
القدس المحتلة / االستقالل:
منحت بلدية االحتالل في القدس المحتلة الضوء األخضر، لبناء سفارة للواليات 

المتح���دة في م���كان آخر بالمدينة المقدس���ة. وكان���ت الواليات 
المتحدة افتتحت في مايو 2018 سفارتها الجديدة في حي أرنونا 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ُوضع مس���اء أم���س الثالث���اء مش���روع قانون حل 
الكنيست اإلسرائيلي على طاولة رئيس الكنيست؛ 
تمهي���ًدا لحل المجلس قبل ي���وم واحد من انتهاء 

المهلة المتبقية لتشكيل الحكومة.
وذك���رت صحيفة »معاري���ف« العبري���ة أن حزبي 
الليك���ود وتحالف أبي���ض أزرق قدما للكنيس���ت 

مش���اريع لحله، إذ سيجري البت بها نهاية األسبوع 
الجاري.

ويأتي ذلك بعد فش���ل جهود تش���كيل الحكومة 
بعد نحو ثالثة أشهر من إجراء االنتخابات السابقة، 
بينم���ا ل���م يتم بع���د االتف���اق على موع���د جديد 
لالنتخاب���ات، والتي يعتقد بأنها س���تجري بداية 

مارس/ آذار المقبل وهي الثالثة خالل عام.

تقديم مشروع قانون حل الكنيست 
بعد الفشل بتشكيل حكومة

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتح���م عش���رات المس���توطنين وعلى رأس���هم 
المتط���رف يه���ودا غليك صب���اح أم���س الثالثاء 
المس���جد األقصى المبارك، برفقة وحماية مشددة 

من ش���رطة االحت���الل، ف���ي الوقت ال���ذي اجبرت 
فيه بلدي���ة االحتالل اإلس���رائيلي ، المواطن علي 
جعابي���ص على هدم منزله ف���ي قرية جبل المكبر 
جنوب ش���رق القدس المحتلة، بيده، بدعوى البناء 

دون ترخيص. وجدد عش���رات المستوطنين وعلى 
رأس���هم المتطرف يهودا غليك أمس  اقتحامهم 

برفقة  المب���ارك،  األقصى  المس���جد 
وحماية مشددة من شرطة االحتالل.

مستوطنون يقتحمون األقصى بقيادة المتطرف 
»غليك« واالحتالل ُيجبر مقدسيًا على هدم منزله 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
احتج رؤس����اء السلطات المحلية في مس����توطنات غالف غزة 
داخل مق����ر الكنيس����ت اإلس����رائيلي على "اس����تمرار إطالق 

رؤساء مستوطنات غزة يشتكون 
المقاومة إلى الكنيست

أكثر من 100 حفرية »إسرائيلية« 
أسفل القدس المحتلة منذ 1967

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت الهيئة االس���المية المس���يحية لنصرة القدس والمقدس���ات ومنظم���ة التعاون 
اإلسالمي، أمس الثالثاء، إن الحفريات التي تجري تحت القدس منذ عام 1967 قد بلغت 

104 حفريات، منها 22 فاعلة، 4 تحت وحول األقصى، و5 في سلوان، و5 
في البلدة القديمة، و8 مواقع مترافقة، و57 حفرية ونفقًا تخترق المسجد 

لماذا يؤخر عباس إصدار المرسوم 
الرئاسي بشأن االنتخابات؟

غزة / سماح المبحوح:
أكد محلالن  سياس���يان أن تأخير رئيس السلطة محمود عباس 
خطوات عملية إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية وإصدار 

مندلبليت يحذر نتنياهو من 
خطوة ضم األغوار والضفة

حما�س تنفي الأنباء 
حول »تهدئة طويلة« 

مع الحتالل

ال�شيخ: طلبنا من 
»اإ�شرائيل« ال�شماح باإجراء 

النتخابات يف القد�س

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر المدعي العام والمستش����ار القانوني لحكومة االحتالل اإلس����رائيلي، 
أفيخ����اي مندلبليت، رئيس الحكومة المؤقتة بنيامين نتنياهو، من ضم أي 

من مناطق الضفة الغربية بما في ذلك مخططه لإلعالن عن ضم 
غور األردن للسيادة »اإلسرائيلية«، نظرًا للمخاطر التي قد تطرأ 

االحتالل يوافق على بناء سفارة 
أمريكية بمكان جديد بالقدس

مختصون يدعون لتضافر الجهود 
لمواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني

غزة / االستقالل:
أوصى إعالميون فلس���طينيون بضرورة العم���ل الجاد على جميع 
األصعدة لتخطي القيود الظالم���ة التي تفرضها مواقع ومنصات 

أبو ظريفة لـ »االستقالل«: إجراء االنتخابات دون 
المجلس الوطني إخالل بالعملية الديمقراطية

كيلة: خدمات وزارة الصحة قد تتوقف 
في أي وقت بفعل تراكم الديون

رام الله/ االستقالل: 
ح���ّذرت وزيرة الصحة مي كيلة م���ن توقف خدمات وزارتها في أي وقت، بس���بب أزمة 
الدي���ون الكبيرة المتراكمة عليه���ا، والتي بلغت نحو 1.5 مليار ش���يكل. وقالت كيلة، 

غزة/ قاسم األغا:
أكد عضو المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين طالل أبو ظريف���ة أن من الض���رورّي التوجه نحو 

إج���راء االنتخابات الش���املة، كخطوة على طري���ق إعادة بناء 
النظام السياس���ي، وإصالح منظم���ة التحرير 
الفلس���طينية. وقال أبو ظريف���ة في تصريح 

م�شدر اأمني 
»اإ�شرائيلي« كبري: 
ل مفر من  عملية 
ع�شكرية وا�شعة 

النطاق يف غزة
القدس المحتلة/ االستقالل:

ي���دور النق���اش ف���ي الدائ���رة 
السياس���ية »اإلسرائيلية«، حول 

ما يمك���ن أن تقرره 
التعام���ل  بش���أن 

االحتــالل يعتقــل 12 
مواطنًا بالضفة والقدس
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م�صتوطنون خالل اقتحامهم امل�صجد الأق�صى بقيادة املتطرف »غليك« 
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القدس المحتلة / االستقالل:
منحت بلدية االحتالل في القدس المحتلة الضوء األخضر، 
لبناء ســــفارة للواليات المتحدة في مــــكان آخر بالمدينة 

المقدسة.
وكانــــت الواليــــات المتحــــدة افتتحت في مايــــو 2018 
سفارتها الجديدة في حي أرنونا بالقدس، وسط معارضة 
كبيرة من ســــكان الحي الذين اعترضوا على تضررهم من 
تلك الخطوة بسبب اإلجراءات األمنية المتخذة في المكان 
الذي تم اســــتئجاره من قبل لصالح القنصلية األميركية 
التي تقدم خدماتها من القدس للفلســــطينيين، قبل أن 

تصبح سفارة رسمية بعد نقلها من »تل أبيب«.
وبحســــب صحيفة »يديعوت أحرنوت«، فإن اجتماًعا عقد 
في مكتــــب رئيس بلدية القدس موشــــيه ليون بحضور 
ممثلين عن الخارجية األميركية، تم فيه االتفاق على بدء 
التخطيط إلنشــــاء مبنى خاص بالسفارة في منطقة حي 

»البقعة« أو ما يعرف إسرائيلًيا بحي »تلبيوت«.

وأوضحت الصحيفة، أن الواليــــات المتحدة منذ أكثر من 
3 عقود اســــتأجرت أراضي مجاورة لبعضها على أرض ما 
يعرف بمجمع أو معســــكر »النبي« العســــكري البريطاني 
السابق، بهدف إنشاء سفارة مستقبلية لها، وحين قررت 
نقل ســــفارتها للقدس العام الماضــــي كانت خطوتها 
األولى وضعها في مــــكان القنصلية التابعة لها في حي 
»أرنونا«، وأصبحت خطوتها الحالية نقل الســــفارة للمكان 
المخصص لها. وقال ليون إن الســــفارة األميركية تلقت 
ا أخضر من بلدية القدس، وفي غضون ســــتة أشهر  ضوًء
ســــنصل إلى مراحل متقدمة، وفي غضون بضع ســــنوات 
سنتمكن من افتتاح المقر الدائم للسفارة األميركية في 

العاصمة«. وفق قوله.
وكانت قناة 12 العبرية كشــــفت فــــي أبريل الماضي، أن 
الواليات المتحدة طلبت من بلدية القدس زيادة مســــاحة 
تلك األرض من أجل أن تكون مقًرا للســــفارة، وكذلك بناء 
قرية دبلوماسية لعيش الدبلوماسيين األمريكيين فيها.

رام الله/ االستقالل: 
حّذرت وزيرة الصحة مي كيلة من توقف خدمات وزارتها في أي 
وقت، بسبب أزمة الديون الكبيرة المتراكمة عليها، والتي بلغت 
نحو 1.5 مليار شيكل. وقالت كيلة، خالل اجتماع مجموعة العمل 
القطاعية الصحية والتي تضم العديد من الهيئات والمنظمات 
الصحية الدولية والوطنية والدول المانحة الداعمة الرئيســـية 

للقطاع الصحي، إن تلك األزمة "تدق ناقوس الخطر".
وأوضحـــت أن الدين المتراكم على الوزارة للمستشـــفيات التي 
تشـــترى منها الخدمة )التحويالت الطبية( ولشـــركات األدوية 

بلغت مليار ونصف شيقل.
ودعـــت وزيرة الصحـــة المجتمع الدولي لدعـــم القطاع الصحي 
الفلســـطيني، للحفاظ على اســـتمراريته وصموده وقدرته على 

تقديم الخدمات للمواطنين.
وذكرت أن الحكومة ملتزمة بتقديم الخدمات لكافة أبناء شعبنا 
بالضفـــة الغربية بمـــا فيها القدس، وقطاع غـــزة رغم الضائقة 
الماليـــة، إضافـــة إلـــى التزامها بدعـــم وكالة غوث وتشـــغيل 

الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.
وأشـــارت إلى إيقاف وزارتها التحويالت الطبية لـ"إســـرائيل"، 
"ضمن سياســـة االنفكاك التدريجي عن االحتالل اإلسرائيلي"، 
الفتة إلى أنها بحثت عـــن بدائل لعالج المرضى "حيث لم يؤثر 

هذا القرار على المرضى ولم يكن على حسابهم".
وناقـــش االجتمـــاع األزمة الماليـــة التي يعاني منهـــا القطاع 

الصحي، والتحديات الكبيرة الي يواجهها.
واســـتعرض المجتمعـــون نتائـــج وتوصيات اللجنـــة الوطنية 
الصحية التي شـــكلها مجلس الـــوزراء لمراجعة الوضع الصحي 
الفلســـطيني، وإمكانيـــة تطويـــر خطـــة اســـتراتيجية لقطاع 

المستشفيات في فلسطين.
وفي ســـياق آخر، جددت وزيـــرة الصحة رفضها المستشـــفى 

الميداني األمريكي شمالي القطاع.
وقالت كيلة إن: "أهدافه غير بريئة، وهي سياســـية ال إنسانية، 
تهـــدف إلى تمزيق الكل الفلســـطيني وفصل قطـــاع غزة عن 

الضفة الغربية".

غزة/ قاسم األغا:
للجبهـــة  السياســـي  المكتـــب  أكـــد عضـــو 
الديمقراطية لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة 
أن من الضرورّي التوجه نحـــو إجراء االنتخابات 
الشـــاملة، كخطوة على طريق إعادة بناء النظام 
السياسي، وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال أبو ظريفة في تصريح لصحيفة االستقالل 
أمـــس الثالثـــاء: "إن االنتخابات حـــق قانوني 
ودســـتوري، ومن شـــأن إجرائها إعـــادة ترميم 
النظام السياسي الفلســـطيني اآليل لالنهيار 
نتيجة مأزق أوسلو، وقد تشكل مدخاًل لمشروع 

ناجح إلنهاء االنقسام".
وأضاف: "يجـــب أن نمتلك اإلرادة السياســـية 
إلعادة بناء نظامنا السياسي ومؤسساتنا، وفي 
مقدمتهـــا منظمـــة التحرير"، مشـــّدًدا على أن 
أهمية إجراء االنتخابات التشريعية، والرئاسية 

والمجلس الوطني للمنظمة. 
ونّبه إلى أن تجديد المجلس التشريعي ورئاسة 

الســـلطة الفلســـطينية "غيـــر كاٍف"، مبيًنا أن 
العملية الديمقراطية ال يمكن أن ُتستكمل دون 
إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني منتهي 

الصالحية، وفق تعبيره.
وتابـــع: "إذا لم تجـــِر انتخابـــات مجلس وطني 
جديـــدة، فهـــذا يعنـــي إخـــراج الخـــارج من 
الحسابات الوطنية، وافتقاره لحقه في التمثيل 

الديمقراطي في المؤسسة الوطنية".
وتســـاءل عضو المكتـــب السياســـي للجبهة 
الديمقراطيـــة عن مبّررات تأّخر الرئيس محمود 
عّباس في إصدار مرسوم يحّدد من خالله موعد 
إجراء االنتخابات، ال سيما بعد موافقة "حماس" 

والفصائل األخرى على إجرائها.
وقال: "ال بد أن تتقدم الحالة الفلســـطينية نحو 
الخطـــوة الثانية بأن يصدر الرئيس المرســـوم 
الرئاســـي بإجراء االنتخابات، على أن يتلوه فوًرا 
انعقاد حوار وطني شـــامل بمشاركة الفصائل 

كافة على أعلى المستويات".

وجدد أبو ظريفة التأكيـــد على موقف جبهته 
والفصائل المتمسك بإجراء االنتخابات بالضفة 
المحتلة وقطاع غزة والقدس المحتلة، "ترشيًحا 

أو اقتراًعا داخل مدينة القدس"، كما قال.
وكان عضـــو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وزير 

الشؤون المدنية حســـين الشيخ قال أمس، إن 
الســـلطة الفلســـطينية تقدمت بطلب رسمي 
لـ"إســـرائيل" للسماح لسكان شـــرقي القدس 
المحتلة بالمشاركة في االنتخابات التشريعية 

والرئاسية ترشحًا وانتخاًبا.
وذكر الشيخ عبر حسابه على "تويتر" أن السلطة 
مـــا زالت تنتظر الرد "اإلســـرائيلي" على طلبها، 
تماشـــًيا مع قرار الرئيس محمـــود عباس إجراء 

االنتخابات.
وســـبق تصريح "الشيخ" تأكيد الرئيس عّباس 
المضي نحو االنتخابـــات، خصوًصا في مدينة 
القدس المحتلة، قائاًل: "في عامّي 1996 و2006 
أجرينا االنتخابات ألهل القدس في القدس ولن 
نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس".

وفي هذا الصدد، دعا عضو المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية  المجتمع الدولي للضغط 
على االحتالل للســـماح للمقدســـيين بالترشح 
واالقتراع لالنتخابات، كونها )القدس المحتلة( 

"جزء ال يتجزأ من األرض الفلســـطينية المحتلة 
وعاصمة دولة فلسطين".

وحث األطراف الفلســـطينية إلـــى البحث على 
"صيغة توافقية وطنية" يمكن اللجوء إليها، إذا 
ما رفض االحتالل إجراء االنتخابات في العاصمة 

المحتلة.
ولم يصدر رئيس الســـلطة مرسومًا ُيحدد فيه 
موعد إجراء االنتخابات، على الرغم من تســـلمه 
قبل نحو أســـبوعْين موافقة الفصائل كافة، بما 
فيها الرد الخطي لحركـــة "حماس"، عبر رئيس 

ا ناصر. لجنة االنتخابات المركزّية َحنَّ
وخـــالل األســـابيع الماضية، وصـــل وفد لجنة 
االنتخابـــات قطاع غزة مرات عـــّدة، عقد خاللها 
لقـــاءات مع قيادة "حماس" والفصائل؛ لتقريب 

المواقف وضمان إجرائها بشكل توافقّي.
وجرت آخر انتخابات رئاســـية فلسطينية عام 
2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشـــريعية 

)برلمانية( عام 2006.

تساءل عن مبّررات تأخر عّباس إصدار مرسوم بشأنها
أبو ظريفة لـ »االستقالل«: إجراء االنتخابات دون المجلس الوطني إخالل بالعملية الديمقراطية

كيلة: خدمات وزارة الصحة قد تتوقف 
في أي وقت بفعل تراكم الديون

االحتالل يوافق على بناء سفارة 
أمريكية بمكان جديد بالقدس

الضفة المحتلة/ االستقالل:
مداهمات  حملة  شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  أمس، 
واعتقـــاالت في مناطق 
الضفة  مـــن  مختلفـــة 

الغربية المحتلة.
وأعلن الناطق باسم جيش االحتالل أن قواته اعتقلت 11 
فلسطينيًا من الضفة المحتلة بزعم أنهم من "المطلوبين"، 

وجرى تحويلهم إلى مراكز التحقيق المختلفة.
واقتحمت قوات االحتالل عدة أحياء بمدينة البيرة وســـط 

الضفة وسط اندالع مواجهات مع الشبان.
وداهمت قوات االحتالل المنطقة الشـــرقية من المدينة 
كمـــا داهمـــت المنطقـــة الصناعية منها، فيمـــا اقتحم 

االحتالل حي سطح مرحبا وسط اندالع مواجهات.
ورشق عشرات الشبان قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات 

الحارقـــة فيما أطلق االحتالل القنابـــل الصوتية والغازية 
وطارد الشبان العتقالهم. واعتقلت قوات االحتالل شابين 
من جنين لدى مرورهما على حاجز عسكري ونقلتهما إلى 
جهة مجهولة. وقالت مصادر محليـــة إن جنود االحتالل 
اعتقلوا الشابين سعيد ناصر جرار ومثقال محمد حمدان 

على حاجز مفاجئ  على شارع جنين نابلس.
وفي الســـياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شـــبان 
في قريـــة دير أبو مشـــعل غربا عقب اقتحـــام منازلهم 
وهم: الشاب محمد بزروقة، محمد خميس ورمزي إبراهيم 
ونقلتهم إلى المنطقة الشـــمالية مـــن القرية ومنها إلى 

جهة مجهولة.
كما داهمت قوات االحتالل منازل في قرية المغير شمال 
رام الله وفتشتها وحققت مع ساكنيها، إلى جانب اقتحام 
منزل األســـير المحرر محمد خليل ســـرور في بلدة نعلين 

غربا وفتشـــته للمرة الرابعة خالل شـــهرين. وفي مدينة 
بيت لحم، اعتقلت قّوات االحتالل الّشـــاب مجاهد جمال 
الوحش من قرية زعترة شرقًا، وعادل حجازي من المدينة. 
كما اقتحمت قّوات االحتـــالل عددًا من منازل المواطنين 
واألســـرى المحررين فـــي الخليل، عرف مـــن بينها منزل 
األسير المحرر سمير الشـــلش في بيت عوا وصهيب أبو 

جارور من بني نعيم.
وفي الســـياق ذاته اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، 
المواطن الُمســـّن محمود القوالغاصي )65 عاما( من حارة 

السعدية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأفاد روحي القوالغاصـــي، نجل المعتقل، بأن عناصر من 
قوات االحتالل ومخابراته داهمت منزل العائلة وفتشته 
وعبثت في محتوياته، قبل أن تعتقل والده وتقتاده إلى 
مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"القشـــلة" في باب 

االحتالل يعتقل 12 مواطنًا بالضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل
أكد مسؤول »أمني« إسرائيلي كبير، أن جهاز الشاباك اإلسرائيلي ما زال يرفض 
دخول العمال الفلســـطينيين من غزة إلى األراضـــي المحتلة في هذه المرحلة؛ 

وذلك بسبب الخطر »األمني« .
ووفق المحلل العســـكري لصحيفة »والال« أمير بخبوط، فإن الحل البديل ُيْمكن 
أن يكون من خالل زيادة عدد تصاريح التجار؛ والذين يشكلون رافعة اقتصادية 
لغـــزة. وأضاف أن هنـــاك مقترحًا آخر قدمه جيش االحتـــالل ، حيث يدعو إلى 
محاربة »أفراد المنظمات »المارقة« من خالل المعلومات اإلستخبارّية والنار؛ مّثَل 

ما تم العمل به في عملية »الحزام األسود«.
ولفـــت إلى أنه مـــع ذلك يوضح جيـــش االحتالل، أنه بدون حلـــول اقتصادية، 

ستذهُب المنطقة إلى تدهوٍر أمنٍي؛ ومن ثم إلى عملية عسكرية.

»والال«: الشاباك ما زال يرفض 
دخول عمال غزة لـ »إسرائيل«
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وأكدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية 
لتحرير فلســـطين أنه بات مـــن الضروري 
اتخـــاذ الرئيـــس محمود عبـــاس خطوات 
االنتخابـــات  إجـــراء  أجـــل  مـــن  عمليـــة 
التشريعية والرئاســـية وإصدار المرسوم 
الرئاســـي الـــذي يحـــدد موعـــد إجرائها، 
خاصـــة بعدمـــا وافقت جميـــع الفصائل 
إيجابًيا  رًدا  الفلســـطينية عليها، وقدمت 

على رسالة عباس.
وغادر رئيس لجنـــة االنتخابات المركزية 
الفلسطينية حنا ناصر قطاع غزة قبل نحو 
أســـبوعين ، عبر  حاجز بيـــت حانون/ إيرز 
شـــمالي قطاع غزة، بعـــد لقائه بالفصائل 
الفلســـطينية وقيادة حركة حماس ، التي 

سلمت الرد االيجابي له على االنتخابات. 
و قبـــل أيام أكـــد حنا علـــى موافقة حركة 
التشريعية  االنتخابات  اجراء  حماس على 
والرئاسية وفق الرؤية التي قدمها رئيس 

السلطة محمود عباس .
وفي رســـالة توجه بها حنـــا، إلى  رئيس 
الســـلطة، حول اللقـــاءات التـــي أجرتها 
اللجنـــة مع حركـــة حماس، قـــال إنه "بات 
باإلمكان إصدار المرسوم الرئاسي الداعي 

لالنتخابات على أن يســـبقه قرار يتضمن 
قانونا بشأن التعديالت الخاصة ". 

كان عباس قال مساء االثنين إننا ذاهبون 
إلـــى االنتخابات بعـــد أن وافقـــت عليها 
جميـــع التنظيمـــات، مضيًفـــا "لكن بقي 
خطوة واحدة صغيرة، لكنها كبيرة، قضية 
القـــدس فـــي عـــام 1996 و2006 أجرينا 
االنتخابـــات ألهل القدس في القدس ولن 
نقبـــل أن ينتخب أهل القـــدس في غير 

القدس".

لن ي�سدر املر�سوم
مصطفـــى الصـــواف المحلـــل والكاتـــب 
الســـلطة  رئيـــس  أن  أكـــد  السياســـي 
الفلســـطينية محمـــود عباس بـــات أكثر 
وضوحا مـــن أي وقت مضى بأنه لن يصدر 
بالقريب العاجل أي مرسوم رئاسي بشأن 
االنتخابـــات، إلدراكه أنها لن تأتي بنتائج 
مرضية، في ظل األزمـــات والوضع الحالي 

السيء الذي تمر به حركة فتح.
إن عباس  لـ"االســـتقالل":"  الصواف  وقال 
لن يقدم على إجراء االنتخابات قبل اصالح 
الوضع الداخلي لحركة فتح الذي بات أكثر 
تعقيدًا في ظل الصراع القائم بين أعضاء 

الحركة على تولي رئاسة السلطة ومن يتم 
تعيينه كعضو مجلس تشريعي ". 

وأضـــاف" عباس ســـيخرج بحجـــج كثيرة 
لعـــدم اجـــراء االنتخابات، لذلـــك العائق 
األساســـي لالنتخابات هـــي حالة الخالف 
الكبيرة القائمة بينـــه وبين أعضاء حركة 
فتـــح، وبالتالي ســـيجعل قضية القدس 
حجة لوقف االنتخابـــات أو عدم اجرائها ، 
وهو يعلـــم أن االحتالل إذا ترك على حاله 

لن يجرى االنتخابات" . 
وأوضـــح أن االنتخابات تحتـــاج إلى لقاء 
وطنـــي فلســـطيني جامع مـــن أجل حل 
القضايـــا الخالفيـــة ومعالجـــة قضيـــة 
القدس التي لن تنفذ االنتخابات دونها، 
وبالتالي ايجاد توافق وطني حول كيفية 
مواجهـــة االحتالل االســـرائيلي واجباره 

على اجراءها.  
وبيـــن أن عبـــاس حيـــن أعلن عـــن إجراء 
انتخابات شـــاملة كان يـــدرك من البداية 
المحتلة  بالقـــدس  انتخابـــات  اجـــراء  أن 
صعبـــة لوجود االحتالل االســـرائيلي ، ثم 
تحجج بضرورة موافقـــة القوى والفصائل 

الفلسطينية  على اجراءها.

عقبات فل�سطينية وا�سرائيلية
بـــدوره أكـــد الكاتب والمحلل السياســـي 
طالل عـــوكل ، على وجود عقبـــات إلجراء 
االنتخابـــات الفلســـطينية تتعلق بالبعد 
الفلســـطيني وأخرى بالبعد االســـرائيلي 

الخاص بمدينة القدس المحتلة. 
وأوضـــح عـــوكل لـ"الســـتقالل " أن مبـــدأ 
انتخابات فلسطينية  اجراء  الموافقة على 
شـــاملة ومتزامنة ال يكفي إلصدار مرسوم 
رئاســـي لتحديد موعد اجرائهـــا ، إذ بات 
واضحـــا أن الجوالت التي يقوم بها رئيس 
لجنـــة االنتخابـــات المركزيـــة ناصر حنا، 
تشير إلى وجود قضايا فلسطينية تحتاج 

توضيحات الستكمال الموقف المبدئي.
وبيـــن أن تصريـــح بعض قـــادة فتح بأن 
رد حركـــة حمـــاس بالموافقة علـــى إجراء 
انتخابات يحتاج إلـــى توضيح وأن آخرين 
تحدثـــوا بـــأن االنتخابات كـــي تتم يجب 
الحصـــول على موافقة خطية من رؤســـاء 
الكتـــل االنتخابيـــة على برنامـــج منظمة 
التحرير الفلســـطينية تشـــير إلى وجود 
عقبة حول إجراء االنتخابات على أســـاس 
برنامـــج حركـــة حماس أو برنامـــج منظمة 

التحريـــر ، لعدم وضوح أي رؤســـاء الكتل 
االنتخابية المقصودة .

ولفت إلى عدم وجود وضوح كاف من قبل 
جميع األطراف الفلسطينية  بشأن الشروط 
الالزمة إلصدار مرسوم لالنتخابات، مشددَا 
علـــى ضـــرورة توفير منـــاخ ايجابي كامل  
لتجاوز أي عقبة حتى يصدر المرسوم، ثم 
يتم عقد لقاءات؛ لبحث ما تبقى من قضايا 

تشكل أساسًا لنجاح االنتخابات . 
وتوقع عدم عقـــد انتخابات خالل المرحلة 
القادمة لوجود عقبات اســـرائيلية اضافة 
للعقبات الفلســـطينية، إذ أن " اسرائيل" 
ســـتمنع امكانيـــة اجـــراء انتخابات يصر 
الفلسطينيون على أن تكون شاملة، الفتا 
إلـــى أن المجتمع الدولي لـــن يكون قادر 
على الضغط على " اسرائيل " لرفع الفيتو 

لمشاركة المقدسيين باالنتخابات. 
يذكر أن آخر انتخابات عامة فلســـطينية 
أجريـــت عـــام 2006 فـــازت فيهـــا حركة 
حماس بأغلبية برلمانيـــة، وذلك بعد عام 
من فوز محمود عباس بالرئاسة ، ولم يحدد 
رسميا حتى اآلن تاريخ انعقاد االنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.

لماذا يؤخر عباس إصدار المرسوم الرئاسي بشأن االنتخابات؟
غزة / �سماح املبحوح:

اأكد حملالن  �سيا�سيان اأن تاأخري رئي�س 
ال�سلطة حممود عبا�س خطوات عملية 

الإجراء االنتخابات الت�سريعية والرئا�سية 
واإ�سدار املر�سوم الرئا�سي الذي يحدد 

موعد اإجرائها، يعود للم�ساكل الداخلية 
التي تعاين منها حركة فتح، واإدركه باأنه 
لن تاأتي بنتائج مر�سية للحركة، وكذلك 

يف ظل العقبات االإ�سرائيلية حول اإجرائها 
يف مدينة القد�س املحتلة.   و�سدد املحلالن 

على �سرورة وجود لقاء وطني فل�سطيني 
جامع من اأجل حل الق�سايا اخلالفية و 
معاجلة ق�سية القد�س، الإجناح عملية 

اإجراء االنتخابات خا�سة بعدما وافقت 
جميع الف�سائل الفل�سطينية عليها، وقدمت 

رًدا اإيجابًيا على ر�سالة عبا�س.

رام الله/ االستقالل:
قال وزير الشـــؤون المدنية حســـين الشـــيخ عبر حسابه 
على  تويتر، أمس، إن السلطة طلبت رسمًيا من "إسرائيل" 
السماح لسكان شـــرقي القدس المحتلة بالمشاركة في 

االنتخابات التشريعية والرئاسية ترشحًا وانتخابًا.
وأشـــار الشـــيخ إلى أن ذلك وفق االتفاقيـــات الموقعة 
بين منظمة التحرير و"إســـرائيل"، كما جرى أعوام ١٩٩٦ 
و٢٠٠٦. وأضـــاف أنهم ينتظـــرون رد "إســـرائيل" على 
الطلب؛ تماشـــًيا مع قرار الرئيس محمـــود عباس بإجراء 

االنتخابات.
وتسلمت رئاسة السلطة قبل أســـبوعين ردود الفصائل 
حول إجراء االنتخابات من رئيـــس اللجنة حنا ناصر، وقد 

أبدت جميعها الموافقة على إجرائها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر المدعــــي العام والمستشــــار القانونــــي لحكومة 
االحتــــالل اإلســــرائيلي، أفيخــــاي مندلبليــــت، رئيس 
الحكومة المؤقتــــة بنيامين نتنياهــــو، من ضم أي من 
مناطق الضفة الغربية بما في ذلك مخططه لإلعالن عن 
ضم غور األردن للسيادة "اإلســــرائيلية"، نظرًا للمخاطر 
التي قد تطــــرأ وتطال قيادات سياســــية وعســــكرية 

إسرائيلية مسؤولة عن الضفة الغربية.
وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية اإللكتروني، فقد 
أبلـــغ مندلبليت ، نتنياهو بأن اإلقـــدام على خطوة كهذه 
)ضـــم الضفة واألغوار( "قد تؤدي إلى فتح تحقيق جنائي 
دولـــي يطال قيادات سياســـية وعســـكرية إســـرائيلية 

مسؤولة عن الضفة الغربية".
ونقـــل الموقع عن مســـؤولين من مكتـــب ماندلبليت، إن 

"المدعية للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تراقب 
ما يجري وستأخذ بعين االعتبار آثار هذه الخطوة".

وأعلن نتنياهو أكثـــر من مرة خالل اآلونة األخيرة اعتزامه 
ضم "غور األردن"، حيث قال األحد، إنه حان الوقت لتطبيق 

السيادة "اإلسرائيلية" عليه.
واألسبوع الماضي، أعربت بنسودة، عن قلقها بشأن خطط 

حكومة االحتالل "اإلسرائيلية" بضم غور األردن.

مندلبليت يحذر نتنياهو من خطوة ضم االغوار والضفة

غزة/ االستقالل:
نفـــت حركة المقاومة اإلســـالمية "حماس" ما يتـــم تداوله في 
بعض وســـائل اإلعالم حول "تهدئة طويلة األمد" مع االحتالل 
اإلســـرائيلي.  وشـــددت الحركـــة في بيـــان لها، علـــى أن هذا 

الموضوع لم ُيعرض أصاًل في لقاءات الحركة مع الوسطاء.

وقالت إن "ما ينشـــر في وسائل اإلعالم وما يصاحبه من فبركات 
وأكاذيـــب وافتراءات، امتـــداد لحمالت التحريض والتشـــويه 
لحركـــة حمـــاس ولمواقفهـــا ولبرنامج المقاومة، وال نســـتبعد 
ا من عمليات إشـــغال الـــرأي العام للتغطية على  أن تكون جزًء

تنازالت خطيرة".

وأضافت أنها عّودت شعبنا على الوضوح والصراحة، وأي نقاش 
للقضايا الوطنيـــة واتخاذ أي قرارات بشـــأنها لن يكون إال في 
إطار اإلجماع الوطني والشراكة السياسية. وكانت وسائل إعالم 
تحدثت عن وجـــود مباحثات تهدف لعقد تهدئة طويلة األمد 

بين فصائل المقاومة واالحتالل اإلسرائيلي.

حماس تنفي األنباء حول »تهدئة طويلة« مع االحتالل

الشيخ: طلبنا من 
»إسرائيل« السماح بإجراء 

االنتخابات في القدس
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       دولة فل�سطني 
      ال�سلطة الق�سائية

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

   اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة بني �شهيال ال�شرعية 
تقدم لمحكمة شـــرق خانيونس مضبطة موقعة من مختـــار عائلة قديح مؤرخة في 
2019/10/4م تتضمن أن : أحمد ســـالم محمد قديح من عبسان الكبيرة وسكانها قد 
توفي إلى رحمته تعالى ســـنة 1935 م وانحصر إرثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
صفية جابر أحمد قديح وفي أوالده منها وهم العبد و عبد الرازق ورزقة و أمونه وزينة 
فقط وال وارث للمتوفي المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال 
أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق 
خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وحرر في يوم 

12 ربيع آخر لسنة 441 ارفق 2019/12/9م

  قا�سي حمكمة خانيون�س ال�سرعية

  اإعالن �شادر عن بلدية بني �شهيال
  تعلن بلدية بني سهيال لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين 
ألرض القســــيمة )20( من القطعة  رقم )213 ( أراضي بني سهيال 
المسماة – ارميضة  الشرقية – شارع المجاهدين ، والبالغ مساحة 
القسيمة اإلجمالية )98088( مترًا مربعًا بأنه قد تقدم لها المواطن  
عمار عبد الحميد عبد الله ابو خديجة    من سكان بني سهيال ، وسند 
الملكية  باسم/ عقد بيع من شعبان ابراهيم سليمان سهمود، من 
أرض القســــيمة المذكورة بغرض الحصول على إذن بناء مبنى دور 
ارضي مع خدمات  على مساحة المقسم المخصص له )166( مترًا 
مربعًا لكل طابق وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قسم 

التخطيط و التنظيم بالبلدية .
         فـــكل مـــن لديه اعتـــراض على الملكية أو الطلـــب ، عليه أن يقدم 
اعتراضه لدى قسم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمسة عشر يوما( 

من تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عالء ر�ســوان                          حماد الرقب
الق�سم القــانوين                      رئي�س البلدية

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات )589/ 2019(
يعلن للعموم أنـــه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
باســـل مصطفى حسن الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 700420250 

بصفته وكيال عن: رياض مصطفى حسن الفرا
بموجب وكالة رقم: 1291 / 2010 الصادرة عن مصر

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعـــة 2354 قســـيمة 8+ 7 +24+12 المدينة الســـميري + قطعة 104 
قسيمة 4 المدينة خانيونس + قطعة 2356 قسيمة 2 المدينة السميري

 فمن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة الموكل 
أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  9/ 12/ 2019م

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ اسعد محمد اسعد بدوي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
403290901  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت الهيئة االسالمية المســـيحية لنصرة القدس والمقدسات 
ومنظمـــة التعاون اإلســـالمي، أمس الثالثـــاء، إن الحفريات التي 
تجري تحت القدس منذ عام 1967 قد بلغت 104 حفريات، منها 
22 فاعلـــة، 4 تحت وحول األقصى، و5 في ســـلوان، و5 في البلدة 
القديمة، و8 مواقع مترافقة، و57 حفرية ونفقا تخترق المســـجد 

األقصى.
 وحذرت الهيئة والتعاون خالل اختتام ورشة عمل، عقدت أمس 
الثالثاء، في مقر المؤتمر الوطني والشــــعبي للقدس، بعنوان 
"الحفريــــات اإلســــرائيلية.. بحث عن أوهام تؤســــس لمدينة 
يهودية أسفل مدينة القدس المحتلة"، من خطورة بناء مقبرة 
يهودية ضخمة أســــفل المقبرة القديمة التي تمتد من جبل 
الزيتون وحتى بلدة ســــلوان، وتبلغ مســــاحتها أكثر من 1600 
متر مربع بعمق 50 مترًا وتتســــع ألكثر من 23 ألف قبر بتكلفة 

90 مليون دوالر.
وأوضح األمين العام للهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدسات حنا عيسى، أن أخطر ما جاء في قرار الرئيس األميركي 
ترمب في 6-12-2017 ليس فقط نقل العاصمة، بل اعتبار مدينة 
القدس يهودية، وبالتالي نفي الوجود المســـيحي واالســـالمي 
فيهـــا، وتدمير طريق اآلالم، إضافة الى تدمير المســـجد األقصى 
المبارك، مبينا أن ما يقوم به االحتالل تحت القدس هو بناء مدينة 

كاملة تحت االقصى.
وأشـــار إلى أنه يوجد في مدينة القدس 29 مستوطنة، منها 15 
في الجزء الشرقي والباقي في الغربي، أما حول القدس فهناك 43 
مســـتوطنة على 46 الف دونم تهدف إلى تغيير طبيعة القدس 
من خالل الحفريات والتهويدات الجارية على قدم وساق، ويحيط 
باألقصى اآلن 105 كنس يهودية، علما أن عدد المساجد بالقدس 

107 منها 43 في البلدة القديمة، و95 كنيسة.
وتابع عيســـى: "إن كل ذلك يأتي في إطـــار مبرمج بهدف تفريغ 

مدينة القدس من ســـكانها األصليين، واســـتحداث طابع جديد 
يهودي، وإقامة العاصمة الكبرى إلسرائيل على مساحة 600 كليو 

متر مربع".
بـــدوره، قال ممثـــل منظمة التعاون اإلســـالمي لدى فلســـطين 
الســـفير أحمد الرويضي ممثال عن األمين العام للمنظمة يوسف 
بن أحمد العثيميـــن، إنه في إطار الجهـــود االعالمية والثقافية 
التي نســـعى إلى تنظيمها بشكل دوري إلبراز الهوية االسالمية 
والعربية للقدس والتصدي للسياســـات اإلسرائيلية الرامية الى 
تهويدها لمناسبة الذكرى الخمسين مع تأسيس منظمة التعاون 
االسالمية التي جســـدت التزامها الراسخ في التعاون والتضامن 
وفي مقدمتها قضية فلســـطين والقدس الشـــريف، باعتبارها 
قضيتها المركزية إليجاد تســـوية اسرائيلية عادلة تفضي إلى 

إنهاء االحتالل االسرائيلي.
وأكد التزام منظمة التعاون في تعزيز التواصل مع المقدســـيين 
لتمكينهم، ومتابعة اعتداءات االحتالل المســـتمرة عليهم، وفي 
مقدمتها االعتداء على المسجد االقصى، ومواصلة العمل لتنسيق 
مواقف وجهود لحشـــد الدعم الدولي والدفاع عنها، والتعبير عن 

الرفض المطلق لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في األقصى.
واعتبـــر الرويضـــي، أن المواقف غيـــر المســـؤولة لبعض الدول 
حول االعتراف بالقدس عاصمة إلســـرائيل واعتبار االســـتيطان 
ال يتعارض مع القانون الدولي، ال تنشـــئ حقا وال تطفي شـــرعية 

لالحتالل، بل تغذي الصراع.
مـــن جهته، قال األمين العام للمؤتمر الوطني الشـــعبي للقدس 
اللواء بالل النتشة: إن تقسيم القدس يهدف بالدرجة األولى إلى 

الخالص من التجمعات العربية فيها، وهو ما تعتبره اسرائيل عئبا 
كثيرا عليها وعلى موازنتها العامة، وتخشى أن تصحو يوما على 

قدس ذات اغلبية عربية وفق مفاهيم تعزيز النفوذ.
بدوره، قال المفتـــي العام للقدس والديار الفلســـطينية محمد 
حســـين: "في كل الحقب التي حافظ العـــرب على وجودهم في 
القـــدس اثبتـــوا أن القدس لهم، رغم كل ما مـــر عليها من األمم 
والغزاة، فهي اليوم يمر االحتالل اإلسرائيلي فيها من خالل بناء 

الحفريات".
وأوضح أن الحفريات بدأت في القدس قبل عام 1967، والباحثون 
يدركـــون أنها بـــدأت من خالل مدرســـة بريطانيـــة لآلثار كانت 
موجودة في القدس وكان أولها في منطقة وادي حلوة، واستمرت 
بعدها بهدم حي المغاربة الذي حوله االحتالل اإلســـرائيلي إلى 

بوابة للعدوان في غالب األيام.
وأكـــد عضو اللجنـــة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينية، 
رئيس دائرة القدس عدنان الحسيني، أن الحفريات في القدس 
هـــي جزء من مؤامرة كبيـــرة ضمن فصول بدأت عـــام 67، ونحن 
نعيش تفاصيل هذه المرحلة من خالل ممارســـات احتاللية غير 

مسبوقة.
بدوره، أعرب ســـفير المغرب لدى دولة فلسطين محمد الحمزاوي، 
عن دعم بـــالده المتواصل صمود أهالي القدس بكل الوســـائل 
القانونية والســـليمة المتاحة لفرض الشرعية القانونية الدولية 
والقانـــون الدولـــي والقانون الدولية االنســـاني واقامـــة الدولة 
الفلسطينية المســـتقلة وعاصمتها القدس الشريف والمسجد 

االقصى المبارك وقف خالص للمسلمين.
وأكد أن موقـــف المغرب بقيادة محمد الســـادس واضح وال غبار 
تجاه القدس، وســـيبقى الدعم موصول وهـــادف نصرة ألهالي 
القدس على الصعيدين الدبلوماسي والميادين، والعمل يدًا بيٍد 
في المؤتمر الشـــعبي في القدس والعمل مع كل الفئات الجادة 

والمسؤولة.

أكثر من 100 حفرية »إسرائيلية« أسفل القدس المحتلة منذ 1967

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد رئيس الـ "كنيست" اإلسرائيلي )البرلمان(، 
يولـــي إدلشـــتاين، أن "تل أبيـــب" ذاهبة إلى 
انتخابات ثالثـــة ال محالة، إثـــر انتهاء مهلة 
تفويـــض البرلمـــان بتكليف أحـــد أعضائه 

بتشكيل حكومة، منتصف الليلة.
الســـفراء  وقـــال إدلشـــتاين، خـــالل مؤتمر 
اإلسرائيليين السنوي: "آمل أن يتحسن الوضع 
السياسي، لكننا نواجه تحدًيا كبيًرا، ويصعب 
التصديق أنه يوجد احتمال لالمتناع عن جولة 

ثالثة لالنتخابات".
وأضـــاف أنه "مـــا زلت آمـــل أن هـــذا الوضع 
يتحسن، والوضع الحالي يلحق ضرًرا باالقتصاد 

واألمن والمجتمع".
وأردف: "أنــــا قلق جًدا من أنه بســــبب الوضع 
السياســــي، نفّوت فرًصا كبيــــرة. وفي الوقت 
الذي توجــــد فيه فرص كهــــذه التي تجلب 
أفــــكاًرا جديدة من خــــارج العلبة من أجل حل 

الصراع".
وتابـــع: "هناك مـــن يحاولون اســـتغالل هذا 

الوضع من أجل االســـتمرار في التوجه نفسه 
للمس بإســـرائيل، وحمالت مقاطعة منتجات 
يهودية من يهودا والســـامرة )المستوطنات 

في األراضي المحتلة(".
ومنح الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، 
فـــي 21 تشـــرين ثاني/نوفمبـــر الماضي، 
أعضـــاء البرلمان الـ "كنيســـت" مهلة لمدة 
21 يوما ليطلب أي منهم تكليفه بتشكيل 
الحكومـــة، في حال حصل علـــى تأييد 61 

نائبا من أصل 120.

وقبل هذه المهلة، التي تنتهي اليوم األربعاء، 
فشـــل كل من نتنياهو، زعيم حزب "الليكود" 
)يميـــن(، وبينـــي غانتس، زعيم حـــزب "أزرق 
أبيض" )يســـار(، في تشكيل حكومة، في ظل 

أزمة سياسية مستمرة.
وقال ليبرمان، قبل أيام، إن "تشكيل الحكومة 
لم يعـــد ممكًنا، وحـــان الوقـــت لالنتخابات"، 
معتبًرا أن "معجزة كبيرة هي فقط ما قد تحدث 

تغييًرا".
ويدعو ليبرمـــان إلى تشـــكيل حكومة وحدة 

تجمـــع "الليكـــود"، مـــن دون شـــركائه في 
اليمين، و"أزرق-أبيض"، من دون دعم القائمة 
المشـــتركة العربية، وهو ما ُيقابل برفض من 

أطراف عديدة.
يشـــار إلى أنه في حال عدم تشكيل حكومة، 
حتى مســـاء األربعاء ، تصبـــح االنتخابات في 
"إسرائيل" واجبة طبقا للقانون، لتكون الثالثة 
في غضون أقل من عام، بعـــد انتخابات أولى 
ُأجريـــت في نيســـان/أبريل وثانية في أيلول/

سبتمبر.

رئيس الكنيست »اإلسرائيلي«: ذاهبون إلى انتخابات ثالثة ال محالة
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أعلن أنا المواطنة/ هاله زكي احمد النحال....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802262824  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اياد علي حسن عبد العال....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
925127862  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ صقر محمود علي قوته....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
903181261  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رنا علي محمد حكوك....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800051161  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صفية حماد محمد ابو جزر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   918831843

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نبال زيد حسني سعده....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
401842158  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حازم ياسر احمد السحار....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802074435  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/نورا سالم محمد السوسي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
٨٠٠٨٠٣٣٤٨  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /اكرم محمد ابراهيم الشيخ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802965764  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
يدور النقاش في الدائرة السياســــية »اإلسرائيلية«، 
حول مــــا يمكن أن تقرره بشــــأن التعامــــل مع قطاع 
غزة، فإما ســــتزيد من وتيرة الرد العســــكري على غزة 
أو منحهــــا مزايا اقتصادية،  في ظل اســــتمرار إطالق 

صواريخ على مدن االحتالل.
إال أن مسؤوال أمنيًا»إســــرائيليًا« كبيرًا قال : لن يكون 

هناك خيار سوى الشروع في عملية لتعزيز الردع.
ويزيد هذا الحديث مع موجة الغضب الذي يشـــعر به 
ما يعرف بســـكان مستوطنات غالف قطاع غزة، الذين 
يشعرون باإلهمال األمني لوضعهم، وكذلك في رسالة 
تهديـــد لقطاع غزة ليســـت بالجديدة لكـــن توقيتها 

يأتي في وضع حساس أمنيًا وسياسيًا لالحتالل.
ووفقًا للمسؤول األمني، فيواجه المستوى السياسي 
اآلن معضلة معقدة للغاية: هل نشرع بعملية واسعة 
النطاق ضد المقاومة في غــــزة لمحاولة فرض الهدوء 
بقوة، مع المخاطرة بالنقد السياســــي في ســــياق أن 
عملية كهذه يمكن أن ُتقــــرأ على أنها جاءت لتعزيز 
مكانتهــــم العامة قبــــل االنتخابات، أو الســــعي إلى 
ترتيبــــات طويلة األجل، حتى يتــــم االنتهاء من وضع 
الخطــــوط العريضــــة، سيســــتمر إطــــالق الصواريخ 

واالنتقاد العلني سيشتد..

وقد كتب أمير بوخبوط مراســــل موقع واال العســــكري 
ضمن المقال إنــــه وفقًا لوزارة الحرب »اإلســــرائيلية« 
فإن حماس تســــعى إلــــى ترتيبات طويلــــة األمد مع 
»إســــرائيل« وال تريــــد اشــــتباًكا عســــكرًيا مع جيش 
االحتــــالل، وبالتالي ، فإن حمــــاس أيًضا لم تنضم إلى 
معركة صيحــــة الفجر التي خاضتها ســــرايا القدس 
الجنــــاح العســــكري لحركــــة الجهاد اإلســــالمي لكن 
في الوضع الحالي ، فإن المســــتوى السياســــي ليس 

مستعًدا لقبول إطالق الصواريخ.
وقد تقدم قادة األمــــن بعدة مقترحات لتهدئة قطاع 
غزة: بناء مناطق صناعية مشتركة، خط الجهد العالي 
من شأنه أن يحسن بشكل كبير ساعات الكهرباء في 
قطاع غزة بأكمله ، ويزيد من مساحة الصيد ، وتصدير 
البضائع ومغادرة العمال للعمل في إســــرائيل ، وكل 
ذلك يخضع اللتزام حماس بالهدوء الكامل. وكل هذا، 

خطوة على الطريق لعملية ترتيبات طويلة األجل.

غزة / االستقالل:
دعا مركز حماية لحقوق اإلنســـان المجتمع الدولي لتحمل 
مســـؤولياته األخالقية والقانونية واإلنسانية تجاه الشعب 
الفلســـطيني بشـــكل فردي وجماعي، حتـــى ينال حقوقه 

المشروعة غير القابلة للتصرف ومنها حق تقرير المصير.
وأشـــار المركز في بيان له، بمناسبة ذكرى اإلعالن العالمي 
لحقـــوق اإلنســـان، والذي أعلنتـــه الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحدة في العام 1950، إلى أن هذه المناســـبة تأتي وما 
يزال الشعب الفلســـطيني يعاني جراء تصاعد انتهاكات 
االحتالل اإلســـرائيلي ومواصلة تنكره لحق تقرير المصير 
وكافـــة الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، واالقتصاديـــة 

واالجتماعية والثقافية.
وأوضـــح أن سياســـات ســـلطات االحتالل كرســـت وضًعا 
قائًما على أســـاس الفصل التام بين األراضي الفلسطينية 
المحتلة، وواصلـــت ارتكاب جرائمها ضد الفلســـطينيين 

وممتلكاتهم.
ولفـــت إلى أن ســـلطات االحتالل ما تـــزال تواصل عمليات 

أراضـــي  مـــن  المزيـــد  وابتـــالع  االســـتيطاني  التوســـع 
الفلســـطينيين وممتلكاتهم خاصة فـــي الضفة الغربية 
والقدس، كما تواصل عمليات التطهير العرقي في القدس، 
وتعمل على تهجير سكانها الفلسطينيين قسرًيا في ضل 

غياب آليات الحماية الدولية للفلسطينيين وممتلكاتهم.
بيد أن ســـلطات االحتالل تواصل أيًضا سياسة عزل قطاع 
غزة، عن امتداده الجغرافي مع الضفة، وتســـتمر جرائمها 
من خالل فرض الحصار الشـــامل للعام الثالث عشـــر على 
التوالي على ســـكانه المدنيين، والتي تمثل عقاًبا جماعًيا 

وجرائم بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني.
وطالب مركـــز حماية بضرورة العمل الجـــاد من أجل توفير 
الحمايـــة الدوليـــة للســـكان الفلســـطينيين فـــي األرض 

الفلسطينية المحتلة.
ودعا األســـرة الدولية للســـعي من أجل وقف حالة تدهور 
األوضـــاع اإلنســـانية فـــي األرض الفلســـطينية المحتلة 
وتقديم كافة االحتياجات األساسية للسكان المدنيين في 

قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر لواء إسرائيلي متقاعد من عدم جهوزية جيش 
االحتالل لخوض حرب، موضحًا أن »إسرائيل« تواجه 
تهديدًا وجوديًا بســــبب انتشار آالف الصواريخ في 

المنطقة من قبل إيران.
وقال اللواء اإلســــرائيلي المتقاعد يتســــحاق بريك، 
لموقــــع »القناة الســــابعة« :« إن نظرية الجيش بعد 
حرب لبنــــان الثانية »كانت أنه يجــــب عدم الخوف 
مــــن حروب كتلك التي اندلعت في الماضي، ولذلك 
يجــــب على قوات الجيش أن تكون مســــتعدة فقط 

لمواجهة حزب الله في لبنان وحماس في غزة«.
ووصف بريــــك انعدام نظرية األمــــن في الجيش ، 
وقال: »أحدهم يقرر بنــــاء جيش لقطاعين، والثاني 
يخصص مئات الدبابات وأنت تســــأل أين الكابينت 

؟«.
وأضاف: » إن الكابينت أضحى دمية. ال تأثير له على 
ما يحصل في الجيش وعلى نظريته األمنية وأيضا 

مجلــــس األمن القومي ال يهتم منــــذ فترة بالنظرية 
األمنية«.

وادعى بريك أن »إسرائيل« تواجه تهديدًا وجوديًا، 
مشــــيرًا إلى أن اإليرانييــــن نصبوا غالفــــا من 250 

صاروخا، مختلفة األحجام حول إسرائيل.
وقــــال: »إن اندالع حــــرب يعني أن هنــــاك احتمال 
إلطالق بين 1500 و2000 صــــاروخ في اليوم بينها 
صواريــــخ كبيــــرة يصــــل وزنها إلــــى 500-600 كغ 
ستســــقط على التجمعات الســــكنية اإلسرائيلية 

وعلى أهداف استراتيجية وعلى قواعد عسكرية«.
وأضاف، أن سالح الجو ال يستطيع إيقاف الصواريخ 

ألنها ليست مجهزة لوقف تلك الصواريخ«.
الجدير ذكــــره، أن الماكنة اإلعالميــــة لرئيس وزراء 
االحتالل بنيامين نتنياهو، تروج باســــتمرار للخطر 
اإليراني، ويرى مراقبون أن إسرائيل تحاول استدراج 
الواليــــات المتحدة إلى جانبها لضرب إيران، إال أنها 

لم تفلح خشية من عواقب ذلك.

لواء إسرائيلي: »الكابنيت« أضحى دمية 
والجيش غير جاهز لخوض أي حرب

»حماية« ُيطالب بتمكين الفلسطينيين 
من حقهم في تقرير المصير

القدس المحتلة/ االستقالل: 
احتج رؤســــاء الســــلطات المحلية في مســــتوطنات غالف غزة داخل مقر 
الكنيست اإلســــرائيلي على "استمرار إطالق الصواريخ من القطاع"، والتي 

تعطل حياة عشرات اآلالف من المستوطنين هناك.
 رؤســــاء مجالس مســــتوطنات الغالف ارتدوا 

َّ
وذكــــرت القناة 7 العبرية أن

أقمصة مكتوب عليها "الواقع غير أخالقي" تعبيرًا عن سوء األوضاع هناك.
وقال رئيــــس بلدية ألون ديفيد إنه يوجد أكثر من 1700 طلب لدى مراكز 
القــــدرة المجتمعية في ســــديروت فقــــط من أجل العالج من المشــــاكل 

النفسية".
أما رئيس مجلس شعار هانيغف أوفير ليبشتاين فقال: "سياسة االحتواء 
لــــم تعد صالحة، الصعوبة تزداد، لقد كنا في حرب اســــتنزاف منذ عامين 
ماضيين، نحن في المســــتوطنات الخط األمامي إلســــرائيل، وإذا ضعفنا 
تتوسع الدائرة بحيث تصبح عسقالن خط المواجهة ثم ريشون لتسيون".

ودعــــا ليبشــــتاين الحكومة اإلســــرائيلية إلى وقف الحديــــث عن الحاجة 
لحكومــــة وحدة والتركيز على حكومة طــــوارئ ووضع حد إلطالق الصواريخ 

على 80 ألف من سكان "إسرائيل" في غالف غزة.
بدوره، عقب عضو الكنيســــت عن حزب أزرق أبيض ألون شوستر- الرئيس 
الســــابق لمجلس شــــعار هانيغف ســــابقًا- على التصريحات بالقول: "إن 
هدفنا هو تعزيز الســــلطات المحلية في غالف غــــزة لتمكينها من الوفاء 

بمهامها".
وأضــــاف: "اجتمعنا اليوم لمعالجــــة قضايا التعليــــم والتضامن الوطني 
والتأهــــب لحاالت الطوارئ والتأهيــــل البدني والعقلــــي والبنية التحتية 

وتوفير الحماية لهم على أرض الواقع".

رؤساء مستوطنات غزة يشتكون 
المقاومة إلى الكنيست

مصدر أمني »إسرائيلي« كبير: ال مفر من
 عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة
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أعلن أنا المواطن/محمد احمد موسى الخولي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800116162   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/جاد خسن عقيل عقيل...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
900625930  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/اكرم جواد عبد الله مهدي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802815233  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/علي صبحي عبد ربه علوش .... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
915845333  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبود ناظر عادل النحال....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801133927  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مصطفى توفيق جعفر البيك....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
410032205  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطن/محمـــد عبد الحليم عبـــد الهادي ابو 
طعيمة....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 801349630 فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اماني يوسف أحمد حسين...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
804425171  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/يوسف منير يوسف خضر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402575443

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
أوصى إعالميون فلســـطينيون بضرورة العمـــل الجاد على جميع 
األصعدة لتخطـــي القيود الظالمة التي تفرضها مواقع ومنصات 
التواصل االجتماعي على المحتوى الفلســـطيني، مشددين على 
أن مواقع التواصل االجتماعي باتت تطارد المحتوى الفلسطيني 
إلى جانب االحتالل اإلسرائيلي الذي يستخدمها كأداة من أدوات 
محاربة الرواية الفلســـطينية. جاء ذلك خالل ورشـــة عمل نظمها 
قسم الدراسات اإلنسانية واإلعالم بالكلية الجامعية بالتعاون مع 
منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، بعنوان "تجارب فلسطينية في 

مواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني"، أمس الثالثاء.
وقال رئيس قســـم الدراسات اإلنسانية واالعالم صخر الشافعي: 
"إن الخطاب اإلعالمي يجب أن يبقى في جميع الســـاحات، وعدم 
تـــرك أي ســـاحة في فضاء االعـــالم إال والتعبير مـــن خاللها عن 

المظلومية الفلسطينية والجرائم اإلسرائيلية".
وذكـــر أن الحالـــة اإلعالميـــة في فلســـطين بحاجة إلـــى الورش 
والمؤتمرات العلمية لالرتقاء بالمحتوى الفلسطيني في مواجهة 

الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي.
بـــدوره، أوضـــح رئيس لجنة دعـــم الصحفييـــن الصحفي صالح 
المصري، أن مؤشر العنصرية والتحريض ارتفع ضد الفلسطينيين 

على منصات ومواقع التواصل االجتماعي من قبل اإلســـرائيليين 
الذين يقومون بحمـــالت ممنهجة ضد المحتوى الفلســـطيني، 
مضيفًا أنه "في كل 71 ثانية يكتب منشور إسرائيلي تحريضي 
موّجه ضد الفلســـطينيين، وفي الوقت ذاته تعتمد إدارة بعض 

المواقع خاصة فيس بوك سياسة الكيل بمكيالين".

وأوضح المصـــري أن العام 2019 ســـجل حوالـــي 174 انتهاكًا 
 المحتوى الفلســـطيني، تتمثل فـــي حظر، وحذف، وتقييد 

ّ
بحق

المنشورات، مبينًا أن الفيس بوك يبدى االنحياز الواضح لالحتالل، 
بعيدا عن المهنية والموضوعية وحرية الرأي التي يزعمها الموقع، 
إذ يتجاهل التحريض اإلســـرائيلي ضد الفلسطينيين ويستمر 

في حملته ضد المحتوى الفلسطيني، مستداًل على ذلك بنموذج 
مرشح حزب القوة اليهودي الذي نشر "سنقضي على ألف مقاوم 

دون أن تسقط شعرة واحدة من جندي إسرائيلي".
وذكر المصري أن الخطاب اإلسرائيلي العنيف ضد الفلسطينّيين 
موجود على فيسبوك بنسبة 82%، وفقًا لنتائج "مؤّشر العنصرّية 
والتحريض في شـــبكات التواصل االجتماعّي اإلسرائيلّية"، الذي 

أجراه "حملة-المركز العربّي لتطوير اإلعالم االجتماعّي".
وبين أن وزارة القضاء اإلسرائيلية كشفت أن إدارة موقع فيسبوك 
اســـتجابت عام 2017 لما يقرب من 85% من طلبات "إسرائيل"، 
إلزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلســـطيني على 
موقع التواصل االجتماعي، مشيرًا إلى أن في "إسرائيل" حوالي 27 
شـــركة متخصصة في المراقبة "وهو أعلى عدد من الشركات على 

مستوى العالم بالنسبة إلى عدد السكان".
ودعا المصري الجانب الرســـمي الفلســـطيني لضـــرورة الوقوف 
عند مســـؤولياتهم أمـــام الجرائم التي ترتكب بحـــق المحتوى 
الفلســـطيني من قبل مواقع التواصل االجتماعي، مشـــيرًا إلى ان 
الجانب الرسمي لديه أوراق قوة عديدة مثل التلويح بوقف الفيس 
بـــوك، أو وقف اإلعالنات الممولة في فلســـطين، او شـــكوى تلك 

المواقع والمنصات للهيئات الدولية.

مختصون يدعون لتضافر الجهود لمواجهة محاربة المحتوى الفلسطيني

النصيرات/ االستقالل:
فازت بلدية النصيرات وســـط قطاع غزة بجائزة )النزاهة والشفافية والمساءلة 
المجتمعيـــة لضمان خدمـــة العدالة لعام 2019( والتي ترعاها مؤسســـة أمان 
للنزاهة والشـــفافية. وأوضحت مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية، أن فوز بلدية 
النصيرات بالجائزة كان بســـبب جهودها في االلتزام باإلفصاح عن المعلومات 

المتعلقة بعالقاتها بمجتمعها وحوكمة نشاطاتها اإلدارية والمالية.
وأكدت على عمق الشـــراكة في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة 
إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا مع بلدية النصيرات في هذا الجانب.

بدوره أشـــار رئيس بلدية النصيرات   محمد أبو شكيان، إلى حرصه الكبير على 
تحقيق الشفافية والعدالة وحوسبة المهام وتعزيز الرقابة المجتمعية، واتباع 

سياسة الباب المفتوح للمواطنين.

خان يونس / االستقالل:
قامت بلدية خان يونس جنـــوب محافظات غزة بالتعاون 
مع جمعيـــة الثقافة والفكر الحر ولجنـــة تعزيز الصمود 
المجتمعـــي للحي الياباني التابـــع لوكالة الغوث بتنفيذ 
مبادرة شـــملت )10( مظالت في شـــوارع الحي وذلك في 
إطار المساعي المبذولة من كافة األطراف للنهوض بواقع 

المنطقة.
وكان شـــركاء العمل قد عقدوا في وقت ســـابق اجتماعًا 
موسعًا في بلدية خان يونس من أجل تحديد اإلحتياجات 
وتوزيع المهام من أجل إخراجه بشـــكل مناسب وكذلك 

ضمان استمرارية المحافظة على تلك المظالت.
وذكر مدير دائـــرة العالقات العامة بالبلدية عماد األغا أن 
تركيب المظالت جاء نتاج تعاون مشترك ما بين البلدية 

وجمعية الثقافة والفكر الحر واللجنة الخاصة بالســـكان، 
ليتم إنجاز العمل بالسرعة الممكنة، مشيرًا إلى أن بلدية 
خـــان يونس من خالل دائرة التخطيـــط والتنظيم قامت 
بتحديد المواقع المطلـــوب تركيب مظالت بها عبر نظام 
)GIS( ، إلى جانب توزيع عـــدد من حاويات النظافة وربط 
مصابيح اإلنارة التي تـــم توفيرها من قبل الجمعية على 

شبكات انارة الشوارع.
وأوضـــح األغا أهميـــة تلك المبادرة التـــي تعتبر عن 
الدور الحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني وللسكان 
واللجان المجتمعية واألحياء المختلفة التي تتشارك 
مع البلدية في النهوض بأحيائهم وتتعاون بشـــكل 
كبير من أجل دعـــم وإنجاح تلك المبادرات والحمالت 
في ظل ســـعي بلدية خان يونس الدائم نحو تعزيز 

عالقاتهـــا مع كافـــة مكونات المجتمـــع لدفع عجلة 
التطـــور والتنمية قدمـــًا لألمام وصـــواًل إلى تحقيق 

شفافية العمل.
ومن جانبه ثمـــن رئيس لجنة تعزيز الصمود المجتمعي 
بالحي الياباني د. موسى أبو نمر جهود بلدية خان يونس 
الرامية إلى تطوير المدينة والنهوض بها في ظل الظروف 
الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، وكذلك تطوير قنوات 
التواصل على كافة األصعـــدة وتغليب المصلحة العامة 
التي ينشـــدها كل حريص على مقدرات شـــعبنا، مشيرًا 
إلى أن اللجنة تحمل في جعبتهـــا العديد من المبادرات 
المجتمعية والتي ستفضي إلى تحقيق شراكات واسعة 
مع المؤسســـات الخدماتية بما يعـــود بالنفع على أهالي 

الحي.

بلدية النصيرات تفوز تركيب 10 مظالت في الحي الياباني غرب خان يونس
بجائزة النزاهة لعام 2019م

غزة/ االستقالل:
أكــــد منتدى اإلعالميين الفلســــطينيين تضامنه التام مع 
صحفيي إذاعة فرســــان اإلرادة، ويبدي قلقه لتزايد نسب 
البطالــــة في صفوف الصحفيين جراء األزمات المالية التي 
تعصف بالمؤسسات اإلعالمية، األمر الذي يتطلب ضرورة 
التكاتف والتدخل لدعم وإسناد اإلعالم الفلسطيني، معبرًا 
عن تضامنه التام مع صحفيي قناة القدس الفضائية التي 

جرى إغالقها قبل أكثر من عام وتسريح موظفيها.
ودعـــا منتدى اإلعالميين في بيـــان صحفي وكالة األمم 
المتحـــدة لغوث وتشـــغيل الالجئين الفلســـطينيين 

»أونروا« لالستجابة لمطالب موظفي إذاعة فرسان اإلرادة، 
والتراجع عن قرارها القاضي بتســـريح 24 موظفا منهم، 
الســـيما في ظل مســـؤولياتها القانونيـــة واألخالقية 
واإلنســـانية تجاه الالجئين الفلسطينيين عمومًا وذوي 

اإلعاقة خاصة.
وعبر منتدى اإلعالميين الفلسطينيين عن تضامنه التام 
مع صحفيـــي قناة القدس الفضائية التي جرى إغالقها 
قبـــل أكثر مـــن عام وتســـريح موظفيها، مبديًا آســـفه 
الضطرار القناة لإلغالق رغم أنها شـــكلت إضافة نوعية 
مميزة لإلعالم الوطني بأداء فرسانها الذين واصلوا الليل 

بالنهار من أجل رفع الصوت الفلســـطيني عاليًا، السيما 
أوقات العدوان اإلسرائيلي الغاشم على شعبنا.

ودعا منتدى اإلعالميين الفلسطينيين إدارة قناة القدس 
الفضائية إلى ضـــرورة معالجة قضيـــة موظفيها على 
قاعدة منحهم كامل مستحقاتهم، ويطالب مؤسسات 
المجتمـــع المدني باســـتثمار كوادر القنـــاة باعتبارهم 
أصحاب خبـــرة وتجربة، وعدم تركهم فريســـة لوحش 
البطالة مـــن باب المســـؤولية االجتماعيـــة واألخالقية 
نحوهم، بحيث يتم اســـتيعابهم ما أمكن وإتاحة فرص 

وظيفية مناسبة لهم.

منتدى اإلعالميين يؤكد تضامنه مع موظفي إذاعة اإلرادة وقناة القدس

غزة/ االستقالل:
تمكنت إدارة األدلة الجنائية وهندسة المتفجرات من استخراج قنبلة من نوع » MK84«، وتزن 
1000 كيلو غرام، من أحد منازل المواطنين في منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وقال 
الرائد مدحت البطش مدير دائرة هندســــة المتفجرات إن طواقم الهندسة أجرت احتياطات 
األمان بالمنطقة والمتمثلة بإخالئها من السكان بالكامل، تحسبًا ألي أخطار محتملة. وأكد أن 
هــــذه الجهود تأتي في إطار واجبنا الوطني في رفع مصادر الخطر عن المواطنين ومنازلهم، 
وذلك في ظل االعتداءات االســــرائيلية المتكــــررة على قطاع غزة ، مطالبًا بضرورة التبليغ عن 

األجسام المشبوهة وعدم العبث بها وترك التعامل بها للطواقم الفنية المختصة.

استخراج قنبلة تزن طنًا من 
أحد المنازل بحي الزيتون
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رغم تصريحات رئيس الســــلطة الفلســــطينية محمود عباس بأن أهم المواضيع التي نواجهها هذه األيام هي 
االنتخابات التشــــريعية والرئاســــية التي أعلنا في األمــــم المتحدة أننا ذاهبون إليها، وبدأنا فعال مســــاعينا مع 
التنظيمات الفلســــطينية، وبدأت لجنة االنتخابات برئاســــة حنا ناصر عملها مع التنظيمــــات, وإننا ذاهبون إلى 
االنتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات, إال أن االجواء الســــائدة اآلن على الساحة الفلسطينية ليست 
انتخابية, فاذا كان المشفى االمريكي والمشفى التركي فتحا كل هذا التقاذف واالتهامات المتبادلة بين السلطة 
ممثلــــة بحركــــة فتح, وحركة حماس, فما بالنــــا إذا بدأت الحملة االنتخابية وخرج كل طرف من طرفي االنقســــام 
لمواجهة اآلخر سياسيا, والبدء بعرض برنامجه االنتخابي, فالصراع يبدو وكأنه صراع »اقصاء« وليس صراعا ألجل 
الســــلطة فقط, ومن هنا نحن نحذر من تداعيات هذه االنتخابات ونتائجها, على المستوى الداخلي والخارجي, 
وكيف يمكن ان تؤدي الحتدام الخالف بين فتح وحماس الى حد خطير, في الوقت الذي تشــــير فيه  تقديرات 
عســــكرية، كما أوردها الموقع اإللكتروني »والــــال«، إنه بالنظر إلى التصعيد على الجبهة الجنوبية وفي ظل األزمة 
السياسية بالبالد، سيتعين على القيادة السياسية أن تقرر وتحسم موقفها قريبا ما إذا كان الجيش سيتوجه نحو 
التصعيد العسكري ضد حركة حماس، أو منح مزايا اقتصادية لقطاع غزة، مع االستمرار في شن هجمات وغارات 
ردًا على إطالق قذائف صاروخية من القطاع. ونقل الموقع عن مسؤول أمني صهيوني رفيع المستوى قوله »ال مفر 

ولن يكون هناك خيار سوى الشروع في حملة عسكرية لتعزيز قوة الردع«.
ما يعترض انفاذ هذه االنتخابات التشريعية التي قررها رئيس السلطة الفلسطينية عدة امور, قبل ان نذكرها 
ال بــــد ان نركز على انه لم يصدر حتى اآلن أي مرســــوم رئاســــي باجراء االنتخابات التشــــريعية حتى اآلن, وهذا 
يعني ان رئيس الســــلطة متردد في اجراء االنتخابات, الن حماس اشترطت ان يشمل المرسوم الرئاسي تحديد 
موعد الجراء االنتخابات الرئاســــية بحيث ال تتجاوز المدة ثالثة اشــــهر, كما ان نصائح »خارجية« قدمت لرئيس 
السلطة وحسب تقديرات نتائج االستطالع بصعوبة فوز فتح بأكبر المقاعد في المجلس التشريعي, خاصة في 
الضفة الغربية, نظرا لتعامل اجهزة امن السلطة بال مسؤولية مع المواطنين الفلسطينيين بما فيهم ابناء فتح, 
وكذلك نظرا لالخفاقات السياســــية الكبيرة للسلطة في مواجهة تغول االحتالل على اهلنا في الضفة ومصادرة 
اراضيهم والتوسع االستيطاني الكبير, واخطار االغوار, والخان االحمر, والخليل التي تحدث عنها نتنياهو بوقاحة, 
وشرعنتها االدارة االمريكية بتصريحات ترامب وبومبيو,  وعجزت السلطة عن اتخاذ أي موقف لمواجهتها, حتى 
الحراك الشــــعبي الذي دعت اليه الفصائل في الضفة لمواجهة هذه السياســــة الصهيو-امريكية التعسفية, 
افشــــلتها اجهزة امن الســــلطة, وحولت المعركة لمواجهة خيمة اعتصام االسرى المحررين في رام الله, والذين 
قطعت رواتبهم بســــبب انتماءاتهم السياسية, ومعارضتهم لسياسة »سالم السلطة« المستندة على التفريط 
في الحقوق الفلســــطينية, كما ان رئيس الســــلطة ابقى بيده ورقة يمكن استخدامها في أي لحظة بوقف اجراء 

االنتخابات دون ان يلومه احد, وهي انتخابات اهلنا في القدس, والتي يرفض االحتالل اجراءها حتى االن. 
وحتــــى نكون اكثر صراحة في موضــــوع اجراء االنتخابات فيجب ان نذكر ان فصائــــل منظمة التحرير وتحديدًا 
الجبهة الشــــعبية والديمقراطية, تتحفظ على اجــــراء االنتخابات قبل الدعوة للحــــوار, او انعقاد االطار القيادي 
المؤقت, ألجل وضع تصور حول االنتخابات, وضمانات دولية على نزاهتها, وتقبل طرفي االنقســــام لنتائجها, 
وألي قانون انتخابي ستخضع, ويبدو ان الفصائل الفلسطينية المشاركة في االنتخابات التشريعية, ترفض ان 
يكون قرار االنتخابات بيد حماس والسلطة ممثلة بفتح, وانها شريك اساسي في كل التوافقات حول االنتخابات, 
وهــــذا قد يؤدي الى مقاطعة الشــــعبية والديمقراطية لها, باإلضافة لموقف الجهاد االســــالمي المبدئي منها, 
والرافض ألي انتخابات تحت ســــقف اوسلو, فهل تقبل السلطة وحماس بانتخابات تعزز حالة االستفراد بالقرار 
الفلسطيني, نحن ال نعطل المراكب السيارة, لكننا نضيء على معيقات قد تزيد الفجوة اتساعا, وتعطل محاوالت 

توحيد الساحة الداخلية الفلسطينية لمواجهة االخطار الكبيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية.      

أجواء ليست انتخابية 

رأي
برأيـــي، كل المؤشـــرات ذاهبـــة نحـــو إنهاء الســـلطة 
الفلســـطينية بقرار إســـرائيلي أمريكـــي دولي، إذ على 
األرض، االحتالل سحب الصالحيات األمنية وسيطر على 

كل الضفة.
وسياســـيا : أمريكا وضعت نفسها علًنا حيث كانت سًرا 
عندما كنا نعتبرها راعي ســـالم، تعلن عن حق إسرائيل 

بالسيطرة على كل األراضي العربية المحتلة »انتهى«.
ومالًيا: جففت كل المساعدات الدولية عدا بعض الفتات 

وبدأنا نسمع مواقف جديدة من دول أوروبية صديقة.
وإعالمًيـــا هنـــاك نشـــاط إعالمـــي عبـــري فـــي المدن 
والمخيمات يســـتمعون إلى هموم الناس »االقتصادية 
واالجتماعيـــة« بعيـــًدا عـــن ذكـــر اإلحتالل، فيســـمح 
بالدخول وتؤمن تحركاتهم  اإلســـرائيليين  للمراسلين 

في الوقت الـــذي تم اغالق مكاتب فضائية فلســـطين 
في القدس.

ومنـــذ بضع ســـنوات بـــرز دور اإلدارة المدنيـــة بقيادة 
المنســـق ُمظهًرا نفســـه كحاكم فعلي للضفة يخاطب 
الجمهـــور ويتفاعل معهـــم ويتلقى اتصـــاالت ويحل 
مشكالت لمن يحتاج العالج أو العمل، إلى جانب إشرافه 
على إقامة مشـــاريع زراعية وغيرها فـــي الضفة إضافة 
إلى تحول اإلدارة المدنية إلى وجهة للشـــباب الباحثين 
عن العمل، فهناك مـــن ترك وظيفته الحكومية وذهب 

للعمل في الداخل.
وأعتقـــد أن الخطوة القادمة، ســـتعمل إســـرائيل على 
ســـحب الكثير من السالح الرســـمي واإلبقاء على بعض 
الســـالح الخفيف لتحويل الســـلطة إلى إدارات محلية 

بسيطة في التجمعات السكنية، وتعتمد اسرائيل على 
أصحاب المصالح وامبراطوريات المال للســـيطرة على ما 

تبقى من »بعض المزعجين«.
ما فعلته السلطة خالل السنوات الماضية أنها اسقطت 
الشـــارع من حســـاباتها بل على العكس، شعبًيا هناك 
ســـخط على السلطة وسياساتها تجاه القضية، فقد تم 
إشـــغال الناس وابعادهم عن الهم الوطني .. فاســـتمر 
االســـتيطان بســـرعة دون أي مقاومة علـــى األرض، في 
أفضل بيئة يعمل فيها المشـــروع االســـتيطاني وهي 

الهدوء، وقد وفر له.
ال حل اآلن ســـوى أن تعود السلطة إلى الشارع ويتوقف 
أصحاب القرار عن مالحقة الوهم، قبل ان نجد أنفســـنا 

جزرًا صغيرة متناثرة في محيط االستيطان االطلسي.

باقي ثالثة أيام قبل حل الكنيســـت، ورئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، يقصف »اإلسرائيليين« بمقترحات 
ســـخيفة وباتهامات في كل اتجـــاه، وخرافات حول 
الطـــوارئ األمنية والفرص الدبلوماســـية لمرة واحدة. 
فهو، مـــرة، يدافع عن حكومة وحـــدة، وفي مرة تالية 
يدعو إلى انتخاب مباشـــر لرئيـــس الوزراء، على الرغم 
من أن المســـؤولين القانونيين أوضحوا أنه ســـيكون 
من الصعـــب قانوًنا على الكنيســـت تعديل القانون 

األساسي للحكومة بمجرد حلها بالفعل.
نتنياهو غير قادر على تحمل المســـؤولية عن المأزق 
الذي جّر »إســـرائيل« إليه من خالل ســـلوكه الفاسد 
على ما يبـــدو، وإصراره الفاحش على االســـتمرار في 
التمسك بموقفه بأي ثمن. يفضل رئيس الوزراء إلقاء 
اللـــوم على غياب حكومة على حـــزب )أزرق – أبيض(، 
بينما يتجاهل بشكل صارخ حقيقة أن بيني غانتس، 
رئيس )أزرق – أبيض( وزمالءه في قيادة الحزب وعدوا 
الناخبين بعدم االنضمام إلى حكومة يرأسها شخص 

مثقل بتهم جنائية.
يســـتمر نتنياهو في إطـــالق األكاذيب – ]فهو قال:[ 
، ولم  »في األســـابيع األخيرة، قطعت شـــوًطا طويـــاًلً
أدخر أي جهد لتشـــكيل حكومة وحدة وتجنب إجراء 
انتخابـــات غير ضروريـــة« – ]هذه الكذبـــة[ هدفها 
الوحيد هو تمكينه من الخدمة أواًل كرئيس وزراء في 
أية حكومة تناوب وإحضـــار كتلته اليمينية بالكامل 

إلى الحكومة.
يتصرف نتنياهو كشخص لم يعد قادرًا على التمييز 
بين مصالحه الشخصية والفصل بين مصيره ومصالح 
البلـــد. ويؤكـــد أنه تبـــادل »معلومات اســـتخباراتية 
ودبلوماســـية بالغة الحساســـية« مع قـــادة )أزرق – 
أبيض(، كما لو أن إطالع المعارضة على حالة األمة كان 

بمثابة لفتة سخية في مفاوضات التحالف.
إنـــه يتفاخر بالتحـــدث مع الرئيـــس األمريكي حول 
»الفـــرص التاريخيـــة«، واّدعى أنه ناقـــش ضم وادي 
األردن مـــع وزير الخارجية مايك بومبيو. لكن مســـاعد 

وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى، ديفيد شينكر، 
أصدر بعد ذلك نفًيا: »أعلمك أنه لم تكن هناك خطة 
ضـــم، كاملة أو جزئية، ألي جزء من الضفة الغربية إلى 
»إســـرائيل« تم تقديمها من قبـــل الواليات المتحدة 
خـــالل االجتماع، وهـــذا هو موقف حكومـــة الواليات 
المتحـــدة منذ زمـــن طويل، وهو أن الوضـــع النهائي 

لألراضي يجب تحديده بين الطرفين«.
قبل كل شيء، يبدو أن »الساحر« ينفد من األرانب من 
قبعتـــه، المليئة بالثقوب؛ وكل مـــا تبقى هو حركات 
سياسية فارغة تهدف إلى خلق ضوضاء في الخلفية 
قد تجعل الناس تنســـى أن رئيس وزراء »إســـرائيل« 
متهم بجرائـــم جنائية في ثالث حاالت مختلفة. بداًل 
من االستمرار في استثمار طاقته بطرق جديدة لرمي 
الرمال في عيون الجمهور، مـــن األفضل لنتنياهو أن 
يبدأ بالتخطيط الســـتقالته من السياســـة – هذا في 
المقام األول لصالح البـــالد، وأيًضا إلنقاذ ما تبقى من 

شرفه.

الضفــة.. الفصــل األخيــر

األلعاب البهلوانية هو كل ما تبقى لنتنياهو

جاد قدومي

ترجمة: افتتاحية هآرتس

لقد كانت انتفاضــــًة كاملة! كان الفهد خارجًا بكامل ســــخونته، 
مــــن الغابة الِبْكــــر، يحمل قلب الريح، كأنه عاهــــل العاصفة، كان 
رّيانًا، ُمْشــــَبعًا بغضب األشجار التي ماتت واقفة، ولم تركع! وكان 
صمته ِقَطعًا من غضب الليل الذي َكَنس البســــاطير الثقيلة من 
ليل المدن والقرى، وجعل يقظة الخوف أبديًة في حدقات الخونة 
والجنود. تلك كانت انتفاضة، أو ســــبعًا رّوضته البيوت، وأطلقته 
علــــى الدخالء، وكانت فهدًا برّيًا، له أناقة البرق وإغواء الغزال. هي 
صوت الرأس وشعلة الجسد كّله. كانت زّفة واحدة أو جنازة واحدة، 
واختالط الدمع بالورد، وملوحة عرق األعراف بعسل الفرس. كانت 
صيحة إسرافيل الفلســــطيني، الذي أيقظ الحجر والشجر والطير 
والينبوع، مثلما هي صحوة الجســــد من َخــــَدر العملية الجراحية 
الفاشــــلة. وكانت غيث كانون الواضح، وتــــردد الغيمة في عباءة 
العاصفــــة. كانت البداهــــة والبديهة، وصنعة الثــــوب الكنعاني 
المطّرز. كانت الدخول الحاســــم إلى بهاء الموت برضى كامل، وما 

يشّدك إلى أن تغسل األرض، كل األرض، بوريدك الكريم.
تلك تاج المليحات، وأم الحكايات، وقّصة الراوي الذي لن تنتهي 
لياليه، كما كانت مســــرحية الكاتب المسّلح الناضج، الذي تقّلب 
على ســــّفود الجمر، وما فتئــــت تأكل كبده ليل نهــــار. تلك لحم 
التفاحة األحلى، والليلة التي لن ننســــى لذعة السوسن فيها، أو 
ُحرقة عجين ورقة الليمون، وصخب ُأغنيات األهل الفرحين، وهي 
زواج الــــوردة للمدى الدامي في فضاء قاعة المدعوين والشــــهود. 
تلك شهوة الزيت، وانفعال الشفتين، ورضى الزوجات عن الغياب 

المليء بالدوالي والرسوخ. وهي البهجُة بالموت العالي، والفجيعُة 
باللوعة المجانّية، أحيانًا. وتلك مقابسات ليالي القبر التي أشرقت 
بالجنين الرســــولي، وهي نهضُة الفتى لتكتمل دروسه، وتصحو 

مداركه.
ويغيب الموســــم البــــاذخ كلــــه، بإرهاصاته  وحلقاته وأســــواقه 
وتجمعاته! وتحضر هندســــة الخراب، لتبعدنــــا أكثر عن ِفطرة ما 
كان في ذلك الموســــم من حــــاالت وحكايــــات، كأّن الناس كانوا 
في موســــم قطف الزيتــــون، أو بناء معبد كبيــــر، أو كأنما يريدون 
تحويــــل نهر عظيم عن مجــــراه، أو إزاحة البحر إلــــى الوراء.. لهذا 
لم يتأّخر أحد! كان الرجال أطفااًل وشــــبانًا وشــــيوخًا في الحقل أو 
البّر، وكانت النســــاء يكملن أعمالهن في البيت دون توّقف! ولعل 
التاريخ لم يشــــهد حالة انشغال دائبة مثل التي كانت أيام تلك 
االنتفاضة الكبرى، وال أقول اأُلولى، ألن تاريخنا قبل 1987 شــــهد 
غيــــر انتفاضة وثورة فــــي وجه االحتالل البريطانــــي والعصابات 

الصهيونية .
كما أن المــــرأة تّممت دورها الذي وّفرته لهــــا االنتفاضة الكبرى، 
حيــــث حّلت المرأة مكان زوجها الذي اعتقلــــوه، فأصبحت ُأّمًا وأبًا، 
وعّمــــق حضورها ذلك الدور االجتماعي المشــــّرف الذي ظهر في 
تشــــييع الجنازات التي طالما انتهت باشــــتباك طاحن مع جنود 
االحتالل، وفي عيادة الجرحى، ومواســــاة العائالت الثكلى، وزراعة 
المســــاكب والخضــــروات، وتطوير االقتصاد البيتي. ولم نســــمع 
أحدًا يســــأل عن مصير ُأسرته، وهو في حمأة الزنازين، أو في عين 

المتــــراس الحمراء، ولــــم يخلع الناس - آنــــذاك - التطهرّية التي 
تليــــق باألولياء والفالحين البعيدين، ولم يســــقط رجل في إغراء 
المقارنة بين الطبقة المســــتريحة الحريرية، التي تشــــكلت في 
الســــنوات األخيرة قبل االنفجار، وبين أحــــوال الدهماء أو الرعاع - 
هكذا يســــمّيهم البعض -، وينظر إليهم على أنهم ليسوا أكثر 
من حطٍب يصلح لالشــــتعال تحت طنجرة السياسة حتى تنضج، 
وبالتالــــي ال يأكل منهــــا إاّل الطّباخون المعلمون أو السياســــيون 
الَمَهرة. وفي تلك األيام، كان االنضباط أعلى في السنوات الثالث 
األولــــى، وكان جدار االنتفاضة صلبًا، لــــم تخترقه األصابع الخفية 
المدسوســــة أو الشائعات السوداء. وكان االستنفار كاماًل، ولهفة 
الناس حاســــمة، حيث نكشــــوا حواكير بيوتهــــم وزرعوها، ورموا 
المنتجات اإلســــرائيلية، وكانوا أكثر قناعة بالتقشــــف الحقيقي 
الــــذي فاق زْهــــد الرهبان في الجبــــال الجرداء، ولــــم تكن حينها 
تلك المجموعة التي تدّب اآلن بين الناس، تشــــّدها مصلحتها - 
بصفتها كمبرادور يســــتورد البضائع اإلسرائيلية، أو وكالء لكبرى 
شركات الدولة العبرية - أو يدفعها طموحها األجوف - بصفتها، 
كما ترى نفســــها، مؤهلة لوراثة الحكم، أو مــــن أولي األمر الذين 

يجب أن يصنعوا القرارات المصيرية للشعب والقضية -.
وفي تلك الســــنوات، كانت عبقرية االنتفاضة تتمثل في تحييد 
أسلحة االحتالل الثقيلة، باعتمادها على الحجر والمولوتوف، كما 
تتمثل، أيضًا، بااللتزام الحديــــدي والدقيق بالقرارات التي كانت 
تصدرهــــا القيادة الوطنيــــة الموّحدة عبر بياناتهــــا آنذاك. أيام 

االنتفاضــــة الكبرى كان لها لون واحد هو األبيض، الذي يســــعى 
لالنتصار على األســــود بكل مكوناته ومصادره. ولم يدخل الرماد 
إاّل بعد ثالث سنوات أو أكثر، من بدء ذلك االنفجار العبقري الواسع 
والعميق. في تلــــك األيام، كانت روح الجندي المجهول تمور في 
ضلــــوع كل الناس، فكان التكاتــــف والتكامل والتكافل قد وصل 
إلى أقصى صوره ودرجاته، إلى حدِّ أنني أســــتطيع أن أقول، دون 
مبالغــــة : إن المليونين ونصف المليون فلســــطيني في الضفة 
والقطاع كانوا ُأســــرة واحدة، فاألب للجميع، واألم والدة كل األبناء 
والبنــــات، واألوالد أشــــقاء نزلوا من مجرى واحد وعســــيلة واحدة، 
يتشابهون إلى حّد التوأمة، ويتسامحون إلى أن أصبح اإليثار لغة 

منحوتة، ال يغلبها قوٌل مشبوه أو صراخ حاسد.
تلك االنتفاضة غسلت الجســــد الواحد من كل أدرانه وشوائبه، 
بعد أن صهرته في مرجل هائل، وسكبته المعًا مضيئًا، ال طريق 
لــــه إال األمام، بعد أن أحرقت، هنا وهناك، تلك الجيوب الُمعيبة؛ 
ســــواء أكانت بؤرة للمخدرات، أم السقوط األخالقي، أم علبة لليل 
القاصف، أم بقعة كريهة متصلة باالحتالل، أم الشقاوة المريبة. 
تلك كانت التاج الذي أكمل حجارته المســــحورة، والُعرَس الذي 
اكتمل إلى حّد المعجزة، والَحجر الخرافي الذي حّك هواء الفوالذ، 
فدّبت النار في هشــــيم الدنيا، وفهقت السماء بنجومها، فغاب 
الليــــُل.. إاّل قلياًل.. بانتظار الشــــروق الكبيــــر. لكّنهم اعترضوها 
بـ »أوســــلو« وقتلوا روحها بلغة  الســــالم الجنائزّي المشــــبوهة 

الجديدة .

بقلم: المتوكل طهذكرى االنتفاضة الكبرى... 32 سنة على االنفجار العبقري
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رام الله/ االستقالل:
تعلن الحكومة الفلسطينية عن موازنة عامة رئيسة 
خالل العام الجـــاري 2019، وأبدلتها بموازنة طوارئ 
اعتمدت في نهاية فبراير/ شباط 2019، بسبب أزمة 

المقاصة.
إال أنـــه مع بقاء 20 يوما للســـنة المالية الحالية، فإن 
مشـــروع الموازنة الفلســـطينية 2020 ما زال داخل 
أروقة وزارة المالية أو مجلس الوزراء على أفضل تقدير.

وبحســـب رزنامة الموازنة الفلسطينية الصادرة عن 
وزارة الماليـــة، فإنه من المفترض أن تســـلم األخيرة 
مشـــروع موازنة 2020، وخطط إنفاق موازنتي 2021 
و2022، لمجلس الوزراء منذ منتصف نوفمبر/ تشرين 
ثاني الماضي، وهو األمـــر الذي لم يتم حتى نهاية 

الشهر الفائت، بحسب مصادر في وزارة المالية.
وبالرجوع لرزنامة موازنة 2020، فإن تاريخ 28 نوفمبر/ 
تشرين ثاني الماضي، كان موعدا لمصادقة مجلس 
الـــوزراء الفلســـطيني على مشـــروع موازنـــة 2020 

والوثائق الداعمة لها.
وتورد الرزنامة أن الحكومة ســـتحول مشروع قانون 
الموازنة إلـــى لجنة الموازنـــة والمالية في المجلس 
التشـــريعي، وهو الجســـم غير الموجود حاليا، بعد 

إعالن الرئيس مجمود عباس عن حله في ديســـمبر/ 
كانون أول 2018.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير/ كانون 
ثاني حتى 31 ديســـمبر/ كانون أول من ذات العام، 

بحسب قانون الموازنة المعمول به في البالد.
وأمام الحكومة الفلسطينية، بحسب قانون الموازنة، 
فترة 3 شهور من السنة المالية الجديدة للمصادقة 
على مشروع الموازنة وتحويلها إلى الرئيس محمود 

عبـــاس والمصادقة عليها ونشـــرها فـــي الجريدة 
الرسمية.

نظريا، وبالرجوع إلـــى رزنامة موازنـــة العام المقبل، 
فإن تاريخ 30 ديســـمبر/ كانون أول 2019، هو موعد 
لمصادقـــة الرئيس عبـــاس على مشـــروع الموازنة، 
وإعطاء التعليمات لنشـــر المرســـوم فـــي الجريدة 

الرسمية.
كانت الحكومة الفلســـطينية واجهـــت، اعتبارا من 
فبراير الماضي، أزمة مقاصة مع إسرائيل بسبب قيام 
األخيرة باقتطاع مبلغ 42.3 مليون شيكل شهريا بدل 
مخصصات ذوي الشهداء واألسرى، ما دفع الرئيس 

عباس إلصدار تعليماته برفض استقبالها.
وظلت الحكومة الفلســـطينية مصـــرة على موقفها 
الرافض لتسلم أموال المقاصة، حتى أغسطس/ آب 
الماضي، حين تســـلمت نحو ملياري شـــيكل تمثل 
إيرادات ضريبة البلو، وكانت تجمع وتحول مع أموال 

المقاصة.
وفي 7 أكتوبر/ تشـــرين أول الماضـــي، أعلن رئيس 
هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ عن استئناف 
تسلم أموال المقاصة من الجانب اإلسرائيلي، مع بقاء 

االقتطاعات قائمة من جانب "المالية اإلسرائيلية".

رحلــة مشــروع موازنــة فلسطيــن 2020.. أيــن وصلــت؟

غزة/ االستقالل:
يعتبر بنزين 95 اوكتان، البنزين، االكثر شـــعبية 
واستخدامًا من قبل الفلسطينيين في مركباتهم، 
بالرغم من وجود بنزين 98 داخل محطات التعبئة 
في فلســـطين. ووفق أرقام هيئة البترول، تبين أن 
أعلى ســـعر بيع فيه لتر البنزيـــن 95 اوكتان في 
2019، كان خالل شهري ابريل) 4( و شهر مايو )5( 
بــ6.19 شـــيكال.  وأظهرت بيانات الهيئة، أن أقل 
سعر للتر البنزين 95 اوكتان، كان في شهر يناير  

) 1( مقابل 5.77 شيكال.
وفي شهر شباط فبراير ) 2(، سجل لتر البنزين 95 
اوكتان، ثاني أقل سعر مقارنة بباقي أشهر 2019، 

حيث بيع مقابل 5.85 شيكال.
وفي شـــهر ) 3(  آذار مارس 2019، ســـجل سعر 
لتر البنزين 95 اوكتان، 6.06 شيكال للتر الواحد، 
بينما في شـــهر حزيران يونيـــو) 6( بيع مقابل 

6.17 اغورة.

وفي شهري تموز يوليو ) 7( واغسطس آب ) 8( 
سجل سعر لتر البنزين 95 اوكتان، 6.15 شيكال 

للتر.
بينما في ايلول سبتمبر ) 9( سجل سعر لتر البنزين 
95 ، ثالث أقل سعر في 2019، بــ5.99 شيكال، وفي 
في شـــهر ) 10( بيع لتر البنزين 95 اوكتان مقابل 
6.09 وفـــي شـــهر )11( بيع مقابـــل 6.06 وخالل 

الشهر الجاري يباع لتر البنزين 95 مقابل 6.10.
وتراوح فرق السعر في لتر البنزين 95 اوكتان بنحو 
42 اغورة، ما بين اعلى سعر واقل سعر بيع فيه في 

السوق المحلية خالل 2019.
وتصدر اســـعار المحروقات في فلسطين من قبل 
هيئة البتـــرول فـــي وزارة المالية الفلســـطينية 
بداية كل شـــهر. يذكر أن متوســـط اســـتهالك 
الفلســـطينيين من الوقود ســـنويًا، نحو 850 ألف 
ليتـــر، موزعـــة بين الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة، 

يستورد بشكل كامل من إسرائيل.

رام الله/ االستقالل:
قال مدير عام التشـــغيل فـــي وزارة العمل 
رامـــي مهداوي إن الحكومـــة وضعت اإلطار 
العام لخطتها بأن عام 2020 ســـيكون عام 
الشـــباب بالتعاون مع جميع المؤسســـات 
الحكومية من خالل عدد من الخطوات منها 
دعم المشـــاريع الصغيرة والريادية وتعزيز 
الدعم للتعليـــم الريادي والتدريب المهني 

والتقني .
وأضاف مهداوي في تصريح له، أن الخطوة 
االهم هي توجيه الدعم االقتصادي العربي 
لفلسطين، متابعا : "هذا ما تقوم به الحكومة 
من خاللها زياراتهـــا المكوكية المتواصلة 
لعدد من الـــدول العربية مثل العراق ومصر 
وُعمان من أجل بلورة رؤية اقتصادية واقعية 

في دعم عجلة التنمية االقتصادية".
وشـــدد مهداوي على أهمية بناء جسور مع 
الدول التي تحتاج أليٍد عاملة مختلفة حيث 
نجحت الحكومة خالل األشهر الماضية في 
بناء جسور مع الكويت في قضايا المعلمين .

وأشـــار مدير عام التشغيل في وزارة العمل 
رامـــي مهداوي إلى وجـــود منظومة جديدة 
يقودهـــا رئيس الـــوزراء د. محمد اشـــتيه 
لتأطير العمل من خالل التوجهات الشبابية 

المختلفة.
وأوضح أنه تم تشـــكيل لجنة مختصة من 
قبل رئيـــس الوزراء بهدف مأسســـة اإلطار 
العام ورفع توصياتها للحكومة لوضع األطر 
المناسبة لقطاع التعليم والتدريب المهني 

والتقني.

وزارة العمل تؤكد أهمية بناء جسور
 مع الدول التي تحتاج أيدي عاملة

أعلى و أقل سعر للتر البنزين
 95 في فلسطين خالل 2019

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أســــدت وزارة الطاقة اإلســــرائيلية النصح لثالث 
شركات طاقة بعدم بدء العمل في حقل أفروديت 
للغاز قبالة قبرص حتى تتوصل البلدان إلى اتفاق 

بشأن ملكية االحتياطيات.
وقبرص وإســــرائيل عالقتان في نزاع مستمر منذ 
عدة سنوات بشــــأن احتياطيات الغاز التي تمتد 
إلى حدود. ووقعت قبرص الشهر الماضي امتيازا 
مدته 25 عاما مع نوبل إنرجي وشل وديليك للحفر 
للتنقيب في حقل أفروديت، الذي ُاكتشــــف في 

البداية في 2011.
وبعث عــــودي أديري المدير العــــام لوزارة الطاقة 
اإلســــرائيلية خطابا إلى مســــؤولين في الشركات 

الثــــالث قائال: إنــــه يجب أال يبــــدأ التطوير لحين 
التوصــــل إلــــى اتفاق بيــــن حكومتي إســــرائيل 

وقبرص.
وأكد الخطاب الصادر بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين 
الثانــــي، على موقف إســــرائيل الممتد منذ فترة 
طويلــــة بأن هنــــاك حاجة إلى اتفاق »لتســــهيل 

االستكشاف والتطوير العادل للحقل«.
وقــــال أديري إن أحد الخيــــارات التي أثيرت، كان 
أن تجري الشــــركات المرخص لهــــا من الجانبين 
مفاوضــــات مباشــــرة، تخضــــع لموافقــــة كلتــــا 

الحكومتين.
وامتنعت نوبل وديليك عن التعليق على الخطاب. 

ولم ترد شل حتى اآلن على طلب للتعقيب.

وفي تعليقات للصحفيين في نيقوسيا، قال وزير 
الطاقة القبرصي يورجوس الكوتريبيس إن تطوير 
حقل أفروديــــت وجهود التوصل إلــــى اتفاق مع 

إسرائيل ال يرتبطان ببعضهما.
وقــــال الوزير »في ظل اتفاق أو بدون ذلك، إذا ثُبت 
أن هناك غــــازا طبيعيا على الجانب اإلســــرائيلي 
ويتــــم ضخه مــــن جانبنا، فــــإن جمهورية قبرص 
ســــتعوض بالطبع الجانب اإلســــرائيلي بناء على 

ذلك«.
ويحــــوي حقل أفردويت 4.1 تريليون قدم مكعبة 
من الغاز وفقا للتقديرات. وعلى المحك نحو عشرة 
بالمئة من المخزون، وهو ما يمثل جزءا صغيرا من 

الغاز الُمكتشف بالفعل في إسرائيل.

»إسرائيــل« تبلــغ شركــات طاقــة
 بوقــف العمــل فــي مشــروع غــاز بقبــرص

رام الله / االستقالل:
رّحب رئيس الوزراء محمد اشـــتية بقرار الحكومة الهولندية استئناف التمويل 
لوكالة غوث وتشـــغل الالجئين الفلســـطينيين )األونروا(، بعد أن كانت علقت 
مســـاهمتها الســـنوية على خلفية التحقيق الذي ُيجرى بشأن قضايا تتعلق 

بإدارة الوكالة.
وقال اشـــتية: "إن استئناف هذا الدعم سيســـاهم في تقليل آثار العجز الذي 
تركـــه وقف الدعـــم األميركي، ضمن مجموعـــة من اإلجـــراءات العدائية التي 

اتخذتها إدارة ترامب تجاه الحقوق الفلسطينية".
وأشاد اشـــتية بحالة اإلجماع الدولي على أهمية دعم "األونروا" والحفاظ عليها، 
الذي انعكس مؤخرا أيضا بتجديد األمم المتحدة تفويض عمل "األونروا" بأغلبية 
ســـاحقة، في وجه المحـــاوالت إلنهاء قضية الالجئين. يذكـــر أن هولندا ُتقّدم 
تبرعات سنوية بقيمة 13 مليون دوالر لدعم الموازنة البرامجية للوكالة، منذ عام 

2019 وحتى 2021، وأضافت إلى مساهمتها لهذا العام 6 ماليين يورو.

اشتية يرحب بقرار هولندا 
استئناف تمويلها لألونروا
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المنامة / االستقالل:
التقى الحاخام اإلســــرائيلي األكبر 
المحتلــــة شــــلومو عمار،  للقــــدس 
العاهل البحريني  حمد بن عيســــى 
آل خليفة، في إطــــار زيارة يجريها 

للعاصمة البحرينية المنامة.
وقالت هيئة البث اإلســــرائيلية، إن 
هذه الزيارة هي "األولى من نوعها"، 
مشــــيرة إلى أن عمــــار "نقل للملك 

التهاني من القدس".
اإلسرائيلية   inews24 قناة وتفيد 
ُيعتبرون  المــــُدن"  بأن "حاخامــــات 
مسؤولين رســــميين في إسرائيل، 
ولكن  الدولــــة،  تمثيل  بإمكانهــــم 

ليس تمثيل الحكومة".
وجاء في تقريــــر للقناة أن الحاخام 
عمار الذي سبق له وأن كان الحاخام 
األكبر في "إســــرائيل"، شارك خالل 
الزيارة في منتدى ديني، إلى جانب 
رجال دين من  الكويت و لبنان و مصر 
 واألردن، وغيرهــــا من الدول العربية 

واإلسالمية.
وأعرب الحاخام عمار عن أمله في أن 
يتمكن مواطنو كل من "إســــرائيل" 

والبحرين، من زيارة البلد اآلخر بدون 
الحاجة لتنسيق خاص.

وبحســــب التقريــــر، فــــإن جهــــات 
وأميركية،  إســــرائيلية  سياســــية 
هي التي نســــقت زيــــارة عمار إلى 

البحرين.
وُتعتبــــر البحرين من أشــــد الدول 
لـ"إســــرائيل"،  "غــــزال"  الخليجيــــة 
وصافــــح وزيــــر خارجيتها الشــــيخ 
خالد بــــن أحمد آل خليفــــة، نظيره 

في  كاتس  يســــرائيل  اإلسرائيلي 
مقر األمم المتحــــدة في نيويورك، 
علــــى هامــــش أعمــــال الجمعيــــة 

العمومية.
كمــــا دافــــع آل خليفــــة مــــراًرا، عن 
الضربات التي تشــــنها "إسرائيل" 
على أهــــداف إيرانية في ســــوريا، 
قائــــال إنها "دفــــاع عــــن النفس"، 
وُمنتقــــدا العمليــــات التي ينّفذها 
حــــزب اللــــه اللبنانــــي، والفصائل 

الفلسطينية في غزة، ضد األهداف 
اإلسرائيلية.

وأجرت اإلذاعة العبرية مقابلة معه، 
ا ال يتجزأ  اعتبر فيها "إسرائيل" جزًء

من الشرق األوسط.
وكانــــت المنامــــة قد اســــتضافت 
االقتصادي  الشق  لتسويق  مؤتمرا 
لـــــ "صفقة القــــرن"، وهــــي الخطة 
إلنهــــاء  الُمقترحــــة،  األميركيــــة 

القضية الفلسطينية.

حاخام »إسرائيلي« رفيع المستوى يلتقي العاهل البحريني في المنامة

عمان / االستقالل:
أدان رئيـــس االتحاد البرلماني العربي، رئيـــس مجلس النواب األردني عاطف 

الطراونة ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الطراونة في بيان له: إن تلك الممارسات غير اإلنسانية، بما فيها مصادرة 
األراضي، وتهجير الســـكان، والتطهير العرقي، وهـــدم البيوت، واالغتياالت، 
وتطبيق العقوبات الجماعية، تشّكل جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون 

الدولي اإلنساني والشرعية الدولية.
وحّذر ســـلطات االحتالل من اإلصرار على المضي قدًما في تفعيل المقترحات 
األميركية التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بأرض فلسطين، 

ال سيما اعترافها بشرعية المستوطنات.
وناشـــد االتحاد مجلس األمـــن الدولي، والقوى الفاعلة المحبة للســـلم واألمن 
الدوليين، العمل على تطبيق قرارات الشـــرعية الدولية القاضية بعدم شرعية 
االستيطان اإلســـرائيلي في األراضي الفلســـطينية، وتوفير الحماية الدولية 

للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن وقوفه ودعمه الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني، مؤكًدا أن واجب 
الدفاع عن فلســـطين وحرماتها المقدسة مسؤولية جميع العرب والمسلمين، 
وفـــي مقدمتهم البرلمانيـــون األحرار، الذين يؤمنـــون بالحرية والديمقراطية 

وقيم المساواة والتعايش السلمي.

»البرلماني العربي«: 
ممارسات االحتالل بحق 

الفلسطينيين جرائم حرب

أنقرة / االستقالل:
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد 
بالده إلرســـال قوات عســـكرية إلى ليبيا إذا طلبت 
ذلـــك الحكومـــة الليبية الشـــرعية فـــي طرابلس، 
مشـــددا على أنه ســـيبحث مـــع نظيره الروســـي 
فالديمير بوتين موضوع دعم موسكو لقوات اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر.
وقال أردوغان في مقابلة للتلفزيون الرسمي »تي آر 
تي« بمدينة إسطنبول، إن تركيا استخدمت حقها 
النابـــع من القانـــون الدولي فيمـــا يتعلق بمذكرة 
التفاهـــم البحريـــة الموقعة مع ليبيـــا، مضيفا أن 
تركيا وليبيا يمكن أن تقوما بعمليات استكشاف 

مشتركة في شرق البحر المتوسط.
وأضـــاف أنـــه أعـــرب لرئيـــس الـــوزراء اليوناني 

كيرياكوس ميتســـوتاكيس عن اســـتعداد أنقرة 
لفتح قنوات حوار، ورغـــم ذلك قال إن طرد اليونان 
السفير الليبي فضيحة دولية، وأثينا ستدفع ثمن 

أفعالها على الساحة الدولية.
وأكد أردوغان أن االتفاقيـــة الموقعة مع الحكومة 
الليبية المعتـــرف بها دوليا تحافـــظ على حقوق 

الدولتين وقد تم إرسال نصها لألمم المتحدة.
وأكد أردوغـــان أن مذكرة التفاهم مـــع ليبيا حول 
تحديد مناطق الصالحية البحرية هي أقوى رد على 
محاوالت اليونـــان وقبرص تطويق وعزل تركيا في 

شرق المتوسط.
ولفت إلى أن بالده ستمتلك سفينة تنقيب أخرى 
وتواصل أنشطة التنقيب في البحر األسود وحتى 

في المياه الدولية ومياه البحر المتوسط.

وشـــدد الرئيس التركي على أنه ال يمكن لالعبين 
الدوليين اآلخرين القيام بأنشـــطة بحث وتنقيب 
في المناطـــق التي حددتها تركيا بموجب االتفاق 

مع ليبيا دون الحصول على موافقة أنقرة.
وأوضح أنـــه »ال يمكـــن لقبـــرص الجنوبية ومصر 
واليونان وإســـرائيل إنشـــاء خط نقل غاز طبيعي 
من هذه المنطقة دون موافقة تركيا، لن نتساهل 
بهذا الصـــدد، وكل ما نقوم بـــه متوافق بالتأكيد 
مـــع القانوني البحري الدولي«. وكان رئيس مجلس 
النـــواب المصري علي عبد العال قـــال إّن بالده لن 
تقبـــل أي عبث من أي دولة أجنبيـــة على حدودها 
الغربية مع ليبيا، مشـــددا علـــى رفض المصريين 
جميعـــا مذكرة التفاهـــم التي ُوقعـــت أخيرا بين 

تركيا وليبيا بشأن مجاالت الصالحية البحرية.

الرباط / االستقالل:
دعا شـــباب حزب االســـتقالل المغربي )معارض( المجتمع الدولي إلى تحمل 
مســـؤوليته بشـــأن جرائـــم الحرب في قطـــاع غزة، ومحاســـبة المســـؤولين 
اإلســـرائيليين عن تلك الجرائم. جاء ذلك في رسالة وجهها عثمان الطرمونية 
الكاتب العام )رئيس( لشـــبيبة حزب االســـتقالل، إلى الرئيس الفلســـطيني 

محمود عباس، وتسلمها السفير الفلسطيني بالمغرب جمال الشوبكي.
وأدانت الرســـالة "الهجوم البربري والغاشـــم لقوى االحتالل الصهيوني على 

الشعب الفلسطيني األعزل وعلى قيادته المقاومة".
ودعت جامعة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة لمناصرة فلسطين فعلًيا.

وناشـــدت المجتمع المدني العربي والدولـــي العمل على مواجهة المخططات 
اإلسرائيلية المتتالية ضد قضية شعب أعزل.

أردوغان: سنرسل قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق حزب مغربي يدعو لمحاسبة 
»إسرائيل« عن جرائم الحرب بغزة

وينس آيرس / االستقالل:
أعلن ســـالح الجو في تشـــيلي اختفاء طائرة 
عســـكرية على متنها 38 شخصًا بعد إقالعها 
مـــن جنوب البالد متجهة الى قاعدة في القارة 

القطبية الجنوبية.
وأفـــاد أن 17 ممن كانوا علـــى متنها هم من 

أفراد الطاقم والبقية ركاب.
وأكد الرئيس التشـــيلي سيباستيان بينييرا، 
الذي تشـــهده بالده أســـوأ اضطرابات مدنية 
تمر عليها منذ عقود، في تغريدة أنه سيتوّجه 
إلـــى مدينة بونتا أريناس التـــي أقلعت منها 
الطائرة في جنوب البالد برفقة وزير الداخلية 

غونزالو بلومل.
وسيلتقيان هناك بوزير الدفاع ألبيرتو إسبينا 

لإلشراف على عمليات البحث واإلنقاذ.
وقـــال بيان صادر عن ســـالح الجـــو إن »طائرة 
ســـي130- هيركليز اقلعت الســـاعة 16,55 
)19,55 ت غ( مـــن مدينة بونتـــا اريناس الى 
قاعـــدة الرئيـــس ادواردو فـــري« فـــي القارة 

القطبية الجنوبية )أنتاركتيكا(.
وأعلن ســـالح الجو »حالـــة التأهب« إثر فقدان 
االتصال بالطائرة الساعة 18,13 وأطلق عملية 
إنقاذ باستخدام طائرات وسفن تابعة لسالح 

البحرية التشيلي.

وكانت الطائرة تقوم بمهمات دعم لوجستي 
وتنقـــل موظفيـــن إلـــى القاعدة فـــي القارة 
القطبية الجنوبية لتفّقد خط أنابيب إمدادات 
الوقود للقاعدة ومعالجة المنشأة لمنع تآكلها 

جراء الصدأ.
وتأتي الحادثة بينما تشهد تشيلي تظاهرات 
خرجـــت منذ نحو شـــهرين للمطالبة بالعدالة 
الرفـــض للنخبة  االجتماعيـــة والتعبيـــر عن 

السياسية.
وأســـفرت األزمة عن مقتل 26 شخًصا وإصابة 
أكثر من 12 ألًفا بجروح، بحسب منظمة الدول 

األميركية.

واشنطن/ االستقالل:
ذكرت تقارير إعالمية أن بنك االستثمار األمريكي 
مورجان ســـتانلي يدرس شطب نحو 1500 وظيفة 
بمـــا يعادل نحـــو %2 من إجمالي عـــدد العاملين 
لديه، علـــى خلفية حالـــة الغمـــوض التي تحيط 

باالقتصاد العالمي.
ونقلـــت التقارير عن مصـــادر مطلعـــة القول: إن 
الشطب سيشـــمل وظائف في قطاعات التشغيل 

والتكنولوجيا. 
ويعتـــزم البنك تحمل نحـــو 200 مليون 

دوالر كنفقـــات لتنفيـــذ خطة شـــطب 
الوظائف.

يذكـــر أن إجمالـــي عـــدد العاملين فـــي مورجان 
ستانلي بلغ في نهاية سبتمبر الماضي نحو 5ر60 

ألف موظف.

هلسنكي / االستقالل:
اختـــار الحزب االشـــتراكي الديمقراطي الفنلندي -الـــذي يقود حكومة 
ائتالفيـــة- وزيرة النقل ســـانا ماريـــن )34 عاما( لتصبح أصغر رئيســـة 
حكومـــة في العالم. وفازت مارين في انتخابـــات حزبها الحاكم بهامش 
ضئيل عن منافســـيها، لتخلف رئيس الوزراء أنتي ريني الذي استقال 
الثالثاء الماضي إثر خسارته ثقة حزبه )حزب الوسط( على خلفية إدارته 

إضراب العاملين في قطاع البريد.
وباتت ســـانا مارين أصغر رؤســـاء الحكومات في العالـــم، متقدمة على 

رئيس الوزراء األوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاما.
وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية للصحفيين عقب إعالن فوزها إن »لدينا 
الكثير من العمل في الفترة المقبلة إلعادة بناء الثقة«، مضيفة »لم أفكر 
يوما بعمري أو بكوني امرأة، أفكر باألسباب التي دفعتني إلى السياسة، 

وباألشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين«.
وكان حزب ماريـــن فاز في االنتخابات التشـــريعية في أبريل/نيســـان 
الماضي على خلفية تقديم وعود بإنهاء ســـنوات من التقشـــف قادها 

حزب الوسط إلخراج فنلندا من الركود.
واقتحمت المسؤولة الفنلندية الجديدة معترك السياسة عقب توليها 

رئاسة مجلس بلدية مدينة تمبيري وعمرها ال يتجاوز 27 عاما.

الفنلندية »سانا مارين«.. أصغر 
رئيسة حكومة في العالم

اختفاء طائرة عسكرية في تشيلي تحمل 38 شخصًا

بنك أمريكي يعتزم شطب 1500 وظيفة
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الضفة الغربية/االستقالل:
اختتمت منافســـات األســـبوع الثامن مـــن بطولة دوري 
المحترفين لكرة القدم بالمحافظات الشـــمالية " الضفة 

الغربية ".
و شـــهدت هذه الجولـــة تراجع بطل النســـخة الماضية 
هالل القدس للمركز الرابع بعد سقوطه المفاجئ على يد 
الســـموع ، فيما واصل مركز شباب بالطة صدارة الترتيب 
، و اســـتمرار مالحقة شـــباب الخليل و األمعري له ، و في 
القاع مازال فريق القوات الفلســـطينية يتذيل الترتيب 
بنقطتين دون تحقيق أي انتصار لألســـبوع الثامن على 

التوالي.
وحافظ مركز بالطة على صـــدارة دوري المحترفين بفوزه 
على مضيفه جبل المكبر بهدفين دون رد، سجلهما مراد 

إسماعيل و عبد اللطيف البهداري
ورفع بالطة رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما تراجع 
جبل المكبر للمركز الســـابع بعد توقـــف رصيده عند 11 

نقطة.
فيما واصل شـــباب الخليل "العميد" مطاردة بالطة بالفوز 

على أهلي قلقيلية بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف.
واســـتطاع الشـــباب أن يقلب تأخره بهدف إلى فوز عندما 

أنهى الشوط األول لمصلحته بواقع هدفين لواحد.
و تقدم األهلي عن طريق صالح نصرالله، وعدل خالد سالم 
النتيجة ، وبنيران صديقة تلقت شـــباك األهلي هدفًا من 
قبل العبه علي حســـنين ، و في الشوط استطاع خالد سالم 

إضافة الهدف الثالث.
بهذا الفـــوز رفع" العميد" رصيده إلى 16 نقطة في المركز 
الثانـــي ، أما أهلي قلقيلية فتجمد رصيده عند7 نقاط في 

الترتيب العاشر.

هـــذا و وتمكـــن األمعـــري من التفـــوق على ترجـــي واد 
النيـــص بهدفين نظيفين ســـجلهما محمـــد مراعبة في 

الدقيقتين )12 و41(.
واســـتعاد األمعري بهذا الفوز المركـــز الثالث بـرصيد 14 
نقطة، مســـتفيدًا من خســـارة هالل القدس أمام السموع 
0-1، بينمـــا تراجع واد النيص للمركز التاســـع بـرصيد 10 

نقاط، وواصل نزيف النقاط.
وفي لقاء آخر، على ســـتاد دورا، نجح شـــباب السموع، في 
وقف انتفاضة هالل القدس األخيـــرة، وفاز عليه بهدف 

للمهاجم هالل موسى.
هذا الفوز دفع شـــباب الســـموع للتقدم مرة ثانية للمركز 
الخامس برصيد 11 نقطة، فيما توقف رصيد الهالل عند 

12 نقطة وتراجع للمركز الرابع.
وفي لقاءات أخـــرى واصل أهلي الخليل صحوته وحقق فوزا 
على القوات الفلسطينية بواقع أربعة أهداف مقابل هدفين، 
فرفع الفائز رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتا، 

فيما بقي القوات في قاع القائمة برصيد نقطتين.
و فاز البيرة علـــى ثقافي طولكرم بهدفين دون رد، و صعد 
للمركز الثامن برصيد 10 نقاط، أما الثقافي فتجمد رصيده 

عند 6نقاط في المركز الحادي عشر وقبل األخير.

دوري المحترفين

بالطة يواصل التربع على القمة و السموع يسقط بطل النسخة الماضية

االستقالل/ وكاالت: 
ينحصـــر الصراع فـــي مباريات اليـــوم األربعاء، ضمـــن الجولة 
السادســـة األخيرة مـــن دوري أبطال أوروبا فـــي كرة القدم على 

بطاقتي وصافة من أصل أربع مجموعات.
وقد ضمنت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ 
األلماني، ومانشســـتر ســـيتي اإلنكليزي ويوفنتوس اإليطالي 

صدارة المجموعات األولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما أن ريال مدريد اإلسباني، حامل الرقم القياسي مع 13 لقبا، 
ضمن حلوله وصيفا في األولى مثلما ضمن توتنهام االنكليزي 
وصيف النســـخة الماضيـــة أمام ليفربـــول اإلنكليزي وصافة 

الثانية .
ويتبارز أتلتيكو مدريد اإلسباني مع باير ليفركوزن األلماني على 
وصافة الرابعة، فيما يبدو الصراع ثالثيا في الثالثة بين شاختار 
دانيتسك األوكراني، ودينامو زغرب الكرواتي وأتاالنتا اإليطالي.

في الرابعة، سيضمن أتلتيكو مدريد )7 نقاط( تأهله بحال فوزه 
على ضيفه لوكوموتيف موســـكو الروســـي )3(، أو إذا فشل باير 

ليفكروزن األلماني )6( بالفوز على ضيفه المتصدر يوفنتوس )13(.
بدوره، ســـيكون طريق ليفركوزن معبدا نحو ثمن النهائي فقط بحالة فوزه 
على يوفنتوس وفشل أتلتيكو بالتغلب على لوكوموتيف الذي ضمن حلوله 

أخيرا.
ويتعين على أتلتيكو اســــتعادة نغمة االنتصارات بعد خسارتين 
أمام ليفركوزن ويوفنتوس. وهذه المرة األولى منذ موســــم 2009-
2010 يخسر فريق المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني أكثر من 

مرة في دور المجموعات.
وفي الثالثة، سيتأهل شـــاختار )6 نقاط( بحال فوزه على ضيفه أتاالنتا )4 
نقاط(، أو إذا تعادل وفشـــل دينامو زغرب الذي معـــه )5 نقاط( بالفوز على 

ضيفه مانشستر سيتي )11 نقطة(.
بدوره سيتأهل دينامو إذا فاز على سيتي وفشل شاختار بالفوز على أتاالنتا، 
وينحصر احتمال تأهل أتاالنتا بفوزه على شـــاختار وعدم فوز دينامو على 

سيتي.
وتتركـــز األنظار على مواجهة شـــاختار وأتاالنتا على ملعب »ميتاليســـت 

شـــتاديون« في خاركيف، حيث يأمل المضيف في بلوغ 
ثمن النهائي بعـــد حلوله ثالثا في مجموعته الموســـم 

الماضي، علما بأنه تأهل أربع مرات في ثماني مشاركات.
وفي المجموعتين األولى والثانية تبدو المباريات هامشية 
على الصدارة والوصافة، لكـــن الصراع على المركز الثالث 
يحضـــر بقوة مـــن أجل الحصـــول على بطاقـــة الترضية 

المؤهلة إلى الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«.
في األولى، سيحتل كلوب بروج البلجيكي )3 نقاط( المركز 
الثالث إذا فاز على ضيفه ريال مدريد )8 نقاط( أو إذا فشل 
غلطة سراي التركي )2( بالفوز على ضيفه سان جرمان)13 

نقطة(.
أما غلطة ســـراي فســـيتأهل بحال فوزه على بطل فرنسا 
وفشـــل بروج بالفوز على ريال، علما بأن األفضلية ال تعود 
له بالمواجهات المباشرة مع بروج بحال تعادلهما بالنقاط.

وفي الثانية، ســـيحتل النجم األحمـــر الصربي )3 نقاط( 
المركز الثالث إذا تفادى الخســـارة على أرض أولمبياكوس 
اليوناني )نقطة(، فيما تقام مباراة هامشية بين المتصدرين بايرن ميونيخ 
)15( وتوتنهام )10( علما بأن األخيرين قاما بتغييرات على صعيد المدربين 

هذا الموسم. 
فقد أقـــال بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش وعين بدال منه مســـاعده هانزي 
فليـــك الذي حقق بداية طيبة قبـــل أن تتدهور نتائجه في الدوري في آخر 
مرحلتين. أما توتنهام فأقال األرجنتيني ماوريســـيو بوتشـــيتينو لتراجع 

نتائجه واستقدم البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حقق معه بداية طيبة.

كوااللمبور / االستقالل:
أســـفرت قرعة دور المجموعات )دور الـ32( من 
دوري أبطال آســـيا لكرة القدم، والتي سحبت، 
في العاصمة الماليزيـــة كوااللمبور، عن وقوع 

الهالل في مجموعة متوازنة.
وجـــاء الهالل في المجموعة الثانية إلى جانب 
شـــباب األهلي دبـــي، وباختاكـــور األوزبكي، 
الهندي،  والمتأهـــل من ملحـــق )تشـــيناي 
والرفاع البحريني، وخراسان اإليراني، والسيلية 

القطري(..
كما أسفرت القرعة عن وقوع السد الذي وصل 

إلى نصف نهائي النسخة الماضية، إلى جانب 
النصر السعودي الذي وصل إلى ربع النهائي، 
ومعهما سباهان أصفهان اإليراني، والمتأهل 
مـــن ملحـــق )العيـــن اإلماراتـــي، بونيودكور 

األوزبكي، الزوراء العراقي(.
وجـــاءت المجموعات األربع لغرب آســـيا على 

النحو التالي:
المجموعة األولى: الوحدة اإلماراتي، الشـــرطة 
العراقي، المتأهل من )أهلي جدة، لوكوموتيف 
األوزبكي، اســـتقلول الطاجيكـــي(، والمتأهل 
من )الفيصلي األردني، الكويت، االســـتقالل 

اإليراني، الريان القطري(
المجموعة الثانية: الهالل الســـعودي، شباب 
األهلي دبي، باختاكور األوزبكي، المتأهل من 
ملحق )تشـــيناي الهندي، الرفـــاع البحريني، 

خراسان اإليراني، السيلية القطري(.
المجموعة الثالثة: التعاون السعودي، الشارقة 

اإلماراتي، الدحيل القطري، بيروزي اإليراني
المجموعـــة الرابعة: الســـد القطـــري، النصر 
الســـعودي، ســـابهان أصفهـــان اإليرانـــي، 
المتأهـــل مـــن ملحـــق )العيـــن اإلماراتـــي، 

بونيودكور األوزبكي، الزوراء العراقي(.

صدام عربي ناري بمجموعات دوري أبطال آسيا

روما/ االستقالل: 
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن حسم إدارة نابولي، مصير المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، 
خالل الساعات القليلة الماضية. وعانى نابولي تحت قيادة أنشيلوتي مؤخًرا، حيث لم ُيحقق أي 
انتصار في آخر 9 مباريات في مختلف المسابقات. وبحسب شبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن 

إدارة نابولي قررت إقالة أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميالن.
ويبدو أن أنشـــيلوتي على علم بهذا القرار، حيث صرح خالل مؤتمر صحفي: »ال أخشـــى وال 
أنزعج من أن يقيلني النادي يوما ما أو أن أرحل. إذا توافرت ظروف معينة، يجب االســـتمرار 

معا، وإال من الصحيح أن ننهي ارتباطنا«.

نابولي يقيل أنشيلوتي 
ويتعاقد مع جاتوزو

صراع قوي على وصافتي المجموعتين الثالثة والرابعة بدوري أبطال أوروبا
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وذكر شـــهود عيان أن المســـتوطنين اقتحموا المسجد 
من جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت اســـتفزازية داخل 

باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
ووفـــرت شـــرطة االحتـــال الحماية الكاملـــة للمتطرف 
غليك وعشرات المستوطنين خال اقتحامهم المسجد 

األقصى من باب المغاربة.
وتزامًنا مع هـــذا االقتحام، اقتحمت عناصر من شـــرطة 
االحتال قبة الصخرة المشرفة باألقصى، ومنعت أعمال 

الترميم بداخلها.
وذكـــرت دائرة األوقاف اإلســـامية بالقدس المحتلة أن 
المتطرف غليك أدى طقوًســـا ورقصـــات تلمودية على 
عتبات األقصى عند باب المغاربـــة من الجهة الخارجية 

بصورة استفزازية.
وأوضحـــت أن 79 متطرًفـــا بينهـــم 20 طالًبـــا يهودًيا 
و"غليـــك" اقتحموا المســـجد األقصـــى، ونظموا جوالت 
اســـتفزازية فـــي باحاته بحراســـة أمنية مشـــددة، كما 

استمعوا إلى شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
وفي الســـياق، أفرجت ســـلطات االحتال اإلسرائيلي 

مســـاء الثاثاء عن فادي عليان أحد حّراس المســـجد 
األقصى المبارك بعد ساعات من اعتقاله، فيما اعتقلت 
قوات االحتال شـــاًبا بمخيم شـــعفاط فـــي المدينة 

المقّدسة.
وأفاد ت مصادر مقدســـية بإفراج ســـلطات االحتال عن 
عليان بشـــرط اإلبعاد عن المسجد ألسبوع، على أن ُيراجع 

جهاز المخابرات قبل انتهاء إبعاده بيوم.
كما اعتقلت قوات االحتال الشـــاب محمد العموري من 

مخيم شعفاط بمدينة.
وال تـــزال تواصل شـــرطة االحتال فـــرض قيودها على 
دخـــول المصليـــن الفلســـطينيين للمســـجد األقصى، 
وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وخاصة النساء 

والشبان.
ويشـــهد المســـجد األقصى يومًيا )عـــدا يومي الجمعة 
والسبت( اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع 
االحتال المختلفة، في وقت تمنع فيه شـــرطة االحتال 

دخول عشرات الرجال والنساء إلى المسجد.
وفي ســـياق منفصل، أجبرت بلدية االحتال اإلسرائيلي 

، المواطن علي جعابيص على هدم منزله في قرية جبل 
المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بيده، بدعوى البناء 

دون ترخيص.
وقـــال المواطن جعابيص: إن بلديـــة االحتال اقتحمت 
منزله في جبل المكبر قبـــل يومين وأمهلته مدة 3 أيام 
فقط لتنفيذ قرار الهدم وتجريف األرض وهدم الســـور 
االســـتنادي المحيط باألرض، وإال ســـيقوم بدفع "أجرة 

الهدم" لطواقم البلدية.
وأضاف أنه شرع بتفكيك المنزل وتفريغه من محتوياته 
تفادًيا لدفع غرامات مالية، الفًتا إلى أنه بنى المنزل قبل 

حوالي 6 أشهر.
وأوضح أن مســـاحة منزله تبلغ 70 متًرا مربًعا، وهو عبارة 
عن غرفة واحـــدة فقط من الخشـــب، ويعيش فيها مع 

أسرته المكونة من 6 أفراد.
ولفـــت جعابيص إلى أن أهالـــي المنطقة قدموا مخطًطا 
لترخيص المنطقة، ورغم ذلـــك تواصل بلدية االحتال 
إصدار أوامـــر هدم لمنشـــآتهم في المنطقـــة، وتقوم 

بتنفيذ القرارات بشكل شبه أسبوعي.

رام الله/ االستقال:
أفـــادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحرريـــن، أمس، بأن 
نحـــو )5000(  اعتقـــال  االحتـــال تواصـــل  ســـلطات 
فلســـطيني/ة في ســـجونها، بينهم نحـــو )200( طفل 

و)38( امرأة.
جـــاء ذلك فـــي بيـــان لهيئة األســـرى بمناســـبة اليوم 
العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان، وأّكدت فيه، أن ســـلطات 
االحتال اإلسرائيلي تنتهك جملة قواعد الحماية التي 
وّفرها القانـــون الدولي للمعتقلين، بمواصلتها العتقال 
العشـــرات من الفلســـطينيين يوميـــًا يرافقها انتهاج 
سياســـات تنكيلية خال عمليـــات االعتقال تصل إلى 

استخدام القوة المفرطة واإلعدام خارج نطاق القانون.
عـــاوة على االســـتمرار في سياســـات اعتقـــال أعضاء 
المجلس التشريعي الســـابقين والمدافعين عن حقوق 
اإلنسان والّصحفيين واالعتقاالت على خلفية النشر عبر 
الفيس بوك، كما ال تســـتثني سلطات االحتال من تلك 

اإلجراءات؛ النساء واألطفال والقاصرين.

االحتـــال  معتقـــات  إدارة  أن   ، الهيئـــة  وأضافـــت 
نفذت سياســـاتها القمعية والهادفة لســـلب األسير 
الفلسطيني والحط من كرامته، وشكلت محّطة التحقيق 
الجولة األولى لتطبيق هذه السياســـات عبر أســـاليب 
التعذيب الجسدي والنفســـي، والتي تبدأ منذ اللحظة 
األولى لزّج األســـير داخل مراكـــز التحقيق والتوقيف، 
كمـــا وتواصل إدارة المعتقات تنفيـــذ عمليات القمع 
والقهر والتنكيل والســـلب على األســـير بعد نقله إلى 
المعتقات المركزية، وتمثلت هذه السياسات: بالعزل، 
وفرض العقوبات المالية، واالعتداء بالضرب المبّرح على 
األسرى خاصة خال عمليات االقتحامات والتفتيشات 
المتكـــررة للزنازين والغرف، ومـــا يرافقها من تخريب 
لمقتنيات األسرى، وحرمان المئات من األسرى من زيارة 
ذويهم لهم تحت الذريعة الدائمة وهو »األمن«، إضافة 
إلى ســـلب األســـير حقه بالعاج والرعاية الصحية عبر 
سياســـة اإلهمال الطبي المتعمد، كما استمرت بنقل 
األســـرى عبر ما تســـمى بعربة »البوسطة« لتشكل كما 

ُيطلق عليها األســـرى، رحلة العذاب المتكررة، الســـيما 
لألسرى المرضى.

وأّكدت الهيئة ، على االنتهاكات الجســـيمة والمنظمة 
لقواعد القانون الدولي التي تمارسها سلطات االحتال 
 المعتقلين الفلسطينيين، واستمرارها في تجاهل 

ّ
بحق

ضمانات المحاكمـــة العادلة التي وّفرها القانون الدولي 
اإلنســـاني وقوانين حقوق اإلنســـان، خصوصًا القواعد 
النموذجيـــة الدنيا لمعاملـــة الســـجناء 1955، وغيرها 
من اإلعانـــات واالتفاقيات الدوليـــة التي تكفل حقوق 

المعتقلين.
وطالبـــت المجتمـــع الدولـــي ، بالتدخـــل العاجـــل وفاء 
اللتزاماتـــه القانونية واألخاقية تجاه الفلســـطينيين، 
وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة االحتال على جرائمه 
اليومية بحق الفلســـطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، 
كما تدعو المســـتويات المحلية واإلقليمية والدولية إلى 
تفعيل الحمات التضامنية مع الفلســـطينيين إلسناد 

قضيتهم.

هيئة األسرى: 5000 أسير في سجون االحتالل

غزة/ االستقال:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشـــهداء واألسرى والجرحى 
أمس، أن األسير المجاهد عمر محمود محمد بسيس )54 عامًا( 
من بلدة شويكة قضاء مدينة طولكرم أنهى سبعة عشر عامًا 
على التوالي في األســـر ويدخل اليوم عامه الثامن عشـــر في 

سجون االحتال الصهيوني.
وأوضحت مهجـــة القدس أن قـــوات االحتـــال الصهيوني 
اعتقلته بتاريخ 2002/12/10م، وصدر بحقه حكمًا بالســـجن 
المؤبـــد بتهمة القيام بأعمـــال مقاومة ضد قـــوات االحتال 
واالنتماء والعضوية في حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن األسير عمر بسيس ولد بتاريخ 1965/04/28م، 

وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، ويقبع حاليًا في سجن رامون.
وأضــافـت مـهــجـة الـقـدس أن األسير المجاهد يحيى خالد 
محمد بـــال )35 عامًا( من مخيم باطة قضـــاء مدينة نابلس 
أنهى ســـتة عشـــر عامًا على التوالي في األسر ويدخل اليوم 

عامه السابع عشر في سجون االحتال الصهيوني.
وأشـــارت مهجة القدس إلى أن قـــوات االحتال الصهيوني 
اعتقلت األســـير يحيى بـــال بتاريـــخ 2003/12/10م، وصدر 
بحقه حكمًا بالسجن )25( عامًا، بتهمة المشاركة في عمليات 

للمقاومة ضد قوات االحتال الصهيوني.
جدير بالذكر أن األسير يحيى بال ولد بتاريخ 1984/02/18 م، 

وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

القدس المحتلة/ االستقال: 
قالـــت قنصليـــة اإلدارة األمريكيـــة في مدينـــة القدس 
المحتلة أمس الثاثاء إن الحكومة األمريكية لم تشـــارك 
في تنظيم أو تمويل المستشـــفى الميداني على الحدود 

الشمالية لقطاع غزة.
وأضافت القنصلية األمريكيـــة في تصريح إلذاعة أجيال 
المحلية، أن »الحكومة األمريكية على علم بإنشاء مؤسسة 
أمريكية خاصة لمستشفى ميداني في القطاع«، موضحة 

أن الحكومة ال عاقة لها بهذا المشروع.
وقالت حركة المقاومة اإلســـامية )حماس( إن إنشـــاء 
المشـــفى الميدانـــي يأتي في إطـــار تفاهمات وقف 

إطاق النار بين فصائل المقاومة واالحتال التي تتم 
بوساطة مصرية أممية، ومن شأنه التخفيف من األزمة 
الصحيـــة التي تفاقمت بفعل الحصار المســـتمر منذ 

13 عامًا.
أما السلطة الفلسطينية فقالت إن من شأنه فصل الضفة 

عن غزة والقضاء على الدولة الفلسطينية.
وتتوســـط القاهرة منذ ســـنوات في ملفات فلســـطينية 
أبرزها وقف إطاق النار بين فصائل المقاومة و«إسرائيل«، 
وما يترتب علـــى ذلك من مطالبات فلســـطينية بضرورة 
إنهاء الحصار اإلســـرائيلي على القطاع لتحسين األوضاع 

المعيشية للسكان.

القدس المحتلة/ االستقال:
استدعت قوات االحتال اإلسرائيلي أمس، سبعة شبان، للتحقيق بعد مداهمة 

منازلهم في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتال اقتحمت البلدة وداهمت عدًدا من منازل 
المواطنين وفتشـــتها، وسّلمت سبعة شبان اســـتدعاءات للتحقيق في مركز 

شرطة صاح الدين بالقدس.
وأوضحت أن الشـــبان هم مؤيد بدر، عيســـى درباس، أحمد محمد درباس، وليد 

عليان، والشقيقان مجد ورشيد درويش، ومحمد رباح عليان.
وكانت قوات االحتال اعتقلت مســـاء االثنين الفتى منتصر ناصر ســـبته )15 

عاًما(، بعد اقتحام منزل  ذويه في شارع الشهيد محمد عبيد في العيسوية.
وتتعرض العيســـوية منذ حزيران/ يونيو الماضي النتهـــاكات واعتداءات من 
االحتال، يتخللها عمليات تنكيل بالســـكان واعتقاالت واستدعاءات، ونصب 
حواجـــز لتفتيش المارة، باإلضافة إلى توزيع أوامر هدم، وذلك ضمن سياســـة 

العقاب التي تفرضها على المقدسيين.

االحتالل يستدعي 7 شبان 
من العيسوية للتحقيق

األسيران عمر بسيس ويحيى بالل يدخالن 
أعوامًا جديدة في سجون االحتالل

القنصلية األمريكية بالقدس: ال عالقة 
لحكومتنا بالمستشفى الميداني في غزة

القدس المحتلة/ االستقال:
أجلت محكمة »إسرائيلية« أمس، النظر في التماس ُمقدم من أسرى من محرري 

صفقة »وفاء األحرار«، المعاد اعتقالهم.
وذكـــرت مصادر مطلعة أن المحكمة العليا لاحتال تؤجل النظر في االلتماس 
الُمقدم باســـم )27( أســـيرًا من محرري صفقة »وفاء األحرار«، المعاد اعتقالهم 

وذلك حتى تاريخ الثاني من يناير العام القادم .
ومن المقرر، أن يتم الترافع خال الجلســـة عن أسيرين كممثلين لباقي األسرى 
)27( للمطالبة باإلفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم، وهما »نائل البرغوثي«، و«نايف  الـ

رضوان«.

نابلس/ االستقال: 
أقدم مستوطنون، أمس الثاثاء، على تسييج أراٍض في قرية بورين جنوب نابلس. 
وقال مســـؤول ملف االستيطان شـــمال الضفة، غســـان دغلس، إن مستوطنين 
يعملون على تســـييج أراٍض جرى تجريفها قبل أيام بالقـــرب من منزل أم أيمن 
صوفـــان جنوب بورين. وأضاف: هناك تخوف من وضع بيوت متنقلة في المكان، 

ما يعني أن المنطقة ستشهد توسعًا جديدًا لمستوطنة »يتسهار«.

نابلس / االستقال:
أفرجت سلطات االحتال أمس، عن األسير المهندس منتصر مصطفى الشنار 
)28 عاما( من مدينة نابلس، بعد أن أمضى تســـعة شهور باالعتقال اإلداري في 

سجن النقب الصحراوي.
واعتقلت قوات االحتال الشـــنار بعد مداهمة منزله بنابلس في شـــهر مارس 
هذا العام، ونقلته للتحقيق بمركز »بتاح تكفا«، ومن ثم حولته لاعتقال اإلداري 
لمدة 6 شـــهور، وقبيل انتهائها تم تجديد اعتقاله لثاثة شهور أخرى. يذكر 
أن الشـــنار أسير سابق لعدة مرات، وأفرج عنه من اعتقاله السابق في أبريل من 

العام الماضي.

جنين/ االستقال:
أصيب، أمس، شـــاب من بلدة عرابة برصاص االحتال اإلســـرائيلي، بالقرب مـــن بوابة جدار الفصل 
العنصري بمحاذاة قرية ظهر العبد جنوب غرب جنين. وذكرت مصادر محلية »، أن الشـــاب المصاب 
هو سيف إياد وجيه العارضة وأصيب بعيار ناري بالقدم، وتم استجوابه من قبل جنود االحتال قبل 
نقله إلى حاجز برطعة العسكري. وأضافت المصادر أنه تم تسليم الشاب العارضة إلى طواقم جمعية 

الهال األحمر الفلسطيني التي نقلته إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان جنين الحكومي .

مستوطنون يسيجون 
أراضي في بورين

إصابة شاب من عرابة 
برصاص االحتالل

تأجيل النظر في التماس )27( 
أسيرًا من صفقة »شاليط«

االحتالل يفرج عن األسير 
الشنار من نابلس

م�ستوطنون يقتحمون ..
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االستقالل/ وكاالت:
يستطيع أكثر من 130 نوعا من الحيوانات الثدّية إيقاف 
الحمل مؤقتا، ويمكن أن يستمر هذا التوقف ألي مدى بين 

يومين وأحد عشر شهرا.
وال يقتصر هـــذا األمر على القلة فقط، فتســـتطيع أغلب 
الحيوانات آكلة اللحـــوم إيقاف الحمل لفترة معينة، وهذا 
يشـــمل الدببة وأغلـــب عجول البحر، بل أيًضـــا العديد من 
القوارض والظبيان وآكل النمل، وفقا لصحيفة »ســـاينس 

ألرت«.
وتهـــدف هذه العمليـــة عند الثديـــات لتحقيق غايتين 
رئيسيتين، األولى هي التزاوج بعد وقت قصير من الوالدة، 

ليكـــون هناك حمـــل احتياطي في حال حدوث شـــيء ما 
للمولـــود الجديد، فإفراز اللبن يحفـــز إيقاف الحمل لفترة 
تســـتمر طوال مدة الرضاعة، ويســـتأنف الحمل مرة أخرى 
بعد ترك الصغير ألمه، والغاية الثانية هي إيقاف الحمل 
كليًا حتى الوقت المناسب »يعتمد ذلك غالبا على الفصل 

السنوي«.
إن فهم الطريقة التـــي توقف فيها الثدييات من حملها 
مؤقًتـــا له تأثير هام علـــى معرفتنا بكيفيـــة إنتاج أجنة 
ســـليمة، فالوقت الذي تدخل فيه األجنة مرحلة البيات هو 
ذات الوقت الذي ُينَقل فيـــه الجنين إلى داخل الرحم في 

عملية اإلخصاب ضمن األنابيب.

القاهرة/ االستقالل:
تتزايد أعداد المصريين الذين يحولون سياراتهم للعمل بنظام الوقود المزدوج 
)الســـائل/الغاز الطبيعي( في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة مالك المركبات 

على استخدام الغاز الطبيعي األرخص، واألكثر نظافة ووفرة.
حولت مصر 300 ألف مركبة، أغلبها ســـيارات أجرة وحافالت ركاب صغيرة، إلى 
العمل بنظام الوقود المزدوج منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وهو جزء 

ضئيل بالنسبة لنحو 11 مليون مركبة مرخصة في مصر حاليا.
لكن الســـلطات تحث مزيدًا من قادة وأصحاب المركبات على اتباع نفس النهج 
من خالل دعم أسعار تحويل المركبات لنظام الوقود المزدوج، وإبقاء سعر الغاز 
الطبيعي المضغوط المستخدم في تزويد السيارات منخفضا، وبناء المزيد من 

محطات تزويد الغاز الطبيعي ومراكز تحويل السيارات.
وقال مسؤوالن في وزارة البترول إن مصر شهدت تحويل نحو 32 ألف مركبة في 

السنة المالية الماضية التي بدأت في تموز 2018 وانتهت في حزيران 2019.
ونقلت رويترز عن المســـؤولين إن المستهدف للسنة المالية الحالية هو 50 ألف 
مركبة. وسجلت مصر تحويل ستة آالف مركبة فقط في العام المالي 2016-2015.

وفي بيان، في نوفمبر الماضي، قالت وزارة البترول، إنه جرى تحويل ما يقرب من 
17 ألف مركبة في األشهر األربعة األولى من السنة المالية الحالية.

وقال المسؤوالن إن عدد السيارات الخاصة التي يجري تحويلها في تزايد. وتأمل 
الســـلطات في أن يؤدي هذا إلى تخفيف وطأة ارتفاع أسعار البنزين والسوالر، 
بعد سلســـلة إجراءات لرفع دعم الوقود، باإلضافـــة إلى تقليل التلوث، وخفض 

فاتورة استيراد الوقود السائل.

مصريون يحولون 
سياراتهم للغاز الطبيعي

االستقالل/ وكاالت:
عـــرض مزاد، فســـتانا مخمليًا باللـــون األزرق الداكن كانت 
األميرة الراحلة ديانا ترتديه عندما رقصت مع الممثل جون 
ترافولتا خالل حفل عشـــاء في البيـــت األبيض عام 1985 
وتتراوح تقديرات ســـعره بيـــن 250 ألفا و300 ألف جنيه 

إسترليني )قرابة 400 ألف دوالر(.
وأفـــادت »رويتـــرز« بأن الفســـتان من تصميـــم فيكتور 
ادلســـتاين وهو أحد أشـــهر فســـاتين األميرة ديانا التي 
توفيت عام 1997، وهو واحد من ثالثة فســـاتين معروضة 
للبيـــع في دار مزادات كيري تيلـــور في لندن ضمن عرض 

بعنوان »شغف الموضة«.

وقالت كيري تيلور صاحبة المزاد لرويترز »كانت هذه هي 
المرة األولى التي تزور فيها ديانا واألمير تشارلز أمريكا بعد 

زواجهما، كانت مناسبة مهمة بالبيت األبيض«.
وأضافـــت »هناك اهتمام كبير في بريطانيا واهتمام كبير 
أيضـــا في أمريكا بالطبع ألن هذا هو فســـتان ديانا الذي ال 

ُينسى في أمريكا«.
وتابعت أن الفستان اشـــتراه في عام 2013 »رجل كان 
يريد إسعاد زوجته« مقابل 200 ألف جنيه إسترليني، 
لكنه ظل محبوســـا فـــي خزانة أغلب الوقـــت منذ ذلك 
الحيـــن وهما اآلن كزوجين يريـــدان أن يعود مرة أخرى 

إلى الساحة العامة«.

حيوانات تستطيع إيقاف الحمل مؤقتًا فستان بقيمة 400 ألف دوالر

نيودلهي/ االستقالل:
دفعته مشاعر الكراهية ضد المسلمين إلى 
مشاركة حشد من المتطرفين الهندوس في 
هدم مســــجد “بابري” التاريخي الشهير في 
مدينة أيوديا الهندية في 6 ديسمبر/ كانون 
األول 1992، لكن بعد أن اعتنق اإلسالم، قام 

ببناء وترميم 90 مسجدا تكفيرا عن فعلته.
إنه بابلير سينغ، الهندوســــي السابق، الذي 
كان أول شــــخص يصعد أعلى قبة مســــجد 
بابري حامال مطرقة في يده وشــــرع في هدمه 

ضمن كثير ممن فعلوا الشيء نفسه.

ولم يكتف ســــينغ بذلك حينهــــا، بل انتزع 
حجرا من أنقاض المسجد ليحتفظ به كتذكار، 

ليشفي غّله وحقده تجاه المسلمين.
وبعــــد فترة قصيرة من هدم المســــجد، راجع 
ســــينغ، وشــــخص آخر من الذين شاركوا في 
تلك العملية، ويدعى يوغيندرا بال، نفسيهما 
وإثر عملية تفكير عميقة اعتنقا اإلسالم بعد 

ستة أشهر من تاريخ عملية الهدم.
وعقب مرور 28 عاما، قام ســــينغ، الذي أصبح 
اســــمه “محمد أمير” بعد اإلســــالم، ببناء 90 
مســــجدا بالفعل من أصل 100 مسجد تعهد 

بتشــــييدها تكفيرا عن مشــــاركته في هدم 
“بابري”.

وقال محمد أمير، إن الكراهية كانت تســــيطر 
عليه عندما شارك في هدم المسجد.

وأضــــاف: “لقد تعهدت وقتهــــا ببناء معبد 
هندوسي باســــم اللورد رام في موقع مسجد 
بابري. وبعد أن أدركت الخطأ، تعهدت بغسل 
خطاياي من خالل بناء 100 مسجد، تم بناء 90 

منها حتى اآلن”.
وأضاف أنــــه كان في المجموعــــة األولى من 
المتطرفين الذين وصلوا إلى مدينة “أيوديا” 

حيث يوجد مســــجد بابري. وقــــال: “وصلت 
مجموعتي إلى هنــــاك في مطلع كانون األول 
/ ديســــمبر وكنت أول من صعــــد فوق القبة 
المطارق  واســــتخدمت  للمســــجد،  المركزية 

إلسقاطها”.
وتابــــع: “بعــــد االنتهاء مــــن المهمــــة، تم 
استقبالنا اســــتقبال األبطال عندما عدنا إلى 

مدينتنا”.
و”لكــــن عندمــــا وصلت إلى المنــــزل”، يقول 

سينغ: “صدمني رد فعل أسرتي”.
وأضــــاف: “لقــــد أدانوني، وهنــــا تبخرت كل 

النشــــوة التي شعرت بها بعد هدم المسجد. 
أدركت أنني فعلت الشيء الخطأ. لقد ضربت 
القانون عــــرض الحائط وانتهكت دســــتور 

الهند”.
وزاد: “عكفــــت على التأمــــل، فاعتقد الناس 
أنني فقدت التــــوازن العقلــــي. أخيرا، قررت 
اعتناق اإلســــالم ليمنحني راحة البال. وعلى 

الفور ، بدأت أشعر بالتحسن”.
واليــــوم، محمد أمير متزوج من امرأة مســــلمة 
ويدير مدرسة لنشر التعاليم اإلسالمية على 

جمهور واسع في مدينة حيدر أباد. 

هندوســي هــدم مسجــدًا.. فبنــى 90 بعــد إسالمــه

مكسيكو/ االستقالل:
اســــتدعت الخارجيــــة المكســــيكية ســــفير البالد لدى 
األرجنتين بعد تقارير تزعم محاولته سرقة كتاب يتناول 
تاريــــخ حياة كازانوفا بقيمة 10 دوالرات من أحد أشــــهر 

المكتبات في العالم.
وأوردت وكالــــة أنباء بلومبرغ األمريكية أن وزير الخارجية 
المكســــيكي مارسيلو إبرارد اســــتدعى السفير أوسكار 
ريــــكاردو فاليرو ريكــــو بيكيرا ، عقــــب تقارير صحافية 
ذكرت أنه حاول ســــرقة كتــــاب بقيمــــة 590 بيزو )10 

دوالرات تقريبا( عن “المستهتر المشهور” الذي يعود 
للقرن الثامن عشر من مكتبة “إل أتينيو” في العاصمة 
األرجنتينيــــة بوينــــس آيرس في نهاية تشــــرين أول/ 

أكتوبر الماضي.
وقــــال إبرارد عبر تغريدة على موقــــع تويتر إنه طلب من 
لجنة األخالقيــــات بالوزارة تحليل االتهــــام الموجه ضد 
الدبلوماســــي البالغ من العمر 76 عامــــا، وإذا ثبت صحة 
فيديو السرقة المزعومة الذي يتم تداوله، فسيتم طرده 

من وظيفته على الفور.

 طوكيو/ االستقالل:
أعلنت شـــركة تشـــغيل مترو األنفاق في غرب اليابان، 
البدء في اختبار اســـتخدام تقنية التعرف على الوجه 

بديال للتذاكر التقليدية.
ونقلت بوابة األهرام اإللكترونية عن شـــركة "أوســـاكا 
متـــرو"، إنها تعتزم إجراء اختبـــارات تجريبية للتقنية 
الجديـــدة، األولـــى من نوعها بين شـــركات تشـــغيل 
القطـــارات في اليابـــان، في الجيل القـــادم من بوابات 

التذاكر.

ومن المنتظـــر أن يتم تمكين الركاب في أوســـاكا من 
الوصول إلـــى بوابات التذاكر من خـــالل نظام التعرف 
على الوجه في حال تم تسجيل صور لوجههم بصورة 
مســـبقة، ومع ذلك، فإن النظام لن يسمح للراكب الذي 
يرتدي قناعا أو الـــذي يغطي إحدى عينيه، بالمرور عبر 

بوابة التذاكر، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو".
يذكر أن الشـــركة تسعى إلى إتاحة نظام التعرف على 
الوجـــه في جميع محطاتها، بحلول عام 2024، ألن هذه 

الخطوة ستعزز راحة الركاب وتقلل من التكاليف.

استدعاء سفير بسبب سرقة كتاباليابان تستغني عن تذاكر المترو بتقنية متطورة
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