
غزة / محمد أبو هويدي:
انتخابات ثالثة في إس���رائيل ُحدد موعدها في الثاني من مارس/

آذار الق���ادم، أك���دت األزمة الت���ي تمر بها تل أبيب بعد فش���ل 
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عّمان/ االستقالل:
سلمت نقابة المهندسين األردنيين مذكرة إلى رئاسة الوزراء 
تطالب فيها بعدم اإلفراج عن المتس���لل اإلس���رائيلي الذي 

دخل أراضي المملكة بشكل غير شرعي، إال بشروط.
وأك����دت »المهندس����ين األردنيي����ن« األربع����اء، أنه����ا طالبت 
في المذك����رة، رئيس الحكوم����ة عمر الرزاز، بع����دم اإلفراج عن 
اإلسرائيلي المتسلل، إال بعد إفراج »إسرائيل« عن كافة األسرى 
األردنيين المعتقلين لديها وكش����ف مصير المفقودين. وقال 

نقيب المهندس����ين األردنيين أحمد سمارة إن »النقابة تابعت 
بقلق بالغ الواقع الذي يعيش����ه األس����رى األردنيون في سجون 
االحت����الل واالنته����اكات الت����ي يتعرضون له����ا«. وأكد »قدرة 
الدبلوماس����ية األردنية عل����ى تحقيق تقدم في ه����ذا الملف، 
خاصة بع����د تمكنها من انتزاع األس����يرين هب����ة اللبدي وعبد 
الرحمن مرعي«. وأشاد المهندس سمارة بالجهود التي بذلتها 
الحكوم����ة في ذلك الملف، مؤكدا أن »قضية األس����رى لم تنته 

بعد، فهناك 23 أسيرا يقبعون إلى اآلن في سجون االحتالل«.

األردن: مطالبات بعدم اإلفراج عن 
المتسلل اإلسرائيلي إال بشروط

النائب الغول: عقبات قادة فتح توحي 
بعدم وجود نية الإجراء االنتخابات

»دعم الصحفيين« تستنكر اعتقال 
صحفيين واحتجاز واستدعاء آخرين

غزة/ االستقالل:
ناقش���ت نقاب���ة الصحفيي���ن واألط���ر والمؤسس���ات الصحفية 
الفلسطينية في غزة، قضية موظفي قناة القدس الفضائية؛ وذلك 

غزة: النقابة واألطر والمؤسسات الصحفية 
تطالب بإنهاء معاناة موظفي قناة القدس

غزة / االستقالل:
استنكرت لجنة دعم الصحفيين استمرار الهجمة االسرائيلية الممنهجة ضد 

الصحفيين ونش����طاء التواصل االجتماعي في القدس والضفة 
المحتلتي����ن، ومواصل����ة االعت����داءات اليومية عل����ى اإلعالميين 

مساِع »إسرائيلية« حثيثة للسيطرة 
على المدينة المقدسة وتهويدها

»التعاون اخلليجي« ُيوؤكد رف�ضه 
لقرار »اإ�ضرائيل« �ضم امل�ضتوطنات

األردن ُيدين استمرار انتهاكات 
االحتــالل بحــق األقصــى

غزة / سماح المبحوح: 
تواص���ل س���لطات االحتالل االس���رائيلي إجراءاته���ا الرامية لتهوي���د المدينة 

المقدسة، بتغيير معالمها االسالمية والمسيحية ، وبناء عشرات 
األنفاق، باإلضافة لبناء المقابر والبؤر االس���تيطانية أس���فل وفي 

عمان / االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية استمرار االنتهاكات 

اإلس���رائيلية المتواصلة بحق المس���جد األقصى المبارك، 
والتي كان آخرها أداء أحد أعضاء الكنيس���ت الس���ابقين 

81 يومًا على إضراب األسير زهران رفضًا العتقاله اإلداري

األسرى للدراسات: 2019 عام 
»االنتصار والشهادة  في السجون«

رام الله / االستقالل:
دخل األس���ير أحمد زه���ران أمس يوم���ه ال�81 في 
إضراب���ه المفت���وح عن الطع���ام، رفض���ًا العتقاله 

اإلداري، وس���ط أوض���اع صحية خطي���رة يواجهها 
في مستش���فى »كابالن« اإلسرائيلي. وأوضح نادي 
األس���ير في بيان له أن اس���تمرار إضراب األس���ير 

زهران يأتي مع استمرار االحتالل رفض االستجابة 
لمطالبه، ومماطلته المتعمدة في طرح 
حلول جّدية لقضيته، بهدف إيصاله 

رام الله/ االستقالل:
أطلق مركز األسرى للدراس���ات يوم أمس، على العام 2019 بعام »االنتصار في 

أعقاب انتص���ار عدد كبير من األس���رى اإلداريي���ن في معارك 
االض���راب المفتوح عن الطعام لعش���رات األي���ام في مواجهة 

الكيان باتجاه انتخابات ثالثة.. 
وتوقعات باستمرار أزمته الداخلية

»بت�ضيلم«: ال توجد �ضحّية فل�ضطينية
 تعجز »اإ�ضرائيل« عن طم�س اجلرمية بحقها

غزة/ االستقالل:
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى و كسر الحصار يوم أمس، 

جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة. وأكدت 
الهيئ���ة على المش���اركة في جمعة "تجدي���د التفويض لوكالة 

»هيئة العودة« تدعو للمشاركة في 
جمعة »تجديد التفويض لوكالة الغوث«

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي وقطعان  صّعدت 
المس���توطنين من اعتداءاتها بحق الفلسطينيين 
وممتلكاته���م ف���ي الضف���ة الغربي���ة والق���دس 

المحتلتي���ن، بالتزامن مع مواصلة المس���توطنين 
اقتحام المس���جد األقصى المبارك. فقد اقتحمت 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء األربعاء، مدينة 
البي���رة، وتمركزت ف���ي منطقة الخدم���ات الطبية، 

م���ا أدى الندالع مواجه���ات دون أن يبلغ عن وقوع 
إصاب���ات. فيم���ا اعتقلت ق���وات االحت���الل أمس، 

المواطن���ة زكي���ة علي حس���ين )30 
عاما( من قرية بيت دقو ش���مال غرب 

االحتالل يصعد من اعتداءاته بالضفة 
والمستوطنون يواصلون »تدنيس« األقصى

مواجهات بالقدس والبيرة .. عبر شبكة طويلة من األنفاق والحفريات

قو�ت �لحتالل خالل �قتحامها باحات �مل�صجد �لأق�صى �أم�س      ) وفا (
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  دولة فل�سطني 
  ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة دير البلح ال�سرعية 

مذكرة حلف ميني �شرعية 
 �شادرة عن حمكمة دير البلح ال�شرعية 

إلى المدعى عليه ســــاهر سميح عبد الحافظ موسى من السوافير وسكان غزة سابقا 
وســــكان االمارات حاليا ومجهــــول محل االقامة فيها حاليــــا يقتضي حضورك إلى 
محكمة دير البلح الشــــرعية يوم الثالثاء الموافق 14-1-2020 الساعة الثامنة صباحا 
في القضية أســــاس 2019/397 وموضوعها تفريق للضرر من الشــــقاق والنزاع من 
المدعية / ميســــاء خليل عبد الهادي عثمان من الســــوافير وسكان دير البلح التالي 
نصهــــا  " واللــــه العظيم المنتقم الجبار انني زوج وغير داخــــل و المختلى بها خلوة 
صحيحة شرعية وال تزال الزوجية الصحيحة قائمة حتى األن وأنه ال صحة لما ادعته 
المدعية من انني اسأت للمدعية ميساء المذكورة اساءة بالغة بقولي لها يا كلبة يا 
وســــخة وانت مش مربية وقولي لها بأنني سأقوم بتعليقها وأني لن اطلقك حتى ال 
أخســــر مصاري وتارة أشتمها واشتم أهلها وقولي لها بدناش اياكم والبدنا نسبكم  
و ال صحة من انني قمت بالتهجم عليها وضربها في المنزل الكائن في السادس من 
أكتوبر الحي الثاني مجاورة رقم 4 - ۱۰۷۲ وال صحة من أنني لم أزور المدعية من تاريخ 
2018/7/24م وال صحة من أن الحياة قد استحالت بيننا وال صحة من أن المدعية قد 
تضررت من هي االســــاءة القولية والفعلية وال صحة من انه في يوم 2019/5/30 قد 
قمــــت باالتصال بها وقولي لها راح اخليك معلقة طوال حياتك وما راح اطلقك حلفا 
شــــرعيا وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكياًل عنك يجر بحقك المقتضي 

الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/11م

 قا�سي دير البلح ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اخطار لتنفيذ حكم �شادر عن

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة 
في القضية التنفيذية رقم 11348 / 2019

إلى المنفذ ضدهم/1- إبراهيم خميس محمد المغربي 2-أدهم خميس محمد 
المغربـــي 3- مي خميس محمد المغربي 4- كوكـــب عبد القادر أحمد الجربي 
5-خطاب عمر محمد المغربي 6- روان عمر محمد المغربي 7- أسمهان موسى 
إبراهيـــم المغربي 8- رندة عمر محمد المغربي 9- رنا عمر محمد المغربي 10- 
رانية عمر محمد المغربي 11- أحمد محمد إبراهيم المغربي 12-عزة يوســـف 
محمد المغربي 13- فريال محمد إبراهيم المغربي 14- حورية إبراهيم محمد 
المغربي 15- كوكب إبراهيم محمـــد المغربي 16-محمد نمر/ إبراهيم محمد 
المغربي 17- بيان إبراهيم محمد المغربي 18-محمد إبراهيم محمد المغربي 
19-إســـماعيل إبراهيم محمد المغربي 20-حاتم سويلم محمود وفائي 21-

أحمد إبراهيم نمر أبو شليح 22-داليا إبراهيم نمر أبو شليح 23-محمد إبراهيم 
نمر أبو شليح 24- عماد إبراهيم محمد المغربي

طبقـــًا للحكـــم الصادر ضدكم من محكمـــة بداية غزة فـــي القضية رقم 
1010 / 2018 والصـــادر بتاريخ 2019/5/2 لصالـــح طالب التنفيذ/ رامي 
إبراهيم موســـى المغربي والقاضي باثبات صحة عقد االتفاق على البيع 
المحـــرر بتاريخ 2016/5/29م المرفق األول فـــي المبرز م/2 عدد 55 لذلك 
عليكم تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 1010 / 2018. لذلك عليك 
الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين وإذا لم تحضر خالل المدة 
المذكـــورة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم تباشـــر دائرة التنفيذ 

إجراءات التنفيذ الجبري. التاريخ: 2019/10/9م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة / اأ. رامي �سلوحة

دولة فل�سطني 
لدى حمكمة بداية  خان يون�س 

ب�سفتها ال�ستئنافية
يف ال�ستئناف املدين  رقم 18/329

يف الطلب رقم 19/896
يف الق�سية رقم 2009/316

المستأنف  / محمد سامح محسن كساب –  من  خان يونس 
وكيله المحامي / ناهض حلمي السقا 

المستأنف ضده / عبد الرحمن محمد عبد الكريم السطري من رفح حي الشابورة  – مجهول محل االقامة    
مذكرة حضور بالنشر المستبدل    في االستئناف المدني رقم 2018/329
في الطلب المدني رقم  2019/896  الى المستأنف ضده المذكورة أعاله ...

بمـــا أن المســـتأنف المذكور أعاله قـــد تقدم باالســـتئناف المدني رقم 
2018/329 لهـــذه المحكمـــة  لذلـــك يقتضى عليك الحضـــور الى هذه 
المحكمة الستالم نسخة عن الئحة االستئناف المحفوظة لك قلم المحكمة 

وتقديم جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يحق للمستأنف السير  في 
االســـتئناف  باعتبارك حاضر حســـب االصول . علما بأنه قد تحدد جلسة 

األحد الموافق 2020/2/9 لنظر في االستئناف  حرر في 2018/12/5م

رئي�س قلم حمكمة بداية  خان يون�س 
 اأكرم اأبو طعيمه                                                                                          

القدس المحتلة/ االستقالل:
 قـــال مدير عـــام مركـــز المعلومات اإلســـرائيلي 
لحقوق اإلنســـان في األراضي المحتلة )بتســـيلم( 
حجاي العاد، إن "إســـرائيل" وأجهزتها التنفيذية 
و"األمنيـــة" تحتـــرف التضليل وطمـــس الحقائق 
والتورية والكذب، ليفلـــت المتوّرطون من العقاب 

ويحرم الضحايا من حّقهم في التعويض.
وأوضح العاد في بيان أصدرته "بتســـيلم" لمناسبة 
الذكرى الـ30 إلنشـــاء المركز، األربعـــاء، أن "وظيفة 
جهاز تطبيـــق القانون العســـكرّي، التحقيق في 
أحداث عينّيـــة، والتركيـــز على المســـؤولين في 
المناصب الدنيا وشـــبهة التصّرف خالًفا لألوامر، ما 
يعني أن الجهاز ال يفحص مدى قانونّية التعليمات 
التي صدرت للجنود، وال يحقق مع من صاغوا األوامر 
ومـــن صادقوا عليهـــا وال ينظر في مســـؤولّية من 
وضعوا السياســـة، وحيث إنه ال يوجـــد جهاز آخر 
يحقـــق، يصبح جميع المســـؤولين عن هذه األوامر 

معفّيين سلفًا من المسؤولّية".
وقال "على مدار ثالثين عاما من العمل منذ انطالقة 
المركز، تعلمنا أنه ال توجد ضحّية فلسطينّية يعجز 
جهـــاز الطمس اإلســـرائيلّي عن طمـــس الجريمة 
بحقها بموهبة فّذة، وكنا كلما باشرنا التحقيق في 

قضية، لم نعثر على الملّف، فالفاعل مجهول".
وتابـــع: "يـــكاد ال يوجـــد جانـــب واحد فـــي حياة 
الفلســـطينّيين ال تخضغـــه "إســـرائيل" بشـــكل 
الهندســـة  أّن  وتعّلمنـــا  ألوامرهـــا،  تعســـفي 
الديمغرافّية للحّيز يمكن أن تكون سياسة حكومّية 
رســـمّية، وأّن الفلســـطينّي قد يخلد إلى الّنوم لياًل 
وينهض صباحًا ليجد جـــدارا قد نصب بينه وبين 
مدينته، وقد يفتح عينيه على جنود يقفون وسط 
غرفة نومه ثّم يأمرونه أن يوقظ أطفاله من نومهم، 
وأّن الفلســـطينية قد تســـتيقظ مـــن نومها على 

صواريخ إسرائيلّية تسحق منزلها وأسرتها".
ولفت العاد "تعلمنا أن العالم لن يوقف "إسرائيل" 

عّما تفعله إذا فعلت ذلك بما يكفي من التدّرج، وإذا 
تذرعت باألمن وبمعاداة الســـامّية، لكن هناك أمورا 
أخرى تعلمناها وهي أّن الفلسطينيين متشبثون 
بالحياة ومتمســـكون باألرض، وأّن توقنا اإلنسانّي 
للعدالة لم ولن يخبو حّتى بعد إدراك انعدام فرص 
تحقيقها، وأن "إسرائيل" تستطيع محاولة طمس 
الحقائق وإســـكات الّنقد، لكن الصحوة واالعتراف 
بالواقـــع آتيـــان ال محالة، وأن اليوم الذي ســـيدرك 
فيه العالم بـــأن االحتالل ال يمكـــن إزالته بتوجيه 
المناشـــدات المهذبـــة إلى المحتل وإنمـــا بالعزم 

والخطوات الدولّية الحاسمة قادم ال محالة".
وقال "تعلمنا أنه يمكن مليـــون مّرة القول إّن هذه 
األراضي ليســـت محتلة، وإن المستوطنات شرعية، 
وإن غزة ليســـت محاصرة، وإنه ال يوجد شيء اسمه 
شـــعب فلسطيني، لكن الشـــرب من بئر األكاذيب 

هذه ال يغّير الواقع".
وتابع: "آالف الضحايا وثقت بتسيلم جرائم قتلهم، 

آالف الملفات بأســـماء القتلـــى والجرحى واالعتداء 
بالضرب والتنكيل، جميعها مطموسة جّيًدا على يد 
أجهزة الّدولة االســـرائيلية، أجهزة مطيعة ومدّربة 
جّيـــًدا للقيام بهـــذه المهّمة". وبين أن "سياســـة 
اسرائيل بخصوص المســـاءلة والمحاسبة تختلف 
ا، والهدف منها إبقـــاء الّدولة ومن يعملون  جوهرّيً
نيابة عنها بمنأى عن دفع أّي ثمن لقاء الُعنف الذي 
مارســـوه، ومع ذلك ال تعترف اسرائيل أّن هذا هو 
نهجها، بل تزعم أنها تتصّرف وفًقا ألحكام القانون 
الدولـــّي". ويبّين فحص أداء "جهاز تطبيق القانون 
العسكرّي"، وفقا لبيان "بتسيلم"، أن الجهاز "يفشل 
حتـــى في تنفيذ المهّمة المحـــدودة التي أنيطت 
به، وفي كثير من الحاالت تقّرر النيابة العســـكرّية 
عـــدم فتح تحقيق جنائـــّي وتعّلل قرارهـــا أحياًنا 
بـعدم وقوع المخالفة، بحجة أن قتل الفلسطينيين 
جرى ضمن عمليات قتالّيـــة، ما يمنح الجنود إعفاًء 
من التحقيقات الجنائّية، وفي حال باشـــرت وحدة 

التحقيقات في الشرطة العسكرّية التحقيق فإّنها 
تديره بشكل ســـطحّي ودون أّي سعٍي جدّي لَسبر 

غور الحقيقة".
وأوضحت "بتســـيلم" في بيانها، أن "الفلســـطيني 
ال يمكنه تقديم شـــكوى أو شـــهادة أمام الجهاز 
المذكـــور، كما تدوم معالجة كّل شـــكوى ألشـــهر 
طويلـــة وحتـــى ســـنوات، وخاللها يكـــون الجنود 
المشتكى عليهم قد سّرحوا من الخدمة وال يسري 

عليهم القانون العسكري".
وقالت إن "المؤسسة قدمت منذ عام 2000 إلى عام 
2015، 739 حالة وقع فيها فلسطينيون من سّكان 
المناطق المحتّلة ضحايا انتهاكات ارتكبها عناصر 
قّوات األمـــن، وفي ُربع من هذه الحـــاالت لم تفتح 
النيابة العسكرّية ملف تحقيق أصال. وفي نصفها 
تقريًبا أغلق ملف التحقيق دون التوصل إلى شيء، 
وفقط فـــي 25 حالة تّم تقديم لوائـــح اّتهام ضّد 

الجنود المتوّرطين في مخالفات هامشية".

»بتسيلم«: ال توجد ضحّية فلسطينية تعجز »إسرائيل« عن طمس الجريمة بحقها

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ضياء احمد شحده الخالدي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804588135  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى و كسر الحصار يوم أمس، 

جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة.
وأكدت الهيئة على المشـــاركة في جمعـــة "تجديد التفويض لوكالة 
الغوث وتشـــغيل الالجئين "األونروا"، وذلك على أرض مخيمات العودة 
شـــرق قطاع غزة ، بعد عصر يوم الجمعة مباشـــرة ، الخامس عشـــر من 

ديسمبر.
وشـــددت الهيئة على ضرورة اســـتمرار عمل "األونروا" لحيـــن عودة الالجئين 

الفلسطينيين إلى ديارهم التي هّجروا منها.

غزة/ االستقالل:
أعلن التجمع اإلســـالمي لعمال فلســـطين فـــي االتحاد 
اإلسالمي للنقابات، عن استنكاره الشديد إلقدام السلطة 
الفلســـطينية ممثلة بـــوزارة التنميـــة االجتماعية، على 
قطع وحجب مخصصات دفعة جديدة وكبيرة من األســـر 
المستفيدة من برنامج األسر الفقيرة في قطاع غزة، والذي 
يأتي بعد ســـاعات من إعالن االتحاد األوروبي عن تقديم 
10 ماليين يورو لدعـــم برنامج التحويالت النقدية التابع 

للوزارة.

وأكد التجمع اإلســـالمي في بيان له تلقت "االســـتقالل" 
نســـخة عنه األربعاء، علـــى أن معظم الحـــاالت التي تم 
اســـتهدافها بالحجب وقطع المخصصات مؤخرا، تنتمي 
إلى فئة المرضـــى وذوي االحتياجـــات الخاصة، ما يضع 
عالمات اســـتفهام كبيرة حول السياسة التي تنتهجها 
الـــوزارة تجاه غزة عموما وشـــريحة الفقـــراء والمحتاجين 

بشكل خاص.
وشـــدد "على ضرورة تجنيب شـــريحة المعوزين واألسر 
المســـتورة والمتعففة من تبعات االنقســـام السياسي 

المرير الذي يعصـــف بقضيتنا"، مطالبا الـــوزارة في رام 
اللـــه "بالتراجع عن قراراتها الخاطئة والمجحفة بحق تلك 
الشـــريحة العزيزة والكريمة من أبناء شعبنا، والعمل على 
إعادة صرف تلك المخصصات على مســـتحقيها بعيدا 
عن أي اعتبارات سياســـية وحزبيـــة". كما وطالب التجمع 
اإلسالمي لعمال فلسطين رئيس الحكومة د.محمد اشتية 
بالتدخل وبشكل عاجل، من أجل وضع حّد لتلك الجريمة 
التي اســـتهدفت األسر المتعففة في غزة، والتي تحارب 

اآلن في لقمة عيش أطفالها وأبنائها.

التجمع اإلسالمي لعمال فلسطين يستنكر إقدام 
السلطة على حجب مخصصات أسر فقيرة بغزة

»هيئة العودة« تدعو للمشاركة في 
جمعة »تجديد التفويض لوكالة الغوث«
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األمين العام للهيئة االســـامية المسيحية، 
حنا عيســـى، أكد على وجود مساِع إسرائيلية 
حثيثة للســـيطرة على المدينة المقدسة من 
خال الحفريـــات واألنفاق التـــي تتم تحت 
األرض، ومن خال إقامـــة مقابر فوق األرض، 
مشددًا على هدف "إسرائيل" لطمس الهوية 
العربية المســـيحية واالسامية، واستحداث 
الطابع اليهودي، باإلضافة إلقامة ما يســـمى 

بالقدس الكبرى.
وأشار عيسى خال حديثه لـ"االستقال" إلى 
وجـــود 104 حفريات أســـفل مدينة القدس 
المحتلة، منهـــا 22 حفرية فاعلة وناشـــطة 
يتـــم العمل فيهـــا الســـتكمال المخططات 
التهويديـــة للمدينـــة والمعالم االســـامية 

المسيحية هناك.
وأوضـــح أن "مـــن ضمـــن الحفريـــات الـ 22 
الفاعلية منها 4 حفريات تتم تحت المسجد 
األقصـــى، و5 في بلدة ســـلوان و5 أخرى في 
البلدة القديمة، باإلضافة إلى 8 حفريات تتم 

في مواقع متفرقة". 
وبيـــن أن "57 حفرية منهـــا 28 نفق تخترق 
المسجد األقصى تجرى على عمق 20م، فيما 
يتم العمـــل على بناء نفقيـــن آخرين، يمتد 
األول من حائط البراق تجاه المدرسة العمرية 
بالحي االســـامي، واآلخر من الحي اإلسامي 

تجاه الحائط الغربي للمسجد األقصى".
وحّذر عيســـى من وجـــود مدينة كاملة تحت 
المســـجد األقصى  وقاعات تتسع لحوالي 5 
آالف شخص، الفتا إلى وجود  29 مستوطنة 
فـــي القدس، منهـــا 15 في الجزء الشـــرقي 

والباقي في الجزء الغربي.

ولفت إلـــى أن "إســـرائيل" افتتحـــت مقبرة 
ضخمة على مشـــارف القدس تمتد من جبل 
الزيتون وحتى بلدة سلوان، وتبلغ مساحتها 
أكثر مـــن 1600 متـــر مربع بعمـــق 50 مترا 
وتتســـع ألكثر من 24 ألف قبـــر بتكلفة 90 

مليون دوالر.

خطر على املدينة و�سكانها 
بـــدوره، رأى عبـــد العظيـــم ســـلهب رئيس 
مجلـــس األوقاف فـــي القـــدس المحتلة أن 
االحتال االسرائيلي يسعى جاهدًا لتهويد 
مدينة القدس المحتلة، وينفق لذلك مايين 
الـــدوالرات لتغيـــر معالم المدينـــة وتغيير 

أســـماء شـــوارعها وأحيائها، وغير ذلك من 
األســـاليب العدوانية، إذ عمـــل على تهويد 
%57 مـــن المســـاحة االجماليـــة للمدينـــة 
المقدســـة البالغة 125،165م2، الفتا إلى أن 
الحفريـــات والمخططات االســـتيطانية التي 
تتم بالمدينة المقدسة تشكل خطرا حقيقيا 

على المدينة وسكانها. 
وقال سلهب لـ"االســـتقال " إنه "على الرغم 
من وضع المدينة المقدسة على قائمة التراث 
العالمي منـــذ العـــام 1981 م ، وعلى قائمة 
التراث المهـــدد بالخطر منذ العام 1982 من 
الحكومة األردنية، إال أن االحتال االسرائيلي 

ماض في مخططاته التهويدية ". 
وأضاف، "يســـعى االحتال االســـرائيلي من 
الحفريات االســـرائيلية التـــي تتم بالمدينة 
المقدسة ومحيط المســـجد األقصى وأسفل 
جدرانه ، لتزييف الحقائق التاريخية وتدمير 

المعالم االسامية والمسيحية". 
وناشد المؤسســـات الدولية خاصة اليونسكو 
بالقيام بواجبها تجاه مدينة القدس المحتلة 
وسكانها بتوفير الحماية واألمن والحفاظ على 
التراث والمعالم التاريخية فيها مطالبا العرب 
والمسلمين بعدم ترك أهل القدس والمدينة 
المقدســـة لوحدهم يواجهون الخطر المحدق 

بهم من االحتال االسرائيلي.

عبر شبكة طويلة من األنفاق والحفريات

مساٍع »إسرائيلية« حثيثة للسيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها
غزة / �سماح املبحوح: 

توا�سل �سلطات االحتالل اال�سرائيلي اإجراءاتها الرامية 
اال�سللالمية  معاملهللا  بتغيللر  املقد�سللة،  املدينللة  لتهويللد 
وامل�سلليحية ، وبنللاء ع�سللرات االأنفللاق، باالإ�سللافة لبنللاء 

املقابللر والبللوؤر اال�سللتيطانية اأ�سللفل ويف حميللط امل�سللجد 
االأق�سى.  وعلى مدار �سنوات االحتالل االإ�سرائيلي ملدينة 
القد�للس منذ العللام 1967، مل تتوقف خمتلف املوؤ�س�سللات 
واالأذرع املدنية والع�سللكرية االإ�سللرائيلية عن ممار�سللاتها 

واإجراءاتهللا الهادفللة اإىل تهويد املدينة املقد�سللة وتغير 
طابعها العربي واالإ�سالمي، م�سّخرة لذلك كل اأ�سكال الدعم 
املادي واملعنوي وال�سيا�سي للم�ستوطنني، مقابل اال�سطهاد 

والتنكيل والقيود امل�سددة على املواطنني املقد�سيني.

الرياض / االستقال:
أكد المجلـــس األعلى لمجلس التعاون لـــدول الخليج العربية رفضه لتوجه الحكومة اإلســـرائيلية لضم 
المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في مخالفة صريحة لميثاق وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، 

بما فيها قرار مجلس األمن رقم 2334 لعام 2016.
وشـــدد المجلس في البيان الختامي الذي أصدره في دورته األربعين، على مواقف دول المجلس الثابتة 
من القضية الفلســـطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين األولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب 
الفلســـطيني على جميع األراضي المحتلة منذ يونيو 1967، وتأســـيس الدولة الفلســـطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس.
كما شدد على مواقف دول المجلس الثابتة حيال عودة الاجئين وفق مبادرة السام العربية والمرجعيات 

الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد مركزية القضية الفلســـطينية، وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك األسس.
وقال المجلس األعلى إن السياسة اإلسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين 

الفلسطينيين تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسام الدائم.
وأكـــد بيان وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلســـامي الذي عقـــد في جدة تموز/ يوليو 
2019، والـــذي عبر عن القلق من اســـتمرار محاوالت تغيير الوضع التاريخـــي والقانوني لمدينة القدس 
المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماســـية لبعض الدول إليها، وإدانتـــه أية مواقف وإجراءات وقرارات ترمي 

إلى تغيير وضع القدس.
وأدان العدوان اإلســـرائيلي على قطاع غزة والذي أســـفر عن استشـــهاد وإصابة العشرات من 
الفلســـطينيين األبرياء واستهداف المنشآت الســـكنية واألراضي الزراعية والمواقع األمنية، 
مطالًبا المجتمع الدولي بتحمل مســـؤولياته بهذا الشـــأن. ورحب باإلجماع الدولي بالتصويت 
على قرار تجديد والية وكالة غوث وتشـــغيل الاجئين الفلســـطينيين )أونروا( لثاث سنوات. 
واعتبر ذلك التزاًما وإجماًعا دولًيا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق الاجئين بالعودة 

إلى ديارهم.
وأشـــاد بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشـــطة الوكالة، مطالًبا المجتمع الدولي 

باستمرار زيادة تقديم الدعم للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة الاجئين الفلسطينيين.

القاهرة / االستقال:
أكـــدت جامعة الـــدول العربيـــة أن زيارة 
بولســـونارو  إدواردو  البرازيلـــي  النائـــب 
لمســـتوطنة "بســـاغوت" المقامـــة علـــى 
الغربية  الفلســـطينية بالضفة  األراضـــي 
المحتلة، ُتعـــّد انتهاًكا لقواعـــد القانون 

الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحـــذرت الجامعـــة في بيـــان صحفي من 
أن مثل هذه الخطوات ســـتؤثر سلًبا على 
البرازيل  العربيـــة مع جمهوريـــة  العاقة 

االتحادية.
وقـــال األميـــن العام المســـاعد لشـــؤون 
المحتلة  العربيـــة  واألراضـــي  فلســـطين 
بالجامعة سعيد أبو علي إننا "نتابع بأسف 

البرازيلي بزيارة  النائـــب  وباســـتياء قيام 
مستوطنة إســـرائيلية مقامة على األرض 
الفلســـطينية، بُصحبة وفد برلماني ممثًا 

عن السلطة التشريعية في البرازيل".
وأعـــرب عن قلقـــه "إزاء هـــذا العمل الذي 
يشـــكل انحراًفـــا واضًحـــا فـــي المواقف 
البرازيليـــة التاريخية في االلتزام بالقانون 
الدولي والشـــرعية الدوليـــة ودعم حقوق 
الشعب الفلسطيني، وخرًقا صريًحا لمبادئ 
القانون الدولي وقـــرارات الجمعية العامة 
لألمم المتحـــدة وقرار مجلـــس األمن رقم 

2334 بشأن رفض االستيطان.
وأكد أن "مثـــل هذه الخطوات المؤســـفة 
من شـــأنها تشـــجيع ســـلطات االحتال 

علـــى االســـتمرار في التوســـع فـــي بناء 
المســـتوطنات، وعلى مزيٍد من ممارســـة 
العنـــف والوحشـــية ضـــد أبناء الشـــعب 
الفلســـطيني، وأن تقوض أي احتمال ولو 
ضئيل، لتحقيق الســـام العـــادل القائم 
علـــى إنهـــاء االحتـــال في المســـتقبل 
القريب". وأشـــار إلـــى أن الجامعة تهيب 
بحكومة البرازيل تـــدارك مضاعفات هذه 
الخطـــوة وتأثيرهـــا على مواصلة ســـابق 
التقليدي وثوابت مواقفها بشـــأن  دورها 
المشروعة  والحقوق  الفلسطينية  القضية 
للســـلم  دعًمـــا  الفلســـطيني،  للشـــعب 
واألمن واالســـتقرار في المنطقة وللعدالة 

والشرعية الدولية.

عمان / االستقال:
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 
االنتهـــاكات  اســـتمرار  األردنيـــة 
اإلســـرائيلية المتواصلة بحق المســـجد 
األقصى المبـــارك، والتي كان آخرها أداء 
أحد أعضاء الكنيســـت السابقين يرافقه 
متطرفون طقوًسا دينية على مدخل باب 

المغاربة، ثم اقتحام المسجد.
وأكـــد الناطق الرســـمي باســـم الـــوزارة 
الســـفير ضيف الله الفايـــز رفض هذه 
االنتهاكات التي تمثل استفزاًزا لمشاعر 
المســـلمين فـــي جميـــع أنحـــاء العالم، 
بصفتها  »إسرائيل«  اللتزامات  وانتهاًكا 
القـــوة القائمة باالحتال وفًقـــا للقانون 

الدولي.
وحـــذر الفايز مـــن مغبة اســـتمرار هذه 
االنتهـــاكات، مطالًبا بوقفهـــا وباحترام 

الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وشدد على أن المســـجد األقصى بكامل 
مســـاحته البالغة 144 دونًمـــا هو مكان 

عبادة للمسلمين فقط.

»التعاون الخليجي« ُيؤكد رفضه 
لقرار »إسرائيل« ضم المستوطنات

الجامعة العربية: زيارة نائب برازيلي 
لمستوطنة بالضفة انتهاك للقانون الدولي

األردن ُيدين استمرار انتهاكات االحتالل بحق األقصى
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اإعادة اإعالن عطاء بالظرف املختوم �صادر عن بلدية الربيج
ب�صاأن تلزمي �صوق الربيج العمومي للعام 2020   

 تعلن بلدية البريج عن إعادة إعالن تلزيم سوق البريج العمومي األسبوعي 
" البســـطات "  بطريق الظرف المختوم لمدة ســـنة ميالدية كاملة تبدأ من 
تاريخ 2020/1/1 و تنتهي بتاريخ 2020/12/31  و ذلك حسب شروط الئحة 
المزايدة المرفقة بنموذج العطاء التـــي يمكن الحصول عليها من البلدية 

خالل ساعات الدوام الرسمي وفقًا للشروط التالية:
1-يرفق كل مزاود تأمينا ابتدائيا و قدره ) 50.000 شـــيكل ( خمسون الف 
شيكل اما نقدًا أو بموجب شيك بنكي مصدق الدفع أو بموجب كفالة بنكية 
سارية المفعول لمدة أسبوعين من يوم تاريخ فتح المظاريف حيث ال تقبل 

الشيكات الشخصية الخاصة أو شيكات الشركات.
2- يجب أال تقل األســــعار المقدمة للمشــــاركة بالعطاء عن ) 000.160 شــــيكل ( مائة 
وستين الف شيكل كحد أدنى ، و لن يلتفت للعطاءات التي تحمل قيمة أقل من ذلك .

3-  يدفع من يرســـو عليه المزاد قيمة مبلغ التلزيم كاملة و نقدًا خالل 24 ساعة 
من تاريخ رســـو المزاد عليه ، و في حالة عدم التسديد خالل المدة المحددة يحق 

للبلدية مصادرة التأمين المدفوع كاماًل و لها أن تحيل السوق لغيره .
4- يتوجب على ملتزم الســـوق التقيد  بجباية الرسوم المدرجة في الئحة 

المزايدة طبقًا لنظام تلزيم السوق المرفق بالعطاء .
5-  يلتزم كل مزاود بعدم المطالبة بالتأمين المدفوع لمدة أسبوع من تاريخ 

رسو المزاد لحين االنتهاء من إجراءات التعاقد على من يرسو عليه المزاد. 
6- أجور اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه المزاد .

7- ســـتجري جلســـة فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق 2019/12/17 في مقر البلدية في 
تمام الساعة ) 00 : 12  ( الثانية عشر ظهرًا و لن يلتفت ألي عطاء يرد بعد الساعة12  ظهرًا .

8- يمكن الحصول على كراس الشـــروط " الئحة المزايدة " و نموذج العطاء 
من البلدية اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 2019/12/12 . لقاء مبلغ 

غير مسترد و قدره ) 150 شيكل (
9- علـــى كل مزايد أن يلتزم بتوقيع الئحة المزايدة وكذلك النموذج المعد 

للعطاء حسب ما هو مبين و مطلوب بالالئحة.
10- من حق البلدية إلغاء المزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب.

11- البلدية غير ملزمة بأي عرض و لها أن تحيل السوق على أفضل العروض 
و ليس بالضرورة أعالها .

 رئي�س بلـدية البــــريج
اأ. حممود حممد عي�سى

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات )592/ 2019(
يعلن للعموم انـــه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
شاهر هاني محمود عكيلة من سكان غزة هوية رقم 900597998 بصفته 
وكيال عن: سائدة سعيد توفيق عكيلة ورهيفه محمد راسم محمود عكيلة 

بموجب وكالة رقم: 669 / 2011 الصادرة عن غزة + 835 / 2011 غزة
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعـــة 727 قســـيمة 268 المدينة غزة الدرج + قطعة 144 قســـيمة 87 
المدينة دير البلح

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســـوف يتم البدء في إجراءات فتـــح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  11/ 12/ 2019م

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

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات )590/ 2019(
يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
محمود صائب مصطفى الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 802523795 
بصفته وكيال عن: "محمود عادل" مصطفى حسن الفرا من سكان خانيونس

بموجب وكالة رقم: 7168 / 2016 الصادرة عن خانيونس
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 2354 قسيمة 24 المدينة السميري
 فمــــن له أي اعتراض بهذا الشــــأن عليه التقــــدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســــة عشــــر يوما من 
تاريــــخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســــوف يتم البدء فــــي إجراءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إشــــكاليات أو وفــــاة الموكل أو أحد الموكلين 
يتحمل الوكيل المســــؤولية الكاملة عن اســــتخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  10/ 12/ 2019م

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

إعالن فقد 
بطاقة 
تعريف

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ مريم احمد سليم االخرس....... /.
عن فقد بطاقة تعريف التي تحمل رقم 700101132 

 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صابرين نعيم اسماعيل الوليد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802352559  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
أطلـــق مركز األســـرى للدراســـات يوم أمس، علـــى العام 
2019 بعـــام "االنتصار في أعقـــاب انتصار عدد كبير من 
األســـرى اإلدارييـــن في معـــارك االضـــراب المفتوح عن 
الطعام لعشـــرات األيام في مواجهـــة االعتقال اإلداري، 
وعام الشهادة بسبب استشهاد خمسة من أسرى الحركة 

الوطنية الفلسطينية األسيرة في هذا العام .
وحذر مدير مركز األسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة 
من تدهور الحالة الصحية لألســـير أحمد زهران المضرب 
عن الطعام لليوم ال 81 ، ومن تدهور الحالة الصحية لعدد 
من األسرى المرضى بأمراض مزمنة وخطيرة في السجون 

كمرض السرطان .
 وطالب المؤسسات الحقوقية واالنسانية ووسائل االعالم 
المشـــاهدة والمقروءة والمســـموعة المحليـــة والعربية 
والدولية بالضغط على االحتالل اإلسرائيلي الذى يضيق 
علي األســـرى والمعتقلين في الســـجون في كل مناحى 
حياتهم ، ويمارس بحقهم عشرات االنتهاكات المخالفة 

لالتفاقيات والمواثيق الدولية .
وأشار د. حمدونة إلى اتباع سياسة االستهتار الطبي بحق 
األسرى من قبل إدارة مصلحة السجون بحق ذوي األمراض 
المزمنة ، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية ، األمر المخالف 
للمبادئ األساســـية لمعاملة األســـرى التـــي اعتمدتها 

الجمعية العامة لألمم المتحدة في 1979 و 1990م .
وقال د. حمدونة أن إدارة الســـجون تعزل األسرى بظروف 
قاســـية وصعبة ، وتمنعهم من الزيـــارات والتواصل مع 
األســـرى االخرين في الســـجون ، وتحرمهم من التواصل 
مع العالم الخارجي لفترات غير معلومة ، وتســـمح بإعادة 
اعتقال األسرى المحررين وتلفيق التهم والملفات السرية 
بحقهم دون اطالعهـــم  ، األمر الذى يثير مخاوف كبيرة 

باستهداف كافة المحررين بحجج واهية .
 وأضـــاف أن االحتالل ينتهك كرامة المتوفين وعمليات 

الدفن وفق المـــادة )17( من اتفاقية جنيف األولى للعام 
1949" بعدم تسليم جثمان الشهيد األسير انيس دولة 
وعزيز عويســـات، وفارس بارود ونصار طقاطقة ، وبســـام 

السايح وغيرهم .
وطالب د.حمدونة المؤسســـات الدوليـــة ومجلس حقوق 
االنســـان لزيارة الســـجون وتأمين حمايـــة دولية لهم ، 
ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات األمنية 
اإلسرائيلية لمسئوليتها عن تلك االنتهاكات والخروقات 

لالتفاقيات الدولية وألدنى مفاهيم حقوق االنسان.

رام الله / االستقالل:
دخل األســـير أحمد زهـــران أمس يومـــه الـ81 في 
إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضًا العتقاله اإلداري، 
وسط أوضاع صحية خطيرة يواجهها في مستشفى 

"كابالن" اإلسرائيلي.
وأوضـــح نادي األســـير في بيـــان له أن اســـتمرار 
إضراب األســـير زهران يأتي مع اســـتمرار االحتالل 
رفض االستجابة لمطالبه، ومماطلته المتعمدة في 
طرح حلـــول جّدية لقضيته، بهدف إيصاله لمرحلة 
صحية خطيرة، تتسبب له بأمراض يصعب عالجها 

الحقا.

وبين النادي أن جلســـة محكمة ســـُتعقد لألســـير 
زهران في تاريخ الـ19 من ديسمبر الجاري، للنظر في 
االستئناف المقدم باسمه ضد قرار تثبيت اعتقاله 

اإلداري ومدته أربعة شهور.
وقال نادي األسير إن األسير زهران والبالغ من العمر 
)42 عاًما(، شـــرع في إضرابه الحالـــي، بعد أن نكث 
االحتالل بوعده بإنهـــاء اعتقاله اإلداري في إضرابه 
السابق، والذي استمر لمدة )39( يوًما، وانتهى في 

شهر تموز/ يوليو الماضي.
ولفـــت، إلـــى أن إدارة معتقالت االحتـــالل، تفرض 
على األســـير زهران إجراءات عقابية وانتقامية منذ 

شـــروعه في اإلضراب، وذلك من خـــالل حرمانه من 
زيارة العائلة، وعرقلة تواصل المحامين معه، ونقله 
المتكرر، وعزله في زنازين ال تصلح للعيش اآلدمي، 

والذي استمر حتى نقله إلى المستشفى.
وُيشـــار إلى أن األســـير زهران وهو من بلدة دير أبو 
مشعل، أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقالت 

االحتالل 15 عاًما، وهو أب ألربعة أبناء.
من الجديـــر ذكره أن عشـــرات من األســـرى نفذوا 
إضرابات عن الطعام ضد االعتقال اإلداري منذ مطلع 
العام الجاري، علًما أن عدد األســـرى اإلداريين قرابة 

450 أسيرًا، غالبيتهم أسرى سابقون.

81  يومًا على إضراب األسير زهران رفضًا العتقاله اإلداري

شهد استشهاد 5 أسرى
األسرى للدراسات: 2019 عام »االنتصار والشهادة  في السجون«

رام الله/ االستقالل:
للمرة الرابعة اعتقل االحتالل الصحفية والناشطة في قضايا األسرى بشرى جمال 
الطويل )26 عاًما(، من منزل أسرتها في البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة أمس، 

بعد أن فتشوه وعبثوا بمحتوياته وصادروا مركبة العائلة.
ولم ُتنه الطويل مراسم استقبال المهنئين بسالمة والدها الشيخ جمال الطويل، 
الذي أفرج عنه من أســـبوع بعدما أمضى 17 سنة في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
ليتم اعتقالها مجددًا. وتقول والدة بشـــرى: "ما يحدث لنا هو رســـالة واضحة من 
االحتالل بأال تخلو  ســـجونه من أحـــد أفراد العائلة وأال يلتئم شـــمل العائلة ولو 

ألشهر".
وتضيف: "يأتي اعتقال بشرى لوقفتها وتغطيتها اإلعالمية المتواصلة في قضية 
المحررين المقطوعة رواتبهم، واعتبر االحتـــالل ذلك أمًرا مزعًجا ولم يحُل لهم أن 
تبقى خارج السجن". وتدير بشـــرى "شبكة أنين القيد اإلعالمية" الخاصة بقضايا 

األسرى والمحررين، وتتابع على الدوام عائالتهم واألسرى المرضى واإلداريين.
وتلفت األم إلى أن زوجها غاب عن العائلة لـ 17 سنة بين االعتقال واإلبعاد، "حرمنا 

االحتالل من الزوج ويحرمنا اليوم من ابنتنا الوحيدة".
وتشـــير إلى أن الســـلطة تقطع راتب بشـــرى الذي هو حق لكل أسير، بل إنها لم 
تعترف بأن بشرى أسيرة، ولذلك ناضلت بشرى كغيرها من المحررين إلعادة راتبها.

واعتقلت بشـــرى أول مرة فـــي صيف 2011 وكان عمرها حينهـــا 18 عاًما، وصدر 
بحقها حكم بالســـجن 16 شـــهرا، لكن تم اإلفراج عنها بعد قضاء 5 شهور ضمن 
صفقة "وفاء األحرار" عام 2011. لكن قوات االحتالل أعادت اعتقالها مرة أخرى في 
صيف 2014، لتســـتكمل ما تبقى من حكمها الســـابق، حيث تم إطالق سراحها 
في مايو 2015 بعد قضاء 10 شهور ونصف. تخرجت بشرى من برنامج "الصحافة 

والتصوير الفوتوغرافي" عام 2013 من الكلية العصرية في رام الله.
كما شغلت منصب الناطقة اإلعالمية الرسمية للشبكة، عدا عن أخذها زمام المبادرة 
في تنظيم عدد من فعالياتها، وتعتبر بشـــرى مدافعة عن حقوق اإلنســـان ألنها 
توثق االنتهاكات المستمرة التي ترتكب بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
وتنظم أحداثا مختلفة تهدف إلى رفع الوعي بحقوقهم ودعمهم ودعم عائالتهم.

االحتالل يعتقل الصحفية بشرى الطويل 
بعد أسبوع من إطالق سراح والدها
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة الأرا�سي 

جلنة ت�سحيح الأ�سماء
اإعالن ب�ساأن ت�سحيح ا�سم يف �سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن الســـيد/ مدحت تميم مدحت االغا من ســـكان 
خانيونـــس هوية رقم / 804355311 قد تقدم بطلب لتصحيح اســـم/ 
جده لوالده والمســـجل خطأ في ســـجالت الطابو بغزة باســـم // مدحت 

المالحي بدوي أحمد أغا
القطعة 2353 القسيمة 9 أراضي محافظة دير البلح

إلى االسم الصحيح له // مدحت مالحي بدوي األغا
لذلـــك فإن اللجنـــة المختصة تحيط الجميع علمًا بهـــذا الطلب فمن له 
اعتـــراض بهذا الشـــأن عليـــه التقـــدم باعتراضه إلى وحدة الشـــؤون 
القانونية خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ اإلعالن وإال 

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

رئي�س جلنة ت�سحيح الأ�سماء
موفق حممد علوان

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

جلنة ت�سحيح الأ�سماء
اإعالن ب�ساأن ت�سحيح ا�سم يف �سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ فضل حمدان مالحي األغا من سكان خانيونس هوية 
رقم / 942085861 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم/ والده ، والمسجل خطأ في سجالت 

الطابو بغزة باسم // حمدان مالحي بدوي أحمد وحمدان المالحي بدوي أحمد أغا 
القطعة 99 القسيمة 56 أراضي محافظة خانيونس - البلد

القطعة 2353 القسيمة 9 أراضي محافظة دير البلح 
إلى االسم الصحيح له // حمدان مالحي بدوي األغا 

لذلـــك فإن اللجنة المختصـــة تحيط الجميع علمًا بهـــذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يومـــًا من تاريخ اإلعالن وإال فســـيتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

رئي�س جلنة ت�سحيح الأ�سماء
موفق حممد علوان

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

جلنة ت�سحيح الأ�سماء
اإعالن ب�ساأن ت�سحيح ا�سم يف �سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ وليد حمدي مالحي األغا من سكان خانيونس هوية 
رقم / 942085986 قد تقدم بطلب لتصحيح اســــم/ والده وجده ، والمســــجلين خطأ 
في سجالت الطابو بغزة باسم // مالحي بدوي أحمد بدوي وحمدي مالحي بدوي أحمد

القطعة 99 القسيمة 20 – 56 أراضي محافظة خانيونس
القطعة 60 القسيمة 21 أراضي محافظة خانيونس

إلى االسم الصحيح لهما // مالحي بدوي أحمد األغا وحمدي مالحي بدوي األغا
لذلـــك فإن اللجنة المختصـــة تحيط الجميع علمًا بهـــذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية 
خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يومـــًا من تاريخ اإلعالن وإال فســـيتم 

التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

رئي�س جلنة ت�سحيح الأ�سماء
موفق حممد علوان

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ جميل حسن ابراهيم ابو زيد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
909405342  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فدوى عبد الله محمود عدوان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
925734840  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهدي فخري فضل الله القدرة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803897345

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وكان الكنيســــت اإلســــرائيلي صادق ظهر 
أمس األربعاء، بالقراءة األولية على مشــــروع 
قانــــون حــــل نفســــه والدعــــوة النتخابات 
جديــــدة، وذلك قبل ســــاعات مــــن انتهاء 

المهلة األخيرة لتشكيل حكومة.
وذكــــرت صحيفــــة " يديعــــوت أحرونوت" 
العبرية أن 50 عضو كنيست أيدوا المشروع 
دون أن يعارضــــه أحد، حيــــث جرى االتفاق 
على أن موعد االنتخابات القادمة ســــيكون 

الثاني من آذار المقبل.
وفي ذات الســــياق قرر حزب الليكود إجراء 
انتخابــــات تمهيديــــة الختيــــار رئيســــه 
ومرشــــحه لرئاســــة الوزراء فــــي أي حكومة 

إسرائيلية مقبلة.
وذكرت القناة )7( العبرية أن حزب الليكود 
التمهيديــــة له  إجــــراء االنتخابــــات  قــــرر 
يوم الخميــــس الموافق 26 ديســــمبر. في 
حين وافــــق نتنياهو على إجــــراء انتخابات 

تمهيدية لرئاسة الحزب.
وكان جدعون ســــاعر الذي ينافس نتنياهو 
على رئاســــة "الليكــــود" أعلن عــــن خوضه 
االنتخابــــات وعزمــــه الفوز بهــــا مؤكدًا أن 
بمقدوره تشكيل حكومة وإجراء مفاوضات 

مــــع األحزاب اإلســــرائيلية، لكنــــه أعلن أنه 
سيبقى في الحزب إن خسر أمام نتنياهو.

ذات الدوامة
الكاتب والمختص في الشــــأن اإلسرائيلي 
عامر عامر قال إن "مشــــروع حل الكنيســــت 
الــــذي قــــدم األربعــــاء حتى  اإلســــرائيلي 
يتــــم تحديد موعــــد االنتخابــــات القادمة 
وفــــق التاريخ المناســــب للكتــــل واألحزاب 
اإلسرائيلية خاصة بين حزبي الليكود وأزرق 
)21( يومًا  أبيض وذلك بعد انتهاء مهلة الـ
وهو ســــيحدث بعد منتصف هذه الليلة، ما 
يعني أن االنتخابات ستجري خالل 90 يومًا 
وليس في التاريخ المتفق عليه بين الليكود 
وأزرق أبيض والذي اتفــــق عليه في قانون 
حل الكنيســــت في الثاني من مارس/ آذار 

القادم".
وأوضح عامر في حديثه لـ "االستقالل"، أنه 
إذا ما جرت هــــذه االنتخابات )الثالثة(، فإن 
المؤشــــرات تقول إنه لن يكــــون بإمكان أي 
كتلــــة من الكتل حاليًا لــــو تمت االنتخابات 
تشــــكيل الحكومــــة القادمــــة وبذلك فإن 
"إســــرائيل" ســــتقع في ذات الدوامة وذات 
األزمــــة من جديد كما حــــدث في الجولتين 

السابقتين في نيسان وأيلول الماضيين.
ولفــــت الكاتــــب والمختــــص في الشــــأن 
اإلسرائيلي، أن فترة الـ 90 يومًا حتى موعد 
االنتخابات تعتبر فترة طويلة جدًا، ويمكن 
أن تحــــدث فيه تغيــــرات علــــى توجهات 
الجمهور اإلســــرائيلي، خاصــــة أن نتنياهو 
يخضــــع لمحاكمــــة ســــتؤثر علــــى تأييد 

الجمهور له.
وذكر أن استطالع القناة الـ 13 اإلسرائيلية 
الثالثــــاء الماضــــي لفت إلى أن هــــذا األمر 
)محاكمــــة نتنياهــــو( ســــيؤثر عليــــه، وأن 
منافســــه في حزب الليكود جدعون ســــاعر 
يبقــــي على كتلة اليمين بـــــ 50 مقعدًا في 
حيــــن تتراجع برئاســــة نتنياهــــو إلى 52 
مقعدًا وبذلك يتعزز حزب أزرق أبيض بـ 37 
مقعدًا في حين يبقى الليكود بـ 33 مقعدًا.
وأضــــاف عامــــر، أن هذه المؤشــــرات تؤكد 
تراجع حزب الليكود وكتلة اليمين برئاســــة 
نتنياهــــو وإذا اســــتمر على هــــذا المنوال 
سيعزز كتلة الوســــط واليسار بشكل أكبر 
وقدرتها على تشكيل الحكومة في المرحلة 
القادمة، أي أن رئيس حزب أزرق أبيض بني 
غانيتس هو من سيشكل هذه الحكومة في 

حال نجحت هذه االنتخابات.

الكيان يف اأزمة 
أما بخصوص انتخابات حزب الليكود المقرر 
إجراؤهــــا في الـــــ 26 من ديســــمبر الجاري 
فقال عامر إنه تم إقرارها بعد اتضاح إجراء 
االنتخابــــات الثالثــــة أنها ســــتتم وبذلك 
ســــاعر سينافس نتنياهو على رئاسة حزب 
الليكــــود ويمكن أن يفوز نتنياهو في هذه 
انتخابات  االنتخابــــات ويخــــوض بعدهــــا 
الكنيست بنسبة بتأيد تصل بنسبة 40% 

وهذا إنجاز لنتنياهو".
وأشار المختص في الشأن اإلسرائيلي، إلى 
أن نتنياهو المســــيطر على حــــزب الليكود 
قام بتشــــكيل هذا المركز وهذه القوة التي 
تحدد من يــــرأس هذا الحــــزب وفق رؤيته 
والمقربين منه لذلك له ســــيطرة أكبر على 

مركز القيادة في حزب الليكود.
ولفــــت عامر، إلى أن هــــذا الموضوع ُيحدث 
خلــــال وارتبــــاكا في داخــــل كتلــــة اليمين 
اإلسرائيلي ألنه بعد 10 سنوات من رئاسة 
نتنياهو للحزب وتشــــكيله للحكومة وكون 
األحزاب اليمينيــــة )الحريديم( هي العامل 
األساســــي في تشــــكيل الحكومــــة وهذا 

يؤشــــر إلى أن هناك تغيير بدأ يحدث في 
شــــخصية أخرى تتنافس وهي شــــخصية 
جدعون ساعر في ظل االتهامات التي توجه 
لنتنياهو بقضايا الفساد والتي ستؤثر على 
مســــتقبله السياسي وحتمًا في االنتخابات 
القادمــــة لن يتمكن من تشــــكيل الجكومة 
القادمــــة وبالتالي تتوج هــــذه االنتخابات 
بسقوطه النهائي وإنتهاء حياته السياسة 

لألبد.
وكان المستشــــار القضائي اإلسرائيلي في 
الكنيســــت أيــــال يانون، قال إنــــه في حال 
ه "إســــرائيل" النتخابــــات ثالثة، فإنها  توجُّ
ســــتجري في الثالث من آذار/مارس المقبل، 
إال أنه وبســــبب األعيــــاد اليهودية الدينية 
تــــم االتفــــاق علــــى أن تكــــون االنتخابات 
يــــوم االثنيــــن بــــداًل مــــن الثالثــــاء، حيث 
ينــــص القانون اإلســــرائيلي على أن تكون 
االنتخابات اإلسرائيلية البرلمانية والمحلية 

فقط -يوم الثالثاء.
وتحــــدث يانون بشــــكل واضــــح عن دخول 
"إســــرائيل" في أزمة سياســــية عميقة، لم 
تشــــهد مثلها من قبل، وأضاف "ال يمكننا 

أن نكون هادئين".

الكيان باتجاه انتخابات ثالثة.. وتوقعات باستمرار أزمته الداخلية
غزة / حممد اأبو هويدي:

انتخابات ثالثة يف اإ�سرائيل ُحدد موعدها يف 
الثاين من مار�س/اآذار القادم، اأكدت الأزمة التي 

متر بها تل اأبيب بعد ف�سل القادة املتناف�سني يف 
ت�سكيل احلكومة، دون اأن حتدد اأفقًا وا�سحة 

حللحلة امل�سهد حتى بعد النتخابات. من جديد 
�سيدخل الكيان الإ�سرائيلي دوامة انتخابات 

برملانه النيابي )الكني�ست( للمرة الثالثة 
خالل اأقل من عام واحد، والتي حدد موعدها 

يف الثاين من مار�س/ اآذار املقبل، وذلك بعد 
ف�سل  كل امل�ساعي التي قادتها الأحزاب والكتل 

الإ�سرائيلية لتفادي هذه اجلولة املرتقبة 
واخلروج بحكومة وحدة وطنية.



الخميس 15 ربيع اآلخر 1441 هــ 12 ديسمبر 2019 م

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية البتدائية

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة رفح ال�شرعية
 قدمـــت لهذه المحكمـــة مضبطة موقعـــة من مختـــار عائله زعـــرب مؤرخة في 
2019/12/10 تتضمـــن أن شـــمس ديب خليل زعرب من رفح وســـكان دولة قطر 
هويه رقم 901699496 وقد توفيت بتاريخ 2010/1/17م وانحصر ارثها الشـــرعي 
واالنتقالي في والدتها نعيمة شحنه صالح زعرب واالشقاء محمد وفراس و عاطف 
وفاتـــن وهناء ولينا فقط وال وراث للمتوفاه المذكورة ســـوى مـــن ذكر وليس لها 
وصيـــة واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة رفح الشرعية خالل خمسة عشر يومًا 

من تاريخ النشر وحرر في 13 ربيع اخر 1441 هجري وفق 2019/12/10م

  قا�سي رفح ال�سرعي

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية 
  مذكرة تبليغ قرار ا�شتئنايف 

إلــــى المدعى عليــــه : محمد توفيــــق احمد ابو دان من خانيونس وســــكانها ســــابقا 
والمقيم حاليا في اليونان ومجهول محل االقامة فيها االن لقد عادت القضية أســــاس 
2019/720م وموضوعهــــا " إثبات طالق " المتكونــــة بينك وبين المدعية : وفاء محمد 
خضر الخالدي من خانيونس وسكانها وكيلها المحامي / محمد بشير اللحام من مقام 
محكمة االستئناف الشرعية في خان يونس " مصدقة القرار االبتدائي " بموجب القرار 
االســــتئنافي رقم 3541 عــــدد 15 المؤرخ في 2019/11/28م حكمــــا قابال للطعن أمام 

المحكمة العليا الشرعية لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/11م .

 قا�سي خان يون�س ال�سرعي
  احمد حممود عا�سور

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح رفح
 يف الق�سية احلقوقية رقم 2019/602 �سلح رفح 

 يف الطلب رقم 2019
 إلـــى المدعى عليه اكرم ســـمير حجاج ابو صالح من خانيونس عبســـان 
الكبيـــرة - مجهول محل اإلقامة بما أن المدعي/ صابر حســـن ســـالم أبو 

الحصين من سكان رفح - الشابورة - جمعية الصالح 
نوع الدعوى حقوق

 قيمة الدعوى / ) ۱۰۰۰ دينار ( الف دينار أردني فقط الغير
مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في القضية الحقوقية رقم 2019/602 صلح رفح

 قد أقام عليك دعوى حقوق يطالبك فيها ) حقوق ( إستنادًا إلى ما يدعيه 
في الئحة دعواه المرفقة لك نســـخة منها ومـــن مرفقاتها بهذه المذكرة 
لذلـــك يقتضي عليـــك أن تحضر إلى هذه المحكمة للـــرد على دعواه يوم 
الثالثاء الموافق 2019/12/31م الساعة الثامنة صباحًا كما يقتضي عليك 
أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 
إســـتالمك هذه المذكرة والئحة الدعوى المرفقة معها وأن ترســـل نسخة 

عنها إلى المدعي المذكور حسب األصول  تحريرًا في 2019/12/11م

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح 
  الأ�ستاذ/ اأكرم ابو طعيمة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ بالل رمضان مصطفي بكرون....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
412502841    فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  اماني كمال محمد ابو عمير....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
403702038  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
قال رئيـــس اللجنة القانونيـــة في المجلس 
التشـــريعي النائـــب محمـــد فرج الغـــول إن 
"اإلجراءات والعقبات التي توضع من قبل قادة 

فتح توحي بعدم وجود نية إلجراء انتخابات".
وأضـــاف النائب الغـــول في تصريـــح له، أن 
اســـتعدادها  أبدت  الفلســـطينية  الفصائل 
الكامل إلجراء انتخابـــات والدخول في عملية 
انتخابيـــة كاملة وقدمت تنـــازالت كثيرة من 
أجل كل العقبات وإلصدار مرسوم باالنتخابات 
ووافقوا على إجراء انتخابات تشريعية ثم خالل 
ثالثة أشهر تكون انتخابات رئاسية وتنازلوا 

عن شرط التزامن مع أن التزامن ضروري إلجراء 
انتخابات مجلس وطني وتشـــريعي ورئاسي 

في آن واحد".
وكان الرئيس عباس قال مســـاء اإلثنين "إننا 
ذاهبـــون إلى االنتخابات بعد أن وافقت عليها 
جميع التنظيمات، مضيًفـــا، لكن بقي خطوة 
واحدة صغيرة، لكنهـــا كبيرة، قضية القدس 
في عام 1996 و2006 أجرينا االنتخابات ألهل 
القدس في القدس ولن نقبل أن ينتخب أهل 

القدس في غير القدس".
وقـــال النائب الغول: "يبدو أن هناك مماطالت 
وتسويفًا وعدم رغبة في إجراء هذه االنتخابات 

مـــن الرئيس عباس وفريقـــه ويحاولون وضع 
العراقيـــل من أجل عـــدم إجرائهـــا وتجديد 
الشرعيات مع أن أولى الشرعيات في التجديد 
هو شـــرعية المجلس الوطني ألنه منذ عقود 
لم تجر لـــه انتخابات وكذلك الرئاســـة التي 
لهـــا 15أكثـــر من ســـنة ويتلوهـــا المجلس 

التشريعي".
وطالـــب النائب الغـــول بااللتـــزام بالقوانين 
الفلســـطينية الخاصـــة باالنتخابـــات، وعند 
النيـــة إجـــراء أي تعديالت فيهـــا أن تتم من 
خالل المجلس التشـــريعي صاحب الصالحية 
الحصريـــة بذلـــك وفقـــا للقانون األساســـي 

الفلسطيني والقوانين ذات الصلة.
وشـــدد أنه البـــد مـــن أن تكون هنـــاك نية 
لتجديد هذه الشرعيات، مستنكرًا ما وصفها 
بـ"تصريحـــات فريـــق عباس ممـــن يضعون 
اشتراطات وعقبات مخالفة للقانون األساسي 
ومخالفة لقانون االنتخابات رقم2005/9 وحتى 
مخالفـــة لقرار بقانـــون الباطل الـــذي أصدره 

محمود عباس رقم2007/1".
وبين النائب الغول أن "األخبار تطالعنا بوضع 
اشـــتراطات جديدة إلجـــراء االنتخابات لعدم 
االلتـــزام حتى بما صرح به قـــادة فتح وعباس 
ســـابقًا مـــن إجـــراء االنتخابات التشـــريعية 

والرئاسية في مرسوم واحد بينها ثالثة أشهر 
ويبدو أن هناك نوايا لتجاوز الثالثة أشهر إلى 
مدد طويلة توحي بنوايا ال تبشـــر بخير إلجراء 
انتخابـــات حقيقية شـــفافة ونزيهـــة، وربما 
لعدم إجراء انتخابات رئاسية بالمطلق بسبب 
اشـــتراط مدة طويلـــة جدًا بعيدا عـــن اتفاق 
الفصائل، هذا ان صدقوا وتم اصدار المرسوم.

ودعا النائب الغول للضغط على السلطة إلجراء 
االنتخابات كما تم االتفاق عليه في اجتماعات 
القاهرة عام 2011 باعتبارها المدخل الحقيقي 
للمصالحـــة الفلســـطينية وتحقيـــق مصالح 

الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

النائب الغول: عقبات قادة فتح توحي بعدم وجود نية إلجراء االنتخابات

رام الله/ االستقالل:
أطلع رئيس لجنة االنتخابات المركزية، حنا ناصر منسق األمم المتحدة لعملية 
الســـالم في الشرق األوســـط، نيكوالي مالدينوف، على مستجدات االنتخابات 
العامة. وبحـــث الطرفان وفق بيان من لجنة االنتخابـــات المركزية األربعاء، آخر 
التطورات المتعلقة باالنتخابات العامـــة، وخاصة فيما يتعلق بردود الفصائل 

اإليجابي على رسالة رئيس السلطة محمود عباس.
كما بحث الطرفان الدور الذي تلعبه األمم المتحدة في سبيل إنجاح االنتخابات 

في األراضي الفلسطينية، ال سيما االنتخابات في مدينة القدس المحتلة.
واســـتقبل ناصر مالدينوف، في المقر العام للجنـــة بالبيرة في اجتماع حضره 

المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل.

غزة/ االستقالل:
نفـــت حركة المقاومة اإلســـالمية )حمـــاس( أمس 
تدخلها في االنتخابات البريطانية التي ســـتجري 
اليوم الخميس، مؤكدة على عدم وجود ممثلين لها 

في لندن.
وقال عضـــو مكتب العالقـــات الدوليـــة في حركة 
حماس باســـم نعيم في بيان صحفي، تعليًقا على 
االنتخابـــات في المملكـــة المتحدة فـــي الـ12 من 

الشهر الجاري: »نحن ال نتدخل في الشؤون الداخلية 
للدول األخرى«.

وأضاف »لســـنا طرًفا في أي صـــراع داخلي، ولكننا 
نطالب أي رئيس وزراء قادم بدعم حقوق الشـــعب 
الفلســـطيني، وفـــي مقدمتهـــا حقه فـــي الحرية 

والعودة واالستقالل«.
وشـــدد نعيم على أن االتهامات لحماس بالتدخل 
في االنتخابات ودعم زعيم المعارضة جيرمي كوربن 

ليس لها أساس من الصحة.
ونّبـــه إلـــى أن مواقـــع إعالمية إســـرائيلية 
ومنظمات اللوبي اإلســـرائيلي في بريطانيا 
هي التي تقف وراء هذه المزاعم؛ لشعورها 
أن جيرمي كوربن أكثر إنصاًفا في سياساته 
الخارجية، وألنه أعلن في برنامجه االنتخابي 
بأنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في حال 

فوزه.

غزة / االستقالل:
اســــتنكرت لجنــــة دعــــم الصحفييــــن اســــتمرار 
الهجمة االســــرائيلية الممنهجة ضد الصحفيين 
ونشطاء التواصل االجتماعي في القدس والضفة 
المحتلتيــــن، ومواصلة االعتــــداءات اليومية على 
اإلعالمييــــن واالقتحامــــات لمنازلهــــم وتحطيــــم 
معداتهــــم ومنعهم من نقل جرائم االحتالل بحق 

الشعب الفلسطيني.
كما اســـتهجنت اللجنة في بياٍن لها، اعتقال قوات 
االحتالل األسيرة المحررة بشرى الطويل بعد اقتحام 
منزلهـــا فجر يـــوم أمس في البيـــرة، منوهة إلى أن 
األسيرة ناشطة في مجال األسرى وقد أفرج االحتالل 

عن والدها قبل يومين.
 كما نددت اللجنة إقدام قوات االحتالل على اعتقال 
فجر يوم االثنين الماضي، الصحفي مراســـل راديو 
»علم« في الخليل سامح الطيطي، بعد اقتحام منزله 
في مخيم العروب شمال الخليل، وتفتيشه والعبث 

بمحتوياته بشـــكل وحشـــي، ومصادرة حاســـوبه 
وهاتفه الخلوي.

كما تعـــرض طاقم مكتب تلفزيون فلســـطين في 
القدس المحتلة، يوم الجمعـــة الماضية، لالعتقال 
على أيدي شـــرطة ومخابرات االحتـــالل والذي ضّم 
كاّلً من الصحافيين أمير عبد ربه، ودانا أبو شمسية 
وكريســـتين ريناوي وعلي ياسين، خالل بّث برنامج 
»صبـــاح الخير يا قـــدس«، كما صـــادرت معداتهم 
وأجهزتهـــم، بحجـــة »مخالفتهـــم القـــرار بإغالق 
تلفزيون فلســـطين في مدينة القـــدس«، وأفرجت 
عنهم بعد عدة ســـاعات بشـــروط تتمّثـــل بعدم 
التواصـــل مع اإلعالم أو حتى في ما بينهم لمدة 15 
يومًا، وعدم التواصل مع إدارة »تلفزيون فلســـطين« 

بشكل نهائي، إضافة إلى دفع غرامة مالية.
وعبر البيان عن قلقه ألمر االســـتدعاء الذي أرسلته 
مخابـــرات االحتالل للمصـــور الصحفي عبد الرحمن 
حسان من بيت لحم، للمقابلة يوم أمس في »غوش 

عتصيون«، علًما أّنه وّثق بعدسته لحظة استشهاد 
الشاب عمر البدوي في مخيم العروب، مؤخًرا.

 وأكـــدت إن اعتقـــال الصحفييـــن واإلعالمييـــن 
واحتجازهـــم واســـتدعاءهم، ومنعهم من تغطية 
االحداث فـــي الضفة والقـــدس المحتلتين، تأتي 
لتدلـــل من جديـــد على أن قـــوات االحتالل ماضية 
تســـعى لحجب الحقيقة ومنع التغطية اإلعالمية، 
منتهكة بذلك كافة المواثيـــق الدولية التي أقرت 

الحريات اإلعالمية وحرية العمل اإلعالمي.
وطالبت المنظمـــات الدولية وعلى رأســـها االتحاد 
الدولي للصحفييـــن ومنظمة مراســـلون بال حدود 
ومنظمـــة اليونســـكو ومقرر لجنة حقوق االنســـان 
في االمـــم المتحدة بضرورة رفـــع صوتهم والقيام 
بإجـــراءات عمليـــة لوقـــف جرائم االحتـــالل بحق 
اإلعالميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل 
اإلفراج عن المعتقلين من الصحفيين الذين وصل 

عددهم إلى 20 صحافيًا.

»دعم الصحفيين« تستنكر اعتقال صحفيين واحتجاز واستدعاء آخرين

حماس تنفي تدخلها باالنتخابات البريطانية ودعم »كوربن« غزة/ االستقالل:
ناقشت نقابة الصحفيين واألطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية في غزة، 
قضيـــة موظفي قناة القدس الفضائية؛ وذلك خالل اجتماع عقدته األربعاء في 

مقر بيت الصحافة-فلسطين.
وأكـــد المجتمعون تضامنهم الكامل مع موظفي قنـــاة القدس الفضائية الذين 
سرحوا عن العمل قبل نحو عام، بسبب قرار إغالقها؛ جراء أزمتها المالية، مشددين 
على ضرورة إنصافهم ومنحهم حقوقهم فورا. وطالب المجتمعون خالل لقاء مع 
موظفي القناة، إدارة قناة القـــدس الفضائية، بتحمل تبعات قرار اإلغالق وإنهاء 
ملف الصحفيين الذين تم تســـريحهم من عملهم، عبر منحهم مســـتحقاتهم 

المالية القانونية كافة وحل هذا الملف، الذي اكثر من عام منذ إغالق القناة.

حنا ناصر يطلع مالدينوف على 
مستجدات ملف االنتخابات العامة

غزة: النقابة واألطر والمؤسسات الصحفية 
تطالب بإنهاء معاناة موظفي قناة القدس
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احتد الخالف بشـــكل كبير بين رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو, ورئيس حزب اســـرائيل 
بيتينيـــو افيغدور ليبرمان, وقد وصل حد االتهـــام بينهما ان وصف كل منهما االخر بالعمالة لطرف 
اجنبـــي, فنتنياهو وجه اتهامات لليبرمان  بأنه مدعوم من وكالء جهات خارجية، وهو عميل، أو عميل 
فوضى, حســـب ما نســـب ليبرمان من قول لنتنياهو, بينما رد عليه ليبرمان بالقول متســـائال  عما إذا 
كان نتنياهو »عميال لكيانات غير معروفة، وأثرياء من مختلف أنحاء العالم: كجيمس باكر وسبنســـر 
بارتريدج ونتان مالكوفسكي«، وهم أثرياء قّدموا لنتنياهو رشى بحسب الئحة االتهام ضده. االتهامات 
المتبادلة لم تقف عند هذا الحد, بل وصلت الى اتهامات وجهها حلفاء نتنياهو لليبرمان بالفســـاد, 
وإن عـــدم انضمام ليبرمان لحكومة نتنياهو، مرده إلى تعرضه البتزاز من قبل الشـــرطة اإلســـرائيلية 
والنائب العام اإلسرائيلي، في تلميح لتورط ليبرمان بقضايا فساد. ورد ليبرمان في منشور له »لو أردت 
مهاجمة نتنياهو أو إيذاءه في أكثر النقاط حساسية، لذّكرته بما قاله حينما اُتهم سلفه أولمرت في 
العام 2008 بقضايا فســـاد، حيث دعاه نتنياهو الذي كان رئيس المعارضة حينها إلى االســـتقالة، 
قائال: ’إن رئيس حكومة غارق في ملفات فساد حتى عنقه، ليس لديه تفويض جماهيري وال أخالقي 
التخاذ قرارات مصيرية إلســـرائيل، ألنه حينها سيتخذ القرارات بناء على مصلحته الشخصية، وليس 
بناء على المصلحة الوطنية«, ولم ينج نتنياهو من اتهامات غانتس واحزاب يسارية, وحتى من اعضاء 

في حزبه الليكود.
بيني غانتس اهان نتنياهو بقوله إّن »حزب »أبيض أزرق« الذي أترأسه، لن يقبل االنضمام إلى حكومة 
قد يواجه رئيســـها قرارًا اتهاميًا خطيرًا، وعليه تهم فســـاد، فكيف لي أن أشـــاركه في حكومة وهو 
متهم؟«، اما جدعون ســـاعر عضو الكنيست ومنافس نتنياهو على رئاسة حزب الليكود فقال مخاطبا 
نتنياهو عليك التحلي بالمسؤولية وتقديم استقالتك فورا، مستدركا »قدم استقالتك، ليس بسبب 
الئحـــة االتهام بـــل ألجل الدولة التي علقت بســـببك دون القدرة على تشـــكيل حكومة«. مضيفا لن 
»يتمكن من تشكيل حكومة وحدة حتى وإن جرت انتخابات ثالثة ورابعة«. وحذر ساعر من مغبة انهيار 
»الليكود« في االنتخابات المقبلة في حال لم يتم إدخال تغيير في قيادته. فيما اعتبر وزير الخارجية 
الصهيوني يسرائيل كاتس دعوة ساعر لرئيس لبنيامين نتنياهو إلى االستقالة هي تجاوز للخطوط 
الحمراء, وهي تمهد الطريق النقسام الليكود. اما رئيس الوزراء الصهيوني السابق “إيهود أولمرت” 
فخاطـــب  نتنياهو في تغريدة إلذاعة الجيش العبرية عبر تويتر بالقول: انصرف، اســـتقيل، “َرّوح” 
على بيتك، سيبنا في حالنا خلينا نعيش زي الخلق, فهل يقبل بنيامين نتنياهو دعوة بيني غانتس 
إلى إعالن أنه لن يطلب حصانة من تقديمه للقضاء ألجل موافقة غانتس على تشكيل حكومة وحدة 

وطنية، قبل ساعات قليلة من االعالن عن الدعوة النتخابات ثالثة.
مصادر اعالمية محلية قالت »ليس من المســـتبعد قيام أطـــراف معارضة لنتنياهو بالتوجه للمحكمة 
العليا للبت في شـــرعية استمراره في منصبه رئيًســـا للحكومة، بعد قرار المحكمة ذاتها منع استمرار 
متهمين بتولي منصب وزير أو نائب وزير بعد تقديم الئحة اتهام«. فيما كتلة »أزرق أبيض« البرلمانية 
الُمعارضة، تقدمت بمشـــروع قرار لمنع أي ُمشّرع قدمت ضده الئحة اتهام من تشكيل الحكومة، لقطع 
الطريق على نتنياهو لتولي رئاسة الحكومة، وأعرب ليبرمان عن استعداده لالنضمام إلى مشروع قانون, 
وأمام هذه االزمة الخانقة التي وصلت لحد اعتبار نتنياهو عميال لمصادر اجنبية, يبقى نتنياهو متمسكا 
برئاســـته للحكومة على امل مرور الساعات القليلة القادمة عليه بسالم, ودعوة الكنيست لحل نفسها 
والشروع بإجراء انتخابات ثالثة, وهذا يعطي نتنياهو الفرصة لالستمرار في رئاسة حكومته حتى ابريل 
القادم على االقل, وهذا ما يطمع به نتنياهو االن, للتخلص من المالحقة القانونية وتقديمه للمحاكمة 
على قضايا الفســـاد, لكن الحقيقة التي يعترف بها نتنياهو قبل غيره, ان صورته اهتزت تماما امام 
االسرائيليين, وان جدعون ساعر يملك القدرة على اسقاطه في انتخابات الليكود القادمة, ويبقى نداء 
اولمرت له »استقيل, روح على بيتك,.. سيبنا في حالنا خلينا نعيش زي الخلق« نصيحة مقدمة لنتنياهو 

عليه ان يأخذ بها وان يلقي بقبعته من فوق اسوار عكا كما فعل نابليون ويعترف بهزيمته.  
 

نتنياهو عميل لألجانب
رأي

جاء في الصحيحين أن رســـول اللـــه - صلى الله عليه 
وســـلم- اســـتعمل عامال، فجاءه العامل حين فرغ من 
عملِه، فقال: يا رســـول الله، هـــذا لكم وهذا أهدَي لي، 
فقـــال له: أفال قعـــدت في بيت أبيَك وأمـــَك، فنظرَت 
أُيهدي لك أم ال؟... ثم قال: » ما بال العامل نستعملُه، 
فيأتينـــا فيقول: هذا من عملكم ، وهذا أهدَي لي، أفال 
قعـــَد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل ُيهدي له أم ال؟... . 
أليس هذا الذي اســـتنكره وحّرمه الرسول - صلى الله 
عليه وســـلم- على عامله أي موظف الدولة بمفهومها 
الحديـــث هـــو عين الفســـاد وجوهـــره كمـــا عرفته 
المنظمات الدولية بأنه إســـاءة اســـتخدام الســـلطة 
العامـــة )الحكومية( ألهداف غير مشـــروعة ولتحقيق 
مكاســـب شـــخصية، وهذا مـــا أصاب أنظمـــة الحكم 
العربيـــة المعاصرة، وما مارســـته النخب الحاكمة في 
الدول العربية في مرحلة ما بعد االســـتعمار المباشر، 
وهو نفس الســـبب الـــذي ثارت ضده شـــعوب األمة 
العربيـــة في ثورات الربيع العربـــي المعاصرة، فكانت 

ثورات ضد الفساد بامتياز.
ثورات الشعوب العربية ضد حكامها المعروفة بثورات 
الربيـــع العربي في موجتها األولى التي بدأتها تونس 
عـــام 2011، وموجتهـــا الثانية التي طالـــت الجزائر 
والسودان والعراق ولبنان كان من أهم أسبابها فساد 
واســـتبداد أنظمـــة الحكـــم، وأهم أهدافهـــا القضاء 
على الفســـاد واالســـتبداد الذي مّيز نخبها الحاكمة، 
والفســـاد في تلك األنظمة أصبح هـــو األصل وليس 
االســـتثناء، وتقارير منظمة الشفافية العالمية تؤكد 
هذه الحقيقة على مدار السنوات السابقة ومنذ انشاء  
المنظمة، واخرها تقرير عام 2018 الذي يضع أكثر من 
نصـــف الدول العربية في مقدمـــة دول العالم األكثر 
فسادًا، وهي نفس الدول العربية التي طالتها ثورات 
الربيع العربي في موجتهـــا األولى  والثانية، والقضاء 
على الفســـاد في الدول العربية في غاية الصعوبة قد 
ال يتحقق إال بإزالة أنظمتها الحاكمة؛ ذلك بأن الفساد 
جزء مـــن ُبنيتها المرتبطة باالســـتعمار واالســـتبداد 

والطائفية.
الفســـاد في الدول العربية مرتبط باالســـتعمار ، فقد 
ســـاهم االســـتعمار في ايجاد وتقديم نخب حاكمة 
مرتبطـــة به فكريًا وسياســـيًا واقتصاديـــًا، وبعضها 
مرتبط عاطفيًا باالســـتعمار، مما جعلها منتمية فعليًا 
لالســـتعمار، وبالتالي منفصلة عن مجتمعها وشعبها 

وأمتهـــا، وأفضل طريقة إليجاز هـــذه النخبة الحاكمة 
واســـتمرار بقائها هو الفساد، فالفاســـد ال ُيمكن أن 
يكون وطنيًا؟ بعد »أن ارتبطت مصالحه باالســـتعمار، 
وهذا جزء من منظومة الســـيطرة على النخب الحاكمة  
ومن خاللها على البالد الُمحتلة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة، ســـواء كانت الجيوش األجنبية موجودة على 
األرض، أم كانـــت جيوش الطابـــور الخامس من أعوان 

االستعمار هي الموجودة. 
وهذا ما ُيفســـر فســـاد النخب الحاكمـــة التي تركها 
االســـتعمار خلفه بعد رحيله، كالعراق بعد انســـحاب 
الجيـــش األمريكي منهـــا تاركًا طبقـــة حاكمة نهبت 
ثروات العراق وتكونت معادلة شـــاذة هي وجود دولة 
غنية بثرواتها الطبيعية يعيش فيها شـــعب  فقير 
يفتقر الى الخدمات األساسية كالكهرباء والماء. وربما 
المثال األكثر  غرابة هو نموذج فســـاد النخبة الحاكمة 
في السلطة الفلسطينية، كجزء من منظومة السيطرة 
اإلســـرائيلية على الضفة والقطاع، ووجود هذه النخبة 
وارتباط مصالحها باالحتالل هو ما ُيفسر عدم قدرتها 
على تحدي االحتالل خوفًا من فقدان االمتيازات وهذا 

جوهر الفساد.
الفســـاد في الـــدول العربية مرتبط باالســـتبداد في 
متالزمة واحدة، هـــي جزء من آلية الحكم، وممارســـة 
الســـلطة، ومراكمة الثروة، وتوريث الســـلطة والثروة 
لألبنـــاء، وتداولهمـــا في نفـــس النخبة المســـيطرة 
والطبقة الحاكمة. بل أن هذه األنظمة الحاكمة انتقلت 
من مفهوم فســـاد الحكم إلى الحكم بالفساد، بمعنى 
أن فســـاد الحكم ُيشـــير إلى خلل في األداء الوظيفي 
وإساءة استخدام السلطة لنظام الحكم، يشمل مظاهر 
الرشوة، واســـتغالل النفوذ، والمحسوبية... وقد يكون 
هذا االستثناء وليس األصل بدرجات متفاوتة وحسب 
درجة فســـاد الحكم. بينما الحكم بالفساد هو األصل 
في ممارســـة السلطة كجزء من منظومة السيطرة على 
الحكـــم، وإدامة الســـيطرة، وتوريث الســـلطة والثروة 

لألبناء.
وهذا مـــا يحدث فـــي األنظمـــة العربية المســـتبدة 
الحاكمة، فيكون الفساد هو توأم االستبداد الملتصق، 
بل ويكون )االســـتبداد هو أصل كل فســـاد(، كما قال 
عبـــد الرحمن الكواكبي في كتابه ) طبائع االســـتبداد 
ومصارع االســـتعباد(؛ وفســـر ذلك بأن االســـتبداد ال 
يســـتمر إال في بيئة سياسية فاســـدة، والفساد يكبر 

في ظل حكم االســـتبداد. وبذلـــك تصبح العالقة بين 
الفساد واالســـتبداد طردية كلما زاد أحدهما زاد اآلخر 

والعكس صحيح.
الفســـاد فـــي الـــدول العربيـــة أو بعضهـــا مرتبـــط 
بالطائفية، ســـواء الطائفية المذهبيـــة، أو الطائفية 
الحزبيـــة، أو الطائفيـــة الطبقيـــة، وغيرهـــا من أنواع 
الطائفية التي تقيم نظامها السياســـي على أساس 
التفرقـــة العنصرية - المذهبيـــة والحزبية والطبقية 
وغيرها- وأهم ســـماتها عدم المساواة والعدالة بين 
المواطنين في الدولة الواحدة، وإقامة نظام سياســـي 
علـــى أســـاس طائفي أو حزبـــي أو طبقـــي أو نخبوي، 
فُتحتكر الوظائف أو بعضهـــا ألبناء المذهب الواحد 
والحزب الواحـــد والطبقة الواحـــدة والنخبة الحاكمة، 
وفي أحســـن األحوال ُتقســـم المناصـــب والوظائف 
والمـــوارد فـــي الدولـــة علـــى أســـاس المحاصصة 
السياسية واالقتصادية، فتوزع المناصب في السلطة 
السياسية، وُتقســـم الموارد االقتصادية على فئات 
معينـــة على أســـاس مذهبي وحزبـــي وطبقي بعيدا 
عن األســـس السليمة القائمة على المساواة والعدالة 
وتكافؤ الفرص والخبرة، واالجتهاد واالنجاز واإلتقان... 
وهـــذا النظام الطائفـــي بمختلف أنواعـــه المذهبية 
والحزبية والنخبوية هو اكبر رافد للفساد، واكبر معيق 
لإلصالح، وذلك بأن الفاسدين فيه محميون من مراكز 
القوة المذهبية أو الحزبيـــة أو الطبقية المتنفذة في 
النظام الحاكم، وتحول كل عمل ضد هؤالء الفاسدين 

إلى تهمة استهداف الطائفة المذهبية والحزبية .
خالصة األمر أن الثورة على الفســـاد لـــن تنجح إال إذا 
عملت ضد منظومة الفســـاد بأكملهـــا التي تغذيها 
باالســـتعمار واالســـتبداد  أنظمـــة حكـــم مرتبطـــة 
والطائفية. وهذا يعني التخلص من االستعمار بكافة 
درجاته المباشـــرة وغير المباشـــرة ابتداء من االحتالل 
العســـكري المباشـــر وانتهاء برهن قرار نظام الحكم 
بأجنـــدة خارجية. والتُخلص من االســـتبداد أصل كل 
فساد، وأســـاس كل بالء ومصدر كل خراب. والُتخلص 
من الطائفية بلونها المذهبي، أو الحزبي، أو الطبقي، أو 
النخبوي، وبدون ذلك العمل الثوري المتكامل لن تنجح 
الثورة في تحقيق طموحات الشـــعوب المقهورة، ولن 
تنجح معها كل مشـــاريع النهضـــة والتنمية والحياة 
الحرة الكريمة، فالفســـاد سيأكل األخضر واليابس من 

ثروات الشعوب المقهورة.

الثــورة والفســاد
بقلم د. وليد القططي 

 مع أن عبـــارة الرئيـــس األميركي، دونالد ترامـــب، إن »بعض 
اليهود األميركيين ال يحّبون إســـرائيل بما فيه الكفاية«، في 
ســـياق خطابه أمام المجلس األميركي – اليهودي، األســـبوع 
الحالـــي، تمكن قراءتها ضمن ســـباق المرشـــحين النتخابات 
الرئاســـة األميركية على الفوز بالمال والصـــوت اليهوديين، 
فإنها، في الوقت عينه، تســـّلط الضوء على الخالفات القائمة 
داخل الجالية اليهودية األميركية بشـــأن »إسرائيل«، واآلخذة 

بالتفاقم منذ سنوات.
وهـــي خالفاٌت ليســـت جديـــدة، ولكـــن يبدو أنهـــا تحتدم 
وتتكثـــف في الفترة األخيـــرة على خلفية وقائع مســـتجّدة، 
من قبيل تدخـــل رئيس الحكومـــة »اإلســـرائيلية«، بنيامين 
نتنياهو، في الكونغرس، خالل والية الرئيس الســـابق، باراك 
أوبامـــا، وتعاظم قـــوة حركة المقاطعـــة )BDS( في الجامعات 
األميركية، والتصويت على شرعية المستوطنات في األراضي 
الفلســـطينية المحتلـــة منـــذ العام 1967 فـــي مجلس األمن 
الدولي، وكل إجـــراءات اإلدارة األميركية الحالية، بدءا بتعيين 
الســـفير األميركي الجديد في »إسرائيل«، وليس انتهاء بنقل 

السفارة األميركية إلى القدس.
وجـــرى في اآلونـــة األخيرة تناول جوهر العالقـــة القائمة بين 
»إســـرائيل« ويهود الواليـــات المتحدة في دراســـاٍت جديدٍة 
خلصت، في شـــبه إجماع، إلى أن هذه العالقة مأزومة على أزيد 
من صعيد. وتلزم اإلشـــارة تحديدا إلى كتابي »تاريخ السياسة 
الخارجية ليهـــود الواليات المتحدة« لمايكل بارنيت، أســـتاذ 
العلوم السياســـية في جامعة جورج واشـــنطن، و«شـــرخ في 
القبيلة« لدوف فاكسمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
نورث وســـترن، اللذين حظيا بعرض وتحليل من إليوت أبرامز، 
الخبير في شـــؤون األمن القومي األميركي والشـــرق األوسط، 
وسبق أن شغل منصب مستشار سياسي في إدارة الرئيسين، 
رونالد ريغان وجـــورج بوش االبن، في مقالة مطولة ظهرت في 
مجلة »موزاييك« )2016( تحت عنوان: »ما هو السبب الحقيقي 
الواقـــف وراء تنائي يهود الواليات المتحدة عن إســـرائيل؟«، 
رأى فيها أن هذا التنائي غير مرتبط بـ«إســـرائيل« والسياسة 

التي تنتهجها.
ويستخلص الكتابان أن اإلجماع المؤيد »إلسرائيل« الذي كان 

يمّيز يهود الواليات المتحدة تآكل، وأن المواجهة في أوساط 
هؤالء اليهود حول »إسرائيل« وضعت نهايًة لسلوك التضامن 
معها. كما يســـتنتجان أنه إذا كانت »إســـرائيل« تشكل، في 
زمان مضى، عامل وحدة بينهم، فإنها باتت اآلن تشـــكل عامل 
تفريق وتشـــرذم. ويعتقدان أن حملة انتقاد »إســـرائيل« في 
أوســـاط يهود أميركا مرشـــحٌة ألن تتصاعد، لكـــن كال منهما 
يشـــّخص أســـبابا مختلفة لذلـــك؛ فبينما يعتقد فاكســـمان 
أن هذه األســـباب كامنة في اســـتمرار انزياح »إسرائيل« نحو 
اليمين، يرى بارنيت أن األســـباب تعود إلـــى الفارق بين واقع 

اليهود في »إسرائيل« وواقعهم في الواليات المتحدة.
وشـــّكلت الخالفات بين الجانبين محـــور روايٍة جديدٍة للكاتب 
اليهودي األميركي، جونثان ســـافران فويـــر، بعنوان »هأنذا » 
)Here I Am(، صدرت ترجمتها العبرية أخيرا، وأثارت أصداء 
واسعة في المالحق األدبية »اإلسرائيلية«. وتقف في مركزها 
قصة تفّكك عائلة زوجين يهوديين من واشنطن، بالتزامن مع 
اعتزام االبن األكبر االحتفال ببلوغه ســـنّ 13 عامًا ضمن طقس 
دينّي معهود. وفي الخلفية، تتعّرض »إســـرائيل« إلى اإلبادة 

من جراء هـــّزة أرضية وحرب دينية تعقبها، لكن أفراد العائلة 
ال يشعرون بأي التزام أو واجب خاص تجاه المصير الذي تؤول 

إليه دولة االحتالل.
وعلى حّد ما أشـــار إليه أحد النقاد، لن يكون مغامرة تفســـير 
هـــذه الالمبـــاالة بكونها تعبيرا عن عالقة الســـواد األعظم من 
يهود الواليات المتحدة حيال »إسرائيل« وموقفهم منها، فقد 
تكون دولة االحتالل على درجٍة من األهمية بالنسبة إليهم من 
الناحية الروحانية )على الرغم من أن هذه أيضا أصبحت موضع 
شـــك في األعوام القليلـــة الفائتة(، غير أن عنـــوان التضامن 
والتعاطـــف والوالء مـــن ناحيتهم هو دولـــة إقامتهم، وليس 

الدولة التي تم الزعم أنها »الوطن التاريخي«.
والقاســـم المشـــترك بين جميع هؤالء هو االتفاق على اتساع 
الفجوات بين الجانبين. أّما األمر المهم فيظل كامنا في مدلول 
سياسي تشي به الفجوات، وهو مرتبٌط بواقع ترّسخ »إسرائيل« 
دولة احتالل قمعية من جهة، ودولة يهودية دينية تضطهد 
اليهود غير األرثوذكس الذين يشـــكلون أغلبية يهود أميركا 

من جهة أخرى.

بقلم: أنطوان شلحتيهــود أميــركا و »محّبــة إسرائيــل«
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أعلن أنا المواطن/رمزي حسن محمد جودة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802290288  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ابراهيم سليمان محمد السطري...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   965010440

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/جهاد فتحي اسماعيل خضر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800881302  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/االء عماد يعقوب الحداد ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801874876  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وسيم عطية سالم ابو موسى....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
405135369  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مرفت رزق سالم اقديح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   412333417

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مرفت رزق سالم اقديح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
412333417  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد مروان مصطفى الدلو...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803208537

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ امل رزق احمد حسونه زعرب....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402122212

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
قالت رئيســـة سلطة جودة البيئة عدالة األتيرة إن مشروعا 
مشتركا بين الوكالة الفرنســـية للتنمية وصندوق المناخ 
األخضر، الذي ُيطلق عليه مشـــروع "وفـــرة المياه وتكُيف 
المناخ في شـــمال قطاع غزة"، وقيمته اإلجمالية 45 مليون 

يورو، سيخدم نحو 200 ألف مواطن شمال قطاع غزة.
وأوضحت األتيرة، أن هذا المشروع الذي جرى توقيعه مؤخرًا 
بين الوكالة الفرنسية والصندوق، ستتابعه سلطة المياه 
الفلســـطينية، الفتًا إلى أن الوكالة الفرنسية ساهمت فيه 
بمبلغ 13 مليون يورو، فيما ســـاهمت الحكومة االيرلندية 

بمبلغ 8 مليون يورو.
وأشارت إلى أن ســـلطة جودة البيئة كان يقع على عاتقها 
توفير باقي المبلغ المطلـــوب، وهو 24 مليون يورو لتنفيذ 
المشـــروع، فأعطت صالحية للوكالة الفرنســـية كجســـم 
معتمد لدى صندوق المناخ األخضر وكمؤسســـة ستعمل 
على تنفيذه للحصول على التمويل، تحت إشراف ومتابعة 

سلطة المياه الفلسطينية.
نت األتيرة أن من سياسة صندوق المناخ األخضر، أنه ال  وبيَّ
يعطي أي تمويل لمشاريع من خالل الدول، وإنما من خالل 
مؤسســـات شريكة معترف بها ولديها القدرة على تنفيذ 
المشاريع العاملة عليها، السيما بعد الحصول على موافقة 
الدولة، موضحة أن فلســـطين ممثلة بسلطة البيئة أعطت 

الموافقة على هذا المشـــروع الـــذي يتكيف مع التغيرات 
المناخية التي تؤثر ســـلبًا على قطـــاه المياه في قطاع غزة 
الذي يعاني خزانها الجوفي من نسبة تلوث وملوحة عالية 

ال تصلح لالستهالك اآلدمي.
وقالت "ما شجع على إقامة هذا المشروع، هو التقرير الذي 
كانـــت أعدته منظمة األمم المتحدة وصدر عنها في العام 
2012، وتضمن تحذيرًا من أن تصبح غزة غير صالحة للحياة 
بحلول عام 2020، حيث سيشـــمل المشـــروع محطة طاقة 
شمســـية، ومحطات معالجة للميـــاه العادمة لحقنها في 

التربة لتكون صالحة للزراعة.
وأشـــارت الى أنه ألول مرة يتم فـــي تاريخ صندوق المناخ 
األخضر التوقيع على المشـــروع خالل 20 يومًا، موضحة أنه 
المشروع األول من نوعه الذي تحصل عليه دولة فلسطين 
من الصندوق للتكيف مـــع التغيرات المناخية التي تؤثر 

سلبًا على قطاع المياه في فلسطين.
وبينت األتيرة أن المشــــروع الذي يهدف إلى تحســــين 
الوضــــع المائي الخطير في قطاع غــــزة الذي يعاني من 
العديد من المشــــاكل الناتجة عن شح المصادر المائية 
وتردي نوعيــــة المياه وعــــدم مطابقتهــــا للمواصفات 
العالمية، ســــيخدم ما يقارب 200 ألــــف مواطن، حيث 
سيتضمن تركيب نظام لتوليد الطاقة الكهربائية من 

الطاقة الشمسية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفـــة )هآرتس( اإلســـرائيلية: 
إن وزارة الزراعة، وضعت شـــروطًا جديدة 
لتصدير العجـــول إلى مناطق الســـلطة 
الفلســـطينية، مما قد يثير مـــن جديد، 
الخالف الذي تمت تسويته بين السلطة 

الفلسطينية والسلطات اإلسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل والسلطة 
الفلســـطينية، قد توصلتا إلى اتفاق قبل 
أسبوعين، حول وقف الحظر الذي فرضته 
اســـتيراد  على  الفلســـطينية  الســـلطة 
العجول من إســـرائيل في أعقاب ارتفاع 

أسعار لحم األبقار لدى الفلسطينيين. 
وأضافت الصحيفة: "تعهدت إســـرائيل 
كجزء من االتفاق بالسماح للفلسطينيين 
أخـــرى،  دول  مـــن  العجـــول  باســـتيراد 
وذلك بعد صـــدور رأي قانونـــي من قبل 
مستشـــارين قضائيين، جزم أنه ال يمكن 
إلســـرائيل معارضـــة هـــذا االســـتيراد، 
بموجـــب االتفاقات الموقعـــة مع الجانب 

الفلسطيني".
وتابعت: "تجار فلســـطينيون قاموا خالل 

األسبوع الفائت بشـــراء أربعة آالف عجل 
من مربي أبقار إسرائيليين، حيث اعتبرت 
جهات أمنيـــة هذه الخطـــوة باإليجابية، 
تفاديـــًا الرتفاع أســـعار لحـــوم البقر في 

المناطق". 
األبقـــار  "مربـــو  الصحيفـــة:  وأكملـــت 
اإلســـرائيليون، يحاولون تغيير شـــروط 
االتفاق مع الفلسطينيين، بحيث سيحظر 

عليهم اســـتيراد العجول من دول أخرى، 
وإجبار الفلسطينيين على ابتياع 30 ألف 
عجل لم تبع خالل الحظر الفلسطيني على 
اســـتيرادها من إســـرائيل، ومنعهم من 

شراء العجول من دول أخرى".
"الشروط اإلسرائيلية  وأكملت الصحيفة: 
الجديدة، قد تؤذي المربين بالدرجة األولى، 
حيث قالت مصادر أمنية: إن مطالب مربي 

األبقار، قد تعود عليهم باألذى، إذ إن هذه 
المطالـــب، قد تجر الطرفيـــن إلى محكمة 
للبت في شـــرعيتها، األمر الذي قد يمس 

بتصدير العجول المنتظم". 
فيقولون:  المربـــون  "أمـــا  واســـتطردت: 
للعجـــول  الفلســـطينية  المقاطعـــة  إن 
اإلســـرائيلية ما زالت مســـتمرة بالفعل، 

بالرغم من إعالنها رسميًا".

»إسرائيل« تضع شروطًا جديدة لتصدير العجول لمناطق السلطة الفلسطينية

رام الله/ االستقالل:
أطلق مكتب األمم المتحدة لتنســـيق الشؤون اإلنسانية أوتشـــا بالشراكة مع الحكومة 
الفلسطينية في رام الله خطة االستجابة اإلنسانية لالراضي الفلسطينية المحتلة لعام 
2020 بقيمة إجمالية 348 مليون دوالر ، حيث ســـيخصص لقطاع غزة 263 مليون دوالر 

فيما سيخصص للضفة الغربية 85 مليون دوالر.
وتهدف الخطة التي أعلن عنها، يوم أمس، خالل حفل نظم في مؤسســـة عبد المحسن 
القطان، بمدينة رام الله، بمشـــاركة رئيس الوزراء محمد اشـــتية ، ومديرة مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية سارة موسكروفت، والمنسق 
األممي للشـــؤون اإلنســـانية جيمي ماكغولدريك، إلى تقديم مســـاعدات لـ1.5 مليون 

فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وتشـــمل الخطة 192 مشروعا، ســـتنفذ من جانب 83 منظمة، من ضمنها 122 مشروعا 
ســـيتم تنفيذها بالشـــراكة بين المنظمات غير الحكومية المحلية، واألمم المتحدة، أو 

المنظمات غير الحكومية الدولية.
وترتكز المســـاعدات على توفير األمن الغذائي بقيمة 214 مليـــون دوالر، ويتوزع باقي 
المبلغ على الصحة، والحماية، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم والمواد غير الغذائية، 

والتنسيق والدعم وتوفير المأوى.
وســـتخصص 77% من القيمة اإلجمالية لقطاع غـــزة بواقع 263 مليون دوالر، مقابل 85 
مليون دوالر للضفة الغربية ستتوزع على دعم األسر الضعيفة في منطقة »ج«، والقدس 

الشرقية، والمنطقة الخاضعة لسيطرة االحتالل في الخليل.

خطة 2020: 263 مليون دوالر أمريكي 
لقطاع غزة و85 مليون$ للضفة

غزة/ االستقالل:
قال منسق منتدى غزة للزارعة الحضرية، أحمد الصوراني، 
إن مشــــروع »تســــهيل وتعزيــــز القدرات المؤسســــية 
واالبتكار فــــي مجال الزراعة الحضرية وشــــبه الحضرية 
من المزارعات الشــــابات في قطاع غزة«، الممول من قبل 
منظمة )MADRE( االميركية، يعمل على تحسين جودة 

اإلنتاج، وضمان عملية تسويق آمنة لديهن.
ومنظمة )MADRE( غير حكومية اميركية تعنى بقضايا 
المرأة، وتنشــــط في دول: فلسطين، وســــورية، والعراق، 

ونيجيريا، وغواتيماال، وهاييتي، وكولومبيا، وكينيا.
وقال الصوراني في تصريح له: إن المشروع، الذي يعمل 
على تمكين المرأة اقتصاديًا ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، 
يعمل أيضًا على تســــهيل وتعزيز القدرات المؤسسية 
واالبتكار في مجال الزراعة في المناطق الحضرية وشــــبه 
الحضرية من المزارعات الشــــابات في قطاع غزة، من أجل 

تحسين ممارسات اإلنتاج والتسويق المبتكرة.
وأضاف، إن تعزيز التنســــيق والتشــــبيك بين مختلف 
العاملين األساســــيين فــــي مجال تطوير السياســــات 
الزراعية في قطاع غزة، ورفع الوعي لدى النساء الرياديات، 
الســــيما الشــــابات منهن، يســــاهم في تعزيز المرونة 
االقتصادية وسبل عيش أسرهن الفقيرة دون االعتماد 

على الغير.

وأشار إلى أنه يساهم في بناء القدرات اإلدارية والتقنية 
المتكاملــــة للنســــاء الرياديات القاطنــــات في المناطق 
الحضرية وشبه الحضرية، وذلك لتحسين جودة اإلنتاج 
لديهن ولضمان عملية تســــويق مبتكــــرة وجيدة وآمنة 

لمنتجاتهن.
ن الصوراني أن من المجموعات المباشرة المستهدفة،  وبيَّ
شــــركة بلح فلســــطين النســــوية، و التي هي مؤسسة 
نسوية متوســــطة الحجم تم تدشينها حديثًا من قبل 
41 ســــيدة أعمال يعملن في تصنيــــع منتجات النخيل 
وأنشطة زراعية مكملة ومســــاندة في المناطق الزراعية 

بمدينة دير البلح.
وتابــــع، كما أنه يســــتهدف 31 ســــيدة ريادية من رواد 
األعمال في المناطق الحضرية تلقين جلســــات متكاملة 
لبناء القدرات، بما في ذلك 12 ريادية تلقين بناء قدرات 
متخصصة ومســــاعدة عينية لتعزيز االبتــــكار ومرونة 

مشاريعهن الصغيرة البالغ عددها 12 مشروعًا.
وقال الصوراني، أما المجموعات غير المباشرة، فعددهن 
360 ســــيدة من النســــاء الرياديات الالتي استفدن من 
جلسات بناء القدرات الكلية، حيث يعملن على تسويق 
منتجاتهن على المستهلكين المحليين وبعض المتاجر 
المخصصــــة لبيــــع هذا النــــوع من منتجات المشــــاريع 

النسوية.

مشروع لتوفير المياه بدعم فرنسي 
ايرلندي سيخدم نحو 200 ألف مواطن بغزة

منظمة أميركية تمول مشروعًا
 لدعــم المزارعــات فــي غــزة
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أعلن أنا المواطن/ محمود فوزي يوسف الغلبان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801265554  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مريم أحمد رمضان جزريه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   924168917

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مدريد نافذ غالب الهيثم....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803298496فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ /دياب مصطفى عبد العال العقاد....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
918429531  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منى عبد الفتاح حسن الغندور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800249138

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ انس توفيق عبدالعزيز ابو عمرة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400736963   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنا المواطن/عبد العزيز احمد عبد العزيز تمراز....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
803686161  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد محمود دياب ابو بكر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800344442فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اسيا سعدي صابر  جنديه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
9352246389 فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جواد نعيم جواد الحتو....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402036931

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/فاتنه علي محمد ابو نعنع....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900167669

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /خليل يوسف خليل العطل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802084368

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الجزائر / االستقالل:
يتوّجـــه الناخبون فـــي الجزائـــر اليوم الخميـــس، إلى 
صناديق االقتراع الختيار ســـابع رئيس للجمهورية في 
تاريخ البالد، في ســـادس انتخابات رئاسية منذ دخول 
عهـــد التعددية السياســـية، وفـــي انتخابات توصف 
بالحاسمة، نظير الظروف التي تمّر بها البالد عقب الثورة 

الشعبية التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة.
وتضـــّم الئحة الهيئة الناخبة 24.4 مليون ناخب، بزيادة 
ر بمليون ناخـــب، مقارنة مع آخـــر انتخابات جرت  ُتقـــدَّ
عام 2017. وســـّجلت الســـلطة العليا لالنتخابات، قبيل 
االنتخابات، أكثر مـــن ربع مليون ناخب جديد في الفترة 
األخيرة. وســـبقت انتخابات الخميس فـــي الجزائر، فتح 
مكاتب التصويـــت للجالية الجزائرية فـــي الخارج، منذ 
يوم الســـبت الماضي، حيث تحصي السلطات ما يفوق 
914 ألـــف ناخب في الخارج مســـجلين على مســـتوى 
المراكز الدبلوماســـية والقنصلية بالخارج. ويشرف على 
االنتخابات فـــي الخارج 456 مندوبـــًا أوفدتهم الهيئة 
المستقلة لإلشراف على اللجان االنتخابية الدبلوماسية 

أو القنصلية بالخارج.
 كمـــا كانت المكاتب المتنقلة للســـكان البدو الرحل قد 

بدأت عمليات التصويت منذ االثنين الماضي. وتحصي 
الســـلطات 50 ألف ناخب من البدو الرحل يصوتون في 

135 مكتبًا متنقاًل ُخّصص لهم.
ويتــــم توزيع الناخبين على أكثر من 60 ألف مكتب اقتراع، 
وتم الفصل في الجزائر بين الناخبين من النســــاء والرجال، 
حيث ُخّصص للنســــاء 30 ألف مكتب خاص بهّن، ويشرف 
على تأطير االنتخابات، بحســــب ما كشــــفت عنه الســــلطة 
الوطنيــــة المســــتقلة لالنتخابات، أكثر مــــن نصف مليون 
عضو، وهذه هي المرة األولى التــــي تجري فيها انتخابات 

رئاسية تحت إشراف كامل للهيئة المستقلة لالنتخابات، 
تم تشــــكيلها في شــــهر ســــبتمبر/أيلول الماضي، وتضم 
في هيئتهــــا المركزية 50 عضوًا من الكفــــاءات الوطنية، 
ويقودها وزير العدل الســــابق محمد شرفي. وقّررت هيئة 
االنتخابات الســــماح للناخبين المســــجلين الذين لم يتم 
اســــتصدار بطاقاتهــــم االنتخابيــــة، التصويــــت ببطاقة 
التعريــــف، تجنبًا لحرمانهم من حقهــــم االنتخابي. وتتم 
االنتخابات بحضور مراقبين يمثلون المرشــــحين الخمسة، 

وتتم عمليات الفرز مباشرة بعد غلق مكاتب التصويت.

60 ألف مكتب اقتراع للناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة في الجزائر

نيويورك/ االستقالل:
قتل عدة أشـــخاص وأصيب آخرون بجروح في حادث إلطالق النار 

بمدينة جيرسي سيتي في والية نيوجيرسي األمريكية.
ونقلت قناة »ســـي إن إن« األمريكية عن عمدة المدينة، ستيفن 

فولوب، قوله إن عددا من األشخاص قتلوا جراء الحادث.
وأكد العمدة أيضا مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة 3 آخرين جراء 

الحادث.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرطة تلقت معلومات بوجود 
مســـلحين اثنين بإحدى المناطق، حيث جـــرى تبادل إطالق النار 

بعد وصول الشرطة إلى المكان.
واســـتمر تبادل إطالق النار بين المســـحين والشـــرطة أكثر من 
ســـاعة. وبحثت الشـــرطة عن رجل وإمرأة يشتبه بهما في إطالق 

النار.
وقالت مصادر أمنية محلية إن الشرطة تمكنت من »تحييد« أحد 

المهاجمين.
وعلـــى خلفية الحـــادث تم إغالق المدارس فـــي المنطقة. وأعلن 
البيت األبيض أن الرئيس دونالد ترمب يتابع تطورات األحداث.

قتلى وإصابات بإطالق نار 
بوالية نيوجيرسي األمريكية

تونس / االستقالل:
يستعد حزب »قلب تونس« وكتلتا »اإلصالح الوطني« 
و«المســـتقبل«، في مجلس نواب الشـــعب التونسي، 
إلى اإلعالن عن جبهة برلمانية مشـــتركة تهدف إلى 
توحيد المواقف السياسية ووضع حد للتشتت الذي 
تعاني منه األحزاب السياســـية في البرلمان، فغالبية 
هذه األحزاب صغيرة وأصواتها غير مؤثرة، ما يجعلها 
عاجزة عن إبـــراز مواقفها، خاصة أن نتائج االنتخابات 

التشريعية لم تفرز قوى ذات أغلبية واضحة.
ويحتل »قلـــب تونس« المرتبـــة الثالثة بــــ38 نائبًا، 
أما كتلة »اإلصـــالح الوطني« فحافظـــت على المرتبة 
السادســـة بـ15 نائبًا، وتأتي كتلة »المستقبل«، التي 

تتكون من مستقلين في الترتيب األخير بـ9 نواب.
وجمع لقاء تشاوري أولي بين الكتل الثالث في مجلس 
نواب الشـــعب، ومن المنتظـــر أن تعقد لقاءات أخرى 
في األيـــام المقبلة لمزيـــد من التباحث والتنســـيق 
وذلـــك قبيل اإلعالن الرســـمي عن الجبهـــة الموحدة 

والمشـــتركة. وتعتبر األحزاب المجتمعة أنها تلتقي 
حول أرضية سياسية مشـــتركة وتجمعها األهداف 

ذاتها.
وفي هـــذا الصـــدد، أكد رئيـــس كتلة حـــزب »قلب 
تونس«، حاتم المليكي، »حصول مشـــاورات بين قلب 
تونس وكتلة اإلصالح الوطني«، مشـــيرًا إلى أن »هذه 

المشاورات قطعت أشواطًا هامة«.
ولفت إلى »إشـــراك كتلة المســـتقبل خالل جلســـة 
حضرها نـــواب مختلف هذه الكتل«، كاشـــفًا عن أنه 
»ســـيتم في األيام القليلـــة المقبلة إجـــراء لقاء ثاٍن 
مصغر، والنقاش حول بعض المسائل التقنية وتبادل 
وجهات النظر اســـتعدادًا لإلعالن عن جبهة برلمانية 

هدفها توحيد المواقف«.
وقـــال المليكي إنهـــم يأملون »بمزيد من التنســـيق 
بين الكتـــل البرلمانية في ما يتعلق بالمســـتجدات 
المطروحة على الساحة السياسية ومناقشة القوانين 

المطروحة والعمل الحكومي مستقباًل«.

مقديشو/ االستقالل:
ارتفـــع عدد قتلى الصومال إلى 10 أشـــخاص، يوم أمس، 
بينهم شـــرطيان خالل هجوم إرهابي وقع في أحد فنادق 

العاصمة مقديشو.
ووفق بيان الشرطة الصومالية، فقد قامت قواتها األمنية 
بإنهاء الهجوم اإلرهابي الذي وقع على فندق »سيل«، وتم 

انقاذ أكثر من 80 شـــخصا، بينهم مســـؤولون حكوميون 
ومدنيون من نزالء الفندق. وأكـــد البيان، 5 قتلوا، بينهم 
عنصـــران من قوات األمـــن وثالثة مدنييـــن، كما أصيب 

تسعة مدنيين آخرين وجنديان بجروح طفيفة.
وقالت الحًقا أن عدد القتلى ارتفع إلى 10 أشـــخاص، فيما 

تباشر الشرطة التحقيق الهجوم االرهابي

الخرطوم / االستقالل:
قالت جامعة »الزعيـــم األزهري« الســـودانية إنها أعفت 
طالب إقليم دارفور من الرســـوم اتهمهم نظام الرئيس 
الســـوداني المعزول، عمر البشير، بـ«التخريب، والعمل مع 

الموساد اإلسرائيلي«.
وقـــال موقع »الصيحة« اإلعالمي إن رئيس الجامعة الوليد 

محمد األميـــن، التقى طالب دارفـــور المنتمين للجامعة، 
الذين تم اعتقالهم في 27 كانون أول/ ديســـمبر 2018، 

بتهمة العمل مع الموساد، والتخريب.
وأوضـــح األمين، أن صـــدور القرار بإعفائهم من الرســـوم 
الدراســـية »جاء تقديرا لمعاناتهـــم، وظروفهم الصحية 

والنفسية، وتضحياتهم ونضالهم في الثورة«.

تكوين جبهة برلمانية تضم ثالثة 
أحزاب تونسية لـ »توحيد المواقف«

10 قتلى في هجوم على أحد فنادق مقديشو

إعفاء طالب سودانيين اتهموا 
بالعمل مع الموساد من الرسوم
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كوااللمبور/االستقالل:
يالقي نادي هالل القدس ممثل فلسطين الوحيد في كأس االتحاد األسيوي 
لكـــرة القدم فريق صور العماني في ملحق البطولة ذهابًا على ملعب فيصل 
الحسيني بالقدس في الحادي والعشرين من الشهر القادم، فيما تقام مباراة 

اإلياب في الثامن والعشرين من نفس الشهر في سلطنة عمان.
وأجريـــت قرعة البطولة فـــي العاصمـــة الماليزية كوااللمبـــور بحضور وفد 
نـــادي هالل القدس المكون مـــن عضو مجلس االدارة معـــن القطب ومدير 
النادي جمال غوشـــة وبحضور ممثلين عن كافة الفرق المشـــاركة بالبطولة 
األسيوية الهامة. ويلعب نادي هالل القدس في ملحق البطولة "التصفيات 
التمهيدية" وفي حال حسمه لقائي الذهاب واإلياب مع نادي صور العماني 
يتأهل الى المجموعة االولى من البطولة، والتي تضم اندية الجيش السوري 
بطل ســـوريا والعهد اللبناني بطل لبنان وصاحب لقب النســـخة االخيرة من 
البطولة والمنامة البحريني بطل البحرين بنظام الذهاب واإلياب والتي تقام 

خالل األشهر القريبة القادمة.

االستقالل/ وكاالت:
مـــن المقرر أن تختتـــم اليوم الخميس منافســـات الجولة 
السادســـة األخيرة من دور المجموعات للـــدوري األوروبي 
"يوروبا ليغ"، حيث تســـعى أندية عدة لحســـم تأهلها إلى 

الدور الثاني.
وضمنـــت كل مـــن أنديـــة إشـــبيلية وأبويل نيقوســـيا 
وســـبورتينغ لشـــبونة والسك لينز وســـلتيك وإسبانيول 
وغينت وفولفســـبورغ وســـبورتينغ براغا ووولفرهامبتون 
ومانشستر يونايتد وألكمار تأهلهم إلى الدور المقبل، في 

حين تتطلع أندية أخرى للحاق بهم في الجولة األخيرة.
وآرســـنال هو واحد من بين أبرز األندية التي تسعى لذلك، 
عندمـــا يحل ضيفًا على نادي ســـتاندر دو لياج، في مباراة 
ســـهلة على الورق، لكن صعبة من الناحية المعنوية، إذ ال 

يستطيع أرسنال التعويض في حال التعثر.
ويمتلك "المدفعجية" 10 نقاط في الصدارة أمام اينتراخت 
فرانكفـــورت الذي يحتـــل المركز الثانـــي برصيد 9 نقاط، 

وستاندر دو لياج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
من جهتهما، يريد كل من روما وبوروســـيا مونشنغالدباخ 
التأهل، إذ يحتل الفريق اإليطالي صدارة الترتيب برصيد 8 
نقاط، ومونشنغالدباخ المركز الثاني برصيد 8 نقاط أيضًا. 
لكّن كليهما يشـــعران بالخطر، إذ يحتل اسطنبول باشاك 

شـــهير المركـــز الثالث برصيد 7 نقاط، أي أنه لم يحســـم 
أي منهم تأهله بعد، وكلهـــم يتطلعون للفوز في الجولة 

األخيرة.
وخالفا لروما، يخوض ممثل العاصمة اإليطالي اآلخر التسيو 
الجولة األخيرة لمنافســـات المجموعة الخامســـة ومصيره 

ليس في يده حتى لو ألحق بمضيفه رين الفرنسي الهزيمة 
الخامســـة تواليا، بل يحتاج الى خدمة كبيرة من ســـلتيك 

االسكتلندي، الضامن لتأهله وصدارة المجموعة.
ولن يحصل التســـيو على البطاقـــة الثانية إال في حال فوز 
ســـلتيك على مضيفه كلوج الروماني الذي يتقدم عنهم 

بفارق ثالث نقاط.
وفي المجموعة الســـابعة، ســـيكون باب التأهل مفتوحا 
على مصراعيـــه بين الفـــرق األربعة، إذ يتصـــدر رينجرز 
االســـكتلندي بقيادة النجم اإلنكليزي الســـابق ستيفن 
جيرارد الترتيب بـ8 نقاط، وبفارق نقطة فقط عن يونغ بويز 
السويسري وبورتو البرتغالي، فيما يحتل فينورد روتردام 

الهولندي المركز األخير بخمس نقاط.
وســـيضمن رينجرز تأهله في حال تجنبـــه الهزيمة أمام 
ضيفه يونغ بويز، وهي نتيجة ستصب في صالح بورتو في 

حال فوزه على ضيفه فينورد.
وســـتكون اإلثارة علـــى الموعـــد أيضا فـــي مجموعتين 
أخريين لم تحسم أي من بطاقاتها األربعة، حيث يتصدر 
كوبنهاغـــن الدنماركـــي المجوعة الثانيـــة )9 نقاط( أمام 
مالمو السويدي )8( ودينامو كييف األوكراني )6( ولوغانو 
السويســـري )2(، فيما يتصدر بازل السويسري المجموعة 
الثالثة )10(نقاط أمام خيتافي اإلسباني )9( وكراسنودار 

الروسي )9( وطرابزون سبور التركي )1(.
ويلعب كوبنهاغن ودينامو كييف على ملعبيهما ضد مالمو 
ولوغانو تواليا، فيما يخوض بازل اختبارا ســـهال على أرضه 
ضد طرابزون سبور في وقت يخوض خيتافي وكراسنودار 

مواجهة نارية على ملعب األول.

منافسات شرسة في ختام دور المجموعات من الدوري األوروبي

االستقالل/ وكاالت:
أكـــدت صحيفة “الدايلي ميـــل” اإلنجليزية بأن إدارة مانشســـتر 
يونايتد قـــد وافقت على بيـــع الفرنســـي بول بوجبا عقب انتهاء 

الموسم الجاري.
وارتبط أســـم بـــول بوجبـــا باالنتقـــال للعـــب في صفـــوف ريال 
مدريد اإلســـباني منذ الصيف الماضي، حيث حاول الالعب الضغط 
على إدارة الشـــياطين الحمر للموافقة على رحيله، ولكنه استمر في 

نهاية األمر مع اليونايتد.
ويغيب حاليًا بول بوجبا عن فريقه مانشســـتر يونايتد منذ تقريبًا 
بداية الموســـم بسبب إصابة في ركبته، حيث شارك فقط في ست 
مباريات. وأشارت الصحيفة أن بول بوجبا بجانب اهتمام ريال مدريد 
بضمـــه، هناك أيضًا فريقه الســـابق يوفنتوس اإليطالي باإلضافة 

إلى برشلونة اإلسباني.
وأكملت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وجد أن الحل الوحيد لحل 
مشـــكلة بول بوجبا هو ببيعه عقب نهاية الموسم، واالستفادة من 

مبلغ رحيله لشراء العب مميز في خط الوسط.
وأضافت “الدايلي ميل” بأن إدارة مانشســـتر يونايتد تسعى اآلن 
خلـــف التعاقد مـــع دوني فان دي بيك نجم أياكـــس الهولندي، أو 
ســـاؤول نيجيز العب أتلتيكو مدريد اإلسباني، ليكون واحدًا منهم 

هو بديل بول بوجبا في الموسم القادم.
الجدير بالذكر أن عقد بول بوجبا الحالي مع فريقه مانشستر يونايتد 

سينتهي صيف عام 2021.

ميالن/ االستقالل:
تعمل إدارة نادي آي سي ميالن بأقصى ما لديها من 
قوة من أجـــل الحفاظ على حـــارس المرمى اإليطالي 
جيانلويجي دوناروما، الذي ينتهي عقده في صيف 

عام 2021.
وتبقى عـــام ونصف على عقد جيانلويجـــي دوناروما مع 
ميالن، ويســـعى النادي لتجديد عقده قبل الوصول إلى 
عام واحد على عقده، كي ال يضطر لبيعه خوفًا من خسارته 

مجانًا في نهاية العقد.
صحيفة “كوريري ديلو سبورت” اإليطالية أكدت تقديم 
“الروســـونيري” عرضًا لالعب اإليطالي الشـــاب من أجل 
تجديد عقده، وذلك بمنحه راتبًا ســـنويًا يصل إلى سبعة 

ماليين يورو صافي من الضرائب.
والتقت إدارة ميالن مع وكالء دوناروما على رأسهم وكيل 
أعمالـــه مينو رايوال، لكن حتى اآلن يرفض الالعب تجديد 

عقده.
ورغم تواجد اإليطالي جيانلويجـــي بوفون وتجديد عقد 
البولندي فويتشيك تشـــيزني إال أن يوفنتوس يسعى 

للتوقيع مع دوناروما في المستقبل القريب.
وهنالـــك أندية أخرى تراقب دوناروما مثل باريس ســـان 
جيرمان الفرنســـي بقيـــادة المدير الرياضـــي البرازيلي 

ليوناردو.

مانشستر يونايتد 
يوافق على بيع بوجبا

يوفنتوس يراقب وضع 
دوناروما مع ميالن

غزة/االستقالل:
وافق اتحاد كرة القدم على قيد 3 العبين ُجدد بعد تقديمهم طلبات اشـــتكوا 
فيها الظلم الواقع عليهم بحصولهم على ُكتب االســـتغناء بعد إغالق باب قيد 

وشطب الالعبين.
وسُيمنح الالعبون )فرج جندية ومحمد الريخاوي وأحمد سالمة(، فرصة االنتقال 

ألندية جديدة.
وسيلعب جندية لصالح نادي غزة الرياضي، فيما سُيدافع سالمة عن ألوان فريق 

األهلي الفلسطيني، وعودة الريخاوي لشباب رفح.
وكان اتحاد الكرة قد قرر فتح باب القيد لالعبين الذين يملكون ورقة اســـتغناء 
من أنديتهم الســـابقة، مدة ٤8 ســـاعة تنتهي في الساعة الثانية مساء اليوم 

الخميس.

االتحاد الفلسطيني يفتح باب 
التسجيل من جديد لقيد 3 العبين

»هالل القدس« يالقي فريق صور العماني بملحق كأس االتحاد اآلسيوي
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�ضية رقم 892 / 2019م

المســــتدعي/أيمن أحمــــد نجيب/ عارف أبو حصيرة- من غزة الرمال شــــارع أبو حصيرة 
مقابل محطة بهلول للبترول هوية رقم/900782236 وكالؤه المحامون/ أمين ساق الله 

وفؤاد عبد العال ويعاد عليان وميساء بكري وأدهم شال وريهام زنداح ولؤي بسيسو
المســـتدعى ضدهما/-1حربي محمـــود عبد القادر صرصور – مـــن رام الله بجوار 
المقاطعة خارج البالد -2عمرو حيدر يوسف شراب- من غزة الرمال الجنوبي بجوار 

مطعم الروتس القديم )سيدار( ومرطبات كاظم خارج البالد.
نوع الدعوى: تنفيذ عيني     

قيمة الدعوى: 877500 ثمانمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في الدعوى المدنية رقم 892 / 2019

إلى المستدعى ضدهما المذكوران بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليكما دعوى تنفيذ 
عيني اســـتناداً لما يدعيه في الئحة دعواه المودعة نسخة لك عنها ومن ملحقاتها قلم 
هذه المحكمة لذا يقتضي عليكما أن تحضرا إلى هذه المحكمة خالل خمســـة عشر يومًا 
من تاريخ تبليغكما بهذه المذكرة كما يقتضي عليكما أن تودع قلم هذه المحكمة ردكما 
التحريري خالل خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبليغكما هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد 
لها جلســـة األربعاء 2020/1/29م لنظر الدعوى، وليكن معلومًا لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. تحريرًا في 2019/12/11م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديــــل

اعالن �ضادر عن جمعية التدريب 
التنموي والتاأهيل اال�ضري الفل�ضطيني

 يعلن مجلس إدارة جمعية التدريب التنموى والتأهيل الفلســـطيني عن 
عقـــد االجتماع العـــادي الجمعية العمومية العـــام ) 2019 ( وذللك يوم 
الخميس الموافق : 2019/12/19 الساعة 12:00  في مقر الجمعية الكائن 

في منطقة دير البلح - البصة- شرق مسجد الرباط  
 وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي

 1 - استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام ) 2019 ( وذلك حتى تاريخ : 2019/12/14

2_ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين ايام  من 
تاريخ : 2019/12/15 إلى تاريخ : 2019/12/16

3_فتح باب االنسحاب واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 
وذلك لمدة يومين أيام من  تاريخ 2019/12/17 حتى تاريخ 2019/12/18 . 

ومع فائق الحرتام والتقدير 
 جمل�س اإدارة اجلمعية

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة رفح ال�سرعية 

تبليغات �ضرعي / اعالم حكم غيابي 
 إلى المدعـــى عليها/ رانيا إبراهيم فهمي عقيل حماد من حتا وســـكان 
جمهورية مصـــر العربية مدينـــة العريش بجوار الموقـــف القديم لقد 
حكم عليك بتاريخ 2019 / 12 / 09 م في الدعوى اســـاس 2018 / 1149 
وموضوعها " إثبات نســـب المرفوعة عليك من قبـــل زوجك والداخل بك 
بصحيح العقد الشـــرعي المدعى محمد أحمد عبـــد الرحيم الفي من حتا 
وسكان رفح وذلك بثبوت نسب ابنه الصغير احمد الوالده المدعي محمد 
المذكور والمتولد لي منك فراش الزوجية الصحيح الشرعي بتاريخ 2013 
/ 10 / 22 م حكمًا غيابيًا بحقك قاباًل لالعتراض واالســـتئناف لذلك صار 

تبليغك حسب األصول . وحرر في 2019 / 12 / 09 م

 قا�سي رفح ال�سرعي

بيت الهيا/ االستقالل:
استقبل رئيس بلدية بيت الهيا، عز الدين الدحنون، أمس، 
وفدًا من جمعية خريجي كليات تدريب غزة وكالة الغوث، 

في مكتبه بالبلديـــة.  ورحب رئيس البلدية  بالوفد  الزائر 
والذي ترأسه وائل ســـعد مدير الجمعية، مبديًا استعداد 
البلديـــة للتعاون مـــع الجمعية ضمن إمكانيـــات البلدية.  

وبـــدوره أكد ســـعد ان الزيارة  للبلدية تأتي  لبحث ســـبل 
التعـــاون بين البلدية والجمعية معربًا عن شـــكره لرئيس 

البلدية على حسن االستقبال والتعاون مع الجمعية.

القدس، بعد استدعائها للتحقيق.
وأفاد ســـعيد يقين، وهو مواطن من القرية، بأن اعتقال 

المواطنة زكية جاء بعد اعتقال زوجها مؤخرا.
وأشـــار إلـــى أن جنود االحتـــالل اقتحموا القرية مســـاء 
األربعاء، وداهموا نحو 12 منزال ونكلوا بساكنيها، ما أدى 
الندالع مواجهـــات، مضيفا أن ممارســـات االحتالل في 
القرية تندرج في إطار التضييق على أهالي قرى شـــمال 
غرب القدس بإقامة حواجز عسكرية قرب قرى بدو وبيت 
إكسا والجديرة. وشـــنت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم 
أمس، حملة اعتقاالت ومداهمات ليلية في أنحاء متفرقة 
من الضفة الغربيـــة المحتلة، طالت عددا من المواطنين 

بينهم الناشطة في مجال األسرى.
وأفـــادت مصادر محلية، بأن قوة عســـكرية إســـرائيلية 
اقتحمت منزل القيادي في حركة حماس جمال الطويل 
في حي أم الشـــرايط في البيرة واعتقلت ابنته األسيرة 

المحررة الناشطة في مجال األسرى بشرى الطويل.
وكانـــت قوات االحتالل أفرجت عن الشـــيخ الطويل قبل 
أيـــام بعد اعتقال اســـتمر عامـــًا ونصفًا فـــي االعتقال 
اإلداري. وفـــي الخليل، اعتقلت قّوات االحتالل، مواطنين 
اثنيـــن عقب اقتحام منزليهما في بلدة حلحول شـــمال 

الخليل وفّتشت عددًا آخر من المنازل.
وأفـــادت مصـــادر محليـــة باعتقـــال قـــّوات االحتالل 
للمواطنين محمود باجس عقل، ونايف عبد الله شطريط 
بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما. كما فّتشت القّوات 

عددًا من منازل المواطنين في حلحول ومدينة الخليل.
أمـــا في بلدة مراح رباح جنوب بيـــت لحم، صادرت قوات 
االحتالل مركبة يملكها المواطن أحمد قاســـم الشـــيخ 

عقب اقتحام منزله وتفتيشه.
كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب ليث عاصي الطريفي 
عقب مداهمة منزل أسرته في البيرة، وشهدت المنطقة 
الشمالية من البيرة مواجهات قبل منتصف الليل أصيب 

خاللها شابان بالرصاص المطاطي.
وقالـــت مصادر محلية: إن قوة عســـكرية اقتحمت قرية 
بيتين شماال واعتقلت الشاب أحمد كايد عقب مداهمة 
منزله، فيما سلمت المحرر محمود حامد تبليغا لمراجعة 
مخابراتها. وفي ذات الســـياق، اقتحمت قوة عســـكرية 
مخيم الجلزون شـــمااًل واعتقلت الشاب كامل نخلة عقب 

مداهمة منزل أسرته ونقلته إلى جهة مجهولة.
واقتحمت قوات االحتالل بلدة بير زيت شـــماال وداهمت 
منـــزل الصحفـــي مصعب ســـعيد وحققت معـــه، فيما 

اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة.
وتقتحم قوات االحتالل مدينـــة البيرة لليوم الرابع على 
التوالي وتصادر أجهزة تسجيل الكاميرات، وذلك عقب 
إطالق مقاومون النار باتجاه مستوطنة "بيت ايل" شمال 

المدينة قبل أيام.
إلى ذلك، هاجم مجموعة من المستوطنين اإلسرائيليين 
مســـاء أمس، رعاة األغنام من الفلســـطينيين في خربة 

يانون جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
ووفًقا لمسؤول ملف االســـتيطان شمال الضفة الغربية 
غســـان دغلس، فإن مجموعة من المستوطنين هاجموا 
رعـــاة االغنام واعتـــدوا عليهـــم بالضرب المبـــرح أثناء 

رعايتهم لألغنام والمواشي جنوب نابلس.
وأشار إلى أن المستوطنين الحقوا رعاة االغنام والمواشي 
شـــرق خربة يانون التابعة ألراضي بلـــدة عقربا، واعتدوا 

عليهم بالضرب المبرح، مما أدى لوقوع اصابات طفيفة.
فـــي حين اقتحم عناصر من مخابرات وشـــرطة االحتالل 
اإلســـرائيلي يوم أمـــس، مصلى باب الرحمة بالمســـجد 

األقصى المبارك ودنسوا السجاد بأحذيتهم.
وتزامن هذا االقتحام، مع اقتحام عشـــرات المستوطنين 
المتطرفين ومجندات إســـرائيليات المســـجد األقصى 
من باب المغاربة بحراســـة مشـــددة من شرطة االحتالل 
الخاصة. وبحســـب دائرة األوقاف اإلســـالمية بالقدس 

المحتلـــة، فإن عناصر مـــن مخابرات وضبـــاط االحتالل 
اقتحمـــوا صباًحا مصلى باب الرحمـــة للمرة الثالثة خالل 
ساعات، وتجولوا في ساحته ودنسوا السجاد بأحذيتهم.

وأوضحـــت أن 60 متطرًفـــا بينهم 21 من المرشـــدين 
واألكاديمييـــن وطالب المعاهـــد والجامعات اليهودية 
اقتحمـــوا المســـجد األقصى خـــالل الفتـــرة الصباحية، 
ونظموا جوالت اســـتفزازية في باحاته بحراســـة أمنية 
مشـــددة. وأضافت أن 39 مجندة إســـرائيلية بلباسهن 
العســـكري و9 من ضيوف شـــرطة ومخابـــرات االحتالل 

اقتحموا أيًضا المسجد ودنسوا باحاته.
وكانت شـــرطة االحتالل فتحت الســـاعة السابعة صباح 
يوم أمس باب المغاربة، ونشرت عناصر وقواتها الخاصة 
في داخل المســـجد األقصـــى وعند بواباتـــه الخارجية، 

لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.
ويتخلـــل تلك االقتحامـــات، أداء طقـــوس تلمودية من 
المستوطنين في ساحات األقصى، وتحديًدا في منطقة 
باب الرحمة، ما يثير غضب واســـتياء المصلين وحراس 

المسجد.
وتواصل شـــرطة االحتـــالل فرض قيودهـــا على دخول 
الفلســـطينيين للمســـجد األقصـــى، والتدقيـــق فـــي 

هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية
أما في قطاع غزة، فقد فتحت زوارق االحتالل اإلسرائيلي 
الحربية أمس، نيران رشاشـــاتها الثقيلـــة تجاه مراكب 

الصيادين في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصـــادر محلية، بقيام الـــزوارق الحربية بإطالق 
النـــار تجاه مراكـــب الصيادين في المنطقة المســـموح 
بهـــا بالصيد، ممـــا أجبرهم علـــى مغادرة البحـــر خوًفا 
على حياتهم. ورغم توســـيع االحتالل مســـاحة الصيد 
المســـموح للصيادين في غزة الصيد بها لمسافة تصل 
إلـــى 15 كلـــم إال أن زوارقـــه تالحق مراكـــب الصيادين 

وتحاول تخريب عملهم.

غزة/ االستقالل:
وقعـــت إدارة معهـــد األمل لأليتام، مذكـــرة تفاهم مع جامعة غـــزة بهدف تعزيز 

العالقات القائمة بين الطرفين والرقي بالواقع التعليمي للطالب األيتام.
وجرت مراســـم التوقيع خالل زيارة وفد من جامعة غزة، برئاســـة رئيس الجامعة د. 
فريـــد القيق، وعميد الشـــؤون اإلدارية م. إيهاب العالول، وعميد شـــؤون الطلبة د. 

إبراهيم أبو رحمة، ومدير العالقات العامة أ. رامي عودة.
وكان في اســـتقبال الوفد رئيس مجلس إدارة المعهد م. عالء الشـــرفا، وأمين السر 
أ. محمـــد المجدالوي، وعضـــو مجلس اإلدارة أ. هالل الجعبـــري، والمدير التنفيذي أ. 
إياد المصري، ومســـاعد المدير لشـــؤون اإليواء أ. عالء الربعي، ورئيس قسم الموارد 

البشرية أ. فايز هاشم.
ورحب م. الشـــرفا بالوفـــد الزائر، مثمنـــًا دور جامعة غزة في دعم شـــريحة الطالب 

واالرتقاء في الخدمات التعليمية وإيجاد تخصصات علمية مميزة.
كما هنأ الشرفا، د. القيق لتوليه منصب رئاسة جامعة غزة، متمنيًا له وللجامعة دوام 
التقدم واالزدهار، مؤكدًا على عمق العالقة والتعاون الوطيد بين الجامعة والمعهد، 
ومقدمًا شـــكره للجامعة علـــى ما تقدمه من منح خاصة لطلبـــة المعهد الملتحقين 
فـــي تخصصات الجامعة. من جانبه، أكد د.القيق حرص جامعة غزة على التعاون مع 
مختلف مؤسســـات المجتمع المدني وخاصة معهد األمل لأليتام الذي يكّرس كل 
طاقاته لخدمة أبناء شعبنا الفلســـطيني، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع 
بكافة مكوناته ومؤسســـاته األهلية والرسمية والشـــعبية. وتم خالل اللقاء توقيع 
مذكرة التفاهم، وبحث عدة مواضيع تخدم شـــريحة األيتـــام وطالب الجامعات من 

النواحي التعليمية والتثقيفية والمهنية، والقيام بجولة بمرافق ومراكز المعهد.

»األمل لأليتام« يوقع مذكرة 
تفاهم مع جامعة غزة

غزة/ االستقالل:
رعت لجنة التواصل الجماهيري واإلصالح في حركة 
الجهاد اإلسالمي في  محافظة شمال غزة، »منطقة 
زمو«، صلحًا عشائرًيا بين عائلة عبد النبي وعائالت 
الجالوي وأبو حشيش وأبو قلبن وأبو الخرافين، في 

ديوان آل عبد النبي.
وحضر الصلح الحاج أبو مهند شحادة والمختار أبو 
عمر خضورة، والمختار عنـــان طنبورة، والوجيه أبو 

إبراهيم ســـالم، وعدد من المخاتير ورجال اإلصالح 
من اللجنة ووجهاء ومخاتير المنطقة.

وخالل كلمة له بارك المختار خضورة، روح المسامحة 
من أطرف الصلح، معربا عن أمله في أن يسود الوئام 

والوفاق بين عموم أبناء شعبنا وعوائله.
من جانبه ثّمن األســـتاذ جميل عبد النبي دور لجان 
اإلصـــالح في تعزيز الترابط والنســـيج االجتماعي 
والتماســـك في المجتمع الفلســـطيني، وللوجهاء 

والمخاتير الذين شـــاركوا في إتمام الُصلح والعفو 
والمسامحة بين العائالت المتخاصمة.

وأكد عبد النبي، أن العائلة قد أســـقطت حقها في 
القضية محل الخالف، مرضاًة لله عز وجل.

وأكـــدت العائـــالت المتصالحـــة على إتمـــام الصلح 
العشـــائري بينهـــا وبداية صفحة جديـــدة من العفو 
والتسامح واأللفة، شـــاكرين كافة الجهود التي بذلها 
رجال اإلصالح وأهل الخير من أجل إنهاء الخالف بينها.

 رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة التربية والتعليم، األربعاء، فوز فريق فلســـطين الطالبي المشارك 
في أولمبيـــاد العلوم العالمي الـ 16 للناشـــئين المقام في قطـــر، بالميدالية 

البرونزية، وحصوله على العضوية الدائمة في هذا األولمبياد.
وفاز فريق فلســـطين بالبرونزية من خالل الطالب رايق غانم، بالمنافسة مع 70 
دولة مشـــاركة، بعد أن حصد الفريق قبل أيام المركز األول في مسابقة األفالم 
التعليمية عن فيلم بعنوان »التنمية المستدامة«، للطلبة عهد العارضة، وميرا 
عمـــار، وتاال فهد، ورايق غانم، ومصطفى صنوبر، وعبد الرحمن شـــفيع، بقيادة 

المشرفين التربويين مراد عبد الغني، وأحمد جبر، وفيحاء البحش.
وقـــال وزير التربيـــة والتعليم مروان عورتاني إن طلبة فلســـطين بما يملكون 
من أفكار ومهارات ملهمة، يؤكدون للعالم تميزهم وإبداعهم وحبهم للعلم، 
مباركًا لفلســـطين باسم األســـرة التربوية هذا التميز. ُيشار إلى أن فلسطين 
شاركت للمرة األولى في هذا األولمبياد الذي استمر على مدار أسبوع، وتضمن 

مسابقات في مجاالت العلوم )األحياء، والفيزياء، والكيمياء(.

»إصالح الجهاد« ترعى صلحًا عشائريًا في شمال غزة

بلدية بيت الهيا تستقبل وفدًا من جمعية خريجي كليات تدريب غزة  وكالة الغوث 

فلسطين تحصل على عضوية 
دائمة في أولمبياد العلوم العالمي

الحتالل ي�سعد ..
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واشنطن/ االستقالل:
إذا اعتبرنا أن الفن يعّرف بالشيء الذي 
ينقله لنا، فماذا تحاول شـــاورما الدجاج 
المعلقـــة على حائـــط المتحف العربي 

األمريكي إخبارنا؟
قـــال مدير المتحف العربـــي األمريكي 
القومي ماتيو ســـتيلفر: »لقد كان مجرد 
شـــيء مضحـــك، ولكـــن عندمـــا تكون 
هناك محادثـــات حول الفن، يكون لدى 

األميركيين العرب ما يقولونه«.

وقال ســـتيفلر: »إن العمل الفني الذي 
تم عرضه في المتحف يوم االثنين هو 
»أمر مضحك« لوضـــع رد عربي أمريكي 
على موزة موريزيو كاتيالن، الذي احتل 
العناوين الرئيســـية في العالم وشغل 

عالم الفن األسبوع الماضي«.
وأضـــاف: »أنه على الرغـــم من أن أعمال 
الشـــاورما الفنيـــة ليســـت ذات قيمة، 
إال أنها تتناســـب مع مهمـــة المتحف 
المتمثلـــة فـــي ترويـــج الفـــن العربي 

األمريكي«.
وقـــال ســـتيفل: »يركـــز المتحف على 
بناء الفن العربـــي األمريكي، وبناء قدرة 
الفنانين العرب األميركيين على القيام 
بعملهم المشـــترك، وبنـــاء مجموعتنا 

الفنية«.
عمل الشاورما غرضه المقصود هو جذب 
االنتباه على وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث عبر الناس عـــن إعجابهم بالنهج 

الهزلي للمتحف.

امستردام/ االستقالل:
قرر والدا “الطفل المعجزة” لورنت، الذي لم يتجاوز التاســـعة من عمره، وقف دراســـته 

الحالية في جامعة آيندهوفن الهولندية، وذلك بعد خالف مع إدارة الجامعة.
وقـــال والد الطفل، ألكســـندر لورنت، في تصريـــح لوكالة األنباء األلمانيـــة )د ب أ( في 
أمســـتردام إنه هو الـــذي اتخذ هذا القرار بالتعاون مع والـــدة الطفل. وكان الطفل الذي 
يتمتع بذكاء شـــبه خارق قد انتهى من إتمام الدراسة الثانوية عن 8 سنوات، وكان على 

وشك إتمام شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في آيندهوفن .
وفقا لبيانات إدارة الجامعة فـــإن والدي الطفل أرادا أن يؤدي نجلهما االمتحان قبل عيد 

ميالده العاشر، ولكن اإلدارة ترى أن ذلك غير ممكن، حسبما أوضحت الجامعة.
وأضافت الجامعة أن الطفل مطالب بأداء بعض االمتحانات أوال قبل الســـماح له بخوض 
االمتحان النهائي. وفقا للجدول الزمني للجامعة فإن لورنت كان ســـيحصل على شهادة 

الدبلوم منتصف عام 2020 .
وحسب والدي الطفل فإن هناك عروضا أخرى لنجلهما من جامعات أخرى مرموقة.

وقال الوالدان إنهما يخشـــيان من أن تســـعى جامعة ايندهوفن لتعطيل نجلهما فترة 
أخـــرى بال داع، وهو ما نفته الجامعة، قائلـــة إنه ال يوجد طالب بالجامعة حظي حتى اآلن 
بنفس درجة الرعاية الشـــخصية التي حظي بها لورنت، وإنه إذا كان قد أتم دراسته في 
الجامعة وحصل على الدبلوم في عشـــرة أشهر بدال من فترة ثالث سنوات المعتادة فإن 
ذلك كان سيكون أمرا خارقا للعادة أيضا. ولم يعلن الوالدان عن الجامعة التي وقع عليها 

االختيار ليتم نجلهما النابغة دراسته فيها.

بعمر 9 سنوات.. الطفل المعجزة 
يبحث عن جامعة جديدة

االستقالل/ وكاالت:
صرفت إحدى الشركات العقارية التى يقع مقرها فى والية 
ماريالنـــد األميركية هدية كبيرة لجميـــع موظفيها البالغ 

عددهم 198 موظًفا وهى مكافأة قدرها 10 ماليين دوالر.
وقال مدير الشركة، إن الشخص الواحد سيحصل على 50.000 
دوالر، وقالت الشـــركة إنه تم منح المكافأة لالحتفال بالوصول 
إلى هدف تطوير 20 مليون قـــدم مربع من المكاتب والتجزئة 

وغيرها من المساحات العقارية التجارية في ثماني واليات.

وقال مؤســـس الشـــركة ورئيس مجلس اإلدارة، في بيان 
»لالحتفـــال بتحقيق هدفنا، أردنا مكافأة موظفينا بطريقة 

كبيرة من شأنها أن يكون لها تأثير كبير على حياتهم«.
ويظهر فيديو بثته شـــبكة » يـــو أس توداى« لحظة إعالن 
المكافأة للموظفيـــن الذين يحملون مظاريف حمراء، ُطلب 
منهم فتحها لمعرفة حصتهم فـــي المكافأة البالغة 10 
مالييـــن دوالر ليبكي بعض الموظفيـــن ردا على المكافأة 

التي تلقوها.

دبي/ االستقالل:
أدانت محكمـــة جنائية في دبي رجاًل آســـيويًا، عاطاًل عن 
العمل، بتهمة قتل زميله في الحجرة ألنه نام على ســـريره 

في مكان إقامتهما بمنطقة القوز الصناعية.
وأصـــدرت المحكمة حكمًا يقضي بســـجن المتهم مدة 3 

سنوات، ثّم ترحيله الى بالده بعد ذلك.
ووفقــــًا للتقارير، فقد اعتــــرف المتهم بإقدامه على 
ضرب زميله في الحجرة ألنه نام على سريره،  مؤّكدًا 

أنه لم يكن ينوي قتله. 
وأوضـــح المتهم أنه لم يدرك أن زميلـــه قد مات إال بعدما 
اســـتيقظ في صباح اليوم التالي.   ولفتت المعلومات الى 
أن المتهـــم فّر من مكان الحادث عندما اتصل عمال آخرون 

بالشرطة إثر عثورهم على جثة الضحية خارج الغرفة.
إشارة الى أن صحيفة "إمارات اليوم" قد ذكرت أن السلطات 
تمّكنـــت في وقت الحـــق من العثور علـــى الرجل المتهم 

واعتقاله.

شركة تكافئ موظفيها بـ10 ماليينضرب زميله حتى الموت ألنه نام على سريره

القاهرة/ االستقالل:
تجردت أم مصرية من غريـــزة األمومة وقتلت طفليها، 
للتمكن من الحصول على الطالق مـــن والدهما والزواج 

بآخر.
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة البيان االماراتية، 
شـــهدت قرية األحمدية في محافظة الدقهلية في 30 
أكتوبـــر الماضي، حادثة عادية لم تثر أي شـــك، طفلة 
صغيرة تدعى ريماس، وتبلغ من العمر 3 سنوات تتوفى 

فتدفنها األسرة دون أي شكوك.
لكن األمر يتكرر بعد شـــهر واحد، فيتوفى شـــقيقها 
األكبر جمال الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، ليدفن بدوره 

إلى جوارها في نفس المقبرة.
وفي حيـــن كان األب يتلقى الصدمة في كل مرة بثبات 
ورباطة جأش مستســـلما للقـــدر، كانـــت األم، وتدعى 
لمياء )تبلغ من العمر 24 عاما( تالقي المأســـاة بالصراخ 

والعويل واالنهيار.
إال أنها بعد مضي أســـبوع واحد على وفاة ابنها، طلبت 
مـــن زوجها، عبد العزيز رأفت )30 عاما(، الطالق بســـبب 

الخالفات المحتدمة بينهما.
فهجر بائع أســـطوانات الغاز منـــزل الزوجية، وأقام في 
منزل أســـرته على أمل أن تهدأ المشاكل، وتعود األمور 

إلى طبيعتها، ثم يعاود حياته الزوجية من جديد.
وحين قـــرر األب المصدوم العودة لزوجته، وإثناءها عن 

طلب الطالق فوجئ بما لم يكن في الحسبان.
فقد اكتشـــف الزوج وجود علبة دواء )أندرينال( خاصة 
بمرضى القلـــب، وقد نقص منها شـــريط كامل. عالمًا 
أن زوجته ليســـت مريضة بالقلـــب، ذهب إلى صيدلية 
مجاورة لالستفسار عن ماهية الدواء، وعندما علم، راودته 
الشـــكوك بأن زوجته ربما تخونه مع آخر، وأن هذا الدواء 

يخص العشيق.

بعدهـــا توجه إلـــى مركز شـــرطة شـــربين لإلبالغ عن 
زوجته واإلفصاح عن شـــكه في سلوكها، وباستدعائها 
وتضييق الخناق عليها فجرت مفاجآة صادمة، إذ أقرت 
بأنها ال تقوى على الحياة مع زوجها خاصة بعد إصابته 
بتليف في الكبد، وأنها ارتبطت بعالقة عاطفية مع آخر، 
وطلبت من أســـرتها الطالق للزواج بمن تحبه فعارضت 
األســـرة ذلك على اعتبار أن لديها طفلين، مضيفة أنها 

قررت عندها التخلص من طفليها.
واعترفـــت لمياء أنها ذهبت للصيدلية واشـــترت دواء 
القلـــب، وأعطت طفلتها قرصين لتتوفى على الفور إثر 
هبوط حاد فـــي الدورة الدموية، وبعدها بشـــهر كامل 
وحتى ال ينكشـــف أمرها عاودت الكرة ومنحت طفلها 

قرصين ليتوفى هو اآلخر.
وباستدعاء الصيدلي أقر أن األم اشترت العقار منه، ولم 

يكن يعلم بنيتها في استخدامه لقتل طفليها.

مصرية تقتل طفليها للتخلص من زوجها

واشنطن/ االستقالل:
وجد أطباء بديال "غريبا" إلبهام رجل فقده في حادث أثناء عمله في ورشـــة نجارة، بوالية 

ميشيغان األميركية، وفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" اإلخبارية.
وتعــــود فصول الحكاية إلى شــــهر أبريــــل الماضي، حين كان أيــــدن أيكنز يحضر هدية 
مصنوعة من الخشب لحبيبته، قبل أن يتعرض إلصابة مأساوية أدت إلى بتر إصبع اإلبهام 
األيسر. وقال أيكنز إلذاعة محلية: "رأيت إصبعي يطير. كنت أعتقد أنه قطعة خشب، لكنه 
كان إبهامي". ولسوء الحظ، لم يكن اإلصبع المفقود قابال إلعادة التثبيت في كف يده، وهو 
ما جعل األطباء يفكرون في "بديل غريب". وبعد عدة أشهر من العيش من دون إبهام، قرر 
األطباء استبدال إبهامه بإصبع من قدمه اليسرى، حيث أجريت العملية الجراحية "العجيبة" 
في مستشفى جامعة ميشيغان، خالل أغســــطس الماضي. بعد الجراحة الناجحة، قضى 
أيدن عدة أشهر في "عالج يده" لتقوية إصبعه إلى أقصى حد ممكن، حتى باتت يده تبدو 

بشكل أقرب إلى الطبيعي، فيما سيعيش بقدم تحتوي على 4 أصابع فقط.

عملية غريبة .. إصبع 
قدم بدال من إصبع يد

رد عربي على الموزة.. شاورما على الحائط

طوكيو/ االستقالل:
نجح طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام، وينحدر من مقاطعة هيوجو في غرب اليابان، في امتحان رياضيات مناسب 
لمستوى طلبة الجامعات، بحسب ما قاله »معهد شهادات الرياضيات« في اليابان. وذكر المعهد أن الطفل شوجو 
أندو، يدرس من أجل خوض االمتحان منذ عامين، ويعتزم اســـتخدام مهاراته المتعلقة بمادة الرياضيات من أجل 
تحســـين المجتمع، بحســـب ما نقلته وكالة األنباء اليابانية »كيودو«. ونقل التقرير عن الطفل القول، إنه يرغب في 
اســـتخدام مهاراته لمكافحة تغير المناخ. ويعد االختبار واإلنجاز، أساســـيا بالنســـبة لنظام المدارس الذي يتميز 
بشـــدة التنافس في اليابان. ومع ذلك، فقد تراجعت اليابان من المركز الخامس إلى الســـادس، في تصنيف الدول 
حسب قدرات تالميذ مدارسها في مادة الرياضيات، بحسب أحدث بيانات صادرة عن برنامج تقييم الطالب الدولي.

طفل ينجح بامتحان رياضيات 
خاص بطلبة الجامعات
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