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سلفيت - االستقالل
أصيب الليلة الماضية مس���توطن صهيوني بجراح 
في حادث س���ير بين مركبتين للمستوطنين على 
دوار كف���ل حارس قضاء س���لفيت ش���مال الضفة 

الغربية.
وذك���رت مص���ادر محلي���ة  إن مس���توطًنا دهس 
مس���توطًنا آخر على دوار كفل حارس قرب اإلشارة 

الضوئية المؤدي���ة لمدخل البلدة واصطدم بمركبة 
أخرى للمس���توطنين والذ بالفرار بعد ذلك مس���رًعا 

من المكان.
وأشارت المصادر  إلى أن جيش االحتالل انتشر في 
المنطقة ما أدى الزدحام مروري إلسعاف المصابين، 
في حين وصلت مركبات إسعاف فلسطينية حيث 

ساد االعتقاد في البداية أن المصاب فلسطيني.

مستوطن يدهس آخر قرب 
سلفيت ويلوذ بالفرار

القدس المحتلة / االستقالل: 
اقتحم عش���رات المس���توطنين وجن���ود االحتالل 
الصهيون���ي صب���اح الخميس، المس���جد األقصى 
المب���ارك م���ن ب���اب المغارب���ة بحراس���ة أمني���ة 

مشددة. ووفرت ش���رطة االحتالل الحماية الكاملة 
ا من دخوله���م عبر باب  للمقتحمي���ن اليه���ود بدًء
المغاربة، وتجولهم في أنحاء متفرقة من المسجد 

األقصى، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
أن 80 مس���توطًنا بينهم 38 من ط���الب المعاهد 

والجامع���ات اليهودي���ة و20 جندًيا 
إسرائيلًيا اقتحموا المسجد األقصى، 

مستوطنون يقتحمون األقصى.. واالحتالل  
يشن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة 

عائالت بسلوان تتخوف
 من هدم نحو 100 منزل

األردن: ضم »إسرائيل« لألغوار يعني 
انتهاء عقود من العملية السلمية

غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مساء أمس 
الخميس أبناء الش���عب الفلسطيني إلى المش���اركة الواسعة في 

هيئة العودة تدعو لمشاركة 
واسعة بجمعة »فلسطين 
توحدنا والقدس عاصمتنا«

يديعوت : تفاصيل جديدة
 عن الطيار »اإلسرائيلي« رون أراد

عمان/ االستقالل: 
أكد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، أمس الخميس، أن استمرار »إسرائيل« 
بتنفيذ إجراءاتها خاصة ضم األغوار س���يؤدي إلى قتل حل الدولتين، وانتهاء 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي س���لوان فخري أبو دياب » إن حكومة االحتالل 
تخطط إلقامة مش���اريع تهويدية بمدينة القدس، وتحديًدا في سلوان، بهدف 

التطبيع الصهيوني الخليجي في أزهى مراحلة 
غزة / محمد أبو هويدي:

تس���ابق خليج���ي غي���ر مس���بوق للتطبي���ع م���ع الكيان 
الصهيوني, وإقامة تحالفات بينهما لحماية عروش���هم 

م���ن االزم���ات الداخلية والخارجي���ة الت���ي يتوقعونها, 
التطبيع الخليجي الصهيوني لم يعد سريًا 
ب���ل أصبح علنيًا وعلى مرأى ومس���مع العالم 

رام الله/ االستقالل: 
أك���دت هيئ���ة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن، أمس 
الخميس، بأن األسيرات الفلس���طينيات في معتقل 

"الدامون" يعانين من أوضاع معيش���ية صعبة، أبرزها 
انع���دام الخصوصية وسياس���ة اإلهمال 
الطّب���ي. وأوضحت هيئة األس���رى، عقب 

اإدارة معتقل »نفحة« 
متار�س تعذيًبا نف�سًيا 

بحق اأ�سري مري�س

األسيرات في »الدامون« يعانين أوضاعًا قاسية

التعنت »اإلسرائيلي«.. قد ينهي 
االنتخابات الفلسطينية قبل بدئها

غزة/ دعاء الحطاب 
عق���ب المواق���ف اإليجابي���ة الت���ي قدمته���ا الفصائل 
الفلسطينية اتجاه  إجراء االنتخابات، تبقى امكانية اجرائها 

في مدينة القدس المحتل���ة تحديًا وعقبة كبيرة في وجه 
السلطة الفلس���طينية، خاصة في ظل رفض 
االحتالل االس���رائيلي األنشطة الفلسطينية 

ميالدينــ�ف ي�ؤكــد 
دعــم الأمــم املتحــدة 
لإجــراء النتخابــات

حتليالت "اإ�سرائيلية": 
انتخابات رابعة �ستتل� 
الثالثة اإذا بقي نتنياه�
أضرار كبيرة في قطاع 

غزة إثر المنخفض الجوي
غزة/ االستقالل:

ألحقت األحوال الجوية الصعبة في قطاع غزة أضرارًا كبيرة في 
ش����تى القطاعات، خاصة في البيوت والقطاع الزراعي. وأفادت 

»الأوقاف« تنتهي من 
ا�ستئجار �سكن احلجاج 

يف املدينة املن�رة
06 0411

) APA images (     يف مدينة دير �لبلح �أم�س )�وقفة جماهريية لدعم تفوي�س )�أونرو 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي ســـلوان 
فخري أبـــو ديـــاب " إن حكومـــة االحتالل 
تخطط إلقامة مشـــاريع تهويدية بمدينة 
القدس، وتحديًدا في سلوان، بهدف فرض 
مزيد من الســـيطرة على المدينة، وتغيير 
الوضع القائم فيها إلحالل المســـتوطنين 

مكان المقدسيين.
عبر أبو دياب عن مخاوفه من أن تقدم بلدية 
القدس على هدم منازل وأحياء كاملة تحت 
ذريعـــة البناء دون ترخيص الســـتغاللها 
اليميـــن المتطرف  أو إلرضـــاء  سياســـيا، 
وكســـب مزيد من األصوات لليمين خاصة 
وأن رئيـــس البلدية والمجلس البلدي ممن 
ينادون ويدعمون هـــدم المنازل وتهجير 

المقدسيين.
واقتحمت أمس طواقم بلدية االحتالل في 
القـــدس بحماية قوات معززة من شـــرطة 
االحتالل "اإلســـرائيلي" أحياء بلدة سلوان 
جنـــوب المســـجد األقصى، وخاصـــة أزقة 
البســـتان وعين اللـــوزة ووادي حلوة ووادي 

ياصول والثوري ووادي الربابة.

وطالب المجتمـــع الدولي بالتحرك وتحمل 
مسؤولياته حتى ال تقع نكبة جديدة، حيث 
يوجـــد نحو مائـــة وحدة ســـكنية مهددة 

بالهدم في حي البستان.

وعقد طاقم المحامين الذين يترافعون عن 
حي البستان، اجتماعا مع الطواقم القانونية 
والهندسية في بلدية القدس، تمخض عنه 
تحذيرات من التعرض لمشروع البلدية في 

الحي، وإال فإن كل التفاهمات السابقة حول 
تجميد هدم المنازل ستصبح الغية.

وأوضـــح أبو دياب أن مـــا حصل هو ترجمة 
للتهديدات على أرض الواقع.

وأطلـــع أبو دياب قناصـــل االتحاد األوروبي 
والصحفيين األجانب ومؤسسات حقوقية 

على انتهاكات االحتالل في الحي.
وتعتبر بلـــدة ســـلوان من أكثـــر البلدات 
المقدســـية اســـتهداًفا مـــن االحتـــالل، 
كونها تشكل الحاضنة الجنوبية للمسجد 
األقصى، وخط الدفاع األول عنه، وذلك في 
ظل ما يعانيـــه من اعتداءات إســـرائيلية 
متواصلـــة، ووجود مخططـــات لالنقضاض 
عليه وهدمه وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه.

ويهـــدف االحتالل من وراء هـــدم المنازل، 
لدفـــع الســـكان للرحيل وتـــرك المنطقة، 
بهـــدف "جعلها مدينـــة ُتحاكي الحضارة 
التلمودية،  للروايـــة  وتـــروج  اليهوديـــة، 
ولتكون نموذجًا لربـــط العقيدة اليهودية 
بالقدس، بادعاء أنهم أصحاب الحق". وفق 

أبو دياب
و" في حـــال نفذت بلدية االحتـــالل أوامر 
الهـــدم بالمنطقة، فإن المســـجد األقصى 
ســـيكون في عيـــن العاصفـــة، والضحية 
لسياسات االحتالل ألجل تنفيذ مخططاتها 

فيه".

عائــالت بسلــوان تتخــوف مــن هــدم نحــو 100 منــزل

عمان/ االستقالل: 
أكد وزيـــر الخارجية األردني أيمـــن الصفدي، أمس 
الخميس، أن استمرار »إسرائيل« بتنفيذ إجراءاتها 
خاصة ضم األغوار ســـيؤدي إلى قتل حل الدولتين، 

وانتهاء عقود من العملية السلمية.
وقال الصفدي: إنه بحث وأمين سر اللجنة التنفيذية 
عريقات ،  الفلســـطينية صائب  التحريـــر  لمنظمة 
العمل المشـــترك للتصدي للخطوات اإلســـرائيلية 
األحادية، التي تســـتهدف تغييـــر الحقائق على 

األرض.
وأوضـــح أن لقاءه مـــع عريقات امـــس الخميس في 
العاصمة األردنية عمان، جاء بتوجيهات من العاهل 
األردني عبد الله الثاني ومن رئيس  السلطة محمود 
عباس ، إلدامة التنســـيق والتشـــاور بين الجانبين 
لمواجهة الظـــروف الصعبة التـــي تواجهها دولة 

فلسطين.
وأضاف، خالل مؤتمر صحفي مشـــترك مع عريقات، 
»موقفنـــا واحـــد ورســـالتنا واحـــدة، ومتمســـكون 

بالســـالم الدائم والشامل الذي يلبي حقوق الشعب 
الفلسطيني المشروعة، إلقامة دولته المستقلة على 

حدود الرابع من حزيران لعام 1967«.
وتابـــع الصفـــدي: هناك مزيـــد من التحـــرك على 
مســـتوى المجتمع الدولي، لنوضح خطورة االجراءات 
اإلسرائيلية، إلطالق حراك دولي فاعل ينقذ ما تبقى 
من عملية الســـالم، الن قتل أمل الســـالم يعني أن 
المنطقة ستدخل في صراعات جديدة تنعكس سلبا 

على المنطقة.
وأضـــاف اتفقنا على تكثيف العمل المشـــترك مع 
المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لنوضح للعالم 
وللمجتمـــع الدولي خطورة ما تقوم به اســـرائيل من 
خطـــوات احادية، مضيفا »نريد الســـالم الشـــامل 
والدائـــم الذي يلبي الحقوق المشـــروعة للشـــعب 

الفلسطيني«.
وشدد الصفدي على موقف األردن المساند والداعم 
لدولة فلســـطين، وبذل كل جهد إلســـناد شـــعبها 

والوقوف إلى جانبه، بحسب وكالة األنباء الرسمية .

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت شـــرطة االحتالل االســـرائيلي فـــي مركز النبي 
يعقوب ببيت حنينا شـــمال القدس المحتلة، مســـاء 
أمس الخميس، ســـبيل رئيس مجلس قروي شعفاط 
اسحاق ابو خضير وعضو المجلس ناصر ابو خضير، بعد 

احتجازهما لساعات.
وذكـــر ناصر أبو خضيـــر أنه ورئيـــس المجلس رفضا 
التوقيع على أي شـــروط تتعلـــق بالوقفة االحتجاجية 
التـــي ينظمها مجلس قروي شـــعفاط  اليوم الجمعة، 

ضد هجمات المستوطنين األخيرة .
وأوضح ان الشـــرطة طلبت منهما التوقيع على تعهد 
بعدم االخالل بالنظام العام، وعدم رفع أعالم فلسطين 
واغالق الشـــارع الرئيســـي خالل الوقفة االحتجاجية، 

ولكنهما رفضا.
ولفـــت إلـــى أن شـــرطة االحتالل وجهت ضـــده خالل 
التحقيق تهمة الدعوة إلى مظاهـــرة لإلخالل بالنظام 
العـــام، ولكنه نفى االدعـــاء، مؤكـــدًا أن الناس طالبت 
مجلس قروي شـــعفاط بتنظيم وقفة احتجاجية ضد 

هجمات المستوطنين األخيرة ضدهم، ولبى المجلس 
القروي الدعوة.

وأكد ناصـــر أبو خضير لشـــرطة االحتـــالل أن الوقفة 
االحتجاجية التي ستنظم اليوم ستكون سلمية.

وأشار ناصر إلى أن الشرطة طلبت منهما االلتزام خالل 
الوقفة بعدم ترديد هتافات ضد االحتالل، ولكنه رفض 
سياسة تكميم األفواه، وقال لهم: إن من حقه الهتاف 
ضد االحتالل، وأن »المستوطنين ووجودهم غير شرعي، 

وهذه حكومة استيطان«.
وكانت قوات االحتـــالل اقتحمت منزلي أبو خضير 
امس ظهًرا، واقتادتهما إلـــى مركز النبي يعقوب 
ببيت حنينا شـــمال القـــدس، واحتجزتهما حتى 

الخامسة مساء.
ودعـــا مجلـــس قروي شـــعفاط إلى وقفـــة احتجاجية  
اليـــوم بعد صـــالة الجمعة، لالحتجاج علـــى اعتداءات 
المســـتوطنين على ممتلكاتهم ليل االثنين الماضي 
من منظمة ارهابية استيطانية تسمي نفسها »منظمة 

تدفيع الثمن«.

االحتالل يخلي سبيل رئيس
 مجلس قروي شعفاط

األردن: ضم »إسرائيل« لألغوار يعني 
انتهاء عقود من العملية السلمية

غزة/ االستقالل: 
دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار 
مســـاء أمس الخميس أبناء الشعب الفلسطيني إلى 
المشـــاركة الواسعة في جمعة »فلســـطين توحدنا 

والقدس عاصمتنا« اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي تلقت »االستقالل« 
نسخة عنه مساء أمس أن هذه الفعاليات ستنظم في 

مخيمات غزة والوسطى ورفح هذه الجمعة فقط.

وبينـــت أن ذلك يعود لـ »إفســـاح المجـــال لجماهير 
شعبنا لمشاركة األخوة في حركة حماس بمسيراتهم 
المركزيـــة بمناســـبة االنطالقة والتي ســـتُنظم في 

محافظتي خان يونس وشمال غزة«.
وتقدمـــت الهيئة بالتهنئـــة إلى جماهير شـــعبنا 
بمناســـبة الذكرى الثانية والثالثين النطالقة حركة 

المقاومة اإلسالمية حماس.
وجددت موقفها باستمرار مسيرات العودة بطابعها 

الشـــعبي وأدواتها الســـلمية حتـــى تحقيق جميع 
أهدافهـــا، وباعتبارها محطة هامة من محطات نضال 

شعبنا.
وتوجهـــت الهيئة بتحية الفخـــر واالعتزاز بجماهير 
الشـــعب الصامد في جميع أماكـــن تواجده في غزة 
والضفة والقدس والداخل المحتل والشتات، والذين 
يؤكدون يوميًا ثباتهم وصمودهم في وجه االحتالل 

والمؤامرات التصفوية.

هيئة العودة تدعو لمشاركة واسعة بجمعة 
»فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مصدر استخباراتي إسرائيلي، إن »إسرائيل« ارتكبت خطًأ كبيًرا في قضية 

الطيار في سالح الجو أرون أراد الذي فقدت أثاره في لبنان عام 1982.
وبحســـب المصدر الذي تحدث لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الطيار أراد لم 
يتم نقله إلى خارج لبنان كما كان يدور الحديث بأنه نقل إلى ســـفارة إيران في 

بيروت ومنها إلى دمشق أو طهران نفسها.
وستكشف صحيفة يديعوت أحرونوت تفاصيل جديدة عن أراد وما جرى معه 

خالل ملحقها الذي سينشر اليوم الجمعة.

يديعوت : تفاصيل جديدة عن 
الطيار »اإلسرائيلي« رون أراد
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يســـير قطار التطبيع الخليجي اإلســـرائيلي، مع استمرار 
الحديث عن مصالحة داخل البيت الخليجي وإنهاء حصار 
دولة قطر منذ يونيو 2017، وهو ما يثير تســـاؤالت حول 
إمكانية تراجع او تقدم خطـــوات التطبيع أو تطورها، في 

حالة تمت المصالحة الخليجية المأمولة.
 وكان قادة مجلس التعاون الخليجي قد اختتموا قمتهم 
األربعين في العاصمة السعودية الرياض، ، بالتأكيد على 
أهمية تماســـك ووحدة دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
وعلـــى ضرورة التكامل العســـكري واألمنـــي بينهم وفًقا 
التفاقية الدفاع المشترك. وشـــدد بيان القمة الخليجية 
علـــى ضرورة العمـــل مع "الـــدول الصديقة والشـــريكة" 

لمواجهة أي تهديدات أمنية وعسكرية خارجية.
وكشـــفت قناة )كان( العبريـــة، أن، حاخام مدينة القدس 
سابقا ، شلومو عمار، قام بزيارة فريدة من نوعها للبحرين، 
وشـــارك في مؤتمر خاص "لرجال ديـــن"، بدعوة من ملك 
البحرين. وأضافت القناة العبرية: أن الحاخام الصهيوني 
المتطرف التقى عاهل البحرين، الملك  حمد بن عيســـى، 
فيما شـــارك في المؤتمر "رجال دين" من  الكويت و لبنان 
ومصر واألردن. ودعا عمار قادة الشـــرق األوسط إلى الدفع 
نحو الســـام مع إســـرائيل، فيما قال لملـــك البحرين: إن 
بركة الســـام من القدس ســـتؤدي إلى عاقات قوية مع 
"إســـرائيل"، كما نقلت قناة )الميادين(. وتحدث الحاخام 
الصهيونـــي خـــال المؤتمر، لعـــدد من "رجـــال الدين" 
الذين شـــاركوا فـــي المؤتمر من قطـــر والكويت واألردن 
ولبنان ومصر عن الوصايـــا التلمودية وتعليمات "الديانة 

اليهودية" .

بديل حلمايتهم
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياســـي حســـن عبدو: 
"إن هذه العاقـــات التطبيعية التي تقيمها دول الخليج 
العربي مع االحتال الصهيوني مدانة ونستنكرها, وهي 
بمثابـــة طعنة في ظهر شـــعبنا الفلســـطيني وقضيته 

العادلة, والمحزن أن هذه العاقات الخليجية اإلسرائيلية 
تتم مـــع اليمين الصهيونـــي المتطـــرف, والخليجيون 
يعتقـــدون أن تقوية هـــذا التحالف يعـــزز التعاون مع 
االحتـــال لمواجهة إيـــران, وهذا بحد ذاتـــه هو المحزن, 
فكيف يمكن أن يكون هذا التحالف مع اليمين الفاشـــي 

العنصري تجاه الفلسطينيين والعرب عمومًا".
وأضـــاف عبدو لــــ "االســـتقال"، أن هـــذا التطبيع يأتي 
في أســـوأ حاالت دولة الكيان الصهيوني ألن إســـرائيل 
ليســـت كما كانت في الســـابق, اليوم هي أضعف بكثير 
من الســـابق والفجوة التكنولوجية والعســـكرية مع دول 
الممانعة وحـــركات المقاومة تراجعـــت كثيرًا, وأصبحت 
هناك جبهة جنوبية وشـــمالية لمواجهتهـــا, باإلضافة 
لتحديـــات كبيـــرة تواجـــه دولـــة االحتـــال بمعنى أن 
"إسرائيل" ليست في حالة من القوة التي يمكن أن تحمي 
اآلخر, هي اليوم تفكر كثيـــرًا وتتخوف من قدرتها على 

عدم حماية نفسها.
وبين المحلل السياســـي، أن دول الخليج تبحث اليوم عن 
بديـــل لحمايتهم بـــداًل من أمريكا, لذلـــك يعتقدون أن 
التحالف مع دولة الكيان قد يكون البديل المناسب لهم,  
وهذا تقدير خاطئ ألن إســـرائيل نفسها غير قادرة على 
حماية نفسها اليوم، وما يجري اآلن مع عاقات تطبيعية, 
أصبح علنيًا وبكل وضوح, وبدون أي حياء أو خوف أو شعور 
بالذنب, حيث يتم رفع العلم اإلســـرائيلي, ويعزف نشيد 
االحتـــال في العواصـــم الخليجية مثل قطـــر والبحرين 

واإلمارات ويستقبل نتنياهو في عواصم خليجية.
ولفت عبدو، أن هناك مساعي أمريكية حثيثة لربط الخليج 
العربي مع "إسرائيل" عن طريق اتفاقيات بعدم االعتداء 
وحفـــظ أمن دولة الكيـــان؛ ولكن كل هذا سيفشـــل ألن 
القضية الفلسطينية هي كاشـــفة للعورات, ومن يترك 
قضية فلســـطين يخرج من التاريـــخ, وهم في النهاية ال 

يســـيئون للقضية الفلســـطينية بل يسيئون ألنفسهم 
أكثـــر ألنهم يتخلـــون عن قضية عادلـــة, وقضية كفلها 
رب العالمين, ويصطفون مع محور الشر ليواجهوا شعبنا 
ومقاومتنا, ويحاربوننا من أجـــل أمال خادعة ان االحتال 

سيحميهم ويدافع عن عروشهم لكنهم يتوهمون.

باتت علنية
بدوره يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، 
أن زيـــارة الحاخام األخيـــرة للبحرين هـــو تتويج للعاقة 
القائمة بين الطرفين البحريني واإلسرائيلي وكما وصفها 
الرئيس التونسي قيس ســـعيد "أن التطبيع هو خيانة" 
والبحريـــن تدرك تمامًا أن هذه العاقات هي خيانة ورغم 
ذلك تمـــارس هذه الخيانة ظنًا منها أنه بتوطيد عاقتها 
مع "اسرائيل" قد تحافظ على حكمها ووجودها في داخل 

ممالكهم .
وأوضـــح الصواف لـ "االســـتقال"، أن هذه العاقات التي 
تقيمها دول الخليج ويتم خالهـــا زيارة الفرق الرياضية 
اإلســـرائيلية لـــدول خليجية, وزيـــارة وزيرة إســـرائيلية 
لدولـــة اإلمارات لم تعد زيارات ســـرية؟ بـــل باتت زيارات 
علنية وتشـــكل مقدمة لعاقة طبيعية مـــع دولة الكيان 
الصهيوني. وهذا يدلل أن هـــذه العاقات كانت قديمة 
جـــدًا. ولكن لـــم تكن معلنـــة واآلن ظهـــرت وطفت على 
الســـطح, لكنها لم تصل بعد إلى إقامة سفارات واعتراف 
علني بدولة االحتال من الناحية الشـــكلية بعد, ويبدو أن 

هذه باتت مسألة وقت فقط.
وأضاف الصواف في حقيقة األمر األمورتعدت الشكليات 
وتجاوزتهـــا, والتطبيـــع الخليجي اإلســـرائيلي هو دليل 
واضح أن هذه العاقات تجري على قدم وســـاق حتى وإن 
كان بشكل غير رســـمي , ولكن الخطوات الرسمية قادمة 
ال محالة, ســـواء بتبادل السفراء والســـفارات, واالعتراف 
الرســـمي "بإسرائيل" في ظل حالة االنهيار التي تعانيها 

دول الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

التطبيــع الصهيونــي الخليجــي فــي أزهــى مراحلــة 
غزة / حممد �أبو هويدي:

ت�س��ابق خليج��ي غ��ر م�س��بوق للتطبي��ع م��ع �لكي��ان 
�ل�سهيوين, و�إقامة حتالفات بينهما حلماية عرو�سهم 
من �لأزم��ات �لد�خلي��ة و�خلارجية �لت��ي يتوقعونها, 

�لتطبيع �خلليجي �ل�س��هيوين مل يعد �س��ريًا بل �أ�سبح 
علني��ًا وعل��ى م��ر�أى وم�سم��ع �لع��امل �أجم��ع, لإر�س��اء 
�لإد�رة �لأمريكية وحماولة ك�سب ودها, و�إظهار حالة 
�ل��ولء و�لتبعي��ة لل�سيا�س��ة �لأمريكي��ة �ملم��اة على 

�ل��دول �خلليجي��ة.  متنا�سني �جلر�ئ��م �لتي يرتكبها 
�لحتال �ل�سهيوين �ملجرم ليل نهار وب�سكل متو��سل 
�س��د �ل�سعب �لفل�سطيني, و�نتهاكه ل�سيادة �لعديد من 

�لدول �لعربية.

رام الله/ االستقال: 
قال نادي األســـير أمس الخميس، إن إدارة معتقل "نفحة" 
ُتمارس تعذيًبا نفسًيا بحق األسير المريض موسى صوفان، 
وذلـــك من خال التاعب في اإلفصـــاح عن الوضع الصحي 
الحقيقـــي له، حيث أبلغه أحد األطبـــاء في عيادة المعتقل 
قبـــل عدة أيـــام، أنه تبقى لـــه أيام معدودة جـــّراء إصابته 
بالســـرطان، وذلـــك في محاولـــة للضغط عليـــه لنقله إلى 
المستشـــفى بواسطة عربة "البوســـطة"، والتي ُتمثل رحلة 
عذاب إضافية له، األمر الذي يرفضه األسير، ويطالب بنقله 

عبر سيارة خاصة للمرضى.
وأضـــاف النادي "تابعـــت إدارة المعتقـــل عملية الضغط 
النفســـي عليه، بعد أن حضـــر مدير المعتقـــل وأبلغه أن 
وضعه الصحـــي خطير، لكن مـــا قاله طبيـــب العيادة غير 
صحيح، وجدد األســـير مطالبتـــه بنقله إلى المستشـــفى 
عبر ســـيارة خاصة للمرضى، ورفض سياسة التاعب التي 

ُتمارسها بحقه".
وأكد نادي األسير "على أن تدهوًرا طرأ على الحالة الصحية، 
لألســـير صوفـــان، وذلك جـــّراء إصابته بالســـرطان، والتي 
تفاقمـــت بعد خوضه إضراب الحريـــة والكرامة عام 2017، 
وترفـــض إدارة المعتقل إضافة إلـــى إجراءاتها التنكيلية، 
تزويد األســـير صوفان بكامل الفحوص الطبية التي أجراها 
في اآلونة األخيرة، تحديدًا الصـــور الطبقية، وذلك للحاجة 

الماســـة لها من أجل االســـتعانة بها في المسار القانوني 
لمتابعة ملفه الطبي، وهو جـــزء من اإلجراءات التي تتعمد 
إدارة المعتقـــات تنفيذهـــا، إليصال األســـير إلى مرحلة 

صحية يصعب فيها مواجهة المرض".
ولفت النادي إلى أن "األســـير صوفان والبالغ من العمر )44 
عاًمـــا( وهو من محافظة طولكـــرم، يعاني من وجود ورم في 
الغدد منذ ســـنوات، ومؤخًرا كشـــفت الفحوص الطبية، عن 
إصابته بالســـرطان في إحـــدى رئتيه، وهـــو بحاجة إلجراء 

عملية جراحية الستئصال الجزء المصاب".
ر النادي كافة الجهات المســـؤولة في إدارة معتقات  وحذَّ
االحتال، من المســـاس بحياة األسير صوفان عبر سياسات 
التعذيب الممنهجة، ومنها اإلهمال الطبي المتعمد، والتي 
تتحول مع مـــرور الوقت ألبـــرز أدوات التعذيب النفســـي 

والجسدي في معتقات االحتال.
وكان األســـير صوفـــان والمحكـــوم بالّســـجن المؤبـــد، قد 
تعرض للعزل االنفرادي لســـنوات، وخضـــع لتحقيٍق قاٍس 
بعد ســـنوات على اعتقالـــه وذلك في عـــام 2013، وخاله 
تعرض للتعذيب، وعرقلة نقله إلى المستشـــفى، وتقديم 
العاج الازم له. ُيشـــار إلى أن نحو 200 أسير في معتقات 
االحتال، يعانون من أمراض مزمنة، وهم بحاجة إلى متابعة 
صحية حثيثة، منهم على األقل عشـــرة مصابين بالسرطان 

بدرجات متفاوتة.

رام الله/ االستقال: 
أّكـــدت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين، أمس 
الخميس، بأن األسيرات الفلسطينيات في معتقل 
"الدامـــون" يعانيـــن من أوضاع معيشـــية صعبة، 
أبرزهـــا انعـــدام الخصوصية وسياســـة اإلهمال 
الطّبـــي. وأوضحـــت هيئة األســـرى، عقـــب زيارة 
محاميتها لألســـيرات، أّن انتشـــار الكاميرات في 
ســـاحة المعتقل وعلى أبواب الحمامات، يفقدهّن 
 بالخصوصية، ويـــؤدي إلى حرمان المحجبات 

ّ
الحق

منهّن من حّقهن في التعّرض ألشـــعة الشمس، 
ما يضطر بعضهّن إلى االلتزام باللباس الشـــرعي 
حّتى أثناء ممارســـة الرياضة، فيما ُتغّطى مداخل 

الحمامات بالستائر وليس األبواب الُمحكمة.
كما ولفتت الهيئة إلى اتّباع إدارة سجون االحتال 
سياســـة اإلهمال الطبـــي والمماطلـــة في تقديم 
العـــاج، باإلضافة إلى الّتنكيـــل خال العاج بحق 

األسيرات بعد اعتقالهّن.
وخال زيارتها، أّكدت األســـيرة ســـهير سليمية، 
من محافظـــة الخليـــل، بأنها ما تـــزال تعاني من 
آالم شـــديدة نتيجـــة إصابتهـــا بالرصاص خال 

عمليـــة اعتقـــال قـــّوات االحتال لهـــا بتاريخ 30 
تشرين األول/ أكتوبر الماضي، وال يقّدم لها سوى 
المســـّكنات، علمًا أنها تعّرضـــت لعملية تنكيل 
خال فترة عاجها، إذ نقلت من المستشـــفى إلى 
"عيادة ســـجن الرملة" مـــا أّدى إلى تدهور وضعها 
الّصحي، ولم تســـمح ســـلطات االحتال لعائلتها 

بزيارتها منذ اعتقالها .
وبّينت األسيرة حلوة حمامرة، من محافظة بيت لحم، 
بأنها كانت قد خضعت مؤخرًا لعملية جراحية في 
مستشفى "رمبام" اإلسرائيلي، وأّن أطباء االحتال 
أجروها لها وهي مقّيدة اليدين والقدمين، وحاول 
جنود االحتال عرقلـــة زيارة طفلتها الوحيدة ذات 
الخمس ســـنوات لها، علمـــًا أن األســـيرة حمامرة 
معتقلة منذ تاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، 
ومحكومة بالّسجن لخمس سنوات وتسعة أشهر، 
وكانت قد أصابتها قّوات االحتال بالّرصاص خال 
عملية اعتقالهـــا، ما أّدى إلى اســـتئصال جزء من 

الكبد ومن البنكرياس والطحال واألمعاء.
يذكر أن االحتال يعتقل في سجونه )42( أسيرة، 

تقبع غالبيتهّن في معتقل "الدامون".

إدارة معتقل »نفحة« تمارس 
تعذيًبا نفسًيا بحق أسير مريض

األسيرات في »الدامون«
 يعانين أوضاعًا قاسية
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

مذكرة تبليغ ح�صور �صادر عن 
حمكمة دير البلح ال�صرعية 

إلـــى المدعى عليه / خالد عمر عارف كميل من يافا وســـكان غزة يقتضي 
حضورك إلى محكمة دير البلح الشرعية يوم االثنين الموافق 2020/1/20م 
الســـاعة الثامنـــة صباحـــا وذلك بخصـــوص النظر في القضية أســـاس 
2019/776م  وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق والنزاع المرفوعة ضدك 
من قبل زوجتك الداخل بها بصحيح العقد الشرعي رنده يوسف مصطفى 
النجار المشهورة كميل من حتا وسكان دير البلح وسكانها وإن لم تحضر 
في الوقت المعين أو ترســـل وكيال عنك يجر بحقك المقتضي الشـــرعي 

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

قا�سي دير البلح ال�سرعي
ف�سيلة ال�سيخ / حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة دير البلم ال�سرعية 

مذكرة تبليغ قرار ا�صتئناف �صادر عن 
حمكمة دير البلح ال�صرعية

 إلى المســـتأنف ضده / محمد عبد المؤمـــن أحمد غنيمي الحميري من مصر 
ومجهول محـــل اإلقامة فيهـــا اآلن لقد عادت القضية أســـاس 2019/490 
والمتكونة بينك وبين المدعية تمارة عبد الخالق حســـن بشير من دير البلح 
وسكانها وموضوعها تفريق تطليق لعدم اإلنفاق من مقام محكمة االستئناف 
الشرعية بخانيونس مصدقة بموجب القرار االستئنافي أساس 3543/ ۲۰۱۹  
المســـجلة في ســـجل رقم ۱۲ عدد 6 والمؤرخ فـــي 2019/11/28م ولك حق 
الطعن أمام مقام المحكمة العليا خالل عشـــرين يوما من تاريخ تبليغك هذا 

القرار لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/12م .

 قا�سي دير البلح ال�سرعي 
حممود خليل احلليمي

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية
  املو�صوع / اإعالن خ�صوم �صادر

 عن حمكمة ال�صيخ ر�صوان
 إلـــى المدعى عليـــه / ختام محمد خليل مزيد ومجهـــول محل اإلقامة في 
جمهوريـــة مصـــر العربية اآلن يقتضـــي حضورك لهـــذه المحكمة يوم 
الخميس الواقع في 2019/1/16 الســـاعة التاسعة صباحًا وذلك للنظر في 
القضية أســـاس 1273 | 2019 م وموضوعها ضم بنت والقضية أســـاس 
2019/1274 وموضوعها بيت طاعة والمرفوعة عليك من قبل زوجك المدعي 
عدنان محمد عبد الله راضي من الجورة وســـكان الجالء وإن لم تحضري في 
الوقت المعين أو ترســـلي وكيال عنك ســـيجري بحقك المقتضي الشرعي 

غيابيا لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/12م .

  القا�سي ال�سرعي
ح�سام ابراهيم احلليمي

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، االثنين 
الماضي، أن لجنة االنتخابات المركزية أبلغته بأن 
كل التنظيمات الفلســـطينية وافقـــت على إجراء 
االنتخابـــات، وأنه تبقـــى خطوة واحـــدة متعلقة 
باالنتخابـــات في القدس المحتلـــة، مؤكدًا أنه لن 

يقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس.
وســـبق أن أكدت مختلف الفصائل الفلسطينية، 
وتحديـــدًا حركتـــا فتح وحماس، أنـــه ال انتخابات 
دون القـــدس، وهو ما يجعل هذا الملف شـــائكًا 
ويتطلـــب جهـــدًا فلســـطينيًا على المســـتويات 
الرسمية والشـــعبية إلجبار إســـرائيل على قبول 

إجراء االنتخابات في المدينة. 
حتدي كبري

المحلل والكاتب السياسي شرحبيل الغريب، أكد 
أن اجراء انتخابات فلســـطينية في مدينة القدس 
ُيعد تحديًا كبيرًا جدًا أمام الســـلطة الفلسطينية، 

في ظل اعالن االحتالل االســـرائيلي أنه لن يسمح 
ألي نشاط فلسطيني ان يجري بالقدس. 

وقـــال الغريب خالل حديثه لـ"االســـتقالل":" بعد 
المواقـــف اإليجابيـــة التـــي قدمتهـــا الفصائل 
الفلســـطينية اتجاه اجراء االنتخابـــات، لن يبقى 
تحٍد أو عقبه أمام الســـلطة سوى موقف االحتالل 
االســـرائيلي الرافض إلجراء أي نشاط فلسطيني 
بالقدس بعد اعالن السيطرة الكاملة عليها مؤخرًا 

و نقل السفارة االمريكية اليها".
وأضاف:" أن تجـــري انتخابات بالقدس فهذا تحٍد  
كبير أمام السلطة ، على اعتبار ان تلك الخطوة هي 
من ستحدد مصير ومسار االنتخابات الفلسطينية 

بالدرجة االولى، فال انتخابات بدون القدس".  
وأوضح أنه ال يجب التسليم بالموقف اإلسرائيلي 
حال الرفـــض، وأن تســـتخدم الســـلطة عالقتها 
الدبلوماســـية مع الجهـــات األوروبيـــة والمجتمع 

الدولي من أجل إلـــزام االحتالل بإجراء االنتخابات، 
مشـــيرًا الى أن نجاح االنتخابـــات بالقدس مرهون 
بمدي جدية الســـلطة إلجرائها وقـــدرة المجتمع 

الدولي بالزام االحتالل.
وبين أن الســـلطة قادرة على ان تجري االنتخابات 
عبـــر التصويـــت االلكتروني اذا ما منـــع االحتالل 
اجراءهـــا فـــي القـــدس، الســـيما وأن الفصائـــل 
الفلســـطينية رافضه لفكـــرة إجـــراء االنتخابات 
دون القدس، علـــى اعتبار ان القـــدس لها رمزية 
وطنية وسياسية، وعلى اعتبار ان القدس عاصمة 
لفلســـطين رغم كافة اجراءات األمـــر الواقع التي 
فرضتها الواليات المتحـــدة االمريكية و االحتالل 

االسرائيلي.

اختالق اأزمة
وبدوره، يرى المحلل والكاتب السياســـي تيســـير 
محيســـن، أن رفض االحتالل االســـرائيلي إلجراء 

االنتخابـــات في القـــدس يعتبر أبـــرز المعوقات 
أمام انجاحها، لكن استباق االحداث يكون بمثابة 
اختـــالق أزمة قبل أوانها، علـــى اعتبار أن المعركة 
التي يجب أن نذهب اليهـــا ضد االحتالل ينبغي 
أن تكـــون على توافق وطني، وهو ما نفتقده حتى 

اللحظة. 
وأوضح محيســـن خـــالل حديثه لـ"االســـتقالل"، 
أنه كان يجب على رئيس الســـلطة الفلســـطينية 
محمود عباس أن ُيصدر المرســـوم الرئاسي الذي 
يحدد موعد اجراء االنتخابات بعد ترتيب الموقف 
الوطني الداخلي، ومن ثم الدعوة الى مشاورات بين 
القـــوى الوطنية لتباحث في متطلبات الذهاب الى 
انتخابـــات ناجحة وتحديد أولويـــات العمل بهذا 
االتجاه، ومن ثم الحديث عن كيفية إلزام االحتالل 

بإجرائها في القدس. 
وأكـــد أن الـــكل الفلســـطيني ينتظـــر الخطـــوة 

األساســـية المتمثلة بـ" اصدار المرسوم الرئاسي" 
من أجل تحشـــيد الموقف الفلسطيني واالقليمي 
والدولي للضغط على االحتالل االسرائيلي من أجل 
السماح إلجراء االنتخابات بالقدس، مشددًا على أن 
اجراء االنتخابات ليس منة من اســـرائيل، إنما حق 
طبيعي كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية، 

وعلى السلطة ان تنطلق من هذا المبدأ. 
ونـــوه الى أنه في حال كان المجتمع الدولي معني 
بإجراء االنتخابات فســـيمارس ضغوطًا كبيرة على 
إســـرائيل للقبول بإجرائها في المدينة، كما جرى 
فـــي انتخابات 2006.  وبيـــن أن ملف االنتخابات 
في القدس يعتبـــر ملفًا هامًا وشـــائكًا، وموافقة 
االحتالل مـــن عدمها مرهونة برؤيتـــه لطبيعة ما 
قـــد تفرزه هذه االنتخابات خصوصًا الخشـــية من 
توحيد النظام السياســـي وتعزيز وجود المقاومة 

الفلسطينية داخل جسم السلطة.

التعنت »اإلسرائيلي«.. قد ينهي االنتخابات الفلسطينية قبل بدئها
غزة/ دعاء احلطاب 

عقب املواقف الإيجابية التي قدمتها الف�سائل 
الفل�سطينية اجتاه اإجراء النتخابات، 

يبقى اإمكانية اإجرائها يف مدينة القد�س 
املحتلة حتديًا وعقبة كبرية يف وجه ال�سلطة 

الفل�سطينية، خا�سة يف ظل رف�س الحتالل 
ال�سرائيلي الأن�سطة الفل�سطينية الر�سمية يف 

املدينة خ�سو�سًا تلك التابعة لل�سلطة.  ويتوقع 
الفل�سطينيون اأن ُيعرقل الحتالل ال�سهيوين 
اإجراء النتخابات الفل�سطينية الثالثة التي 
انتظروها منذ �سنوات طويلة، فعدم موافقته 

لإجرائها يف القد�س ينهي اإمكانية انتخاب قيادة 
جديدة لهم ، ل�سيما اأن الف�سائل الفل�سطينية 

راف�سه لفكرة اإجراء النتخابات دون القد�س. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق 
األوسط نيكوالي مالدينوف أمس "الخميس"، دعم المنظمة 

للفلسطينيين في ممارسة حقهم بانتخاب قادتهم.
وقـــال مالدينـــوف على حســـابه بموقع تويتـــر إن " األمم 
المتحدة تواصـــل جهودها الداعمة للفلســـطينيين في 

ممارسة حقهم بانتخاب قادتهم".

وأشـــار إلى أنه اجتمع األربعاء فـــي رام الله مع أعضاء لجنة 
االنتخابات المركزية، وأمس مع نائب رئيس حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني )فتح( محمود العالول " حول الخطوات 
الضروريـــة القادمة إذا كان لهذا األفـــق أن يصبح حقيقة 

واقعة في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة ".
من جهتهـــا ذكرت حركة فتح في بيـــان أن العالول بحث 
مع مالدينوف "الدور الذي تلعبه األمم المتحدة في سبيل 

إنجـــاح االنتخابـــات في األراضي الفلســـطينية، ال ســـيما 
موضوع مشاركة مدينة القدس في االنتخابات".

وحســـب البيان أكـــد العالول على إصـــرار حركة فتح على 
تنظيـــم االنتخابـــات العامة "باعتبارها محطة دســـتورية 
وقانونية هامة، وإيمانا بأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية 
وحق المواطنين باختيار ممثليهم في مختلف القطاعات".

وذكر أن حركة فتح ترى أن من حق المواطن الفلسطيني أن 

يقرر ممثليه بانتخابات حرة وديمقراطية " في ظل استمرار 
حالة االنقسام الناجمة عن سيطرة حركة حماس في قطاع 

غزة " منذ منتصف عام 2007.
وكانـــت أخـــر انتخابـــات فلســـطينية أجريـــت للمجلس 
التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس 
باألغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز 

فيها عباس.

ميالدينــوف يؤكــد دعــم األمــم المتحــدة إلجــراء االنتخابــات
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2017 / 2019
يف الق�ضية رقم 572 / 2019

المدعي/ حســـن خليل أحمـــد الزعانين )المقيم فـــي ألمانيا( هوية رقم/ 
906733654 وكيله الســـيد/ ســـائد خليل أحمد الزعانين بموجب سند 
الوكالـــة الخاصـــة رقـــم 0918 / 02917 الصـــادرة عن بعثة فلســـطين 

الدبلوماسية – برلين بتاريخ 2018/9/10 وكيله المحامي/ عالم النعيزي
المدعى عليهم/-1 راوية إبراهيم حسن أبو عمشة -2خليل محمود خليل الزعانين -3خالد 
محمـــود خليل الزعانين -4محمد محمود خليل الزعانين -5حســـن محمود خليل الزعانين 
-6أحمـــد محمود خليل الزعانيـــن -7رغدة محمود خليل الزعانيـــن -8رهف محمود خليل 

الزعانين وجميعهم يقيمون خارج البالد/ آخر عنوان غزة الزيتون بجوار مسجد الشمعة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل     لدى محكمة صلح غزة الموقرة
في الطلب رقم 2017 / 2019         في القضية رقم 572 / 2019

بما ان المدعي قد أقام عليكم دعوى رقم 572 / 2019 )اثبات واقعة شـــراء( استنادًا 
إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة نســـخة منها ومن ملحقاتها بهذه المذكرة، 
لذلـــك يقتضي عليكم أن تحضروا إلى هذه المحكمة للرد على دعواه في يوم األحد 
الموافق 29 شـــهر 12 ســـنة 2019 الســـاعة الثامنة والنصف صباحًا، كما يقتضي 
عليكم أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمســـة عشـــر يومًا من 
تاريخ تبليغكـــم هذه المذكرة والئحة الطلب المرفقة معها، وأن ترســـلوا نســـخة 
إلى المدعي حســـب عنوانه. وليكن معلومًا لديكـــم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز 

للمدعي أن يسير في دعواه حسب األصول. حرر في 2019/12/12م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. عمار قنديل 

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

  اإعالن �ضادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بإيـــداع مجدد لمشـــروع تنظيمي عمرانـــي هيكلي للمواصـــي والنفوذ 
الموسع لبلدية القرارة    لالعتراض منطقة تنظيم القرارة ، قانون تنظيم 

المدن رقم 28 لسنة 1936 
تعلن اللجنـــة المركزية لألبنية وتنظيم المـــدن بمحافظات غزة للعموم 
انها قد قررت بجلســـتها رقم 43 / 2018 المنعقدة بتاريخ2018/11/21 
إعادة إيداع المشـــروع التنظيمي العمرانـــي الهيكلي للمواصي والنفوذ  
الموســـع لبلدية القرارة لمنطقة تنظيم القرارة السابق ايداعه والمنشور  
في جريدتي فلسطين والرسالة بتاريخ 2015/12/14 إيداعًا مجددا لمدة 
ثالثيـــن يوما بالمنطقة المذكورة لالعتراض وفقا لنص المادة ) 16 ( من 

قانون تنظيم المدن رقم ) 28 ( لسنة 1936 .
 وعليـــه ووفقـــا لنص المادة ) 17 ( من ذات القانـــون فإنه يجوز لجميع أصحاب 
الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشـــمولة بهذا المشروع أو بأي 
مشـــروع آخر سواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع 
مجانا على المشـــروع المـــودع بموجب هذا االعالن لدى مكتـــب اللجنة المحلية 
للبناء والتنظيم بمقرها في بلدية القرارة خالل ســـاعات الدوام الرسمي وتقديم 
االعتراضات عليه خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة 

الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما اقرب .
 وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ 

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلى للق�ساء
لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة

يف اال�ضتئناف رقم 725/2019
يف الطلب رقم 430/2019

 المســـتدعى / عبـــد الرحيم اســـحاق رشـــدى بلبـــل من غـــزة هوية رقم 
936190073    وكيله المحامي / علي االيوبي 

المستدعى ضدهم / 1 زكي نعيم محمد بلبل من غزة مقابل برج الطيران وكيله  المحامي وائل قويدر
2_يلماز  عزت محمود حيدر من غزة شـــارع الثالثيني - بالقرب من ســـلطة الطيران ) خارج البالد(  
3_امل عزت محمود حيدر من غرة شـــارع الثالثيني - بالقرب من ســـلطة الطيـــران )خارج البالد ( 
وكيلها المحامي / علي عكيلة مذكرة حضور بالنشر المستبدل ( في االستئناف رقم 725 / 2019 ( 

في الطلب 430/2019 
إلى المســــتدعي ضــــده الثاني بمــــا أن المســــتدعي المذكور قد تقدم لــــدى محكمة 
االستئناف باالستئناف المرقوم أعاله  استنادا الى ما يدعيه في الئحة استئنافه ونظرًا 
ألنك مجهول محل االقامة وحســــب اختصاص محكمة االستئناف في نظر هذا الطلب 
وعمــــال بالمادة ) 20 ( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2 ( لســــنة 

)2001 ( وبناًء على قرار محكمة االستئناف نبلغك عن طريق النشر المستبدل
 لذلك يقتضى عليكم الحضور امام هذه المحكمة في تاريخ 2020/1/5 الســـاعة التاســـعة صباحا 
كما يقتضي عليك ان تتقدم بجوابك التحريري خالل 15 يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 

انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في االستئناف باعتبارك حاضرًا ،  تحريرا في 2019 / 11 / 25 م 

قا�سي حمكمة ال�ستئناف بغزة
 اأ. هناء ما�سي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مـــع ذهاب الكيان اإلســـرائيلي إلـــى انتخابات ثالثة 
للكنيست، خالل 11 شهرا، وإقرار الكنيست لموعدها 
في الثاني من آذار/مارس المقبل، يســـود اعتقاد لدى 
قسم من السياسيين والمحللين، أن األزمة السياسية 
قد تســـتمر بعد االنتخابات المقبلة، ولذلك ستتبعها 
جولـــة انتخابات أخـــرى، رابعة، لكن ســـيناريو كهذا 
ســـيكون محتمال، فقط في حال بقاء رئيس الحكومة، 

بنيامين نتنياهو، في الحلبة السياسية.
ووصف المحلل السياســـي في صحيفة "يســـرائيل 
هيوم"، ماتي توخفيلد، امـــس الخميس، التوجه إلى 
انتخابات ثالثـــة بأنه "واقع يفوق الخيـــال"، وأن هذا 
الواقـــع "يعكس أزمة ثقة بين المنتخبين والشـــعب 

بمستويات يصعب ترميمها". 
ورأى بفشل المؤسسة السياسية تشكيل حكومة، في 
أعقاب جولتي االنتخابات السابقتين، أنها "ليست أقل 
من مؤشرات انهيار. دولة معطلة ومستعبدة لطريقة 

)حكم( معطوبة وال يوجد أحد بإمكانه تغييرها".
وتطـــرق توخفيلـــد إلـــى تصريحات رئيـــس الكيان، 
رؤوفيـــن ريفلين، ورئيس حزب "يســـرائيل بيتينو"، 
أفيغـــدور ليبرمان، بأن "الفجـــوات األيديولوجية بين 
الليكود وكاحول الفان تبدو هامشية"، لكن "الحقيقة 
معقـــدة أكثـــر"، زاعمـــا أن "بيني غانتس هـــو زعيم 
معســـكر اليســـار. وبينيامين نتنياهو يقود معسكر 
اليمين. وشركاء غانتس الطبيعيين هم حزب العمل 
وميرتس، بينما شـــركاء نتنياهو هم البيت اليهودي، 
اليميـــن الجديد والكتـــل الحريديـــة. غانتس يؤمن 
بالدولتين للشعبين واســـتئناف العملية السياسية 

)مـــع الفلســـطينيين(، ونتنياهـــو ال". لكـــن غانتس 
وشـــركاءه في "كاحول الفـــان" لم يعلنـــوا أبدًا أنهم 
يؤيدون حل الدولتيـــن، وإنما عبر غانتس عن تأييده 

لضم غور األردن إلسرائيل.
وتوقـــع توخفيلد أال يكـــون الصراع الفلســـطيني – 
اإلســـرائيلي على أجندة الحملـــة االنتخابية الحالية، 
وأنه "بمساعدة وســـائل اإلعالم، ستكون التحقيقات 
واالتهامات والحصانة )لنتنياهو( ستكون في مركزها، 
مرة أخرى. واألمر األكثر إشـــكالية ليست الحملة التي 

قبل االنتخابات وإنما النتائج التي ستظهر بعدها".

وشكك المحلل السياسي في القناة 12 اإلسرائيلية، 
أمنون أبراموفيتش، بجدوى االتهامات المتبادلة بين 
السياســـيين حول التســـبب بالذهاب إلى انتخابات 
ثالثـــة، مشـــددا على أن ذلـــك "لن يكون لـــه تعبير 
دراماتيكي ليحســـم نتائج االنتخابـــات، وأكاد أكون 
متأكدا من أن الجولة الثالثة ســـتقلل مستوى الثقة 
المتدنية أصال بالمؤسسة السياسية، بطريقة الحكم، 

بالديمقراطية اإلسرائيلية". 
وأشار أبراموفيتش إلى أن "هذه ستكون المرة األولى 
التي فيها رئيس حزب كبير، الحزب الحاكم في العقد 

األخير وخالل معظم السنين منذ العام 1977، سيكون 
متهما بجنائيـــات. وليس واضحا كيف ســـينعكس 
ذلك في النتيجة النهائية"، لكن "مهما كانت نتيجة 
االنتخابـــات المقبلة، ليتني أكـــون متأكدا من أننا لن 

نذهب في تموز/يوليو المقبل إلى جولة رابعة".
وأكدت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة "يديعوت 
أحرونوت"، ســـيما كدمون، على "مشـــاعر االشـــمئزاز 
وانعدام الثقة لـــدى الجمهـــور بمنتخبيه، والغضب 
واالحتقار التي يشـــعر بها تجاه أعضاء الكنيســـت، 
الذين مثـــل قطيع حمالن صامتـــة ومنصاعة، وخالفا 
لمصلحتهـــم ومصلحـــة ناخبيهم، وضعـــوا باألمس 

رأسهم تحت سكين الذبح".
ولفتت إلى أنه لو جرى التصويت على حل الكنيست، 
أمـــس، بصورة ســـرية، العترض 119 عضو كنيســـت 
على حله، "وفقط شـــخص واحد، بنياميـــن نتنياهو، 
أراد هـــذه االنتخابات، انطالقا من مصلحة شـــخصية 
مرفوضة وبخالف كامل لمصلحة الدولة. ثالث معارك 
انتخابية لخدمة هدف واحد لشـــخص واحد: تشكيل 
ائتالف لحصانة تسمح بتهرب رئيس حكومة متهم 

بجنائيات من المحاكمة".
وأضافت أنه "ال نذهب إلى االنتخابات الثالثة بســـبب 
األوالد فـــي الغـــرف اآلمنة في غالف غزة، وال بســـبب 
األزمـــة في غـــرف الطوارئ فـــي المستشـــفيات وال 
بســـبب عجز الموازنة، وإنما بسبب الشؤون القضائية 
للمواطن بنيامين نتنياهو. وال حتى بســـبب ضم غور 
األردن، الذي تمسك به نتنياهو فجأة كحاجة وجودية 
ضروريـــة ال مثيل لها، والتي طـــوال 14 عاما كرئيس 

للحكومة لم يدفعه قدمًا ولو بسنتمتر واحد".

تحليالت إسرائيلية: انتخابات رابعة ستتلو الثالثة إذا بقي نتنياهو

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بنيامين  الحكومة اإلســـرائيلية  بعث رئيس 
نتنياهو، مســـاء أمس الخميس، رسالة شكر 

إلى الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وقـــدم نتنياهـــو الشـــكر لترامـــب إلصداره 
مرسوما رئاســـيا لمكافحة "معاداة السامية"، 
الـــذي يمنع التمويـــل الحكومـــي األمريكي 
للجامعات والهيئات التـــي يثبت أنها تميز 

اليهود على أساس الجنسية والعرق .
وذكرت صحيفة "هارتـــس"، األربعاء، أنه من 
المقرر أن يوقع ترامب على مرســـوم رئاســـي 
لمكافحة الالسامية، ســـيتم بموجبه تجميد 
تحويل اعتمادات لجامعات وهيئات أمريكية 
تحجم عن توفير الحمايـــة لطالب يهود من 

التمييز والعنصرية.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن هذا المرســـوم 

الرئاســـي سيشـــمل تعريفًا واســـع النطاق 
الالســـامية ليشـــتمل على توجيه  لمفهوم 

انتقادات عنصرية إلى دولة إسرائيل.
وأوردت الصحيفـــة العبرية أن هذا التعريف 
األمريكي الجديد قد تم تبنيه منذ عام 2016، 
من قبل اتحاد البحثيين في الهولولكوست، 
وأنه يتضمن مقارنة إسرائيل بألمانيا النازية، 
وبأن المرسوم الرئاسي ال يعتبر ملزما، قانونا، 

ولكن يؤخذ في االعتبار.
وأشـــارت الصحيفة العبرية إلى أن المرسوم 
الـــذي يوقعـــه الرئيس ترامـــب ينص على 
تعريـــف اليهـــود كمجموعـــة قومية يحظر 
التمييز ضدها بموجب المادة السادســـة من 

قانون حقوق المواطن األمريكي.
وبحســـب الصحيفة فـــإن المرســـوم يعني 
التي تتلقاها  الفيدرالية  االعتمادات  تجميد 

هيئات وجامعات أمريكية في حال اقتنعت 
ســـلطات واشـــنطن بأنها ال تعمـــل بما هو 
مطلوب لحماية اليهـــود من التمييز ضدهم 

ومظاهر العنصرية.
وأوضحـــت أنه مـــن المقرر أن يوقـــع ترامب 
المرسوم قبل اســـتضافته، اليوم، في البيت 
األبيض مؤيديه ومتبرعين لحملته االنتخابية 

من أبناء الجالية اليهودية.

نتنياهــو يبعــث رسالــة جديــدة إلــى ترامــب
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن طالق �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
الى / روزان بنت ياسر بن شحادة حسين من غزة والمقيم في بلجيكا حاليا 
نعلمك بأن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي / محمد بن جمعة بن 
محمد البيـــاع بأنه قد طلقك طلقة واحدة رجعية بعد الدخول حال غيابك 
لدى محكمة غزة الشـــرعية وســـجلت في ســـجل )44( عدد)460( بتاريخ 
2019/12/12م وان عليك العدة الشرعية اعتبارا من التاريخ ادناه وحرر في 

2019/12/12م لذا صار تبليغك حسب األصول .
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ,,,

    قا�سي غزة ال�سرعي 
عاطف م�سطفى الترت

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات )595/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
خالد موسى فياض أبو مدين من سكان دير البلح هوية رقم 801569849 

بصفته وكيال عن: هدى عمر عبد الكريم أبو مدين 
بموجب وكالة رقم: 2084 / 2019 الصادرة عن عمان

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2305 قسيمة 21 المدينة أبو مدين

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

األراضي.  التاريخ:  12/ 12/ 2019م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

 اإعالن جريدة  �شادرة عن
 حمكمة دير البلح ال�شرعية

 إلى المدعى عليه / مؤمن زياد محمد ثابت من المســـمية وســـكان دير البلح سابقا وحاليا 
ســـكان مصر ومجهول محـــل اإلقامة فيها اآلن يقتضي حضورك إلـــى محكمة دير البلح 
الشـــرعية يوم الثالثاء الموافق 2020/1/14 الساعة الثامنة صباحًا وذلك بخصوص دعوى 
نفقة زوجة اســـاس رقم 816/2019 ودعوى تفريق للضرر من الشـــقاق والنزاع اســـاس 
964/2019 المرفوعتيـــن ضـــدك من قبـــل زوجتك المدعية ريم شـــكري رزق ابو رزق من 
يافا وســـكان دير البلح إن لم تحضر في الوقت المعين أو ترســـل وكيال عنك يجر بحقك 

المقتضى الشرعى غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/11

 قا�سي دير البلح ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

غزة/ االستقالل:
ألحقت األحــــوال الجويــــة الصعبة 
فــــي قطاع غــــزة أضــــرارًا كبيرة في 
شتى القطاعات، خاصة في البيوت 

والقطاع الزراعي.
بــــأن  محليــــة،  مصــــادر  وأفــــادت 
ألحق  الحالــــي  الجوي  المنخفــــض 
والدفيئــــات  بالمزروعــــات  أضــــرارا 
الزراعية التي تطايرت بفعل شــــدة 
الرياح، كما دمر العديد من الزراعات 
األرضية، عالوة علــــى انقطاع التيار 
الكهربائــــي جراء تقطع األســــالك 

وسقوط األعمدة.
لوحــــات  أن  المصــــادر  وأوضحــــت 
اإلعالنــــات تطايرت في شــــارع عمر 
المختــــار في غــــزة، أما في وســــط 
من  العديــــد  فســــقطت  القطــــاع، 
األشــــجار، إضافــــة النقطــــاع التيار 

الكهرباء.
وفي مدينة خانيونس أفاد شهود 
عيان بانهيار بئر صرف صحي على 
شخصين أثناء عملهما به، مبينًا أن 
طواقم الدفــــاع المدني نجحت في 

إنقاذ حياتهم.
كما ألحق المنخفض الجوي أضرارًا 
بالدفيئات الزراعية والمزروعات، في 
إضافة  خانيونس،  محافظة  شــــرق 

لتضرر عدد من منــــازل المواطنين 
المصاحبة  القويــــة  الريــــاح  بفعل 

للمنخفض الجوي.
وفــــي مدينــــة غــــزة، أكــــدت لجان 
الصيادين، عثور الشــــرطة البحرية 
على صيادين اثنين بصحة جيدة، 
بعدما فقدا في البحر على حســــكة 
مجــــداف، بســــبب تغيــــر الطقس 

المفاجئ.
ونوهــــت شــــركة كهرباء غــــزة، بأن 
تعطال مفاجئًا لخط رقم ٧ المغذي 

للمحافظة الوسطى من داخل الخط 
األخضــــر باإلضافــــة لثالثة خطوط 
ناقلة مــــن محطة توليــــد الكهرباء 
بســــبب العاصفة بالقرب من موقع 

قريش شارع رقم 8 بمدينة غزة.
وتأتي هذه األضــــرار مع إعالن عدد 
من مراقبي األرصــــاد الجوية بوجود 
حــــزم رعديــــة قوية قبالة ســــاحل 
فلسطين ونشــــاط رعدي واضح في 
القادمة شــــمال ووسط  الســــاعات 

البالد وأجزاء من الجنوب.

وبدأ تأثير المنخفــــض الجوي بعد 
ظهر  أمس، حيث تتعرض مناطق 
مختلفة مــــن قطاع غــــزة واألراضي 
الفلســــطينية لرياح شــــديدة، مما 
أدى إلــــى أضرار ماديــــة في البيوت 

واألماكن العامة وغيرها.
العاصفــــة األولى من  وتعتبر هذه 
نوعها خالل فصل الشــــتاء الحالي، 
بالســــرعة  المنخفض  يتميز  حيث 
بحســــب  القصيرة،  الزمنية  والمدة 

موقع طقس فلسطين.

غزة/ االستقالل:
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســـطين، المرســـوم الذي وقعـــه رئيس اإلدارة 
األميركية دونالد ترامب، لحماية اليهود في الجامعات األميركية من معاداة السامية، أنه 
خطوة جديدة من شأنها أن تعمق العداء للسامية، من خالل منح اليهود امتيازًا عنصريًا، 

وإحساسًا استعماريًا بالتفوق على اآلخرين.
وقالت الجبهة، إن شعبنا وقواه السياسية، يميز تمامًا بين اليهودية ومعاداة السامية، 
وبين إدانة سياسات دولة االحتالل اإلسرائيلي العدوانية، في احتالل أرضنا، واستعمارها 
باالســـتيطان، وقمع شـــعبنا بالبطش الدموي، وحرمان أبنائنـــا الالجئين من حقهم في 
العودة إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية 

المسلحة، وسياسة التمييز العنصري التي تتبعها ضد أهلنا في مناطق الـ 48. 
وأضافـــت الجبهـــة إن خطوة ترامب، الهـــدف منها تحصين النشـــاط الصهيوني في 
الجامعـــات األميركية وحرمان باقي التيارات الفكرية والسياســـية فـــي الجامعات من 
حرية التعبير عن مواقفها إزاء السياســـات العدوانية لدولـــة االحتالل، وإزاء الدعم غير 
المحـــدود الذي توفره إدارة ترامب لسياســـات حكومات إســـرائيل المعادية لشـــعبنا 
وحقوقه الوطنية المشـــروعة. وأدانت الجبهة محاولة ترامب ابتزاز الجامعات األميركية 
تحت التهديد بالحرمان من المساعدات الحكومية إن هي خالفت قرار إدارته العنصري، 
وقالت إن سياســـة االبتزاز بالمال تكشف زيف الديمقراطية التي يدعيها ترامب وزيف 
ادعاءات إدارته حول حقوق اإلنسان. ودعت الجبهة قادة الرأي الحر والقوى الديمقراطية 
والليبرالية في العالم إلى إدانة قرار ترامب باعتباره عماًل عنصريًا يعبر عن ثقافة يمينية 

شديدة التطرف ومعادية لإلنسانية.

رفح / االستقالل: 
نظم فريــــق مبادرون الشــــبابي التابع لنــــادي األقصى 
الرياضي بالتعاون مع بلدية رفح جولة " تمشاية مسائلة" 
شــــبابية ؛ لزيارة المناطق التي تعاني من مشــــاكل في 
البنية التحتية واالستماع إلى رؤية البلدية ومخططاتها 
لعــــالج االشــــكاليات القائمــــة ، ضمن أنشــــطة ملتقى 
الشراكة الشبابي بتمويل من مركز العمل التنموي_ معًا . 
وشــــارك في الجولة رئيــــس بلدية رفح د. أنور الشــــاعر 
ومــــدراء الدوائر في البلدية ومدير دائرة المشــــاريع في 
مصلحة مياه بلديات الســــاحل م. فريد شعبان ورؤساء 
لجــــان األحياء التي تم زيارتها  ومجموعة من الشــــباب 

المبادر .
واســــتهدفت الجولة عدة مناطق في حي السالم جنوب 

المدينة وحي تل السلطان والفرقان غربي المدينة.
وأكد الشــــاعر أن البلدية تولي اهتماما مكثفا لشريحة 
الشباب وتؤمن بقدرتهم على صناعة التغيير واالرتقاء 
بمدينتهم للمستوى الذي يناسب طموحهم بهمتهم 

وأفكارهم اإلبداعية.

ووعــــد بأن يتم تنفيذ مشــــاريع فــــي المناطق التي تم 
زيارتها وعالج االشــــكاليات القائمة في منطقة محيط 
مسجد ابن تيمية ومنتزه ابن تيمية خالل رزمة المشاريع 

التي ستنفذ خالل العام القادم 2020.
وقال الشــــاعر :" العام المقبل سيشهد طفرة في زيادة 

عدد المشاريع وتوزيعها لتصل كافة أحياء مدينة رفح 
المؤهلة لتنفيذ المشــــاريع على صعيد شبكات المياه 

والصرف الصحي" .
بدوره ، بين مدير دائرة تنفيذ المشــــاريع ببلدية رفح م. 
علي أبو مطر أنه تم تجهيز المخططات الخاصة بشوارع 

حي الفرقان وســــيكون لها نصيب من المشــــاريع التي 
ستنفذ بمدينة رفح خالل العام 2020.

وأضاف أبو مطر :" حي تل السلطان أكبر أحياء مدينة رفح 
ونؤمن بضرورة تطوير الحديقة اليابانية لتكون متنفسا 
لســــكان الحي وهو ما سيالمســــه ســــكان الحي قريبا ، 
وسيكون للحديقة اليابانية وملعب تل السلطان البلدي 

نصيب من مشاريع العام 2020 ".
وأشاد منسق مبادرة »تمشاية مسائلة« محمد الشريف 
بتعاون بلدية رفح وحرصها علــــى إنجاح المبادرة ودعم 

النشاط الشبابي في المحافظة  .
وشــــدد على ضــــرورة الحفــــاظ على النســــق العالي من 
التواصــــل بين البلديــــة ومؤسســــات المجتمع المحلي 

لخدمة ورفعة مدينة رفح وتطوير كافة قطاعاتها .
وبيــــن أن المواطن يمثل شــــريكًا أساســــيًا لبلدية رفح 
في رســــم مالمح المدينة والحفــــاظ على جمالها وجمال 
مرافقها العامة ، مع مسؤولية البلدية في تطوير المرافق 
وتحديثهــــا وإجراء عمليات الصيانــــة الدورية والعناية 

باألشجار.

»األقصــى« وبلديــة رفــح ينظمــان جولــة مسائلــة شبابيــة

الديمقراطية: قرار ترامب بشأن أضرار كبيرة في قطاع غزة إثر المنخفض الجوي
اليهود في الجامعات خطوة عنصرية
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شـــنت قوات االحتـــال الصهيوني الليلـــة الماضية وما قبلهـــا حملة اعتقـــاالت في صفوف 
الفلســـطينيين في الضفة الغربيـــة وطالت هذه االعتقاالت ســـتًا من قيـــادات وكوادر حركة 
حماس, من بينهم الطالبة شـــذى حســـن منســـقة مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت, والتي 
ظهرت في شـــريط فيديو اثناء اعتقالها على يد الجيش النازي الصهيوني وهى تتحسبن على 
الجنود الصهاينة وتلتجئ الى الله لينتقم منهم, فاعتقال الفتاة شـــذى يوحي ان خلفية هذه 
االعتقاالت ليست امنية كما يزعم االحتال دائما , انما هي اعتقاالت سياسية تزامنت مع ذكرى 
انطاقة حركة المقاومة االسامية حماس الثانية والثاثين والتي توافق الرابع عشر من ديسمبر 
1987م, ومحاولة منع ممارســـة أي نشاط النصار حماس في الجامعات, كما تزامنت مع الحديث 
عن االنتخابات التشـــريعية المنوي اجراؤها قريبا, والتشـــاور بين قيادات حماس لترشيح من 
ســـيمثلونها في االنتخابات التشـــريعية,  ويبدو ان االحتال ذاهب لتكثيف عمليات االعتقال 
والماحقة خال االيـــام القادمة, إلحباط قدرة حماس على ترتيب اوضاعها الداخلية في الضفة 
الغربية المحتلة إلحياء ذكرى انطاقتها بفعاليات متنوعة وفي عدة محافظات بالضفة, وللمضي 

قدما في اختيار ممثليها في انتخابات المجلس التشريعي. 
الطالبة شـــذى حســـن اعتقلها الجيش الصهيوني في اجواء ارهابيـــة اجرامية مرعبة صنعها 
خصيصـــا ليخيف الفلســـطينيين ويقول لهم إنكم كلكم أهداف لنا بنســـائكم وشـــيوخكم 
واطفالكم وشبابكم, والحقيقة انني ال اعرف هل من حقنا ان نسأل عن دور السلطة في التصدي 
لحملة االعتقاالت ام ال؟, هل يمكننا ان نعرف الى اين يمضي التنسيق االمني, وهل اجهزة امن 
الســـلطة تكون على علم باقتحام الجيش للمدن والمخيمات الفلسطينية, وبالتالي تقوم بإخاء 
المنطقة للجيش كي يقوم بمهمته, هل التنسيق االمني ينص على ذلك, وهل التنسيق االمني 
يعني إال تتدخل اجهزة امن الســـلطة لحماية المواطنين من االعتقال التعســـفي, وهل حمات 
االحتال واعتقالها للفلسطينيين في الضفة مرتبطة بمناسبات محددة, بمعنى انها تنفذ قبل 
انتخابـــات مجالس طلبة الجامعـــات, وقبل اجراء االنتخابات العامة, وقبـــل احياء ذكرى انطاقة 
فصائل المقاومة الفلســـطينية, ويبدو ان السلطة الفلسطينية ممثلة بأجهزتها االمنية تقول 
 وراء األكمة ما وراءها«, فهل اقتصر دورها فقط على قمع الفلسطينيين وتهيئة 

َّ
»حبستموني وإن

الظروف المناسبة لاحتال الصهيوني لتصفية المناضلين واعتقالهم, ام ان االمر تعدى ذلك 
واصبح الفلسطينيون اهدافا مشتركة للسلطة واالحتال. 

حركة المقاومة اإلســـامية »حماس اكدت أن االعتقاالت لن توقف دورها في تصويب البوصلة 
الوطنيـــة لمواجهة مخططات االحتـــال. وأوضحت الحركة في تصريح لهـــا امس الخميس، أن 
الهدف من اعتقال قادتنا وكوادرنا في الضفة المحتلة هو وقف جهود الحركة لتذليل العقبات 
أمام اجراء االنتخابات الفلســـطينية. وقالت: »إن حملة االعتقـــاالت هي محاولة لتعطيل الحياة 
السياســـة الفلسطينية الداخلية، والتي يشكل »االعتقال والتغييب أحد أهم أدواتها«. وأكدت 
حماس  أن قوات االحتال تتعمد اعتقاالت قادتها وكوادرها في الضفة تزامنًا مع ذكرى انطاقة 
الحركـــة المقررة بعد أيـــام«, فهذه االعتقاالت لهـــا تأثير على االوضاع الداخليـــة, وعلى وحدة 
وتماسك شعبنا الفلســـطيني, وتتزامن مع اعتقاالت مماثلة تقوم بها اجهزة امن السلطة ضد 
قيادات وكوادر لحماس والجهاد االسامي, كما تتزامن مع تصريحات عنجهية استبدادية لقادة 
االحتال والحكومة الصهيونية ممثلة فـــي نتنياهو ونفتالي بينت حول تهويد الخليل, وضم 
االغوار, والبدء بهدم التجمعات السكانية في الخان االحمر, واالقتحامات المتزايدة رقميا وعدديا 
ونوعيا للمســـجد االقصى المبارك, والمضي بمسلســـل تقويض الحقوق الفلسطينية, وتآكل 

االرض, ونمو المستوطنات, وتعاظم فعاليات فرض سياسة االمر الواقع في االقصى والقدس.

وراء األكمة ما وراءها
رأي

استهل وزير الحرب »اإلســـرائيلي« الجديد، نفتالي بينت، 
أيامـــه األولى في منصبه بإقرار خطة إنشـــاء مســـتوطنة 
يهوديـــة في قلب مدينة الخليل إلكمال الســـيطرة عليها 
وتهويدها. وأعلن بينت موافقتـــه على البدء في إجراءات 
التخطيط والبناء للمســـتوطنين في سوق الخليل القديم 
المعروف ب»الحســـبة« وضد مصالح أهالي الخليل. وترمي 
هذه الموافقة إلى تحقيق هدف المســـتوطنين بإنشـــاء 
تواصـــل على األرض بيـــن الحرم اإلبراهيمي ومســـتوطنة 
»أبونا إبراهيـــم« في الخليل. يحقق بينت للمســـتوطنين 
حلمهم بالسيطرة الجغرافية على منطقة واسعة في مركز 
مدينة الخليل تســـمح لهم بزيادة التضييق على سكانها 
العرب وإبعادهم عن وســـط المدينة لتسهيل تهويدها. 
وال بد من اإلشـــارة إلى أن شـــهية نفتالـــي بينت وحكومة 
نتنياهو لإلســـراع في خطوات تهويد الخليل تأتي بعد ما 
اعتبروه نجاحـــًا كبيرًا في نيل االعتراف األمريكي بالقدس 
عاصمة لهم وبأن االســـتيطان ليس »غير مشروع« في نظر 
إدارة ترامب. كما أن قرار بينت في هذا الوقت بالذات يعبر 
عن محاولة اليمين المتطرف استغال األزمة الحكومية في 
الكيان لتمرير مخططات قديمة كانت في بؤبؤ عين اليمين 

منذ سنوات طويلة.
ال�سوق العربي

ومعروف أن المستوطنين المتطرفين في الخليل نادوا منذ 
أكثر من عقدين بهدم الســـوق العربي القديم في الخليل 
إلنشاء مســـتوطنة هناك تكون بمثابة شـــوكة في عيون 
أهالي الخليل. فالســـوق أصًا مملـــوك لبلدية الخليل وقد 
تمت مصادرته لصالح المســـتوطنين لتسهيل حياة 800 
مستوطن على حساب ربع مليون مواطن عربي في الخليل. 
وكان االحتال قد ســـيطر على الســـوق تمامـــًا وجعل منه 
منطقة ميتة تجاريًا بعد مجزرة الحرم اإلبراهيمي عام 1994 
التي نفذها المســـتوطن باروخ غولدشتاين ضد المصلين 
المسلمين في صاة الفجر. وبداًل من معاقبة المستوطنين 
وإخائهم من وسط المدينة قررت حمايتهم بفرض قيود 
شديدة على حركة الناس والبضائع وأغلقت هذه المنطقة 
الحيوية. واآلن بعد عقدين من المطالبات بفتح السوق جاء 
قرار وزير الحرب بهدم الســـوق إلقامـــة محال على األرض 
وفوقها 70 وحدة استيطانية لليهود. وجاء هذا القرار رغم 
تحذيرات حتـــى من الجيش »اإلســـرائيلي« بأن مثل هذه 
الخطوات تدفع إلى األمام بفظاظة مصالح المســـتوطنين، 
وســـوف تقود إلى معارضة فلسطينية شـــديدة قد تؤثر 

على األراضي المحتلة برمتها. وبحسب المراسل العسكري 
لصحيفة »هآرتس« فإن الجيش يتحسب الحتمال أن توفر 

الخليل الشرارة التي تشعل األراضي المحتلة عمومًا.
ومعـــروف أن قرار بينت هـــو تنفيذ لخطـــة كان وضعها 
وزيـــر الحرب الســـابق، أفيغـــدور ليبرمـــان، لتعزيز مكانة 
المســـتوطنين في الخليـــل لكنها لم تنفـــذ في الماضي 
العتبارات مختلفـــة. وحينما توفرت الظـــروف أعلن بينت 
عـــن قرار البـــدء بالتنفيذ وإصدار األوامـــر الخاصة باإلخاء 
والهدم وإنهاء عقـــود التأجير إلتاحة المجال لبناء وحدات 

استيطانية لليهود.

تو�سيع اال�ستيطان
ومـــع ذلك من الواضح أن كل ما يتطلع إليه بينت ونتنياهو 
اآلن هو كســـب المعركـــة الداخلية حتى لو قـــاد ذلك إلى 
معارك خارجية. ويســـتند قـــادة اليمين في موقفهم هذا 
إلى طبيعـــة الظرف الدولـــي واإلقليمـــي والمحلي. فعلى 
الصعيـــد الدولي ورغم االعتراضات على الموقف األمريكي 
من االحتال إال أن التنديد ال يغير شـــيئًا على األرض. كما 
أن حالة االنقســـام الداخلي العربية والفلسطينية تسمح 
لاحتال بتنفيذ خطوات من دون التحسب لعواقب خطيرة 
لها، ولهذا الســـبب فإن االحتال لم يعد يركز في خطواته 
على أهداف محدودة كما كان األمر في الماضي وإنما صار 
يوســـع من هذه الخطوات. وإذا كانـــت أولوية التهويد في 
الماضي معطاة للقدس عمومًا وللحرم القدســـي خصوصًا، 
فإنها اآلن صارت على نطاق أوســـع فـــي عدد من المناطق 
خصوصـــًا في الخليل. ومؤخرًا قرر االحتال إنشـــاء مصعد 
كهربائي في الحرم اإلبراهيمي لتكريس الســـيطرة عليه 
وإلحـــداث تغيير في »الوضع القائم« يســـمح لـــه بزيادة 
تقييد حرية المســـلمين في الوصـــول للحرم. وضمن هذا 
القرار ُمنع المصلون المسلمون من دخول الحرم في أوقات 
معينة وأتيح المجال للمســـتوطنين لتوســـيع هيمنتهم 
على الحرم اإلبراهيمي باســـم ما يعرف باحتفاالت »سبت 
سارة«. وقد كشفت مراسلة األراضي المحتلة في »هآرتس« 
عميرة هـــاس النقاب عن أن المســـتوطنين فـــي الخليل 
يرون أن قرار بينت بشـــأن االستيطان ليس سوى البداية. 
وأعادت تســـليط األضواء على الجهد المنهجي الذي بذله 
المســـتوطنون والحكم العسكري والحكومة »اإلسرائيلية« 
إلفراغ وسط مدينة الخليل من ســـكانها العرب على مدى 
خمســـين عامًا من وجود االحتال. وأكدت أن عملية اإلفراغ 
تمت بأوامر عسكرية وقرارات منع حركة وسياسة ممنهجة 

وعنف متواصل مارســـه المســـتوطنون على ســـكان هذه 
المدينة.

تربيرات يهودية
وبينـــت »هآرتـــس« أن ما يطمح له مســـتوطنو الخليل هو 
ما كان قد كشـــفوا النقاب عنه في منشـــورهم عام 2014 
تحت اســـم »مغارة الماكفيا - جذور الشـــعب اليهودي« 
وتضمن أهدافهم االســـتيطانية في المدينة. ويهود هذا 
المنشور ليس فقط المناطق الخاضعة حاليًا للمستوطنين 
وإنما أغلب أحياء وشوارع مدينة الخليل. وال ترى »هآرتس« 
في أهداف االســـتيطان في الخليل حســـب هذا المنشور 
»هذيانـــًا« وإنما خطة يجري تنفيذها على األرض بشـــكل 
متواصل. وتشـــير إلى الواقع السوريالي في المدينة حيث 
إن »قلب المدينة فصل عنها. والسفر بالسيارة محظور على 
الفلســـطينيين )فقط ســـيارات جمع القمامة التي تجمع 
أيضًا قمامة المستوطنين، يسمح لها بالدخول عبر الحاجز 
الذي يوجد في حي السايمة(. في شارع الشهداء محظور 
أيضًا السير على األقدام للفلســـطينيين، ومن بينهم من 

يسكنون في نفس الشارع«.
حما�سرة اخلليل

والواقع أن مخطـــط تهويد الخليل ال يتجه فقط نحو إفراغ 
سكانها الفلســـطينيين منها وإنما أيضًا إلى تزنيرها من 
كل النواحي بمســـتوطنات. وهكذا إضافة إلى مســـتوطنة 
»كريات أربع« التي تتوســـع باســـتمرار وتقضم المزيد من 
أراضي الفلســـطينيين داخـــل المدينـــة وخارجها هناك 
عمليات ســـلب األراضي باســـم »الطرق االلتفافية« لصالح 
المســـتوطنين. وفقـــط فـــي نهاية الشـــهر الفائت جرى 
اإلعـــان عن مصـــادرة 400 دونم من أراضـــي أهل الخليل 
إلنشاء مقطع طريق التفافي بطول 10 كم وعرض 80 مترًا 
لصالح مســـتوطني »غـــوش عتســـيون«. وال يرمي الطريق 
فقط لتســـهيل ســـفر المســـتوطنين وإنما أيضًا إلى منع 
الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في الجانب اآلخر 
من الطريق. وبديهي أن سياســـة تهويـــد مدينة الخليل 
التي يشـــجع بينت عليها اآلن هي جزء من سياسة تهويد 
األراضي المحتلة التي ســـتظهر ترجماتها قريبًا ليس في 
القـــدس والخليل فقط وإنما أيضًا فـــي نابلس وبيت لحم. 
وما إعانات نتنياهـــو المتكررة عن ضم غور األردن وفرض 
الســـيادة علـــى الكتل االســـتيطانية إال قطع مـــن الخطة 
الكبـــرى لتهويد الضفة الغربية عمومـــًا ومنع إقامة الدولة 

الفلسطينية.

تهويــد الخليــل بعــد القـدس
بقلم: حلمي موسى

قـــد ال يعرف الكثير من الفلســـطينيين وغيرهـــم، حقيقة التصنيفات 
الثاثـــة التي فرضتها اتفاقية أوســـلو للســـام، الموقعـــة بين الكيان 
الصهيوني ومنظمة التحرير الفلســـطينية في الثالث عشـــر من أيلول 
عـــام 1993، حيث نصت االتفاقية على تقســـيم مناطق الضفة الغربية 
التي تشـــكل نسبة %21 من مساحة فلســـطين إلى ثاثة مناطق، أطلق 
عليها مناطـــق »A - B - C«، وقد ظن الموقعون على االتفاقية أن الكيان 
الصهيوني ســـيخلي المناطق الثاث بالتدريج، وسيفكك المستوطنات 
المشادة عليها، أو سيجد حا مرضيًا للطرفين لها، لتمكين الفلسطينيين 
مـــن إقامة دولتهـــم العتيدة علـــى المناطق الثاث، جنبـــًا إلى جنٍب مع 
الكيان الصهيوني بعد أن اعترفت به منظمة التحرير الفلسطينية دولة 
مستقلة لها كامل الســـيادة على األرض التي احتلتها في العام 1948، 

بما فيها الشطر الغربي من مدينة القدس.
إال أن الحقيقة كانت غير ذلك تمامًا، والواقع كان أصدق بكثيٍر مما نصت 
عليـــه االتفاقية، الذي خالف كليًا ما عبر عنهـــا الموقعون عليها، وخيب 
آمال المراهنين عليها والمتأملين فيها، حيث نقضت االتفاقية وتبدلت، 
ولـــم يتم احترام بنودها أو االلتزام بمهلهـــا الزمنية، بل جرت تعديات 
كثيـــرة عليها، وحدثـــت تغييرات علـــى أرض الواقع كبيـــرة، تناقضها 
وتنسف أسسها وتخالف قواعدها، بدأها رئيس حكومة الكيان األسبق 

أرئيل شـــارون بعمليته العســـكرية الكبيرة في الضفـــة الغربية، التي 
أطلق عليها اســـم »السور الواقي«، التي اجتاح فيها مدن وبلدات الضفة 
الغربية، ودمر خالها مخيم جنين، وســـمح للجيـــش بالعمل بحريٍة في 
المناطـــق الثاث المصنفة A B C، وبهذا يكـــون قد أعاد احتال الضفة 
الغربية مرًة أخرى، رغم أنه أبقى على مؤسســـات الســـلطة الفلسطينية 
قائمة، للقيام باألعمال الخدمية والتقديمات االجتماعية، ومتابعة شؤون 
الســـكان واحتياجاتهم، فضًا عن تقديم خدمـــات أمنية بموجب لجان 

التنسيق األمنية المشتركة.
رغم أن سلطات االحتال اإلســـرائيلي مازالت تتواجد عمليًا في المناطق 
الثاث، إال أن عينها مفتوحة كليًا على المنطقة الثالثة المسماة »C«، التي 
تشـــكل ما نسبته %61 من مســـاحة الضفة الغربية البالغة 5860  كلم 
مربع، ويســـكن فيها قرابة 180 – 300 ألف فلسطيني، بينما تشاد فيها 
أكثر من 130 مستوطنة إســـرائيلية ثابتة، وعشرات البؤر االستيطانية 
الصغيرة، ويعيش فيها أكثر من نصف مليون مستوطٍن فيما عدا سكان 
المســـتوطنات المحيطة بمدينـــة القدس، وهي المســـتوطنات الكبرى 
اآلخذة في التوسع واالمتداد على حساب المنطقة »C«، األمر الذي يجعل 
هذه المنطقـــة في قلب الحصار، وعنوان التحدي الســـافر، وهو يفســـر 
بوضوٍح السياسات اإلسرائيلية القاسية المفروضة عليها وعلى سكانها.

يعمد رئيس الحكومة اإلسرائيلية ووزير الحرب وقائد المنطقة الوسطى 
 ،C فــــي جيش العدو من وقٍت آلخــــر إلى ماحقة المباني فــــي المنطقة
ويصــــدرون أوامرهــــم للجيش بهدمها، ســــواء كانت أبنية ســــكنية أو 
منشــــئات صناعية، أو تجمعاٍت عمرانية دائمــــة أو مؤقتة، حيث يعمل 
الجيش على ســــرعة تنفيــــذ أوامر الهــــدم قبل أن يتمكن الســــكان أو 
وكاؤهــــم من الحصول على قرارات مــــن المحكمة العليا بالقدس إلرجاء 
عمليات الهــــدم، رغم أن قــــرارات المحكمة تؤيد دائمًا قــــرارات اإلدارة 

العسكرية بالهدم واإلزالة.
يعتقد اإلســـرائيليون أن وجود األبنية الســـكنية الفلســـطينية يحول 
دون اســـتكمال المشاريع االســـتيطانية في المنطقة، وهو ما من شأنه 
أن يعرقل عشـــرات الخطط الجاهزة لبناء مســـتوطنات جديدة أو توسيع 
القائم منها، ولهذا فهم يعملون ليل نهار على اجتثاث الفلســـطينيين 
من هذه المنطقة، ويكبدونهم خســـائر ماليـــة فادحة كنوٍع من العقاب 
لهم، ودرٍس قاٍس ألمثالهم، ويعتبرون أن هذا العمل يصب في المشروع 
االســـتراتيجي الصهيوني، وأي إهماٍل أو تقصيٍر في إزالة المبني يهدد 

مستقبل مشاريعهم.
تصنف ســـلطات االحتال أغلب األراضي في المنطقة »C« بأنها أراضي 
دولة، وذلك باالســـتناد إلى القوانين األردنية والبريطانية، حيث تشرف 

على أعمـــال التخطيط والعمـــران فيها، وتخضعها إلدارتها المباشـــرة 
وإشـــرافها األمني وســـيطرتها العســـكرية، وتمنح بموجـــب قوانينها 
تصاريح بناء مســـتوطناٍت فيها، وتشـــق فيها طرقًا التفافية وشـــوارع 
عريضة، بينما ترفض منح الفلســـطينيين تراخيـــص بناء أو إعادة إعمار 
بيوتهـــم، وتحارب كل بناٍء جديٍد بهدمه، وتعاقب المخالفين بالســـجن 
والغرامة، وال تســـمح فيها للفلســـطينيين ببناء أســـوار أو زراعة أراٍض، 

وتحارب حفر اآلبار واستخراج المياه الجوفية.
اإلســـرائيليون ال يعبثون وال يضيعـــون وقتهم، وال يهملون وال يفرطون 
في مشـــروعهم، فهم يعرفون ما يريـــدون، ويدركون الغاية المرجوة من 
اتفاقيات أوســـلو، التي أقدموا عليها وقبلوا بهـــا بعد أن علموا بمآالتها، 
وأنها تخدم أفكارهم وتســـاهم في تنفيذ مشـــروعهم، فهي لن تعطي 
الفلســـطينيين وطنًا، ولن تمنحهم الحق في بناء دولة، ولن تسمح لهم 
بالعودة واالســـتقرار، ولهذا قررت أن تكـــون المنطقة األخيرة هي األكبر 
واألهـــم، فهي التي تضـــم المســـتوطنات الكبرى، وهـــي التي ترتبط 
بالقدس وتشـــكل معها القدس الكبرى، وهي عمق ما يســـمونه »يهودا 
والســـامرة«، ولهذا فإنهم لن يتخلوا عنها ولن يفرطوا فيها، اللهم إال إذا 
انطلقت مقاومة تجبرهم وقوة تمنعهم، وعا صوت الشـــعب يرفضهم 

وينتفض عليهم.

د. مصطفى يوسف اللداويالمنطقة C قلب الصراع وساحة المعركة
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رم الله/ االستقالل: 
ســـجل الرقم القياســـي ألســـعار 
المستهلك في فلسطين انخفاضا 
مقداره 0.31% خالل شهر تشرين 
ثانـــي 2019 مقارنـــة مـــع شـــهر 
تشـــرين أول 2019، بواقع %0.37 
في قطـــاع غزة، وبمقـــدار %0.32 
في الضفـــة الغربية، و0.17% في 

القدس.
وأوضح الجهـــاز المركزي لإلحصاء 
الفلســـطيني في بيان صدر عنه، 
أمس الخميس، أن السبب الرئيسي 
النخفاض األســـعار في فلسطين 
يرجع بشـــكل أساســـي النخفاض 
بمقدار  الطازجة  الخضروات  أسعار 
بمقدار  الدرنيات  7.32%، وأسعار 
6.85%، وأســـعار الزيوت النباتية 
الدجاج  وأســـعار  بمقدار %2.81، 
الطـــازج بمقدار 2.46%، وأســـعار 
الغـــاز بمقـــدار 2.37%، وأســـعار 
األســـماك الحية الطازجة، المبردة 
أو المجمدة بمقـــدار 1.38%، رغم 
بنســـبة  البيض  أســـعار  ارتفـــاع 
الخضـــروات  وأســـعار   ،%6.95
المجففة بنســـبة 4.39%، وأسعار 

الفواكه الطازجة بنسبة %3.76.
وأشــــار البيان إلى أنــــه عند مقارنة 
األسعار خالل شــــهر تشرين ثاني 
2019 مــــع تشــــرين ثانــــي 2018، 
يظهر ان هنــــاك ارتفاعا في الرقم 
القياسي ألســــعار المستهلك في 
فلســــطين بنســــبة 1.64%، بواقع 
2.05% في الضفة الغربية، وبنسبة 

1.34% في القدس، في حين سجل 
الرقم القياســــي انخفاضــــا مقداره 

0.33% في قطاع غزة.
وعلى مستوى المناطق، سجل الرقم 
القياسي ألســـعار المستهلك في 
قطاع غزة انخفاضا مقداره %0.37 
خالل تشـــرين ثاني 2019 مقارنة 
مع شهر تشـــرين أول 2019، نتج 
هذا االنخفاض بصورة رئيسية عن 
انخفاض أســـعار الدرنيات بمقدار 
29.66%، وأسعار األسماك الحية 
الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 
3.41%، وأســـعار الغـــاز بمقـــدار 
الخضـــروات  وأســـعار   ،%3.25
الطازجة بمقدار 2.40%، وأســـعار 
الفواكـــه الطازجة بمقدار %1.99، 
وأســـعار الزيـــوت النباتية بمقدار 

أســـعار  ارتفـــاع  رغـــم   ،%1.38
البيض بنســـبة 6.62%، وأســـعار 
الدجـــاج الطازج بنســـبة %2.00، 
المجففـــة  الخضـــروات  وأســـعار 
بنســـبة 1.80%، وأسعار السجائر 

المستوردة بنسبة %1.10.
وفي الضفة الغربية، ســـجل الرقم 
القياســـي ألســـعار المســـتهلك، 
انخفاضـــا مقـــداره 0.32% خالل 
شهر تشـــرين ثاني 2019 مقارنة 
أول 2019،  مـــع شـــهر تشـــرين 
نتيجة النخفاض أسعار الخضروات 
الطازجة بمقدار 9.48%، وأســـعار 
الدجـــاج الطازج بمقـــدار %4.57، 
وأســـعار الزيوت النباتيـــة بمقدار 
3.37%، وأســـعار الغـــاز بمقـــدار 
2.22%، رغم ارتفاع أسعار البيض 

الفواكه  وأســـعار  بنسبة %7.63، 
الطازجة بنســـبة 7.62%، وأسعار 
بنســـبة  المجففـــة  الخضـــروات 
بنسبة  الدرنيات  وأسعار   ،%6.02

.%3.80
القياســـي ألسعار  الرقم  وســـجل 
انخفاضا  القدس،  في  المستهلك 
مقداره 0.17% خالل شهر تشرين 
ثاني 2019 مقارنة مع شهر تشرين 
أول 2019، نتيجة النخفاض أسعار 
الفواكه الطازجـــة بمقدار %5.72، 
وأســـعار الزيوت النباتيـــة بمقدار 
الخضـــروات  وأســـعار   ،%4.26
الطازجـــة بمقـــدار 3.70%، رغـــم 
ارتفاع أسعار الخضروات المجففة 
بنســـبة 11.55%، وأسعار البيض 

بنسبة %2.11.

اإلحصاء: انخفاض مؤشر غالء المعيشة خالل تشرين الثاني المنصرم

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الخميس، تقريًرا حول التكلفة 
والخســـائر التي ستتحملها »إســـرائيل« إذا ما أجريت انتخابات ثالثة في أقل 

من عام.
وبحســـب الصحيفة، فـــإن ما ال يقل عن 10 مليارات شـــيكل هـــو الثمن الذي 
ستضطر »إسرائيل« لدفعه وخسارته اقتصادًيا بفعل هذه االنتخابات المتكررة، 
مشيرة إلى أن يوم االنتخابات سيكون يوم إجازة تؤثر على االقتصاد وتلحق به 

أضراًرا كبيرة.
وعنونت الصحيفة تقريرها »على حسابنا« في إشارة منها إلى أن هذه التكاليف 
كلها على حســـاب اإلســـرائيليين، الفتة الى أن هذا المبلغ )10 مليار شـــيكل( 
يتضمن ميزانية لجنة االنتخابات وتمويل األحزاب، وارتفاع معدل األجور %200 
للعاملين الذين يعملون في ذلك اليوم وال يتم منحهم إجازة، إلى جانب تعطيل 

الطرق وعمل السيارات وغيرها.
وقالت »كان ينبغي استخدام هذه األموال ألغراض أكثر أهمية بكثير«، منبه إلى 
أنه كان باإلمكان إنشـــاء 5 مستشفيات حديثة ورفع معاشات العاجزين، وبناء 

فصول مدرسية بتلك األموال.
ووفًقا لرابطة المصانع فإن الحد األدنى لتكلفة اإلجازة في ذلك اليوم ستبلغ بما ال 
يقل عن مليار شيكل، وقد تصل إلى ملياري شيكل في حال تم حساب إجمالي 

الناتج المحلي الذي سيتضرر من ذلك.
وسُيطلب من المصانع والشـــركات والمتاجر التي ستعمل في يوم االنتخابات 
أن تدفـــع لموظفيها 200% زيادة على رواتبهم، وهي مصاريف ســـتصل إلى 
عشـــرات الماليين من الشواكل، وسيتم منح الموظفين اآلخرين يوم عطلة على 

حساب أصحاب العمل.
وستصل ميزانية لجنة االنتخابات المركزية نحو 360 مليون شيكل، إلى جانب 

200 مليون شيكل أخرى لتمويل حمالت األحزاب.
وقال مســـؤولون في وزارة المالية اإلســـرائيلية أمـــس: إن االنتخابات مرة أخرى 

يعتبر هدًرا للمال العام الذي كان يمكن استخدامه بشكل إيجابي.

االنتخابات الثالثة 
ستكلف »إسرائيل« 
قرابة 10 مليار شيكل

غزة/ االستقالل: 
االجتماعيــــة  التنميــــة  وزارة  كشــــفت 
في غزة أمس الخميس عن عدد األسر التي 
قطعت الوزارة بــــرام الله عنها مخصصات 
الشؤون االجتماعية ، وذلك بعد صرفها يوم 

الثالثاء الماضي في القطاع والضفة.
وقالت المتحدث باســــم التنميــــة في غزة 
عزيــــزة الكحلوت: إن الوزارة برام الله قطعت 
المخصصات المالية عن مــــا يقارب 2500 
عائلة جديدة في قطاع غزة ، مشيرة الى أن 
العائالت التي تم قطع المخصصات عنها 
تعاني أغلبها من مرض الســــرطان والفشل 

الكلوي أو أسر تقودها سيدة.
أكــــدت الكحلــــوت، عدم وجود مبــــرر لقطع 
المخصصات عن هذه العائالت، مشــــددة 
علــــى أن رام الله قطعت التواصل مع الوزارة 
بغزة منذ 6 شــــهور بعد إغالقهــــا البرنامج 

الوطني المخصص لألسر الفقيرة. 
وأشــــارت إلــــى أن الــــوزارة بغــــزة ال عالقة 
لها بعمليــــة الحجب التي تمــــت عن هذه 
العائالت، وال يتوفر لديها أي معلومة على 
التغيرات التي تمت على األســــماء بسبب 
عــــدم توفر كشــــوفات للمســــتفيدين من 

المخصصات المالية.
كان وزيــــر التنميــــة االجتماعيــــة د. أحمد 
مجدالني قد أعلن في بيان صحفي ســــابق 
أن هذه الدفعة من شيكات الشؤون تشمل 
104,634 أســــرة بمبلغ إجمالي 124 مليون 
شيكل، مبينا أن عدد األسر المستفيدة في 
قطاع غزة حوالي 70 ألف أسرة والباقي في 

الضفة الغربية.
أما بخصوص توزيــــع المبالغ المالية، أوضح 
الوزيــــر مجدالنــــي أن مجمــــوع مخصصات 
األســــر من قطاع غزة من هذه الدفعة تبلغ 

94 مليــــون شــــيقل، والمبالــــغ المخصصة 
للضفة الغربية حوالي 30 مليون شــــيكل. 
وأشار وزير التنمية االجتماعية إلى أنه تمت 
إضافة 2000 أسرة جديدة ستستفيد للمرة 
األولى من برنامج التحويالت النقدية، منها 
1500 أســــرة في قطاع غزة و 500 أسرة في 

الضفة الغربية.
وقال الوزير مجدالني إنه تم حجب األســــر 
التي تبين عدم اســــتحقاقها للمســــاعدة 
ســــواء بســــبب تحديث البيانات أو بسبب 
وجود مخصص مالي آخر لألســــرة أو وجود 

ملفات ضريبية.
وتصرف وزارة التنمية االجتماعية شيكات 
الشــــؤون كل ثالثة أشــــهر لصالح نحو 70 
ألف عائلة في قطاع غزة و35 ألف عائلة في 
الضفة الغربية، حيث تعــــد مصدر الدخل 

الوحيد لها.

التنمية بغزة تكشف عدد األسر التي قطعت عنها مخصصات الشؤون

واشنطن/ االستقالل: 
أصدرت محكمة فدرالية أمريكيـــة أمًرا قضائًيا 
يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام 
3.6 مليار دوالر من أموال وزارة الدفاع »البنتاغون«، 

لتشييد الجدار الحدودي مع المكسيك.
وتقول الدعوى التي رفعتها مقاطعة إل باســـو 
وشـــبكة الحدود لحقـــوق اإلنســـان، إن »ترامب 
تجاوز صالحياته عندما أصدر إعالًنا طارًئا وطنًيا، 
للحصول على أموال إضافيـــة لجداره الحدودي، 

علـــى الرغم من تلقيـــه 1.375 مليـــار دوالر من 
الكونغرس«.

وأفادت الدعوى بأن »إعالن ترامب ال يســـتوفي 
تعريف قانون الطوارئ الوطني لحالة »الطوارئ«، 
ويتعارض مع تصريحاته بأن الحواجز الحدودية 

أدت إلى انخفاض الجريمة في إل باسو«.
وفي ســـبتمبر الماضي، أذن وزيـــر الدفاع، مارك 
إســـبر، بتحويل 3.6 مليـــار دوالر من أموال البناء 
العســـكري، لـ 11 مشـــروًعا للجدار على الحدود 

األمريكية الجنوبية مع المكسيك.
وقال البنتاغون آنذاك، إن »نصف األموال كانت 
تأتي من مشـــاريع مؤجلة في الخارج، والنصف 
اآلخـــر كان مخطًطـــا لمشـــاريع فـــي الواليات 

المتحدة«.
ومخصصـــات التمويل البالغـــة 3.6 مليار دوالر، 
هي واحدة من تخصيصين اختارت إدارة ترامب 
تحويلهمـــا للجدار، في إعالن الطـــوارئ الوطني 

الصادر في فبراير الماضي.

جنين/ االستقالل: 
نفق 20 ألف طير دجاج، أمس الخميس، إثر حريق اندلع داخل مزرعة مغلقة على 

المدخل الشمالي لبلدة عجة جنوب جنين.
وأفاد الدفاع المدني لـ »وفا، بأن طاقم إطفاء مركز عرابة، وبمســـاندة 
طاقم إطفاء اسناد الشـــمال مركز جبع، أخمدوا الحريق في المزرعة، 
التي تقام على مساحة 1000 متر، وتأمين الشبكة الكهربائية ونظام 

الغاز المركزي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
رحــــب برنامج األغذية العالمي بمســــاهمة بلغت 500 ألــــف دوالر، قدمتها 
حكومة كوريا الجنوبية لدعم ما يزيد عن 38 ألف فلسطيني من الفئات األشد 

فقًرا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضــــح برنامــــج األغذية العالمــــي، في بيــــان أصدره، أمــــس الخميس، أن 
»المســــاهمة ستمكنه من مواصلة تقديم المســــاعدات الغذائية من خالل 
القســــائم اإللكترونية التي تستخدمها األسر لشــــراء األغذية الطازجة من 

المتاجر الموجودة في أحيائهم«.
وتمثل المســــاعدات الغذائية التي يقدمها برنامج األغذية العالمي شريان 
الحيــــاة آلالف األســــر التي تعاني من ارتفــــاع معدالت البطالــــة والفقر في 

قطاع غزة والضفة المحتلة.

500 ألف دوالر من كوريا 
الجنوبية للفئات األشد 

فقرًا في الضفة وغزة

حريق في جنين يودي أمر قضائي يحرم ترامب من استخدام 3.6 مليار دوالر لبناء الجدار
بحياة 20 ألف طير دجاج
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الجزائر/ االستقالل: 
المتظاهريــــن وســــط  آالف  خــــرج 
العاصمــــة الجزائريــــة، ضــــد إجراء 
االنتخابــــات التــــي بــــدأت أمــــس 
االنتشــــار  متحديــــن  الخميــــس، 
التي  الشــــرطة  لقــــوات  الكثيــــف 
ســــبق ان منعت تظاهــــرة صغيرة 
الصباح، بحسب مراسلي وكالة  في 

فرنس برس.
واحتل المتظاهــــرون بأعداد كبيرة 
الجــــزء األكبــــر من شــــارع ديدوش 
مراد، حتى ســــاحة البريد المركزي، 
كاسرين الطوق الذي فرضته قوات 

الشرطة.
وحاول المتظاهــــرون اقتحام مركز 
التصويت بإكمالية باســــتور، حيث 
منعتهــــم الشــــرطة بــــرش الغــــاز 
المســــيل للدمــــوع، لكنها اضطرت 
إلى غلق المركز لنحو نصف ســــاعة 

قبل ان تعيد فتحه.
وهتف المتظاهرون »ال لالنتخابات 
مع العصابات« و«دولة مدنية وليس 

عسكرية«.
وكان رئيــــس الســــلطة الوطنيــــة 
المســــتقلة لالنتخابات في الجزائر، 

محمد شرفي، أعلن أمس الخميس، 
االنتخابات  المشاركة في  أن نسبة 
الرئاســــية المرفوضة مــــن الحراك 
بالمئة عند  بلغت 7.92  الشــــعبي، 
الســــاعة الحاديــــة عشــــر صباحــــا 

)10:00 ت غ(.
المشــــاركة  نســــبة  وكانــــت 
الرئاسية لســــنة  في االنتخابــــات 

2014  بلغــــت في نفس الســــاعة 
9.15 بالمئــــة، 50.7 بالمئــــة فــــي 

نهاية االقتراع.
الواســــعة  المقاطعــــة  وســــاهمت 
القبائل  منطقــــة  في  لالنتخابــــات 
في تراجع النســــبة، حيث لم تتعد 
0.02 بالمئة في تيــــزي وزو و0.12 
بالمئــــة في بجاية، أكبــــر مدينتين 

فــــي المنطقة التــــي تضم نحو 10 
ماليين نســــمة من أصل 42 مليون 

في البالد.
أما فــــي العاصمــــة مركــــز الحركة 
االحتجاجية منــــذ بدايتها في 22 
فبرايــــر، فبلغــــت 4.77 فــــي المئة 
بحسب السلطة الوطنية المستقلة 

لالنتخابات.

تظاهرة ضخمة ضد االنتخابات بالجزائر ومحاولة إغالق مركز انتخاب

واشنطن/ االستقالل: 
أحيـــا الرئيس األميركي دونالـــد ترامب عيد األنـــوار اليهودي بتغييـــر مثير للجدل 

لتعريف اليهودية، في خطوة ستسمح بمنع حركات المقاطعة إلسرائيل.
وقـــال ترامب خـــالل حفل في البيت األبيض »ســـأقف دائما مـــع صديقتنا وحليفتنا 

العزيزة دولة إسرائيل«.
واستخدم ترامب الذي يصف نفسه بأنه الرئيس األميركي األكثر تأييدًا إلسرائيل في 
التاريخ، المناســـبة السنوية لتأكيد تصميمه على كسب أصوات الناخبين األميركيين 
اليهود، والذين هـــم تقليديا من أنصار الديموقراطيين، قبيل االنتخابات الرئاســـية 
العام المقبل. ووّقع ترامب األربعاء مرســـومًا رئاسيا يتجاوز الكونغرس، يعيد تعريف 

اليهودية على أنها قومية وديانة.
وســــيكون لهذا التغيير، الذي يبدو نظريًا في الظاهر، أثــــرًا قانونيًا مهمًا إذ 
سيســــمح للحكومة بمنع حركة المقاطعة من العمل بسبب خلفية معاملتها 

للفلسطينيين.
وقال ترامب إن المرسوم يهدف إلى »مكافحة معاداة السامية« و »ينطبق على المعاهد 

التي تتاجر بالكراهية المعادية للسامية«.
ويرمي المرســـوم بشكل خاص إلى كبح حركة »المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 

العقوبات« التي يتزايد التأييد لها.
وتعتبر حركة »المقاطعة وســـحب االســـتثمارات وفرض العقوبات« مســـعى شعبي 
لمعاقبة إســـرائيل على احتالل أراض فلســـطينية. وتقول الحكومة اإلســـرائيلية: إن 

الحركة قائمة على الكراهية لليهود.
والمرسوم الجديد يوسع نطاق التشريع الخاص بالحقوق المدنية كي تتمكن الحكومة 

من التدخل في حاالت » المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات«.

ترامب يصدر مرسومًا يقضي 
بتعريف جديد لليهودية 

بيونغ يانغ/ االستقالل: 
قالت كوريا الشـــمالية أمـــس الخميس، إن الواليـــات المتحدة 
ليـــس لديها ما تقدمـــه لها إذا ما اســـتؤنفت المحادثات التي 
تهدف إلـــى حمل بيونغ يانغ، على التخلي عن برامجها النووية 
والصاروخيـــة بعـــد أن قالت واشـــنطن إنها مســـتعدة التخاذ 

”خطوات ملموسة“ نحو التوصل التفاق.
وانتقدت بيونـــغ يانغ، الواليـــات المتحـــدة لدعوتها الجتماع 
لمجلـــس األمن التابع لألمم المتحدة يوم األربعاء، ووصفت ذلك 
بأنـــه ”أمر غبي“ سيســـاعد بيونغ يانغ على اتخـــاذ قرار واضح 

بشأن المسار الذي ستختاره.
وقال متحـــدث باســـم وزارة الخارجية الكورية الشـــمالية، في 
بيـــان نقلته وكالة األنباء الرســـمية ”الواليات المتحدة تتحدث 
كلما فتحت فمها عن الحوار، لكـــن كالعادة ليس لدى الواليات 

المتحدة ما تعرضه علينا رغم أن الحوار قد ُيفتح“.
واجتمـــع مجلس األمـــن، الذي يضـــم 15 دولة، وســـط تنامي 
المخـــاوف علـــى مســـتوى العالم مـــن أن كوريا الشـــمالية قد 
تستأنف التجارب النووية أو اختبارات الصواريخ طويلة المدى، 
التي أوقفتها منذ 2017، بســـبب تعثر محادثات نزع الســـالح 

النووي بين بيونجيانج وواشنطن.

وقالـــت المندوبة األمريكية الدائمة لـــدى األمم المتحدة كيلي 
كرافـــت إن واشـــنطن مســـتعدة ”التخـــاذ خطوات ملموســـة 
متبادلـــة“ تجاه التوصل التفاق بشـــأن برامج كوريا الشـــمالية 
النوويـــة والصاروخية لكنها أضافـــت أن مجلس األمن يجب أن 

يكون مستعدا للرد على أي استفزازات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، »الواليات المتحدة تحدثت 
عن ’خطـــوات متبادلة‘ في االجتماع. لكن كمـــا أعلنا بالفعل لم 
يعد لدينا ما نخســـره ونحن مســـتعدون التخاذ إجراء مضاد ردا 

على أي شيء تختاره الواليات المتحدة«.
ودافعت كوريا الشمالية كذلك عن حقها في إجراء تجارب على 
صواريخ وأســـلحة ووصفت الواليات المتحدة فـــي البيان بأنها 
تتصرف »كقطاع الطرق«. ومن المتوقع أن يزور ســـتيفن بيجن 
الممثل األمريكي الخاص لكوريا الشمالية سول األسبوع المقبل 
لالجتماع مع مسؤولين من كوريا الجنوبية، مما أثار تكهنات بأنه 
قد يحاول إنقاذ المحادثات بمحاولة التقارب مع كوريا الشمالية 
قبل الموعد النهائي. ومن ناحية أخرى، قال تشانغ جون مندوب 
الصيـــن الدائم لدى األمم المتحدة يوم األربعاء إنه يتحتم على 
مجلس األمن تخفيف العقوبات على كوريا الشـــمالية »وتجنب 

تحول كبير« للوضع.

انقرة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أي عقوبات أمريكية 
ضد تركيا بســـبب شـــرائها منظومـــات الدفاع الجوي 
الروسية »إس400-« تعتبر بمثابة عدم احترام لسيادة 

تركيا، وتضر بالعالقات بين البلدين.
وجـــاء في بيـــان الخارجية، امس الخميـــس، أن »أنقرة 
تعلم الدوافـــع الموجودة لدى لجنة الشـــؤون الدولية 
في مجلس الشيوخ األمريكي العتماد مشروع القانون، 
الذي ينص على فرض عقوبات ضد بالدنا بسبب عملية 
»غصن الزيتون« و«إس400-«   . هذا ينبع من القلق البالغ 
بسبب الضربة القاســـية التي ألحقناها بمشروع جرى 

تحضيره على مدى زمن طويل«.
وأضافت الخارجية التركية فـــي بيانها أن »المبادرات 
التي تنفذ مؤخرا ألسباب سياسية داخلية في غرفتي 
الكونغرس، والتي تالقي دعمًا من قبل أطراف معروفة 
معاديـــة لتركيا، هي بمثابـــة عدم احتـــرام لقراراتنا 
الســـيادية حول األمـــن القومي. هذه المبـــادرات لن 
تعطي نتائج إال الضرر بالعالقات التركية األمريكية«.

يأتـــي ذلك، في وقت أكد فيه وزيـــر الخارجية التركي 
مولود تشاووش أوغلو، األربعاء أنه إذا أقدمت الواليات 
المتحدة األمريكية على خطوة ســـلبية ضد تركيا عبر 
فـــرض عقوبات، فإن أنقرة ســـترد عليها، وســـتبحث 
مســـألة الوجـــود األمريكي فـــي قاعدتـــي إنجيرليك 

وكورجيك.
وكانت لجنة الشـــؤون الدولية في مجلس الشيوخ 
األمريكـــي، قد اعتمدت مشـــروع قانـــون يفرض 
عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومات »إس-

400«. ويفرض مشـــروع القانون قيـــودا على بيع 
األســـلحة األمريكية لتركيا، وعلى المسؤولين عن 
توريدات األســـلحة للعملية العسكرية ألنقرة في 

سوريا.
وبدأت عمليات تســـليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية 
»إس400-« ألنقرة، التي تســـببت فـــي أزمة بالعالقات 
بيـــن تركيا والواليـــات المتحدة، فـــي منتصف يوليو 
الماضـــي، وفي منتصف ســـبتمبر، اكتملـــت المرحلة 

الثانية من تسليم المنظومة.

بغداد/ االستقالل: 
قالـــت مصادر محليـــة عراقيـــة: إن أربعة 
متظاهريـــن قتلوا وأصيب آخـــرون بجروح 
في إطالق نار علـــى متظاهرين فجر أمس 
في ســـاحة الوثبة وسط بغداد. كما أفادت 
مصادر أمنية باحتراق محـــال تجارية في 
ســـاحة الوثبـــة وعلى مقربة من ســـاحتي 
التحريـــر والخالني، وبث ناشـــطون صورًا 
إلعدام مســـلح في ســـاحة الوثبة بتهمة 
اســـتهدافه المتظاهريـــن فيهـــا، كمـــا 
اغتال مجهولون ناشـــطا مدنيا بأحد أحياء 

العاصمة العراقية.

 وذكرت وســـائل إعـــالم عراقية أن شـــابا 
مســـلحا اختبأ داخـــل مخزن تجـــاري في 
ســـاحة الوثبة، وأثناء محاولـــة اعتقاله من 
المتظاهرين في الساحة أطلق النار، ما أدى 
إلى سقوط قتيلين وجرحى واحتراق مخزن 

تجاري.
وقال شـــهود عيـــان إن مجموعـــة تدعي 
قيامها بحماية أماكن المظاهرات هاجمت 
الشاب في سكنه الذي يقع بساحة الوثبة، 
وأخرجته وسحلته في الشارع وسط جموع 
مـــن المتظاهرين الذين انهالوا عليه ضربا 
وركال، ثم قاموا بتعليقه بعد أن فارق الحياة 

على إحدى إشارات المرور في الساحة، قبل 
أن تتدخل قوات األمن ألخذ الجثة.

وأفـــاد شـــهود عيان بـــأن مدنيـــا عراقيا 
أطلق فجر امـــس الخميس، الرصاص على 
المتظاهرين في ساحة الوثبة بوسط بغداد 

مما تسبب في مقتل أربعة متظاهرين.
وقـــال الشـــهود، إن مدنيا مســـلحا أطلق 
الرصـــاص فجـــر امـــس مـــن بندقيـــة " 
كالشنكوف" صوب متظاهرين في ساحة 

الوثبة وقتل أربعة منهم.
وأوضح الشـــهود أن عددا من المتظاهرين 
طـــاردوا الجاني فـــي أزقة ســـاحة الوثبة 

وهـــو يحمـــل البندقية وتم االمســـاك به 
وقتلـــه وتعليق جثته علـــى عمود كهرباء 
فـــي الســـاحة وســـط تجمع المئـــات من 

المتظاهرين، وال تزال الجثة معلقة.
وعبـــر العديد مـــن األطـــراف المقربة من 
المتظاهرين عن استنكارها لهذا الحدث، 
وطالبت الســـلطات بالتحقيـــق لمعرفة ما 

حدث ومن يقف وراء الحادثة.
 وأصدر المعتصمون بيانا توضيحا وصفوا 
مـــا حدث اليوم في ســـاحة الوثبة بجريمة 
إرهابية، شـــأنها شـــأن قتل المتظاهرين 
الســـلميين الذيـــن خرجوا طلبـــًا لتقوية 

القانـــون وفرضه على الجماعـــات الخارجة 
عنه

من جانب آخر، اغتيل الناشط عالء الجيزاوي 
بحي الشعلة في بغداد، ليكون رابع ناشط 
مدني تغتاله جهات مجهولة في أقل من 

أسبوعين.
وفي السياق نفسه، شددت وزارة الخارجية 
األميركيـــة اليـــوم علـــى ضـــرورة إيقاف 
اســـتهداف المحتجين في العراق، قائلة 
إنـــه الجدير بالـــدول الســـماح للمحتجين 
بالتعبيـــر عـــن رأيهم والمطالبـــة بتنفيذ 

إصالحات.

احتجاجــات العــراق .. قتلــى بساحــة الوثبــة وســط بغــداد 

كوريا الشمالية: أمريكا ليس لديها 
ما تقدمه في أي اتفاق نووي

أنقرة: العقوبات األمريكية بسبب
 »أس400-« ستضر بالعالقات مع واشنطن
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غزة/ محمد العقاد: 
تتجه أنظار الجماهير، اليوم الجمعة على المباراة 
القويـــة والتـــي ســـتحدد معالم صـــدارة دوري 
المحترفين بالضفة الغربية، عندما يســـتضيف 
مركـــز بالطة »الجدعـــان« المتصـــدر فريق هالل 
القدس على ملعب نابلس، عند الســـاعة الثانية 
والنصف عصًرا، ضمن افتتاح الجولة التاسعة من 

البطولة.
فريـــق بالطة متصدر الترتيـــب برصيد 18 نقطة 
من 5 انتصـــارات و3 تعادالت، لـــم يتذوق طعم 
الهزيمـــة، يريـــد الحفـــاظ على القمـــة والنتائج 
اإليجابية ويسعى للتمســـك بالصدارة واالبتعاد 
عن أبـــرز مالحقيه شـــباب الخليل الـــذي يمتلك 
16 نقطة، لذلك تعد مباراتـــه أمام الهالل مثيرة 

وحماسية.
وســـيدخل »الجدعان« المباراة وعينه على تحقيق 
االنتصـــار أمام الهالل وال بديل عن ذلك لمواصلة 
ســـكة االنتصـــارات، في ظـــل مســـاعي الفريق 
الواضحـــة المعالم بأنه يريـــد تحقيق لقب دوري 
المحترفين والظفر به رغم قوة المنافســـة، إال أنه 
قادر علـــى تحقيق ذلك إذا بقي علـــى هذا األداء 

الثابت الذي يقدمه الفريق المدجج بالنجوم.

مباراة »الجدعان« أمام هالل القدس ستكون بمثابة 
مفترق طرق إذا حقق الفوز فيها سيبتعد بالنقاط 
عن أبرز مالحقيه مع تبقي مباراة للوصيف شـــباب 
الخليل غدًا الســـبت ، والفوز لبالطة يعني ضمانه 

التتويج بلقب الشتاء )لقب معنوي( بنسبة كبيرة 
مع بقاء جولتين على النهاية.

علـــى الجانب األخر، يدخل هـــالل القدس صاحب 
اللقب الموسم الماضي وفي جعبته 12 نقطة في 

المركز الرابع من 3 انتصـــارات ومثلها تعادالت 
وخســـارتين، لذا يعلم صعوبة المهمة وأهمية 
المباراة بالنسبة للفريق وهي بمثابة نهائي مبكر 
قد يحســـم بعض األمور بالنسبة للمربع الذهبي 
والمنافســـة على اللقب على الرغم أن الطريق ما 

زال طويال.
فريق هالل القدس يريد الدفاع عن لقبه وتحقيق 
االنتصار والهزيمة لـــه تعني ابتعاده عن المربع 
الذهبي والفوز سيشـــعل المنافســـة في جدول 
الترتيب ويعطـــي األمل الكبيـــر والثقة العالية 
لالعبين والزحف ببطء نحـــو المقدمة كما حصل 

في الموسم الماضي.
وفـــي نفس اليوم ســـيقابل جبـــل المكبر فريق 
مؤسســـة البيرة علـــى ملعب فيصل الحســـين، 
وثقافي طولكـــرم فريق أهلي الخليل على ملعب 

جمال غانم وكالهما الساعة الثالثة عصًرا.
وفي يوم السبت ســـيقابل أهلي قلقيلية فريق 
مركز األمعري على ملعب نابلس الســـاعة الثانية 
والنصف عصًرا، فيما سيقابل القوات الفلسطينية 
شباب الخليل على ملعب الحسين، ووادي النيص 
شباب الســـموع على فيصل الحســـيني كالهما 

الساعة الثالثة عصًرا. 

قمة مثيرة بين بالطة والهالل في افتتاح الجولة التاسعة بدوري المحترفين

لندن/ االستقالل: 
قالت عـــدة تقارير أوروبية: إن إدارة نـــادي ليفربول اإلنجليزي على 
اســـتعداد للتوقيع مع الياباني تاكومي مينامينو العب فريق ريد 

بول سالزبورج النمساوي.
وقدم الالعـــب الياباني أداء رائعًا خالل المبـــاراة التي جمعت بين 
الفريقين في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالـــت صحيفة ليفربول إيكو إن الالعب البالـــغ من العمر 24 عاًما 
لديه شـــرط جزائي في عقده يتيح له إمكانيـــة الرحيل عن ناديه 

بقيمة 7.75 مليون جنيه استرليني.
وأضافت الصحيفة أن األلماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول 
يبحث عـــن تعزيز خط هجومه خـــالل فترة االنتقاالت الشـــتوية 

المقبلة.
كما لفتت إلى أن مينامينو قد يكون حاًل مثالًيا نظًرا لما يتمتع به من 
خبرة أوروبيـــة، وإجادته للعب في أكثر من مركز داخل الملعب إلى 

جانب السرعات التي يتمتع بها.
ويجيد صاحب الــــ24 عاًما اللعب في ثالثة مراكـــز، الجناح األيمن 
واأليســـر والمهاجـــم، وانتقل إلـــى صفوف ريد بـــول خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية لموسم 2015/2014 قادًما من سيريزو أوساكا 

الياباني.

روما/ االستقالل:
كشف كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن موقفه من المواجهة 
المحتملة أمام فريقه الســـابق ريال مدريد، في منافسات دور الـ16 
من دوري أبطال أوروبا. وتأهل يوفنتوس كمتصدر للمجموعة الرابعة 
فيما من المحتمل أن يقع في مواجهة ريال مدريد، خصوًصا بعدما 

احتل الميرينجي المركز الثاني في مجموعته.
وســـئل رونالدو عقب مواجهة ليفركوزن بالجولـــة األخيرة من دور 
المجموعـــات، عما إذا كان يود مقابلة ريال مدريد في ثمن النهائي، 

وأكد أنه ال يرغب في مواجهة فريقه السابق حالًيا.
وفي هـــذا الصدد، قـــال الدون فـــي تصريحـــات أبرزتها صحيفة 
»توتو ســـبورت«: »ال أعرف، من الصعـــب أن أقول ذلك، أنا في فريق 

استثنائي، لكن أفّضل مواجهتهم الحًقا، ربما في النهائي«.
وعن مشاكل اإلصابة لديه، صرح كريســـتيانو: »أنا بخير، المشاكل 
الجســـدية التي واجهتني كانـــت في الماضي، ولبضعة أســـابيع 
شـــعرت بألم في ركبتي لكن هذا كان في الماضي وكل شيء خلف 

ظهري اآلن«.
وأضـــاف »الشـــيء المهم هـــو أن الفريق يؤدي بشـــكل جيد، أمام 
ليفركوزن لعبنا جيًدا خاصة في الشوط الثاني، نحن نتحسن جميًعا 

وأنا أيًضا، اآلن لدّي ثقة أكبر في الميدان«.

وكاالت/ االستقالل
أعرب زين الدين زيدان عن عدم قلقه من الفريق الذي 
ســــيواجه ريال مدريد في دور الـــــ16 من دوري أبطال 
أوروبا وذلــــك بعد الفوز في بلجيــــكا على كلوب بروج 

بثالثة أهداف لهدف في ختام دور المجموعات.
 وقابــــل مدرب المرينجي الســــؤال الــــذي وجه له عن 
الفريق الذي ُيفضل مواجهته في الدور التالي بُمزحة، 
مؤكــــدًا أن فريقه قــــادر على الفوز حتــــى على فريق 

ليفربول حامل اللقب.
وأدخل زيدان العديد من المواهب الشابة في تشكيلته 
أمــــام الفريق البلجيكــــي ونجح كاًل مــــن مودريتش و 
رودريجو وفينيسيوس جونيور من التسجيل. وأنهى 

ريال مدريد مجموعته في المركز الثاني خلف باريس 
ســــان جيرمان، مما يعني أنه سيواجه أحد الفرق التي 
تصدرت مجموعاتها وهي بايرن ميونيخ، مانشســــتر 
سيتي، يوفنتوس، ليفربول واليبزيج ، وسيتم التعرف 
على منافسه القادم في المسابقة األوروبية عند إجراء 

القرعة يوم االثنين القادم.
قال زيدان للصحافة: “نحن ســــعداء بهذا الفوز ألننا 
قدمنا أداء جادًا وأنا راًض عن الالعبين الذين اخترتهم 
لهــــذه المبــــاراة وعن ما قدمــــوه، كانت ثــــالث نقاط 
مســــتحقة ألننا كنا فعالين أمام المرمى ولكن كلوب 
بروج يســــتحق اإلشادة، لكننا ســــيطرنا على الشوط 

الثاني”.

وعــــن مواجهة دور الـ16 قــــال: “إذا لعبنا مع ليفربول 
فسوف نقصيهم من البطولة ال يمكننا فعل أي شيء 

تجاه القرعة”.
وعلق المدرب الفرنســــي عن عدم تسجيل المهاجم 
الصربــــي لوكا يوفيتش فقال: “ ال أعتقد أنه يشــــعر 
بالضيــــاع.. لقد لعب قلياًل وهو يحتاج ألن يلعب أكثر 
لكي يكــــون جيدًا، عليــــه أن يواصــــل العمل بنفس 
الطريقة وهذه مشكلتي وليست مشكلته، وهو يعرف 

الوضع جيدًا”.
ويواجه المرينجــــي اختبارين من الطــــراز الرفيع في 
األسبوع القادم عندما يواجه فالنسيا وبرشلونة خارج 

ميدانه في منافسات الدوري اإلسباني.

زيدان يتوعد ليفربول قبل قرعة دوري أبطال أوروبا

ليفربول مستعد 
لضم العب سالزبورج 
في ميركاتو »يناير«

رونالدو: أريد مواجهة 
الريال بنهائي
 دوري األبطال
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعترفت حكومة االحتالل أنها أرسلت 192 
طفاًل فلســـطينًيا في الفتـــرة بين 1970-

1990 إلى الســـويد من أجل تبنيهم، دون 
إعالن ذلـــك أو إعطاء فرصة لفلســـطينيي 
الداخـــل المحتل ومؤسســـاتهم لتبنيهم 

وكفالتهم.
وجـــاء ذلك بعد أن قال النائب العربي في 
الكنيست أحمد الطيبي األربعاء، إنه وجه 
اســـتجواًبا لوزارة "الرفاه" االجتماعي حول 
معلومات بلغتـــه وتطرقت لها القناة 13 

في واحد مـــن برامجها )برنامج ضائعون( 
مفادها أن "إسرائيل" قامت بتسليم 192 
طفاًل مســـلًما من مراكـــز للتبني والرعاية 
لـــوزارة الرفـــاه االجتماعي في  التابعـــة 
"إســـرائيل"، إلى منظمـــات ومراكز رعاية 

وتبّن في السويد.
وأوضـــح أن ذلـــك تـــم فـــي ســـبعينيات 
وثمانينيـــات القـــرن الماضـــي في خطوة 
غير مســـبوقة وغير قانونية، بحيث ينص 
القانـــون على تســـليم األطفـــال لعائالت 

تحمل نفس الدين.

وقال الطيبـــي: إنه من خالل االســـتجواب 
اعترف ياريف لفين – الوزير المنسق بين 
الحكومة والكنيســـت – باألمـــر، وعزا ذلك 
لعدم توفـــر عائالت حاضنة ومؤسســـات 
لهؤالء األطفال وقتها، وأن نّية الوزارة كانت 

ضمان حياة عائلية لهم.
وأضاف نقاًل عـــن ياريف لفيـــن وأن قرار 
نقلهـــم إلـــى الســـويد كان بســـبب عدم 
قانونيـــة الخطوة في "إســـرائيل"، إذ ُيلزم 
القانون المحلي أن تكون العائلة الحاضنة 

أو المتبنية من الدين نفسه.

وتجولـــوا في باحاته، كما اقتحمه موظف من "دائرة 
اآلثار اإلسرائيلية".

وعادًة مـــا يتخلل تلـــك االقتحامـــات أداء طقوس 
تلمودية من المســـتوطنين في ســـاحات األقصى، 
وتحديًدا في منطقة بـــاب الرحمة، األمر الذي يثير 
غضـــب واســـتياء المصلين وحراس المســـجد. وما 
تزال تواصل شـــرطة االحتالل فـــرض قيودها على 
دخول الفلســـطينيين للمســـجد األقصى، واحتجاز 

هوياتهم والتدقيق فيها عند بواباته الخارجية.
ومن ناحية أخرى، شـــنت قوات االحتالل، فجر امس 
الخميـــس ، حملـــة اعتقاالت واســـعة فـــي الضفة 

الغربية، تركزت في  رام الله والخليل و القدس.
وطالت االعتقاالت الصهيونية الطالبة شـــذى ماجد 
حســـن، من جامعـــة بيرزيت، وهي رئيســـة مؤتمر 
مجلـــس الطلبة، وجرى اعتقالهـــا بعد اقتحام منزل 
عائلتها في رام الله. وشـــهدت المدينة مواجهات 
أصيب خاللها مسعف باإلضافة إلى حاالت اختناق.

كما اندلعـــت مواجهات في بلدة بيت ريما شـــمال 
غـــرب رام الله، عقب اقتحام قـــوات االحتالل للبلدة 

ومداهمة عدد من المنازل.
وفي الخليل، أفـــادت مصادر محلية باعتقال جيش 
االحتالل كال من: وزير الحكم المحلي األسبق عيسى 
الجعبري، عبد الخالق النتشة ومحمد جمال النتشة، 
واألســـرى المحررين: عمر القواســـمي وجـــواد بحر 
النتشة ومازن النتشة، وجميعهم من الخليل، التي 
نفـــذ فيها االحتالل مداهمات واســـعة طالت عددًا 

كبيرًا من المنازل.
كمـــا اقتحمت قوات االحتالل بلدة ســـعير شـــرق 
الخليـــل وفتشـــت منـــازل كل من حكيـــم محمود 
شاللدة، ويونس أحمد كوازبه، وبالل عارف شاللدة، 
ووحيد معروف شـــاللدة، ومناضل ســـاكت شاللدة، 
وإيـــاد أنور كوازبـــة، وفي بلدة دورا منـــزل المواطن 

محمد أبو عرقوب، وعبثت بمحتوياتها.
كما جرى اعتقال الشـــاب محمـــد خيزران من مخيم 

بالطة في نابلس،, والشـــاب أنس علـــي أبو حمادة 
بعد اســـتدراجه إلى مدخل مستوطنة "أرئيل". وفي 
مخيم بالطة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات 

االحتالل.
المواطن يحي  وفي بيـــت لحم اعتقـــل االحتـــالل 
الرفاعي. باإلضافة إلى اعتقال األسير الُمحَرر محمد 
أبو العســـل من منزله في مخيـــم عقبة جبر جنوب 

مدينة أريحا.
وفـــي القدس، اقتحمـــت قوات االحتـــالل، بلدة أبو 
ديـــس جنوب شـــرق المدينـــة، وداهمـــت منزلي 
الشـــقيقين جمال وطالل دندن وفتشتهما وعبثت 

في محتوياتهما.
كمـــا اندلعـــت مواجهات في حي باطـــن الزيت من 
البلدة أطلق خاللها جنود االحتالل القنابل الصوتية.

وفي جنين، اعتقلت قـــوات االحتالل المواطنة لينا 
فيصل بزور أثناء مرورها عبر حاجز جيت العسكري، 

أثناء عودتها إلى منزلها في بلدة رابا.

الداخل المحتل/ االستقالل: 
تعرضت عشـــرات الســـيارات، فجر أمس الخميس، 
إلى اعتداء عنصري في قرية منشـــية زبدة شـــمالي 
فلســـطين المحتلة، وطال أيًضا مدخل مســـجد في 

القرية.
وأكد ســـكان فـــي القرية أنهـــم فوجئوا فجـــر أمس من 
خط شـــعارات عنصرية تدعو لطرد العرب من فلســـطين 
المحتلة، وأوصاف بذيئة للنبـــي محمد )ص( على مدخل 
مســـجد في القرية، وخط نجمة داود على ســـيارات بعد 

ثقب إطاراتها.
ويوم الخميس األخير من الشـــهر الماضي، تعرضت نحو 
70 سيارة العتداء بإعطاب إطاراتها في بلدة جلجولية في 

المثلث.
وفوجئ ســـكان في جلجولية من إعطاب إطارات عشرات 
الســـيارات في حي واحد، واســـتدعيت شـــرطة االحتالل 
إلـــى المكان. وخط المعتدون على حافلة كتابات بالعبرية 
»أيها اليهود، أوقفوا الشتات، كفوا عن االنصهار« )الزواج 

من غير اليهود(.

رام الله/ االستقالل: 
قال وكيل وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية، رئيس لجنة 
اســـتئجار ســـكن حجاج فلســـطين حســـام أبو الرب، إن 
اللجنة قد أنهت عملية اســـتئجار ســـكن الحجاج الخاص 

بالمحافظات الشمالية، في المدينة المنورة .
وأوضـــح أبـــو الرب فـــي بيـــان صحفي صدر عنـــه، امس 
الخميس، أنه تم استئجار فنادق مصنفة )4و5 نجوم( في 
المنطقة المركزية الشـــمالية من الحرم النبوي الشريف، 
ويقع بعضها على بـــالط الحرم مثل فندق أنوار المدينة، 

كما تبعد الفنادق األربعة األخرى مسافة 50 إلى 150 مترًا 
من بالط الحرم، وهي )روف المدينة، النخبة إن، الروضة إن، 

سجى المدينة(.
وأكـــد أن هناك توجيهـــات من القيـــادة وتعليمات من 
رئيس الـــوزراء محمد اشـــتية، بضرورة اختيـــار الفنادق 

القريبة والتي تؤمن الراحة واألمان للحجاج .
وقال أبو الرب إن اللجنـــة توجه، أمس الخميس، إلى مكة 
المكرمة من أجل اســـتكمال إجراءات استئجار سكن مكة 

المكرمة ومقر بعثة الحج الفلسطينية .

»األوقاف« تنتهي من استئجار 
سكن الحجاج في المدينة المنورة

»تدفيع الثمن« تعتدي على سيارات 
ومسجد بـ »منشية الزبدة« بالداخل المحتل

جنين/ االستقالل: 
أصدرت محكمة ســـالم العســـكرية، أمس الخميس، أحكاًما على األســـيرين 
أحمد فواز فايز أبو دواس )17 عاما(، وإيهاب محمود ســـعيد ناطور )17 عاما(، 

وكالهما من مخيم جنين.
وأفادت عائلة األسير أبو دواس، بأن محكمة سالم حكمت على نجلها بالسجن 
23 شـــهرا، وغرامة مالية قدرها 3000 شـــيكل، وهو معتقـــل منذ 28 نوفمبر 
2018. فيما أفادت عائلة ناطور بأن ذات المحكمة حكمت على نجلها بالسجن 
الفعلي 24 شـــهرا، وغرامة مالية قدرها 6000 شـــيكل، وهو معتقل منذ 12 

مارس الماضي، ويقبع األسيران في قسم األشبال بسجن مجدو.

محكمة االحتالل تصدر أحكامًا االحتالل يعترف بإرسال 192 طفال فلسطينًيا للتبني بالسويد
على أسيرين من جنين 

غزة/ االستقالل: 
أصيـــب نحو 60 مواطًنـــا بينهم أطفاٌل ونســـاء، 
وجرى اعتقال العشـــرات، خالل األسبوع الماضي، 
من قبل قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، في استمرار 

عدوانها اليومي على الفلسطينيين.
ووفق تقرير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 
فإّن األسبوع الماضي شـــهد إصابة )49( مواطًنا، 
منهم )23( طفاًل، و)3( نساء ومسعفان، إحداهما 
امـــرأة؛ في قمـــع مســـيرات العودة شـــرق قطاع 
غزة، إضافة إلى إصابـــة )7( مواطنين في الضفة 

الغربية.
وجرى اعتقال )58( مواطنًا، منهم )4( أطفال، و)4( 
نساء منهن )3( صحفيات في )94( عملية توغل 
فـــي الضفة الغربية، بمـــا فيها القدس المحتلة، 

ومن بيـــن المعتقلين طاقم تلفزيون فلســـطين 
خالل برنامج “صبـــاح الخير يا قدس“ في مدينة 

القدس.
 وجّرفت قـــوات االحتالل )3( منـــازل في الخليل، 
و)27( دونمًا في قلقيلية، كما أجبرت مواطنًا على 

هدم منزله بالقدس المحتلة.
بينما أعطب لمســـتوطنون إطارات )160( ســـيارة 
فـــي القدس المحتلة، في الوقـــت الذي أقامت فيه 
قوات االحتالل )41( حاجزًا فجائيًا بين مدن وبلدات 

الضفة الغربية، واعتقال )3( مواطنين عليه 
من بيـــن المصابين في الضفـــة، )6( أصيبوا في 
اســـتهدافهم قرب جدار الضم )الفاصل( داخل 
أراضـــي الضفة، أثنـــاء محاولتهـــم الدخول إلى 
إسرائيل من خالل فتحات الجدار بهدف العمل.  

صيدا/ االستقالل: 
نظمت »اللجان الشـــعبية الفلسطينية« في صيدا بلبنان، 
أمس الخميس، اعتصاما مطلبيا أمام مكتب مدير خدمات 
مخيم عين الحلوة، وذلك تمســـكا بوكالة غوث وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين »أونروا«.
وطالب المعتصمون بحق أبناء الشعب بـ »اإلغاثة الفورية 
الطارئة في ظل الوضع االقتصادي والمعيشـــي المتردي 

وانعكاسات األزمة اللبنانية على واقع المخيمات«.
وشـــارك في االعتصـــام، ممثلون عن القوى السياســـية 
واللجـــان الشـــعبية، إضافة إلـــى االتحادات النســـائية 

ومقعدون على الكراسي المتحركة.
وألقى أمين سر »اللجان الشـــعبية الفلسطينية« عبد أبو 
صـــالح كلمة أعلن فيها: »التمســـك بوكالـــة »أونروا« لما 
تمثلـــه من شـــاهد قانوني وأممي على نكبة فلســـطين، 

ودورها في إغاثة وتشغيل الالجئين«.
ودعـــا »أونروا« إلى »القيـــام بواجباتها كاملة في تخفيف 
معاناة الشـــعب الفلسطيني، وإعالن خطة طوارئ إغاثية، 
تتضمن تقديم مساعدات عينية من مواد غذائية ومالية 
شـــهرية، وإعادة النظر وزيادة المســـتفيدين من برنامج 
حاالت العسر الشديد »الشؤون«، وتعزيز هذه التقديمات 
والتـــي تبلغ حاليـــا 10 دوالرات، فمـــن المعيب أن يكون 
نصيب الفـــرد يوميا 30 ســـنتا فقط، وزيـــادة التغطية 
الصحيـــة كاملة لالستشـــفاء بالمستشـــفيات، وتفعيل 
ملف »الشـــؤون االجتماعية« المتوقف منذ العام 2014« 
كما دعا أبو صالح المؤسســـات الدولية والمحلية العاملة 
داخل المجتمع الفلسطيني لـ »الوقوف إلى جانب الشعب 
الفلســـطيني في هذه المرحلـــة الصعبة، وتفعيل دورها 

اإلغاثي«.

نابلس/ االستقالل: 
هاجـــم مســـتوطنون، أمس الخميس، مركبـــات المواطنين بالحجارة، شـــمال 

نابلس.
وقال مســـؤول ملف االستيطان شـــمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين 
هاجموا مركبات المواطنين على طريق نابلس جنين، األمر الذي أدى الى إلحاق 

أضرار ببعضها.
يذكر أن المســـتوطنين الذين يقتحمون المنطقة بشـــكل يومي وضعوا قبل 

أيام بيتًا متنقال في أراضي بلدة برقة شمال نابلس.
وكانت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، قد أخلت مســـتوطنة »حومش«، التي 

كانت مقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005.

اعتصام بـ »عين الحلوة« 
لمطالبة أونروا بخطة إغاثة

االحتالل يرتكب 148 انتهاكًا 
بحق الفلسطينيين خالل أسبوع

مستوطنون يهاجمون 
بالحجارة مركبات 

المواطنين شمال نابلس

م�ستوطنون يقتحمون ..
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اسالم أباد/ االستقالل: 
تعّرض حارس في حديقة حيوان بباكســـتان، إلى هجوم مباغت من 
أســـد أثناء إطعامه، َرَصدته كاميرات الزوار الذين صدمهم المشهد 

القاسي.
وكان الحـــارس »كانو بيراديتا« يلقي اللحم إلـــى قفص الحيوان المفترس، في 
حديقة حيوان كراتشي جنوب غربي باكستان، عندما غَدر به األسد ونهش يده، 

حسبما نقلت »سكاي نيوز عربية«..
وكان على »بيراديتا« إدخال يديه إلى داخل القفص لوضع الطعام لألسد، الذي 
يعيش بالداخل مع لبؤة؛ فيما أظهرت لقطات فيديو أن الحيوان كان على وشك 

التهام ذراع الحارس.
وظل »بيراديتا« متعلًقا بالقفص وذراعه بين أنياب األسد لنحو 40 ثانية قبل أن 

يتمكن من إفالتها، وسط صيحات الرعب من زوار الحديقة.
وظهر الحارس المســـكين مســـتلقًيا على األرض مع نزيف في ذراعه، وبدا أنه 

يتألم بشدة بعد الهجوم الغادر.
وُنقل »بيراديتا« إلى مستشـــفى كراتشي الحكومية، وكشفت مصادر طبية أن 

حالته مستقرة.
ا وحالته جيدة اآلن.  وقال مدير الحديقة »قمر أيوب«: إن »زميلنا تلّقى عالًجا فورّيً
إنها واقعة مؤسفة ونحن جميًعا متعاطفون مع الحارس، ونقدم له كل المتاح، 

ونأمل أن يعود إلى منزله خالل يومين أو ثالثة«.
لكن أيوب قال إن الحارس »خالف التعليمات باالقتراب من مكان خطر في قفص 

األسد«.

أسد يغدر بحارسه 
وينهش ذراعه

لندن/ االستقالل: 
تحولت فتاة بريطانية في الثالثة عشـــرة 
من عمرهـــا إلى طفلة رضيعـــة مرة أخرى 
بعد إصابتها بفيروس التقطته أثناء رحلة 
مدرســـية وتســـبب في إصابتها بورم في 

الدماغ.
وقد بدأت ميرثر تيدفيل، بالشعور باإلعياء 
والرعشـــة فور عودتها من رحلة مدرسية 
في الهواء الطلق، لمدة ثالثة أيام تضمنت 
ممارســـة التجديف. وفي بادئ األمر ظنت 
والدة الفتاة بأن ابنتهـــا مصابة بنزلة برد، 
ولكن بعد بضعة أيام بدأت الشابة تعاني 

من الصداع الشديد والتقيؤ.
وقد شخص األطباء إصابة ميرثر بالتهاب 

بالدماغ، وكشـــفت االختبارات بأنها حالة 
تهـــدد الحياة تحدث عندمـــا يتورم المخ، 

وتؤثر على التنفس والدورة الدموية.
إضافة إلى األعراض السابقة، فقدت الشابة 
القـــدرة على المشـــي والتحـــدث وتناول 
الطعام بنفســـها، حيث قال األطباء بأنها 
عادت وكأنها طفلة رضيعة تحتاج للرعاية 

التامة من قبل والديها.
علـــى الرغم مـــن توقعات األطبـــاء بعدم 
تعافيها أبدًا، أظهرت ميرثر تحسنًا واضحًا 
بعد أشهر من العالج المكثف، وعادت إلى 

مدرستها، على كرسي متحرك. 
ومـــن غير الواضـــح فيمـــا إذا كانت ميرثر 
ســـتتعافى بشـــكل كامل، إذ إن حالتها 

الخطيرة قد تؤدي إلى مضاعفات دائمة بما 
في ذلك نوبات الصداع ومشـــاكل الذاكرة 

وتغيرات نفسية.
وقالـــت لي والدة ميرثر: » كان األمر أشـــبه 
بإنجاب مولود جديد، لـــم تكن قادرة على 
البلـــع واحتاجـــت إلى أنبـــوب تغذية ولم 
تســـتطع تحريك جانبها األيمـــن أو إجراء 
تواصل بعينيها مع اآلخرين. كانت أشـــبه 

بدمية صامتة«
يذكر بأن التهاب الدماغ يمكن أن يحدث 
بسبب عدة فيروسات شائعة مثل الهربس 
الذي يتســـبب بنزالت البرد وجدري الماء، 
والتي يمكن أن تنتقل إلى الدماغ، بحسب 

ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

ويلز/ االستقالل: 
رأت ســـيدة ظاهرة بيئية "غريبة ومقلقة"، ودفعت الســـلطات إلى فتـــح تحقيق عاجل في األمر 
للوقوف على أسبابه. فبينما كانت هانا ستيفنز في طريقها لرؤية طبيب، الثالثاء، لمحت سربًا من 
طيور الزرزور وهي تحلق في المساء قرب قرية بودديرن في جزيرة أنغلزي في أقصى شمال غرب 
ويلز. لكن بعد نحو ساعة وأثناء عودتها إلى منزلها، وجدت السيدة البريطانية هذه الطيور ملقاة 

على طريق بعد أن فارقت الحياة.
على الفور أبلغت هانا زوجها باألمر، وقالت له إنها "لم تصدق ما جرى أمامها"، حسبما أفاد موقع 
"سكاي نيوز عربية". وقال زوجها إنه قرر أن يتحقق من الواقعة بنفسه، وأضاف بعدها: "لقد كان 

األمر محزنا للغاية. هناك المئات من الطيور النافقة".
وذكرت الجمعية الملكية لحماية الطيور أنها قلقة مما حدث، مشـــيرة إلى أن طائر الزرزور مدرج 
علـــى قائمة الحيوانات المهددة باالنقراض. وأشـــارت الجمعية إلى حرصها على أن تســـتكمل 

السلطات التحقيق، مشيرة إلى أنه من المبكر التكهن بسبب موت الطيور.

تتحول إلى طفلة رضيعة بسبب فيروس خطير ظاهرة بيئية »غريبة« 
تقتل مئات الطيور

االستقالل/ وكاالت: 
بعد مواجهته الموت واقترابه من الغرق داخل ســـيارته، 
لجأ شـــاب أميركي إلى جملة واحدة ســـاعدت على تنبيه 

الشرطة لموقعه، ومن ثم إنقاذه.
ووفقا لشـــبكة "ســـي إن إن" األميركية، انحرفت ســـيارة 
غايل سالســـيدو عن الطريق وســـقطت في نهر متجمد 
بوالية آيوا األميركية، لتبدأ بالغرق، قبل أن تخطر للشاب 

فكرة أنقذت حياته.
وقال صاحب الـ18 عاما: "لم أعرف ماذا أفعل بعد ســـقوط 
الســـيارة في النهـــر. أتذكر أنني بـــدأت بالتفكير بأنني 

سأموت اليوم".
وواجه سالســـيدو الموت في نهر تصل درجة الحرارة به 
إلى الصفر، ولم يستطع العثور على هاتفه خالل الحادث، 
فاتبع "خطة أخيرة" للنجاة. واستنجد سالسيدو بالمساعد 
الصوتي "سيري" الذي تزود به شركة "أبل" هواتف آيفون، 
ويتيح إرســـال األوامر الصوتية، مثل إيجـــاد المطاعم أو 

األماكن القريبة، أو حتى االتصال بالشرطة.
ووسط اللحظات العصيبة، صرخ سالسيدو قائال: "سيري، 
اتصل بـ911"، ليقوم التطبيق باستشـــعار صوته، وينفذ 
الهاتف الذي كان مرميا على أرضية السيارة، أمر االتصال 

بالرقم 911، وهو رقم الشرطة.
وعند إجراء المكالمة، اســـتطاع سالســـيدو تحديد مكانه 
للشرطة، وطالبهم بالمجيء إلنقاذ حياته قبل فوات األوان.

ولم تتأخـــر قوات الدفـــاع المدني بوالية آيـــوا بالمجيء 
لمكان الحادث وإنقاذ الشاب المحاصر، وإخراجه من المياه 
المتجمدة التي كانت ســـتنهي حياته لو ظل عالقا فيها 

لفترة أطول.
وبمساعدة رجال الدفاع المدني، خرج سالسيدو من النهر 
إلى سيارة إسعاف، وتم عالجه من الصدمة التي تعرض 

لها، ثم غادر من المستشفى بعدها بساعات.

القاهرة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة اآلثار المصرية عن كشـــف أثري نادر لتمثال للملك رمســـيس الثاني على 

هيئة »الكا«.
وقالت الوزارة إنه تم اكتشـــاف هذا التمثال أثناء أعمال حفائر بدأتها األربعاء الماضي 
داخـــل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بالقرب مـــن معبد اإلله بتاح بمنطقة ميت 
رهينة بمحافظة الجيزة ، مشـــيرة إلى أنـــه كان قد ألقي القبض على هذا المواطن أوائل 
الشـــهر الجاري متلبسا بالحفر خلسة داخل قطعة األرض وكشف النقاب عن كتل أثرية 

ضخمة مغمورة في المياه الجوفية.
ونقلت الوزارة عبر صفحتها على فيســـبوك عـــن مصطفى وزيري األمين العام للمجلس 
األعلى لآلثار أن »بعثة اإلنقاذ األثري اكتشـــفت الجزء العلوي لتمثال نادر من الجرانيت 
الوردي للملك رمسيس الثاني على هيئة »الكا« رمز القوة والحيوية والروح الكامنة«، مؤكدا 
أن هذا الكشف »يعتبر من أندر االكتشافات األثرية حيث إن هذا التمثال هو أول تمثال 
»لأللكا« من الجرانيت يتم كشـــف النقاب عنه حيـــث إن التمثال الوحيد »للكا« الذي تم 
العثور عليه من قبل مصنوع من الخشب ألحد ملوك األسرة الثالثة عشرة ويدعى »او ايب 

رع حور« وهو معروض حاليا بالمتحف المصري بالتحرير )في القاهرة(«.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع الجزء المكتشف من التمثال يبلغ 105 سم وعرضه 55 سم 
وســـمكه 45 سم ويعلو رأسه عالمة »الكا« كما نقش على عامود الظهر الخاص به االسم 

الحوري للملك رمسيس »كا نخت مري ماعت« بمعني »الثور القوي محبوب ماعت«.
وتـــم نقل التمثال وباقي الكتل المكتشـــفة من قبل خالل حفائـــر اإلنقاذ إلى المتحف 

المفتوح بميت رهينة للخضوع ألعمال الترميم الالزمة للحفاظ عليها.

اسالم اباد/ االستقالل: 
سرقت ممرضة باكستانية من محافظة بلوتشستان 
من مستشفى الوالدة طفلة حديثة الوالدة وسلمتها 

لخالتها العاقر.
وتفيد BBC News، بأنه وفقا لتقرير الشـــرطة، في 
يوم 4 ديســـمبر، رافق عبد الحميـــد زوجته الحامل 
جميلة بيبي، إلى مستشـــفى مدينة لوراالئي. وبعد 
أن وضعـــت مولودها ســـلمت لهمـــا طفلة حديثة 

الوالدة وسمح للزوج بأخذ زوجته وطفلتهما والعودة 
إلى المنـــزل. ويقـــول زوجها للصحفييـــن، عندما 
عادت جميلة إلى كامل وعيهـــا تماما يوم الجمعة 
6 ديســـمبر، وكانت الطفلة التي عادت معهما إلى 
المنـــزل حينها قـــد توفيت، "ســـألت أين طفلتها 

الثانية. وكان سؤالها مرعبا".
وفورًا اتصل الزوج بالشرطة، التي احتجزت مسؤول 
قســـم الوالدة، ما أجبر الممرضة على االعتراف بكل 

شـــيء وأخبرت المحقق بعنوان بيـــت خالتها الذي 
نقلـــت إليه الرضيعة المســـروقة. وقـــد اتضح من 
التحقيقات أن زميلتين للممرضة شاركتا في عملية 
الســـرقة. وتجدر اإلشـــارة إلى أن الممرضة سلمت 
الطفلة المســـروقة إلى خالتها التي لم تتمكن من 

اإلنجاب على الرغم من أنها متزوجة منذ 17 سنة.
وقد اعتقلت الشرطة الممرضة وخالتها وزميلتيها، 

وأعادت الرضيعة المسروقة إلى أمها.

»جملة واحدة« أنقذت رجال من الهالك في نهر متجمد

ممرضة باكستانية تسرق رضيعة والشرطة تتدخل

مصر تعلن عن كشف 
أثري لتمثال ملكي نادر


