتهـــم ترويًعا ينافي المعاهدات 
والمواثيق الدولية كافة، التـــي ضمنت الحق في التعليم ووصول 
األطفال بأمـــان إلى مؤسســـاتهم التعليميـــة، فالحواجز وتقييد 
حرية الحركـــة والتحكم بمداخل المســـجد األقصى تظهر للعيان 
أن االحتـــالل ماٍض في خطته العنصرية التوســـعية الهادفة إلى 
فرض التقســـيم الزماني والمكاني أمًرا واقًعا. إنه يســـوغ لنفسه 
بذريعـــة اإلرهـــاب أن يغلق المؤسســـات الثقافيـــة واالجتماعية 
والتعليميـــة في القدس، وامتد األمر إلى منع أي مؤسســـات تتبع 
الســـلطة الفلســـطينية في القدس؛ فهو بذلك ال يرى إال ســـلطة 
االحتـــالل، وال يتصـــور وجود أي جهـــات أخرى تمـــارس أعمالها، 
فاالحتـــالل هو االحتالل، متى نســـتيقظ ونعي أنـــه ال يفرق بين 
الفلســـطينيين؟!، فاألمـــر يحتاج إلـــى وقفة ووحدة فـــي موقفنا 
الوطني وتضافر الجهود للتصدي. ليس هذا فحســـب، فالمســـلم 
والمســـيحي تحت االســـتهداف والبندقية موجهة إلى صدورهم 
لحظة بلحظة، يريدون تصفية الموقـــف، وقتل الفكرة، وهدم كل 
عوامل الصمود، وتفريغ المدينة من قاماتها الوطنية والسياسية؛ 

فمن إبعاد النواب المقدسيين إلى اعتقال الشيخ رائد صالح، إلى ما 
حدث اليوم من منع رئيس التجمع الوطني المسيحي في األراضي 

المقدسة، ديمتري دلياني، من دخول البلدة القديمة من القدس.
إن هـــذا اإلجرام الصهيوني لم يأت من فراغ ولم يكن وليد اللحظة؛ 
فهو انعكاس لترهل المواقف الرسمية الفلسطينية المتمثلة في 
خطوات السلطة الفلســـطينية، وتقاعسها عن القيام بدور مسؤول 
وفعـــال تجاه ما يحدث في القدس، صحيح أن هناك مواقف منددة 
وتحـــركات موضعية هنا وهناك، لكنهـــا ال تفي بالغرض المطلوب 
ا، مع بقـــاء اللقاءات واالتصاالت مع االحتـــالل وقمع الحراكات  وطنّيً
الشـــعبية ومنع المقاومة مـــن قول كلمتها وتقييد نشـــاطها في 
الضفة الغربية، وهـــو الكفيل بتأديب االحتالل وإعادته إلى صوابه 
بعـــد أن جن جنونه. األمر أيًضا لم يكن منفصاًل عن الموقف العربي 
واإلســـالمي، الذي في جلـــه بقي في اإلطار الشـــكلي، من مؤتمرات 
وورش ونـــدوات ولقاءات وتصريحات، لـــم تنتقل إلى حيز التنفيذ؛ 
فخيـــارات العـــرب كفيلة أيًضـــا بوقـــف التدهور الحاصـــل ومنع 
)إسرائيل( من مواصلة جرائمها، مع التبجح األمريكي وانحياز إدارة 
ترامب التي كانت خطواتها األخيرة حافًزا لالحتالل: نقلها سفارتها 

)إسرائيل(«. إلى القدس، واعترافها بالقدس »عاصمة موحدة لـ

وفى الســـاعات األخيرة يخرج الرئيـــس األمريكي ترامب ليعبر عن 
فخـــره واعتزازه بموقفه التاريخي حينمـــا اعترف بالقدس عاصمة 
)إسرائيل(، في كلمته أمام المؤتمر الوطني للمجلس اإلسرائيلي  لـ
ا إيـــاه من أفضل الخطـــوات التي اتخذها  األميركـــي )أيباك(، عاّدً
فـــي عهده، رغـــم التحذيرات التي وصلت إليه من رؤســـاء وملوك، 
خشـــية ردات فعل تجتـــاح العالـــم العربي واإلســـالمي. إن هذه 
األحـــداث المتالحقة في مدينة القدس وداخل المســـجد األقصى 
هي أحد أهم عوامل تســـخين األوضاع في األراضي الفلسطينية، 
وهـــي المحرك نحو إعادة توجيه بوصلـــة المواجهة، فالتفجير من 
هنـــا، من قلب المســـجد األقصى؛ فالوضع ال يطـــاق، والقدس هي 
مهوى قلوب الماليين ونور العيون ودونها تســـفك الدماء وتبذل 
األرواح؛ فال ينخدع هذا العدو بهذا الهدوء، وعليه مراجعة حساباته 
جيًدا؛ فشـــرارة المواجهة بل إعصار وعنفوان االنتفاضة الشعبية 
والمسلحة سيجتاحان كل هذه المناطق؛ فقد لخص ملثم القسام 
ذلك فـــي تغريدته التي حملت عبارات التهديـــد متوعًدا بتدفيع 
العدو الثمن، وهذه هي شـــرارة ترســـم دخول األوضاع في مرحلة 
جديدة مـــن التصعيد لن يحتمل العدو كلفتها، وهو يســـتجدي 

الوسطاء الستعادة الهدوء.

أحمد أبو زهري القدس وصب الزيت على النار
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أعلن أنا المواطن/سعيد خالد عبدالرحمن شعبان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803556216

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهران جمال سليمان محارب...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804749349

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سهر زكي محمد الددا....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   405237546

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ممدوح سمير محمود أبوخضير...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
802658138  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حمدي محمد حمدي بصل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803796861  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/يوسف عالء الدين يوسف نجم....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400976668

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
جولــــة بســــيطة داخــــل أروقة شــــارع عمر 
المختــــار، أحــــد أكثــــر الشــــوارع حيويــــًة 
بمدينة غــــزة، كفيلة بمعرفة حجم التدهور 
لــــم يعد  والــــذي  االقتصادي المتصاعــــد، 
الســــيولة النقدية،  على شح  فقط  يقتصر 
بل تجاوز األمــــر ألن تغلق عديد من المحال 
التجارية المستأجرة منذ عقود أبوابها تحت 

وطأة األزمات المالية.
وتنتشــــر في الفترة الحالية الفتات »المحل 
لإليجار« على كثير من المنشــــآت والمحال 
التجارية الواقعــــة فــــي قلــــب مدينة غزة 
ومركزها التجاري، وسط حالة من الركود في 
اإلقبال عليها وهو ما يكّبد أصحابها خسائر 

كبيرة.
واعتاد الفلســــطينيون في غــــزة على مدار 
أعــــوام أن تبقى هذه المنشــــآت والعقارات 
مستأجرة لفترات طويلة وسط صعوبة في 
الحصول على مساحات بسيطة لتدشين أي 
مشــــروع تجاري أو محل صغير، غير أن هذا 
الحال تبدل مؤخرًا، وســــط تــــردي األوضاع 
االقتصاديــــة واالجتماعيــــة والمعيشــــية 
وانسداد األفق بوجه أكثر من مليوني مواطن 

غزي.
ويؤكــــد مدير العالقــــات العامــــة واإلعالم 
في غرفة غزة التجاريــــة، ماهر الطباع، حالة 
االنهيار الحاصلة والركود الذي يضرب سوق 
العقارات نتيجة إفالس المنشآت وإغالقها 

وعرضها أمام الراغبين لالستئجار أو البيع.

ويوضــــح الطباع أنه قبل أكثــــر من 5 أعوام 
كان من النادر وجود منشــــآت تجارية فارغة 
لإليجــــار، وكان البعــــض يضطــــر إلى دفع 
آالف الدنانير األردنيــــة ألصحابها من أجل 
استئجارها، كونها العملة الذي يتعامل بها 
الفلسطينيون في األمور التجارية العقارية.

ويبين أن هناك انخفاضًا ملحوظًا يصل إلى 
أكثر من 50 في المائة على صعيد أســــعار 
العقارات والمحال التجارية إال أن هذا األمر 

ال يشــــّكل أي حافز للتوجه نحو االســــتئجار 
وتدشين منشــــآت جديدة في ضوء الواقع 

االقتصادي الراهن.
وشــــهد العامان الماضيان توجهــــًا من قبل 
الفلســــطينيين  األمــــوال  رؤوس  أصحــــاب 
لتدشين المنشــــآت االقتصادية على شكل 
تجمعات تجارية، غير أن الغالبية منها تعاني 
حالــــة الركود في ظل تــــردي الحالة التجارية 

حاليًا وضعف السيولة النقدية المتوفرة.

وارتفعت معدالت البطالة بشــــكل مبالغ به 
في القطاع ألكثر من 54 في المائة، نحو 68 
في المائة منهم في صفوف الشباب، يأتي 
ذلك في وقت ال يتجاوز متوسط دخل الفرد 
اليومي دوالريــــن أميركيين، عدا عن ارتفاع 

معدالت األمن الغذائي.
بدوره، يقول المختص في الشأن االقتصادي، 
محمد أبو جياب، إن ما يجري حاليًا هو ظهور 
حقيقي لنتائج التدهور االقتصادي وحالة 

االنهيار الكاملة، خصوصًا أن هذه المنشآت 
التي تغلق وال تتم إعادة استئجارها مجددًا 

ضمن مركز المدينة التجاري.
وأوضح أبو جيــــاب، أن األزمات المالية التي 
شهدها القطاع المحاصر للعام الثالث عشر 
على التوالي، في األعــــوام األخيرة وتحديدًا 
بعد إجراءات الســــلطة الفلسطينية دفعت 
الغزيين نحو إعادة جدولــــة أولويات الحياة 

اليومية لهم.
وبحســــب المختص في الشأن االقتصادي 
فإن الركود الحاصل حاليًا يؤشــــر على حجم 
االنهيــــار الشــــامل والذي دفــــع بكثير من 
أصحــــاب هذه العقــــارات إما نحــــو إغالقها 
لوقف االستنزاف المالي والخسائر وعرضها 
لإليجــــار والبيــــع في ضــــوء تــــردي الحالة 

االقتصادية.
ويشــــير أبو جياب، إلى أن الخسارة الحقيقة 
الحاصلــــة هي ألصحــــاب تلك المنشــــآت 
العقارية التي جرى تشــــييدها في الفترة 
األخيــــرة وبقيت هذه تعيــــش حالة الركود 
نتيجة االنهيــــارات المتالحقة الحادثة في 

المشهد المعيشي واالقتصادي بغزة.
وإجمالي الســــيولة النقدية المتوفرة حاليًا 
يتــــراوح بيــــن 50 و60 مليــــون دوالر، وهي 
تشــــكل ثلث األموال التي كانت تضخ إلى 
القطاع قبل فرض الســــلطة الفلســــطينية 
إجراءاتهــــا في إبريل/ نيســــان 2017 بحق 
اآلالف من موظفيها، وهو ما انعكس ســــلبًا 

على القطاع، وفقًا ألبو جياب.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجـــم مربـــو العجـــول اإلســـرائيليون، في 
تصريح لهم منسق عمليات حكومة االحتالل 
اإلســـرائيلي باألراضي الفلسطينية، كميل أبو 
ركن.  وقال مربو العجول: »منســـق العمليات 
الحكوميـــة باألراضـــي الفلســـطينية، يبيعنا 
للفلسطينيين«، مشـــددين على أنه ال يحرك 

ساكنًا تجاه ذلك.
 واعتبـــاًرا من أيلول/ ســـبتمبر الماضي، قررت 
الســـلطة الفلســـطينية، انتهـــاك اتفاقيات 
باريس، وإغالق المعابر مـــن جانب واحد، أمام 

المنتجات الزراعية من إسرائيل. 
 ونتيجة لذلك، بقي المزارعون اإلســـرائيليون 
مع حوالي 30،000 رأس من البقر، التي كان من 
المقرر بيعها في أراضي السلطة الفلسطينية، 
ووفًقا لجمعية المزارعين، فـــإن ما يقدر بنحو 

2200 عائلة تتضرر من المقاطعة.
فـــي األســـبوع الماضي، تـــم رفـــع المقاطعة 

الفلســـطينية رســـميًا، لكن وثيقـــة داخلية 
نشرتها صحيفة )يســـرائيل هيوم( تكشف 
أن منسق عمليات الحكومة، يفضل المزارعين 

الفلسطينيين على اإلسرائيليين. 
 وجاء في الوثيقة الموقعة من قبل المســـؤول 
عن االقتصاد في مكتب المنســـق، اللفتنانت 
كولونيل مـــوران حداد: »كجزء مـــن الخطوات 
لحـــل أزمة العجـــول، نعلمكم أنـــه اعتباًرا من 
05.12.19، تمت الموافقـــة على نقل ما يلي: 
2،000 عجل للمســـتورد الفلسطيني ›حسني 
عفانة‹ تمت الموافقة على نقلها إلى قطاع غزة؛ 
الموافقة على دخول 500 عجل من المستورد 
الفلســـطيني »أشـــرف مـــرار« إلـــى الضفـــة 
الغربية؛ ودخول 400 عجل من مربي الماشـــية 

اإلسرائيليين إلى الضفة«.
ونتيجة لهذه السياســـة، يواجـــه المزارعون 
اإلســـرائيليون محنة وال يستطيعون تغطية 
خســـائرهم، ويضيـــف دورون بيـــدش، مربو 

الماشـــية من )كفار يهوشـــواع(، الذي تضرر 
أيضًا من المقاطعـــة: »الحكومة تعرف كيف 
تصرخ ضـــد المقاطعة األوروبيـــة للمنتجات 
اإلسرائيلية، ولكن عندما يتعلق األمر بمقاطعة 
فلســـطينية للزراعـــة اإلســـرائيلية- يصمت 

الجميع«.
وجاء من مكتبي رئيس الوزراء ووزير األمن، أنه 
يجب التوجه في هذا األمر إلى منسق العمليات 
فـــي األراضي. وقـــال مكتب المنســـق: »خالل 
األسبوع الماضي، منحت السلطة الفلسطينية 

اإلذن بجلب حوالي 4000 عجل من إسرائيل«. 
 وأضافا: »دعونا نوضـــح أن الوثيقة الداخلية، 
التي وصلتكم تتحدث عن 400 عجل في اليوم 
الواحد، وليس لكل األسبوع، وعالوة على ذلك، 
نحن نأسف الســـتخدام وثيقة أمنية داخلية 
وسرية لتشـــويه الحقائق، ونذكر أنه بموجب 
بروتوكول باريس، يمكن للسلطة الفلسطينية، 

أن تستورد بشكل مباشر«.

رام الله/ االستقالل:
اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســـطيني، يوم أمـــس، بيانا صحفيًا حول عدد رخص األبنية 
الجديدة في فلسطين خالل الربع الثالث عام 2019، حيث ارتفع عددها بنسبة 7% مقارنة بالربع 

السابق. 
وأضاف اإلحصاء، أنه بلغ عدد رخص األبنية الصادرة للمباني الســـكنية وغير الســـكنية 2,205 
رخصة خالل الربع الثالث من عام 2019، منها 1,451 رخصة أبنية جديدة حيث ارتفعت بنسبة 

7% عن الربع السابق. 
وانخفض عدد الرخص الصادرة في فلســـطين خالل الربع الثالث من العام 2019 بنســـبة %2 
مقارنة بالربع الثاني من العام 2019، كما ســـجل انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بالربع الثالث من 

العام 2018. 
وبلغ مجموع مســـاحة األبنية )سكني وغير سكني( 914 ألف متر مربع، منها 714 ألف متر مربع 

مساحة األبنية الجديدة و200 ألف متر مربع مساحة األبنية القائمة. 
كما بلغ عدد الوحدات الســـكنية المرخصة 4,236 وحدة سكنيـة مساحاتها 689 ألف متر مربع، 
منها 3,230 وحدة ســـكنية جديدة مســـاحتها 523 ألف متر مربع، 1,006 وحدة سكنية قائمة 

مجموع مساحاتها 166 ألف متر مربع. 
وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 5% خالل الربع الثالث من العام 2019 
مقارنة بالربع الثاني من العام 2019، وســـَجل انخفاضا بنسبة 19% خالل الربع الثالث من العام 

2019 لدى مقارنته بالربع الثالث من العام 2018.

متاجــر غــزة لإليجــار... ذروة الركــود باألســواق

مربو العجول اإلسرائيليين غاضبون 
ويهاجمون »منسق أعمال الحكومة«

االحصاء: ارتفاع عدد رخص األبنية 
الجديدة 7 % خالل الربع الثالث من 2019
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سفر

أعلن أنا المواطن/ رامي سرحان عطا ابو عمرة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
909124968  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / ايمان عبد الله محي الدين حجي....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
800589319  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ منذر ابراهيم رجب خليل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802819797

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنا المواطـــن/  بالل علـــي جمعة ابو قـــوره....... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801947102  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنا المواطـــن/ عبد الفتـــاح ابراهيم عبـــد الفتاح 
يوســـف....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمـــل رقـــم 400878534  فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي مصطفى فارس نصر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
900611831  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطـــن/ احمـــد عبدالحليـــم عبدالعزيـــز 
الكردي....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 801992314  فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم محمد صقر ابو عسفه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
926672452  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي محمود رشدي الباز....... /.
عن فقد جواز سفر   هوية رقم    803524503 

فعلى من يجده رجاء أن يســـلمه مشـــكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وســـائل إعالم عبرية، يوم أمس، بان طائرات تابعة 
لســـالح الجو الروســـي اعترضت مقاتالت »إســـرائيلية«، 

كانت في طريقها الستهداف هدف ما في سوريا.
وذكرت القناة 13، ان طائرات روســـية من طراز )ســـوخي 
35(، تصدت لمقاتالت العدو، كانت تخطط لشـــن هجوم 
على قاعدة T4 الجوية السورية، تحت ذريعة استهداف 

شحنة أسلحة إيرانية، على حد زعمها.   

 و قالـــت مصادر ســـورية: »إن مقاتـــالت االحتالل أجبرت 
على االنسحاب من األجواء الســـورية إلى قواعدها داخل 
فلســـطين المحتلة، بعـــد إقالع طائرتين روســـيتين من 

قاعدة حميميم غربي سوريا«.
ويواصل االحتالل بين الفينة واألخرى استهداف مناطق 
داخل األراضي الســـورية، ما يســـفر عن ارتقاء شـــهداء 
واصابات، بزعم بأنه يضرب مناطق قد تستخدم في األيام 

المقبلة النطالق هجمات ضد العدو.

اسطنبول / االستقالل:
قال الرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان، يوم أمس، إن 
العنف اإلسرائيلي، يحظى بتشجيع الغرب، وبعض الدول 

العربية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل مشاركته في اجتماع وزراء 
الشـــؤون االجتماعية لمنظمة التعاون اإلسالمي بمدينة 

إسطنبول.
وأوضح أردوغان أن الوضع في القدس وفلســـطين يزداد 

سوءًا يوما بعد يوم، مضيفًا أن العالم اإلسالمي، المنغلق 
على نفسه ألسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته.

وتابع قائال » العالم اإلســـالمي الذي يشـــكل ربع ســـكان 
العالم، ال يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته«.

وأردف »نشـــعر في كثير من األحيـــان بأننا نقف لوحدنا 
حين نعتـــرض على االضطهاد الممارس ضد فلســـطين 
والقدس«، مشـــيرًا إلـــى أن اإلمبرياليـــة العالمية تواصل 

سياسية »فرق تسد« بحق الدول اإلسالمية.

أردوغان: العنف اإلسرائيلي يحظى 
بتشجيع بعض الدول العربية

طائرات روسية تعترض مقاتالت 
»إسرائيلية« في سوريا

نيويورك/ االستقالل:
قالت األمم المتحدة، يوم أمس، إن قيمة 
الرشـــى حول العالم تصل إلى تريليون 

دوالر سنويا.
وذكـــرت األمم المتحدة، فـــي تقرير لها 
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد 
الذي صادف يوم أمس، أن قيمة المبالغ 
المســـروقة بطريق الفساد تزيد عن 2.5 
تريليون دوالر سنويا "وهذا مبلغ يساوي 

5 % من الناتج المحلي العالمي".
وفي البلدان النامية، حســـب ما يشـــير 
برنامج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي، تقدر 
قيمة الفاقد بســـبب الفســـاد بعشـــرة 
المســـاعدة  مبالـــغ  إجمالـــي  أضعـــاف 
اإلنمائيـــة المقدمة. وترى األمم المتحدة 
أن الفســـاد جريمـــة خطيـــرة يمكن أن 
تقوض التنمية االجتماعية واالقتصادية 
في جميع المجتمعات؛ "إذ ال يوجد بلد أو 

منطقة أو مجتمع محصن".
وقالـــت منظمة الشـــفافية، في بيان لها 
مطلـــع العام الجـــاري بالتزامن مع إصدار 

تقرير "مؤشـــر مدركات الفساد 2018"، 
إن تقريـــر هذا العام يكشـــف الفشـــل 
المتواصـــل لمعظم الـــدول في الحد من 
الفســـاد على نحـــو فعال، يســـاهم في 

مفاقمة أزمة الديمقراطية في العالم.

ومنـــذ 2012، لـــم تحرز ســـوى 20 دولة 
تقدمـــا فـــي درجاتها بمؤشـــر مدركات 
الفساد، من بينها إستونيا وكوت ديفوار، 
في حين سجلت 16 دولة تراجعا ملحوظا، 
من بينها أستراليا وتشيلي ومالطا. كانت 

الجمعية العامة لألمم المتحدة، اعتمدت 
 ،2003 األول  أكتوبر/تشـــرين   31 فـــي 
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 
واختارت يوم 9 ديسمبر/كانون األول من 

كل عام، يوما دوليا لمكافحة الفساد.

األمم المتحدة: المرتشون يجمعون تريليون دوالر سنويًا

الخرطوم / االستقالل:
قدم اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي، اعتذارًا للشعب السوداني، 
عن مشـــاركته فـــي النظام الســـابق، في منصب مســـاعد للرئيس 
المعـــزول، عمر البشـــير، مؤكدًا فـــي نفس الوقت اســـتعداده ألي 
مســـاءلة قانونية، في خطوة تعد األولى من نوعها منذ سقوط نظام 

البشير، في إبريل/ نيسان الماضي.
واعترف نجل رئيس الوزراء األســـبق، الصـــادق المهدي، الذي أطاح 
البشـــير بحكومته في العام 1989، بخطأ قبول المنصب في "نظام 
انقلب على الشرعية الديمقراطية وارتكب مظالم ذكر أنه من ضمن 

ضحاياها".
 وأعـــرب، في بيان له، عـــن أمله أن تكون نيته في "المشـــاركة في 
الحكـــم من أجل مصلحـــة الوطن، مطية لغفران اللـــه له، وأن يكون 

اعتذاره مقبواًل للشعب".
وأكـــد اســـتعداده لقبول أية مســـاءلة قانونية، داعيـــًا اآلخرين أن 
يفعلوا ذلـــك وأن يتجنبوا معاندة إرادة الشـــعب مفجر الثورة، كما 
دعا الذين دبروا االنقالب أو شـــاركوا في النظام السابق أن يعترفوا 
بخطأ االنقالب على الديمقراطية وأن يعلنوا استعدادهم لقبول أية 

مساءالت قانونية.

نيوزلندا/ االستقالل:
أعلنت الشرطة النيوزيلندية، يوم أمس، مصرع 5 أشخاص 
على األقل جراء ثوران بركان في جزيرة »وايت أيالند« على 
الساحل الشـــمالي للبالد. وأضافت الشرطة، في بيان لها، 
أن 27 شـــخصا ال يزالون في الجزيرة بعـــد ثوران البركان 

ويجري البحث عنهم، بينما تم إنقاذ 23 آخرين.
ولم تكشف الشرطة عن جنسيات القتلى.

وكانت هيئة اإلســـعاف النيوزيلندية ذكرت في وقت سابق أن 
نحو 20 شـــخصا بحاجة للعالج جراء تعرضهم إلصابات، حسب 
المصدر نفسه. وحسب هيئة المسح الجيولوجي النيوزيلندية 

ثار البركان عند الساعة )01:11 ت.غ من يوم اإلثنين(.
وبـــركان »وايت آيالند« هو الوحيد النشـــط في نيوزيلندا، وســـبق أن 
ثار مرتين أواخـــر 2012 وأوائل 2013. وتعتبر هـــذه الجزيرة وجهة 
سياحية رائجة وواحدة من األماكن البركانية األكثر زيارة في العالم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس غواتيماال المنتخب حديًثا أليخاندرو غياماتي 
يـــوم أمس: إنه« يعتـــزم إعادة النظر في سياســـة بالده 
من االســـتيطان اإلســـرائيلي في األراضي الفلسطينية 

المحتلة«.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوســـت” اإلســـرائيلية عن 
غياماتي قوله: إن« الهدف هو مواءمة سياســـة غواتيماال 

مع سياسة الواليات المتحدة األمريكية«.
وكان وزير الخارجية األمريكـــي مايك بومبيو أعلن نهاية 
الشـــهر الماضي أن الواليـــات المتحدة لـــم تعد تعتبر 

المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية.
وكانـــت غواتيمـــاال ثاني وآخر دولة تنقل ســـفارتها إلى 
مدينة القـــدس المحتلة، بعد الواليات المتحدة أواســـط 

العام الماضي 2018.

مسؤول في نظام البشير 
يعتذر للشعب السوداني

رئيس غواتيماال يعتزم إعادة
 النظر باالستيطان اإلسرائيلي

مصــرع 5 أشخــاص إثــر
 ثــوران بركــان فــي نيوزيلنــدا
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غزة/االستقالل:
تلقى نادي فريق نادي غـــزة الرياضي ضربة موجعة بعد 

تأكد إصابة مهاجمه الجديد يوسف سالم في الركبة.
وكشـــف ســـالم عن طبيعـــة إصابته حيـــث ُيعاني من 
إلتهابـــات بأوتار الركبـــة ، ويحتاج للراحـــة التامة لمدة 
أســـبوعين ، على أن يبدأ بعدها عملية التأهيل والعودة 

للمالعب ُمجددًا.
ويســـعي العميد غزة الرياضـــي لقيـــد الالعبين محمد 
الريخـــاوي وفرج جنديـــة رغم إغالق فترة قيد وشـــطب 
الالعبين لترميم صفوف الفريق بعد التعاقد مع المدرب 

صائب جندية.
وســـيفتتح العميد مرحلة اإلياب بلقاء شـــباب رفح الذي 

سيفتقد لـ3 من أبرز العبيه.
حيث تأكد غياب مهاجمه عبد الرحمن وشـــاح وأسامة أبو 
جامـــوس والوافد الجديد عبد الرحمن الحميدي ، بســـبب 

حصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة.
وفي سياق ُمتصل وافق مجلس إدارة نادي شباب رفح على 
رحيل العبه عبد الرحمن وشـــاح لفريق مركز شباب عسكر 

أحد أندية االحتراف الجزئي بالضفة الغربية المحتلة.

غزة/االستقالل
غـــادر 5 رياضيين قطاع غزة عبر معبر رفح البري ، للمشـــاركة في البطولـــة العربية لرفع األثقال 
المقررة في المملكة األردنية الهاشـــمية األسبوع القادم. وضّم وفد رفع األثقال مدرب المنتخب 
الوطني حسام حمادة والالعبين ) أدهم خزيق ومحمد حمادة وأحمد القصاص وهاني القصاص(.

ومـــن المقرر أن يظهر األبطال األربعة في البطولة العربية التي ســـتنطلق في الثاني عشـــر من 
ديسمبر الجاري ، وتستمر حتى السابع عشر منه.

يشار إلى أنه يشارك في هذه البطولة حوالي 300 العب والعبة من مختلف الدول العربية, ويطمح 
منتخب فلسطين لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على أي ميدالية.

»الوطني لرفع األثقال« يغادر غزة 
للمشاركة في البطولة العربية

اإلصابة تحرم »العميد« من خدمات العبه سالم

االستقالل/وكاالت
وصلت مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، إلى 
نقطة النهاية والتي قد تغير شكل بعض الفرق الكبيرة 
ومســـتقبلهم خالل الموســـم، وتحديـــدًا فيما يتعلق 

باإلدارة الفنية لهذه الفرق.
وستشهد الجولة مواجهات قوية مثل لقاء برشلونة ضد 
إنتر ميالن، ونابولي ضد ليفربول، علمًا أن هناك 8 فرق 
نجحوا في حســـم التأهل لثمن النهائي، وسنكتشف 

الفرق الثمانية األخرى التي ستصعد بهذه الجولة.
كما قد تسفر هذه الجولة عن إقالة بعض مدربي الفرق 
الكبرى، او تفتح باب النقاش بخصوص رحيلهم، وذلك 
في حال فشـــلوا في تحقيق الفوز بالجولة األخيرة وتم 

إقصائهم من دور المجموعات.

لو�سيني فافر مدرب بورو�سيا دورمتوند
منذ عدة أسابيع ونحن نسمع عن إمكانية إقالة لوسيين 
فافر من تدريب بوروسيا دورتموند بسبب تراجع نتائج 
الفريـــق الذي يحتل المركز الثالث في الدوري األلماني، 
متخلفًا عن بوروســـيا مونشنجالدباخ المتصدر بفارق 5 

نقاط، كما أنه مهدد باإلقصاء من دوري أبطال أوروبا.
ورغم تحسن نتائج بوروسيا دورتموند مؤخرًا وتحقيق 
انتصارين ثمينين في البوندسليجا في آخر جولتين، إال 

ان لوسيين فافر مهدد بشدة باإلقالة في حال الهزيمة 
من ســـالفيا براج وتوديع دور المجموعات، حيث يحتل 
الفريـــق المركز الثالث في المجموعـــة متخلفًا عن إنتر 

ميالن بفارق المواجهات المباشرة.

كارلو �أن�سيلوتي مدرب نابويل
يبدو أن البطولة التي كانت مصدر نجاح كارلو أنشيلوتي 
طوال مسيرته، ستصبح مصدر قلق مجددًا، فبعد أن تم 

إقالته من تدريب بايرن ميونخ بســـبب هزيمة قاســـية 
تعـــرض لها الفريق أمام باريس ســـان جيرمان، ها هو 
مهدد بمواجهة نفس المصير مع نابولي إن لم يتمكن 
من الفوز على جينك، ونجح سالزبورج في هزم ليفربول، 

وبالتالي سيغادر الفريق اإليطالي من الباب الخلفي.
بالطبع قدم أنشـــيلوتي أداء مميزة مع نابولي في دوري 
األبطال هذا الموسم، وعدم استقرار مستقبله ال عالقة 

له بنتائـــج الفريق في البطولة، وإنما بتراجع مســـتوى 
الفريق في الدوري اإليطالي، باإلضافة إلى وجود خالفات 
مـــع إدارة النادي، لكن ســـتكون مباراة ســـالزبورج هي 
المفصلية في مستقبله، ولن يشفع له تاريخه األوروبي 

العظيم في تجنب اإلقالة في حال اإلقصاء.

دييجو �سيميوين
ال شـــك أن إدارة أتلتيكو مدريد لن تتقدم إلقالة دييجو 
ســـيميوني هذا الموســـم مهما ســـاءت نتائج الفريق 
بســـبب األشـــياء العظيمة التي صنعها فـــي النادي 
على مدار الســـنوات الماضية، لكن المباراة المقبلة ضد 
لكوموتيف موســـكو قد تكون مصيرية في مســـتقبل 
المدرب األرجنتيني، وستجعله يفكر ألف مرة بتقديم 
اســـتقالته وحفـــظ التاريـــخ الذي صنعه مـــع الروخي 

بالنكوس.
الوضـــع أصبح كارثيـــًا ألتلتيكـــو مدريد فـــي الدوري 
اإلسباني، حيث يحتل الفريق المركز السادس في سلم 
الترتيب، وبالتالـــي فإن اإلقصاء مـــن دور المجموعات 
سيكون القشة التي ستقسم ظهر البعير، وصحيح أن 
اإلدارة ربما لن تتجرأ على إقالته، لكن المدرب نفسه قد 
يطلب االســـتقالة، أو قد يتفق الطرفان على االنفصال 

إلنقاذ الفريق وإضافة روح جديدة.

دوري أبطال أوروبا: مدربين كبار مهددين باإلقالة

االستقالل/ وكاالت:
 دائمًا ما يكون اختالف واضح في مجموعات مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، غالبًا نـــرى مجموعة حديدة تضم عددًا مـــن الفرق الكبيرة 
والتي تســـتحق التأهل، إال أن هنالك بطاقتيـــن للعبور إلى دور 
الستة عشر فقط، والمثال على ذلك برشلونة وإنتر ميالن وبوروسيا 

دورتموند في نفس المجموعة خالل الموسم الحالي.
ورغم أن هذه المجموعة األقوى على الورق خالل الموســـم الحالي 
من المســـابقة األوروبية إال أن المجموعة الثامنة كانت األكثر إثارة 
ومتعة. ويتواجد في المجموعة الثامنة كل من أياكس أمستردام 
الذي وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية من دوري األبطال، 
وتشيلسي بطل الدوري األوروبي، وفالنسيا الذي عاد في المواسم 
األخيـــرة للعب في البطولـــة، وخلفهم ليل الفرنســـي الذي رغم 
التوقعـــات بأن يكون الحصان األســـود في البطولة إال أنه لم يفي 
بأي شـــيء ليتذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة فقط من تعادل 

مع فالنسيا في فرنسا.
وتعتبر المجموعتين الخامســـة التي تشـــهد تواجـــد ليفربول 

ونابولي والمجموعة الثامنة لم تشهدا تأهل أي فريق منهما إلى 
دور الستة عشـــر حتى الجولة األخيرة التي ستقام اليوم الثالثاء 
و غد األربعـــاء. ويتصدر أياكس جدول ترتيب المجموعة بعشـــر 
نقاط، ويليه فالنسيا وتشيلسي بثمان نقاط لكل فريق، وسيكون 

المتأهلين إثنين من الثالثي.
وسيلعب تشيلســـي أمام ليل في ملعب ستامفورد بريدج مساء 
اليـــوم الثالثاء، بينما يتواجـــه أياكس مع فالنســـيا في هولندا، 
وبالنظر إلى عاملـــي األرض والجمهور فـــإن الفريقين الهولندي 

واإلنجليزي هما األقرب إلى التأهل.
ويحتاج تشيلســـي للفوز من أجل ضمان التأهل بشـــكٍل رسمي 
وكذلك األمر بالنسبة لفالنســـيا، ونتيجة التعادل تكفي أياكس 
لضمان التواجد في دور الستة عشر، دون النظر إلى النتائج األخرى.

وبالنظـــر إلى ما تقدمه الفرق الثالثة من منافســـة شرســـة على 
التأهل فإن الذي ســـيودع بينهم لن يكون خاســـرًا، بل ســـيودع 
البطولة بشرف، وسيكون له شأن كبير بالمنافسة على لقب الدوري 

األوروبي.

المجموعة األكثر إثارة في دوري أبطال 
أوروربا.. الخاسر سيكون منتصرًا

االستقالل/وكاالت:
يلتقـــي فريق ليفربـــول اإلنجليزي بمضيفه ريد بول 
ســـالزبورج النمســـاوي مســـاء اليوم الثالثـــاء، ضمن 
فعاليات الجولة األخيرة مـــن دور المجموعات بدوري 

أبطال أوروبا.
بالمجموعة  ويتواجد فريق ليفربول رفقة ســـالزبورج 
الخامســـة برفقـــة أيضـــًا نابولي اإليطالـــي، وجينك 

البلجيكي.
ويتصدر حاليًا فريق ليفربول جدول ترتيب مجموعته 
الخامســـة برصيد 10 نقاط، بفـــارق نقطة عن نابولي 

صاحب المركز الثاني، وثالث نقاط عن سالزبورج.
و يدخل ليفربول مباراة اليوم أمام سالزبورج والهدف 
هو تحقيق الفوز من أجل التأهل كأول هذه المجموعة، 
أو على أقل تقدير التعادل لضمان تواجد حامل اللقب 

في دور ثمن النهائي.
ولكن لســـوء حظ ليفربول بأنه سيواجه فريقًا صاعدًا 
بقوة يمتلك شراســـة هجومية غيـــر طبيعية، بالنظر 
لنتائجه سواء في الدوري النمساوي أو في بطولة دوري 

أبطال أوروبا.
ســـالزبورج لعـــب حتـــى اآلن 25 مبـــاراة بمختلـــف 
المسابقات، ونجح في تسجيل 94 هدفًا، بمعدل أكثر 

من ثالثة أهداف في اللقاء الواحد.
وسجل سالزبورج في مسابقة دوري أبطال أوروبا حتى 
اآلن 16 هدفـــًا في خمس مباريـــات، وهدافه المتألق 
إيرلينج هاالند أحرز حتى اآلن 28 هدفًا في 21 مباراة، 
وصنع سبعة آخرين، وبمســـابقة دوري األبطال سجل 
حتى اآلن 8 أهـــداف، لذلك تعد مهمة الريدز صعبة 

للغاية أمام هجوم فتاك مثل الفريق النمساوي.

اليوم.. ليفربول يواجه اآللة 
الهجومية الفتاكة »سالزبورج«
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نقـــل  وجـــرى  الغربيـــة.  بالضفـــة  مداهمـــات 
المعتقلين إلى مراكز التحقيق المختلفة.

واقتحمت قوات االحتالل عـــدة أحياء بمدينتي 
رام الله والبيرة وســـط الضفـــة الغربية المحتلة، 
وفتشت منازل أسرى محررين وعاثت فيها خرابا، 

وسط اندالع مواجهات.
وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اقتحمت 
منزل األسيرين المحررين سائد أبو بهاء وسامي 
حســـين ببلدة بيتونيـــا قرب رام الله، وشـــرعت 
بأعمـــال التفتيـــش بداخلهمـــا والتحقيـــق مع 
ســـاكنيهما وصادرت مركبة االول وسرقت مبلغا 

ماليا من منزل الثاني.
واندلعت مواجهات بين عشـــرات الشبان وقوات 
االحتالل فـــي البلـــدة تخللها إطـــالق االحتالل 
للرصاص المعدني والقنابل الصوتية، فيما رشق 

الشبان االحتالل بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وفي ذات الســـياق، اقتحمت قوة عسكرية يوم 
أمس، مدينة البيرة وداهمت المناطق الشمالية 

والشرقية فيها.
واعتقلـــت قـــوات االحتـــالل الّصحفي ســـامح 
الطيطي عقب اقتحـــام منزله في مخيم العروب 

شمال محافظة الخليل.
وفـــي دورا جنوب الخليل، جرى اعتقال األســـير 

المحرر علي طالب الحروب، والّشـــبان: أحمد نائل 
العصافرة، سامي سليمان العطاونة وعبد الفتاح 
أنور العطاونة، عقب اقتحـــام منازلهم في بلدة 

بيت كاحل شمال غربي الخليل.
وفي جنين اقتحمت قوات االحتالل اإلســـرائيلي 
بلدة قباطية جنوبًا، واعتقلت شاًبا وفتشت منزله.

وقالت مصادر محلية: إن جنود االحتالل اعتقلوا 
الشـــاب عبد الله ناجح كميل وفتشوا منزله في 
الحي الغربي لبلدة قباطية وانتشـــروا في شوارع 

البلدة.
مواجهات يف اخلليل

كما اندلعت يوم أمـــس، مواجهات متفرقة بين 
المواطنيـــن وقـــّوات االحتالل فـــي منطقة باب 
الزاويـــة وســـط مدينـــة الخليل جنـــوب الّضفة 

الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية باندالع مواجهات متفرقة 
فـــي منطقة بـــاب الزاوية وســـط المدينة، ألقى 
خاللها عدد من الّشـــبان الحجـــارة صوب الحاجز 
العســـكري المؤّدي إلى شارع الشهداء، وأشعلوا 

اإلطارات في المنطقة.
وساد أمس إضراب شامل شّل كافة مناحي 
الحياة في مدينــــة الخليل، بدعوة من حركة 
فتح، تنديدًا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة 

وسط المدينة.
جتريف ا�ستيطاين

إلـــى ذلـــك، تواصلت، أمـــس أعمـــال التجريف 
االســـتيطاني في أراضي بلدة كفر القف شـــرق 
مدينة قلقيلية شـــمال الضفة الغربية المحتلة، 
والتـــي بـــدأت أمـــس وســـط احتجاجـــات من 

المواطنين.
وقالـــت مصادر محلية إن المســـتوطنين وقوات 
ة اليـــوم، وعملـــوا على  االحتـــالل أعـــادوا الكـــرَّ
تجريـــف )27( دونما من أراضي القرية قريبة من 
مســـتوطنة كرني شـــمرون وتتبع البلدة بهدف 

السيطرة عليها.
وأكد رئيـــس مجلس قروي كفر القف نايف جبر 
في تصريح صحفي أن أهالي القرية لن يسلموا 
باألمر الواقع وســـيواصلون التصدي في الميدان 

وعبر الطرق القانونية آلليات االحتالل.
وكانـــت قـــوات االحتـــالل عملـــت أمـــس على 
بـــدء عمليـــات التجريف فـــي المنطقـــة ما أدى 

الحتجاجات ومواجهات مع األهالي.
هدم منزل

أما في القدس المحتلة، فقد هدم مواطن، أمس 
منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر شـــرق القدس، 
تجنبـــا لدفـــع تكاليف الهـــدم الباهظـــة التي 

تفرضها بلدية االحتالل.
وأجبرت بلدية االحتالل المقدسي علي جعابيص 
على هدم منزل له عبارة عن غرفة خشـــبية تؤوي 
العائلة ،تقدر مســـاحتها بـ 70 مترا مربعا، بحجة 

عدم وجود تراخيص.
فيمـــا احتجزت قوات االحتالل اإلســـرائيلي يوم 
أمس، عشـــرات المركبـــات قرب قريـــة الجديرة 

شمال غرب القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل نصبت 
حاجًزا عسكرًيا على الشارع الذي يربط بين قرية 
الجديرة وقرى شـــمال غرب القـــدس، واحتجزت 

عشرات المركبات.
وأوضحـــت أن تلك القـــوات أعاقت حركة وصول 
المركبـــات إلى مدينة رام اللـــه والخروج منها، ما 
أدى إلى حدوث أزمـــة مرورية خانقة، كما أعاقت 
حركة تنقل العمـــال والموظفين ووصولهم إلى 

أماكن عملهم.
وتواصل سلطات االحتالل التضييق على أهالي 
قرى شـــمال غرب القـــدس، وخنقهـــا من خالل 
إغالقها ونصب الحواجز العسكرية على مداخلها 

واحتجاز المركبات وتفتيشها.
اقتحام الأق�سى

إلـــى ذلـــك، فقـــد ســـمحت شـــرطة االحتـــالل 

المستوطنين  اإلسرائيلي يوم أمس، لعشـــرات 
المتطرفين باقتحام المســـجد األقصى المبارك 

من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.
وبحســـب دائرة األوقـــاف اإلســـالمية بالقدس 
المحتلة، فإن 36 مســـتوطًنا اقتحموا المســـجد 
األقصى خـــالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت 
اســـتفزازية في باحاتـــه، وتلقوا شـــروحات عن 

"الهيكل" المزعوم.
وتفرض شـــرطة االحتـــالل قيوًدا علـــى دخول 
الفلســـطينيين للمســـجد األقصى، وتدقق في 
هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، 
في وقت تواصل فيه منع دخول عشرات الرجال 

والنساء إلى المسجد.
وكانت شـــرطة االحتالل فتحت الساعة السابعة 
صباح يوم أمس باب المغاربة، ونشرت عناصرها 
وقوات التدخل السريع في باحاته وعند مداخله 

وأبوابه، لتأمين الحماية الكاملة للمستوطنين.
ويشـــهد المســـجد األقصى يومًيا )عـــدا يومي 
الجمعـــة والســـبت( اقتحامـــات وانتهاكات من 
المســـتوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، وتزداد 
وتيرتها في فترة األعيـــاد اليهودية، وذلك في 
محاولة لفرض الســـيادة الكاملة على المســـجد، 

وتقســـيمه زمانًيا ومكانًيا.

غزة/ االستقالل:
نظمت جهـــات حقوقية مدافعة 
االثنين، وقفة نسوية  المرأة،  عن 
في قطـــاع غزة للمطالبـــة بإنهاء 
العنـــف ضـــد المـــرأة فـــي ظل 
تعرضهن لالضطهاد ســـواء من 

االحتالل أو ألسباب مجتمعية.
وشـــاركت العشـــرات من النساء 
في تلك الوقفة التي نظمت أمام 
مقر اليونســـكو غرب مدينة غزة، 
بإنهاء  تطالب  شـــعارات  ورفعن 
الذي  االحتـــالل  وإنهاء  العنـــف 
يعتبر أحد أســـباب ما تتعرض له 

المرأة من اضطهاد.
وقالـــت ناديـــة أبو نحـــل مديرة 
طاقـــم شـــؤون المرأة ومنســـقة 
قطاع المرأة في شبكة المنظمات 
األهلية، إن االحتالل هو الســـبب 
في العنف الموجه ضد النســـاء، 
وإنه يجـــب إنهاؤه وإقرار الحقوق 
مصيـــر  وتقريـــر  الفلســـطينية 

الدولة.
وطالبت أبو نحل، باإلســـراع بإقرار 

العنف.  األسرة من  قانون حماية 
الحكوميـــة  الجهـــات  مناشـــدة 
والرســـمية باتخـــاذ كل التدابير 
لمحاســـبة كل مرتكبـــي العنف 
ضد النســـاء وخاصًة الذي ارتكب 

بدفنها  ابنته  القتل بحق  جريمة 
حيـــة فـــي جباليا، مشـــددًة على 
ضـــرورة إيقاع أقصـــى العقوبات 

بحقه.
ودعت إلى تحويل قضايا العنف 

ضد المرأة لقضايا رأي عام. مطالبًة 
بتوحيد القوانين وتحديًدا قانون 
األحـــول الشـــخصية والعقوبات 
وإلغاء كافة أشكال التمييز بحق 

المرأة.

االستقالل/ وكاالت:
أصدر المتحدث باسم الخارجية اإليرانية، عباس موسوي، أمس بيانا مقتضبا، قال فيه 

إن بالده سترد بـ"حزم وقوة" على أي هجوم إسرائيلي "محتمل".
وانتشـــر البيان على قناة موســـوي على تطبيق "تلغرام" للتراسل، تعليقا على تصاعد 
التهديدات اإلسرائيلية على إيران، والتي صدرت خصوصا عن وزير األمن اإلسرائيلي، 

نفتالي بينيت، مؤخرا، رغم "نفيها" من قبل قيادة الجيش اإلسرائيلي.
واعتبر موسوي في بيانه، أن "تهديدات الكيان الصهيوني المحتل دليل على الضعف 
والعجز... وتهدف إلى التستر على األزمات والمشاكل الداخلية التي يعاني منها قادة 
االحتالل". وأضاف موســـوي أن "طبيعة الكيان الصهيوني وماهّيته خالل سبعين عامًا 

من االحتالل ُبنيت على التهديد واالعتداء".
وشـــدد على أن بالده "لن تتأخر للحظة في الدفاع عـــن وجودها وأمنها"، مهددًا بأنها 

"سترّد بقوة صارمة تبعث على الندم على أي اعتداء أو تصرف أحمق".
وكان بينيـــت قد هدد األحد، بتحويل ســـورية إلى "فيتنام الثانية" بالنســـبة للقوات 
اإليرانيـــة، في حال أبقت على تواجدها هناك، حيث قـــال مهددا إيران أن "هذا ليس 
ســـرا أنه توجد إيران التي تحاول ترســـيخ حلقة نيران حول بالدنا، وقد رســـختها في 
لبنان وتحاول ترسيخها في سورية وغزة وأماكن أخرى. وعلينا أن ننتقل من الكبح إلى 

الهجوم. وفق قوله.

ردا على تصريحات بينتوقفة نسوية بغزة للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة
 إيران تتوعد برد »قوي وحازم« 

على أي هجوم »إسرائيلي« محتمل

رام الله/ االستقالل:
اتخذ مجلس الوزراء خالل جلسته برئاسة رئيس الحكومة 

محمد اشتية أمس بمقره في رام الله عدة قرارات.
ووافق المجلس على اإلحـــاالت القطعية الخاصة بوزارة 
الصحة والخدمات الطبية العســـكرية بقيمة تتجاوز 63 
مليون دوالر، لشراء أدوية ومستهلكات طبية للمحافظات 

الجنوبية والشمالية.
وقرر المصادقة على االتفاقية الثنائية للتعاون الجمركي 

مع حكومة جمهورية تشيلي، والمصادقة على توصيات 
اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص األراضي.

كما قرر تشـــكيل لجنة لدراســـة قرار بقانون »الحماية 
والســـالمة الطبية والصحيـــة« بهدف تعديـــل مواده 

القانونية لتطويره وتحقيق العدالة.
وجرت الموافقة على صرف مبلغ مقطوع لألذنة والحراس 

وعمال الحدائق من موظفي وزارة التربية والتعليم.
 وتم عرض مجموعة من القوانين واألنظمة على مجلس 

الوزراء للمراجعة واالعتماد، ومنها مشروع قانون حماية 
التعليم واألطباء، والذي يهدف إلى حماية المؤسسات 
التعليمية الحكومية والخاصة من أي اعتداءات، وفرض 

عقوبات رادعة على المعتدين.
وتم اعتماد تشـــكيل مجلـــس متابعـــة لخطط تنمية 
العناقيد في كل محافظة من محافظات الوطن، وتشكيل 
لجنة وزارية لوضع تصور بشأن طبيعة العنقود التنموي 

في محافظة سلفيت.

غزة/ االستقالل:
فـــازت النيابـــة العامة – غـــزة، بالمركز األول على مســـتوى الضفـــة الغربية 
وقطاع غزة - فئة المؤسســـات العامة، بجائزة ) النزاهة والشفافية والمساءلة 
المجتمعية لضمان خدمة العدالة لعام 2019م ( والتي ترعاها مؤسســـة أمان 

للنزاهة والشفافية.
وأوضح رئيس ديوان النائب العام محمد ُعمر ُمراد أمس، أن النيابة العامة 
»لديهـــا حرص كبير على إحاطة العمل اإلجرائي على تحقيق الشـــفافية 
والعدالة ومحاربة الفســـاد، وحوســـبة المهام، وتعزيز الرقابة الشـــعبية، 
وفتح األبواب للمواطن، وإعادة هندســـة العمليـــات اإلدارية، وضخ الدماء 
فـــي شـــرايين إدارة التفتيش القضائـــي، وأخيًرا إصدار مدونة ســـلوك 
أعضاء النيابة وأخالق المهنة بنســـختها المحدثـــة والتي تم توقيعها 
األحد، وكانت نتاج تعاون على مدار أشـــهر بين النيابة العامة وأمان، كل 
ذلك برعاية كريمة واهتمام بالغ وإدارة حكيمة والمستشـــار ضياء الدين 

المدهون النائب العام«.

النيابة العامة في غزة تفوز 
بجائزة النزاهة والشفافية 

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات بجلسته برام الله

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل »اإلســـرائيلي«، االثنين، 
حكًما بالسجن الفعلي ضد اسير من مدينة القدس 

المحتلة.

وأفـــاد مكتب إعالم االســـرى، بأــــن محكمة عوفر 
العســـكرية حكمت بالســـجن لمدة 10 ســـنوات 
ونصف وغرامة مالية 16 ألف شـــيكل بحق األسير 
رأفت الهذالين من سكان بلدة الرام شمال القدس.

يشـــار إلى انه يوجد ما يقارب 6 آالف أسير داخل 
سجون االحتالل، وسط ظروف إنسانية ومعيشية 
صعبة، بســـبب سياسة اإلهمال الطبي والتفتيش 

العاري المتبع من قبل المحتل.

االحتالل يصدر حكمًا بالسجن 10 سنوات ضد أسير من القدس

اعتقالت ومواجهات ..
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لندن/ االستقالل:
تمكنت امرأة بريطانية من خســـارة عشرات الكيلوغرامات 
من وزنها خالل مدة وجيزة، بعد أن عانت من بطء في الحركة 

بسبب وزنها الزائد.
لم تكن جوان غريمو )35 عامًا( تقوى على الســـير أو النزول 

على الساللم بشكل سليم وذلك بسبب وزنها الزائد.
وعندما أصيب ابنها الصغير إليس بالشلل النصفي بسبب 
تشـــوه خلقي في الدمـــاغ، قررت إجـــراء تغيير جذري في 
حياتها يتمثل في خسارة كمية كبيرة من الوزن، لتقديم 

الرعاية الالزمة له.
وقالـــت جوان متحدثـــة عن تجربتها: » كنـــت حزينة جدًا 
بســـبب حالة طفلي، ولكني أيقنت بضرورة خســـارة الوزن 
ألتحرك بســـهولة تمكنني من االعتنـــاء بطفلي، وبالفعل 

قمت بالالزم حتى أصبحت أكثر رشاقة«
وقد اتبعت جوان حمية غذائية صارمة حيث اقتصرت على 
الوجبات الخفيفة في مارس 2019، وتمكنت من خسارة ما 
يقرب من 25 كيلوغرامًا في فترة لم تتجاوز الســـتة أشهر، 

وفق ما نقل موقع »ميترو« اإللكتروني.

االستقالل/ وكاالت:
تخطى مدير إحدى الشـــركات في نيجيريا الحدود في مدة التأخر عن المواعيد، 

حيث تأخر عن موعد محدد مسبقا لمدة 11 ساعة.
وعرضت صحيفـــة »ديلي ميـــل« البريطانية قصة مدير إحدى الشـــركات في 
نيجيريا ترك مجموعة من المتقدمين لشـــغل وظائف في شـــركته لينتظرون 

لمدة 11 ساعة متواصلة، بهدف اختبار صبرهم.
ونشـــر تفاصيل الواقعة أحد مســـتخدمي تويتر يدعى »جيـــري دابلز«، حيث 
ســـمع بقصة 6 أشخاص ذهبوا لمقابلة عمل، تم تحديد موعدها بأنه الساعة 7 
صباحا، إال أن المدير لم يقابلهم إال في الســـاعة 6 مساًء، وكان أغلبهم قد رحلوا 
بالفعل، باستثناء شخصين. حصل الشخصان اللذين انتظرا حتى نهاية، على 
مكافأة على صبرهما بتعيينهما في الشركة، بعدما أثبتا قدرتهما على التحمل، 

بنجاحهما في اختبار الصبر الذي أجراه لهم المدير.
وتباينت ردود الفعل على موقع تويتر حول تصرف المدير، فبينما كانت غالبية 
الردود تميل إلى انتقاد المدير بشدة، واتهامه بعدم احترام المتقدمين لشغل 
الوظيفة واالستهانة بهم، أبدى البعض تفهمه لوجهة نظره. واعترفت سيدة 
فـــي إحد التعليقات بأنها نجحت في الحصـــول على وظيفتها بهذه الطريقة، 
حيث وصلت إلى مكان المقابلة في الساعة الثامنة والنصف صباحًا قبل نصف 
ساعة من بداية المقابلة، لتنتظر مع أشخاص آخرين لساعات عدة، قبل أن يرحل 

كل المتقدمين للوظيفة في غضب، وتحصل هي على الوظيفة.

مدير شركة يتأخر عن مقابلة 
11 ساعة لسبب غريب

انقرة/ االستقالل:
حققت عجوز تركية عمرها 85 عاما حلمها بارتداء 
فســـتان الزفاف األبيض بعد ســـبعين ســـنة من 
زواجهـــا، إذ منعتهـــا الظـــروف االقتصادية من 

ارتدائه عندما تزوجت.
احفاد المسنة التركية حققوا حلم جدتهم بحفل 

لطيف حضره جميع أفراد العائلة.
ولبســـت العجوز وتدعـــى دوندو متيـــن، وهي أم 
لعشرة أبناء وجدة لـ28 حفيًدا وحفيدة ثوب زفاف 

أبيـــض في احتفـــال نّظمه أحفادهـــا في مدينة 
أنطاليا التركية، وغنت ورقصت من شـــدة فرحتها 
به، وقالـــت »إنني في غاية الفرح، لقد أصبح حلمي 

حقيقة«.
وكانـــت العجوز تزوجت في عمـــر 15 من إبراهيم 
متين، الذي فقدته قبل ما يقارب ثالثين عاما، لكن 
الظروف االقتصادية آنـــذاك حالت دون ارتدائها 
ثوب الزفاف األبيـــض، وظلت تحلم بارتدائه طول 

حياتها، قبل أن يحقق لها أحفادها الحلم. 

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الحكومة الهولندية  اإلثنين خططا لتدرج أكســـيد النيتروز المعروف بغاز 
الضحك في الالئحة السوداء للمخدرات الممنوعة ردا على تزايد حاد في استخدامه 

بين الشبان في البالد.
وقال بول بلوكهوس نائب وزير الصحة في خطاب للبرلمان »االستخدام الترفيهي 
لغاز الضحك أصبح مشكلة.. وبالتالي فقانون األفيون هو السبيل الصحيح لمعالجة 

ذلك«.
وسيظل اســـتخدام ذلك الغاز مسموحا به لدى أطباء األسنان كمسكن لأللم ولدى 

بعض مصنعي األغذية في معلبات الكريمة المخفوقة.
ويؤدي الغاز عند استنشاقه لفترة وجيزة من االبتهاج كانت تعتبر على نطاق واسع 

غير ضارة.
لكن بلوكهوس قال إنه إضافة لخطر تعرض من يستنشقه لفقدان الوعي والسقوط 

أو التعرض لحادث مروري فإن استخدامه أيضا قد يتسبب في »تضرر المخ«..

مدريد/ االستقالل:
عادت ســـيدة مجددًا إلى الحياة بعد 
أن توقف قلبها ســـت ساعات كاملة. 
أودري شـــومان لعاصفة  وتعرضـــت 
ثلجية مـــا جعلها تعانـــي انخفاضًا 
شـــديدًا في درجـــة حرارة جســـمها، 
ويقول األطباء إنها أطول فترة توقف 
فيها قلـــب عن النبض ُســـجلت في 
إســـبانيا، بحســـب ما أوردته »بي بي 

سي«.
وعانـــت أودري )34 عامـــًا(، وهي من 
سكان برشلونة اإلسبانية، من مشاكل 
في النطق والحركة خالل تعرضها لبرد 
شـــديد في جبال البرانس ما أفقدها 

الوعي.
ســـاءت حالة أودري أكثر أثناء انتظار 
اإلســـعاف حتـــى إن زوجهـــا اعتقد 
أنهـــا ماتت. وقال لقنـــاة »تي في 3« 
اإلسبانية »كنت أحاول أن أستمع إلى 
أي نبض لكنني لم أســـتطع أن أشعر 
بأي َنَفس أو ضربة قلب«. ووصل فريق 
اإلنقاذ بعد ساعتين بينما كانت درجة 
حرارة جســـد أودري قد انخفضت إلى 
18 درجة، وفي المستشفى لم ترسل 
أية إشـــارة إلى أنها على قيد الحياة. 
لكن الغريب هو أن البرد الذي تسبب 
في وقف قلـــب أودري هو ما ســـاعد 
علـــى إنقاذ حياتهـــا. وأوضح طبيبها 

المعالـــج، إدوارد أرغـــودو، أنها »بدت 
وكأنها قد فارقت الحياة«، »لكننا علمنا 
أن انخفاض حرارة الجسم منح أودري 
فرصة للنجاة«. وساعد انخفاض درجة 
حرارتها على حماية أعضاء جســـدها 
ودماغها مـــن التدهور حين غابت عن 

الوعي.
وكان هـــذا ليؤدي إلى المـــوت، إذ »لو 
توقف قلبها لفترة أطول وكانت درجة 
حرارتهـــا طبيعية، لكانت ســـتموت 

حتمًا«.
هذا وتعافت أودري بشـــكل شبه تام، 
وهي اآلن تأمل في أن تتسلق الجبال 

مرة أخرى مع حلول فصل الربيع.

تركية تحقق حلمها بعد 70 عاما من زواجها تخسر 25 كيلو غراقًا لتساعد طفلها المعاق

سان فرانسيسكو/ االستقالل:
 أفــــادت تقاريــــر صحفية ووســــائل إعالم 
أميركيــــة، بتعرض ســــيدة كانت على متن 
رحلــــة تابعة لخطــــوط »يونايتــــد« الجوية 
األميركيــــة ، للدغات عقرب، بينما كانت في 

األجواء.
وقالت المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، 
إنه أثناء تحليق الطائــــرة في األجواء خالل 
الرحلة من ســــان فرانسيســــكو إلى أتالنتا، 
بدأت تشــــعر بآالم حارقة في ساقها، األمر 

الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام.
وأوضحــــت المــــرأة أن عقربا خرج من ســــاق 
بنطالها الذي كانت ترتديه وكان ال يزال حيا، 
واندفع على أرض الطائرة، ونجح المضيفون 
في اإلمساك به في نهاية المطاف، كما أفاد 

موقع »تي أم زد« اإلخباري.
وعندما هبطــــت الطائرة، كان المســــعفون 
في االنتظار، حيث تمت معالجة المرأة قبل 
نقلها إلى المستشــــفى، الستكمال العالج، 
بحســــب ما ذكــــرت صحيفة »ديلــــي ميل« 

البريطانية.  وقال متحدث باســــم شــــركة 
يونايتد، إنه بعد أن علمت الشركة بتعرض 
»أحد عمالئنا على متن الرحلة 1554 من سان 
فرانسيسكو إلى أتالنتا للدغات عقرب أثناء 
الرحلة، استجاب طاقمنا على الفور، واستشار 

طبيبا على األرض قدم التوجيه الطبي«.
وأضاف أنه عندما هبطت الطائرة في أتالنتا 
»تم نقــــل العميل إلى مستشــــفى محلي، 
ونحــــن على اتصــــال مع عميلتنــــا لضمان 

سالمتها«.

تعرض سيدة للدغة عقرب على متن طائرة 

أتالنتا / االستقالل:
ُتّوجت ملكـــة جمال جنوب أفريقيا زوزيبينـــي توزني، ملكة جمال الكون، بعـــد حفٍل أجابت مع 

زميالتها المشتركات عن أسئلة حول القضايا االجتماعية، وشرح سبب الختيارها.
وقالت في رّدها »لقد نشأت في عالم لم تكن فيه امرأة تشبهني - بلون بشرتي ونوع شعري - أبًدا 
جميلة. أعتقد أن الوقت قد حان لينتهي ذلك اليوم. أريد أن ينظر األطفال إلي ويروا وجهي وأريد 

أن يروا وجوههم تنعكس في وجهي«.
وأقيـــم الحفل في أتالنتا، وفازت ملكة جمال المكســـيك بلقب الوصيفـــة الثانية، وملكة جمال 

بورتوريكو بلقب الوصيفة األولى.

تتويج جنوب أفريقية 
ملكة جمال الكون

هولندا تحظر غاز الضحك سيدة تعود إلى الحياة بعد توقف قلبها ست ساعات
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