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االستقالل/ وكاالت
أكد رئيس الس����لطة الفلس����طينية محمود عباس ، 
أن »هناك إرادة سياس����ية ثابتة إلج����راء االنتخابات 
والتغل����ب على أي تحدي����ات يفرضه����ا أي طرف«، 
مش����ددا على أنه دون »القدس الش����رقية« عاصمة 
لدولة فلس����طين المس����تقلة ال يوجد دولة وال يوجد 

عاصمة.

وقال عباس إن »ديمقراطية الش����عب الفلس����طيني 
كانت ضحية لالنقسام«، مضيفا أن »االنتخابات هي 

مخرجنا وبوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا«. 
جاء ذلك، خالل اس����تقباله مس����اء الس����بت في مقر 
إقامته بش����رم الش����يخ، وفدا من المفكري����ن وكبار 
المثقفي����ن المصريي����ن من المرك����ز المصري للفكر 

والدراسات االستراتيجية.

عباس: االنتخابات مخرجنا وهناك 
إرادة سياسية ثابتة إلجرائها

تصاعد االعتقال السياسي بالضفة.. 
عن أي انتخابات يتحدثون؟

غزة / سماح المبحوح 
اس���تدعاء ومالحقة ومن ثّم اعتقال.. هذا ما مّر به عش���رات المواطنين واألسرى 

المحررين ف���ي الضفة الغربي���ة المحتلة، على خلفي���ة االنتماء 
السياس���ي. سياس���ة باتت ثابتة في العقيدة األمنية لألجهزة 

»حماس« تكشف: انتهينا من تشكيل اللجنة التحضيرية لالنتخابات

مجدالني: »تنفيذية المنظمة« تجتمع
 اليوم لبحث موعد إصدار مرسوم االنتخابات

غزة/ االستقالل:
كش���ف القيادي في حركة حماس أسامة المزيني 
الس���بت عن أن حركته انتهت من تشكيل اللجنة 

التحضيري���ة لالنتخاب���ات المحلية، مؤك���ًدا أنها 
لن تت���ردد في فرض معادالت جدي���دة إن لم يزل 
الحصار الظالم ع���ن قطاع غزة. وقال المزيني خالل 

احتفال مركزي عقدت���ه الحركة بذكرى انطالقتها 
32 وس���ط مدينة غزة، إن حماس تؤكد على ضرورة 
لم الش���مل الفلس���طيني وإع���ادة اللحمة وقدمت 

رام الله/ االستقالل:
كش���ف أحمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الس���بت، عن اجتماع 

تش���اوري س���تعقده اللجنة اليوم األحد؛ لبحث موض���وع موعد إصدار 
الرئي���س محم���ود عباس ، مرس���وم االنتخاب���ات. وق���ال مجدالني في 

وزير »اإ�ضرائيلي«: �ضم 
غور الأردن لعبة خطرية 

حمظور القرتاب منها

أسيرات »الدامون«.. أوضاع معيشية 
صعبة ومعقدة مع دخول فصل الشتاء

غزة/ دعاء الحطاب: 
تواص���ل إدارة مصلحة الس���جون اإلس���رائيلية تضييق الخناق 
على األس���يرات الفلس���طينيات في س���جن "الدام���ون"، فبعد 

غزة/ االستقالل:
هن���أت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين يوم أمس، حرك���ة المقاومة 

اإلس���المية "حم���اس"، بمناس���بة الذك���رى الثاني���ة والثالثين 
النطالقتها. وأعربت الحركة في بيان صحفي تلقت "االستقالل" 

»الجهاد« تهنئ »حماس« بانطالقتها: 
شركاء في خندق المقاومة

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين يوم أمس، بأن 
األس���ير أحمد زهران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 84 

على التوالي احتجاًجا على اعتقاله اإلداري، وهو يقبع في 
مستش���فى "كابالن" مكباًل بالّسرير، وفقد 
من وزن���ه أكثر من )30 كغ���م(. وأوضحت 

األسير زهران ُيواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ84

الضفة المحتلة/ االستقالل:
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس اعتداءاتها 
على المواطنين الفلس���طينيين وممتلكاتهم في 
الضفة الغربية والق���دس المحتلتين، فيما نفذت 

مجموعات من المس���توطنين مزيدا من االعتداءات 
على ممتلكات المواطنين ببيت لحم.  فقد أصيب، 
أمس، عامالن برصاص قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
على البواب���ة الزراعية المقامة عل���ى جدار الفصل 

العنصري غرب بلدة نزلة عيس���ى ش���مال طولكرم. 
وأفادت مص���ادر طبية، بأن إصابتي���ن وصلتا إلى 

مستش���فى الش���هيد ثاب���ت ثابت 
الحكوم���ي، حي���ث كان���ت األول���ى 

خالل مهرجان "حكاية الفجر"اعتداءات للمستوطنين ببيت لحم

إصابــات واعتقــاالت بالضفــة والقــدس
 واالحتالل يجبر مقدسيًا على هدم منزله

يوم المعلم الفلسطيني.. محطة 
نضالية مهمة  في وجه االحتالل

تقرير: اخلليل حتولت 
لهدف مبا�ضر مل�ضاريع 
ال�ضتيطان والتهويد

م�ضيحيو غزة حمرومون 
من زيارة الأماكن املقد�ضة 

بال�ضفة والقد�س 
بقرار »اإ�ضرائيلي«

رام الله / االستقالل:
ق���ال المكت���ب الوطن���ي للدفاع 
عن األرض ومقاومة االس���تيطان 

الخليل  مدين���ة  إن 
الضف���ة  06جن���وب 

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد االس����المي في فلسطين، أن مس����يرة  النضال التي تخوضها 
المقاومة الفلسطينية تثبت أن ش����عبنا متمسك بهذه األرض المباركة حتى زوال 

االحتالل عن كامل التراب الفلس����طيني، مثمنة دور الشهداء الذين 
يمثلون قيمة كبيرة في حياة الشعوب التي تريد الحرية واالنتصار.

»الجهاد«: مسيرة نضال شعبنا تثبت 
تمسكه بأرضه حتى زوال االحتالل

) APA images ( جانب من مهرجان �نطالقة حما�س يف غزة �أم�س
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رام الله / االستقالل:
قــــال المكتب الوطنــــي للدفاع عــــن األرض ومقاومة 
االســــتيطان إن مدينــــة الخليــــل جنــــوب الضفــــة 
الغربية المحتلة تحولت إلى هدف مباشــــر لمشاريع 
االستيطان والتهويد اإلســــرائيلية، بإيعاز من وزير 

جيش االحتالل اإلسرائيلي نفتالي بينيت.
وأوضح المكتب في تقريره األســــبوعي الصادر يوم 
أمس، أن ما تسمى بـ "اإلدارة المدنية" لالحتالل بعثت 
األسبوع الماضي رسالة إلى بلدية الخليل طالبت فيها 
البلدية بالموافقة على هدم ســــوق الجملة في قلب 
المدينة من أجل إعادة بنائه من جديد، ليصبح ممكًنا 
إقامة بؤرة اســــتيطانية جديدة، وإضافة طابق فوق 

السوق يضم 70 وحدة سكنية للمستوطنين.
وأضاف أن "اإلدارة المدنية" هددت في الرسالة بأنه 
إذا لم تســــتجب بلدية الخليل للطلب خالل 30 يوًما، 
فإنها ســــوف تبــــدأ إجراءات قضائيــــة إللغاء مكانة 

البلدية كمستأجر محمي للسوق.
وادعى المســــؤول عن األمالك الحكومية في "اإلدارة 
المدنيــــة" أن" لدولة االحتالل الحق بإخالء البلدية من 
الســــوق وإلغاء مكانتها كمســــتأجر محمي بزعم أن 
للبلدية ســــوق بديل، وأن الدولة مســــتعدة للحفاظ 

على حق البلدية في الطابق الســــفلي إذا لم تعارض 
المخطط االستيطاني".

وبحســــب المكتب الوطني، فإن رسالة التهديد التي 
بعثتها ســــلطات االحتالل لبلدية الخليل تأتي في 

أعقــــاب تعليمات وزير الجيش اإلســــرائيلي "لإلدارة 
المدنيــــة" ببــــدء التخطيط إلقامة بؤرة اســــتيطانية 
فــــي منطقة ســــوق الجملــــة، دون أن توضــــح ما إذا 
بإمكان التجار الفلســــطينيين العودة إلى العمل في 

حوانيتهم.
واشار التقرير إلى أن الخليل "باتت مستهدفة أكثر 
مــــن أي وقت مضــــى، حيث فتحت غطــــاء األمن تارة 

وغطاء من األساطير تارة أخرى".
وذكر أن سلطات االحتالل تمارس في مدينة الخليل 
سياســــة تضييــــق على الفلســــطينيين كوســــيلة 
لتهجيرهم قسرًيا، وتتذّرع بحجج أمنّية واهية لكي 
تطّبــــق في منطقــــة مركز المدينة سياســــة تجعل 
حياة السّكان الفلسطينّيين جحيًما ال ُيطاق بهدف 

دفعهم إلى الّرحيل عن منازلهم.
وبين أن هذه السياســــة تعتمد آلّيات الفصل الحاّد 
والمتطّرف التي تطّبقها "إسرائيل" في المدينة منذ 
25 عاًما بهدف تمكين المستوطنين من الّسكن في 

قلب مدينة فلسطينّية مكتّظة.
واعتبر أن هذه السياســــة تمثل خرًقــــا لحظر النقل 
القسرّي الذي ُيعتبر جريمة حرب، خاصة وأن سلطات 
االحتــــالل تعمد التضييق على الفلســــطينيين في 
المدينة وتتجاهل احتياجاتهم بهدف تهجيرهم 
مــــن منازلهــــم، مقابــــل توفيــــر كافــــة احتياجات 
المستوطنين وخلق جو مالئم لهم لتشجيعهم على 

البقاء في المدينة.

تقرير: الخليل تحولت لهدف مباشر لمشاريع االستيطان والتهويد

القدس المحتلة/ االستقالل:
قـــال وزير إســـرائيلي إن »اإلعالن اإلســـرائيلي عن 
ضم غـــور األردن ليس ســـوى لعبة الســـتعراض 
القوى الحزبية، وفـــي الوقت الذي أعلن فيه رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو أنه بحث مع وزير الخارجية 
األمريكـــي مايك بومبيو مســـألة ضم الغـــور، فإن 

متحدثا باسم األخير نفى هذا البيان اإلسرائيلي«.
وأضاف يوسي بيلين في مقاله بصحيفة إسرائيل 
اليوم، وترجمته »عربي21« السبت، أنه »من الواضح 
أن نتنياهو كشـــف محتوى لقائه مع بومبيو ليس 
للحصـــول على رد أمريكي، وإنما إلرســـال رســـالة 
للداخل اإلسرائيلي بأن موضوع الغور ما زال مدرجا 
على أجندته السياســـية الشخصية، لكن مسارعة 
نفي المتحدث باســـم الخارجية االمريكية لإلعالن 
اإلســـرائيلي غرضه عدم ظهـــور الواليات المتحدة 

مخالفة للقرارات الدولية واالتفاقيات الثنائية«. 
وأكد بيلين، وزيـــر القضاء ونائب وزيـــر الخارجية 

األسبق، ومن رواد مسيرة أوسلو مع الفلسطينيين، 
وشـــغل مهـــاّم عديـــدة بالكنيســـت والحكومات 
اإلســـرائيلية، أن »أمريكا برئاســـة ترامب نفسه ال 
يســـارع إلى الدخول في مصيدة ضم مناطق ســـي 
في الضفة الغربية، ألنها تعتبر مستقبال جزءا من 
الكيان الفلسطيني، كما أن ســـكان تلك المناطق 
من الفلسطينيين خاضعون للسلطة الفلسطينية، 

ويعيشون وفق قوانينها«. 
وأوضح بيلين، الذي شغل مهاّم عديدة بالكنيست 
والحكومات اإلسرائيلية، أن »فكرة ضم ثلث الضفة 
الغربية تعود للظهور مجددا عند بدء الحديث عن 
العمليـــة االنتخابية، ثم ما تلبـــث أن تتراجع عقب 
االنتهـــاء من االنتخابات، ومن الصعب معرفة مدى 
تأثير مثـــل هذه الدعوات علـــى جمهور الناخبين 
االســـرائيليين، وال يعرف أحد إن كان هذا التوجه 
يصب في صالح اإلسرائيليين الذين يسكنون هذه 

المناطق عموما، وغور األردن خصوصا«.

وأوضح أن »استبعاد واقعية ضم غور األردن تتزامن 
مع جملة مســــتجدات أساسية، مثل اتفاق »السالم« 
مع األردن الذي أبعد التهديــــد العراقي، وتم إيجاد 
وســــائل تقنية تكنولوجية تحصــــل على معلومات 
أمنية اســــتخبارية فورية، تجعل »إســــرائيل« قادرة 
على التحذير في زمن قصير من خطر أمني حدودي، 
تمهيدا التخــــاذ القرارات وبالتالي فإن »إســــرائيل« 
تستطيع الدفاع عن نفسها دون الحاجة إلى ضم غور 
األردن«.  وختم بالقول إن »الدعوة اإلسرائيلية لضم 
غور األردن تعبير ضمنــــي عن عدم الرغبة بالتوصل 
التفاق سياسي مع الفلسطينيين، وإنما إدارة الصراع 
فقط، حتــــى أن الواليات المتحدة في عهد ترامب ال 
تريد الدخول في الشرك القائم الخاص بالغور، ألنه 
يعرض اتفاقات الســــالم مــــع األردن ومصر للخطر، 
فضال عن التحذير من وقف الفلسطينيين للتنسيق 
األمني مع »إسرائيل«، مما يعني أن نتنياهو يخوض 

لعبة محظور عليه الدخول فيها«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة معاريف اإلســـرائيلية إن المنظومة األمنية في "إسرائيل" ما زال لديها تقدير موقف 
يرى أننا أمام جوالت من المواجهة خالل الشهور المقبلة مع قطاع غزة على اعتبار أن التجارب الماضية 

أكدت أن المعارك العسكرية في غزة كانت تتزامن بصورة أو بأخرى مع الجوالت االنتخابية".
وأضاف الخبير اإلسرائيلي بالصحيفة تال ليف رام :" يبدو من الصعب أن نرى نتنياهو يتوصل في 
الفترة القادمة إلى اتفاق مع حماس من خالل وسطاء، ويمنح غزة المزيد من التسهيالت االقتصادية 
والمعيشـــية، السيما في ظل استمرار تساقط القذائف الصاروخية، وعدم حصول تقدم في صفقة 
تبادل األســـرى مع حماس". وقال إن "التســـوية في قطاع غزة ما زالت بعيدة، وإن جدول أعمال الواقع 
الميدانـــي ما زال بيد المنظمات الفلســـطينية هناك، ألن محاوالت وقف إطـــالق النار، والتوصل إلى 
تسوية مع حماس سوف تضطر لالنتظار نصف عام أخرى، حتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة".

وتابع إن "الواقع األمني المعقد الذي تجد فيه "إسرائيل" نفسها في الجبهتين الشمالية والجنوبية، 
وزيادة التوتر مع إيران في الشـــهور الثالثة األخيرة، من المتوقع أن يسيطر على األجندة االنتخابية 
المقبلة في "إسرائيل"، ما يعني أنه حتى توجه اإلسرائيليين إلى صناديق االقتراع في مارس، فيبدو 

أن اندالع جولة تصعيد مع الشمال أو الجنوب يبدو خيارا معقوال".

وزير »إسرائيلي«: ضم غور األردن 
لعبة خطيرة محظور االقتراب منها

»التسوية مع القطاع ما زالت بعيدة«
»معاريف«: »إسرائيل« أمام جوالت 

جديدة من المواجهة مع غزة 

رام الله / االستقالل:
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت )3750( فلسطينًيا 
من مدينة القـــدس المحتلة منذ إعالن الرئيس 
األمريكـــي دونالد ترمـــب االعتـــراف بالقدس 
عاصمة لـ"إســـرائيل" في السادس من ديسمبر 

للعام 2017.
وأوضـــح المركـــز في بيـــان صحفـــي أن حاالت 
االعتقال شـــملت )1070( طفاًل مـــا دون الـ 18 
عاًما، و)171( حالة اعتقال من النساء والفتيات، 

بينهن قاصرات وجريحات وأمهات ومرابطات.
وأكد الناطـــق اإلعالمي للمركـــز الباحث رياض 
األشقر أن سلطات االحتالل صعدت من عدوانها 

ضـــد أهالي القـــدس منذ إعالن ترمـــب، وذلك 
إلرغامهم على التسليم بالقرار، وعدم اعطائهم 
فرصة اللتقاط أنفاسهم واالستعداد لمواجهته.

وأضاف أن االعتقاالت في القدس خالل العامين 
الماضييـــن تصاعـــدت في مناســـبات معينة، 
كأحداث فتـــح باب الرحمة أمام المصلين، حيث 
اعتقل العشـــرات بينهم قيادات وطنية ورجال 
دين، منهم رئيس مجلس األوقاف الشـــيخ عبد 
العظيم سلهب، ونائب مدير عام أوقاف القدس 

الشيخ ناجح بكيرات.
وبيـــن أن االعتقاالت توزعت علـــى كافة قرى 
وبلـــدات ومناحـــي القـــدس، حيـــث احتلت 
العيســـوية النصيـــب األكبـــر مـــن عمليات 

االعتقال، ووصلت إلـــى )1400( حالة اعتقال، 
وتالها منطقة شعفاط )498( حالة، ثم سلوان 
)504(، القدس القديمة )429(، ومن المســـجد 
االقصـــى )344( حالة، والباقـــي كان من القرى 

والبلدات المختلفة.
وأشـــار إلى أن االحتالل يســـتهدف باالعتقال 
والحبس المنزلي فئة األطفال القاصرين بشكل 
متعمـــد، حيث بلغـــت حاالت اعتقـــال االطفال 
)1070( طفـــاًل مـــا دون الــــ 18 عاًمـــا، وكذلك 
استهداف شريحة األطفال ما دون 12 عاًما حيث 

بلغت )74( طفاًل.
وأفاد بأن االحتالل واصل اســـتهداف النســـاء 
المقدســـيات وخاصة المرابطات في المســـجد 

االقصى بهدف ردعهم عن حماية المقدســـات 
والدفاع عن األقصى.

ولفـــت إلـــى أن حـــاالت االعتقال بين النســـاء 
والفتيـــات بالقدس بلغـــت )171( حالة بينهن 
جريحـــات، وتـــم االفراج عن غالبيتهـــن، مقابل 
الحبس المنزلـــي، أو اإلبعاد عن االقصى لفترات 

مختلفة.
وأوضـــح األشـــقر أن االحتالل صعـــد كذلك من 
إصـــدار أوامر الحبـــس المنزلـــّي، وفرض عقوبة 
اإلبعاد عن المنـــازل، والغرامات المالية الباهظة 
على معظم المعتقلين الذين تم عرضهم على 
المحاكم ســـواء صدرت بحقهم أحكام بالسجن 
الفعلـــي أو غرامـــة ماليـــة فقط مقابـــل إطالق 

سراحهم.
ورصـــد المركز أكثر مـــن )200( قـــرار بالحبس 
المنزلي خالل العامين، مبيًنـــا أن هذه القرارات 
تعتبر بدياًل عن الســـجن، وتهدف إلى االقامة 
المنزليـــة وتقييـــد حريـــة األشـــخاص خاصة 
األطفال، وكذلك فرض عقوبة اإلبعاد عن المنازل 
ألكثر من )66( مقدسًيا غالبيتهم من القاصرين.
وأشار إلى ارتقاء األسير المقدسي عزيز موسى 
عويســـات )53 عاًما(، من جبل المكبر خالل أيار/ 
مايو العـــام 2018، نتيجة اعتـــداء همجي في 
سجن "إيشل" على يد الوحدات الخاصة التابعة 
إلدارة الســـجون بالهراوات والركالت وألكثر من 

مرة على رأسه ورقبته وبطنه.

3750 معتقــال مــن القــدس منــذ إعــالن تــرمب
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بالغة ال�صعوبة والتعقيد 
رئيس نادي األســـير الفلسطيني قدورة 
الفلسطينيات  أن االســـيرات  فارس، أكد 
داخل سجن "الدامون" اإلسرائيلي يعانين 
من ظـــروف معيشـــية بالغـــة الصعوبة 
والتعقيـــد، فـــي ظـــل تزايد اإلجـــراءات 
والمضايقات التي تتخذها إدارة مصلحة 

السجون بحقهن. 
وأوضح فارس خالل حديثه لـ"االستقالل"، 
أن األســـيرات بمعتقل الدامون يفتقدن 
حقهـــن بالخصوصيـــة، نظـــرًا النتشـــار 
كاميرات المراقبة داخل ســـاحة المعتقل 
وعلـــى أبـــواب الحمامات، مما يـــؤدي إلى 
حرمانهن من حقهن في التعرض ألشعة 
الشـــمس، ويضطر بعضهن إلى االلتزام 
باللبـــاس الشـــرعي حتى أثناء ممارســـة 

الرياضة. 

وأشار إلى أن الحمامات الحالية المتواجدة 
فـــي الفـــورة، مغطـــاه بالســـتائر وليس 
باألبواب المحكمة، األمر يتنافى مع أبسط 
حقوق األســـرى، وال يراعي خصوصيتهن 

كنساء أسيرات.
وبين أن االسيرات منذ فترة طويلة يطالبن 
إدارة مصلحة الســـجون بإزالـــة كاميرات 
المعيشية  ظروفهن  وتحســـين  المراقبة 
داخـــل المعتقـــل، وهددن باتخـــاذ عدة 
خطوات تصعيدية في حال لم تســـتجب 

االدارة لمطالبهن.
ويبلغ عدد االســـيرات داخل المعتقل 42 

أسيرة. 
ونـــوه إلـــى أن ســـجن الدامـــون ال يصلح 
للحياة اآلدمية، حيث أغلـــق أكثر من مرة 
بقرار إســـرائيلي بســـبب عـــدم مالءمته 
للحياة، لكن إدارة مصلحة الســـجون تقوم 

بفتحه كلما ظهرت الحاجة لزيادة مساحة 
الســـجون، مشـــيرًا إلـــى أن ُبعـــد المكان 
وفقدان القدرة على التواصل المنتظم مع 
األســـرى، منح االحتالل فرصة االستفراد 

باألسيرات هناك. 

قتل الروح باجل�صد
وبدوره، يري الناطق اإلعالمي باســـم مركز 
أسرى فلسطين للدراسات رياض األشقر، 
أن اإلجـــراءات والمضايقات التي تتخذها 
إدارة مصلحـــة الســـجون بحق أســـيرات 
"الدامون"، سياســـة ممنهجـــة وإجراءات 
مدروسة مســـبقًا تهدف لقتل الروح لدى 

االسيرات. 
وقال األشقر خالل حديثه لـ"االستقالل":" 
يعشـــن  الفلســـطينيات  األســـيرات  أن 
أوضاعا صعبة وقاســـية جدًا داخل سجن 
الدامون، ويفتقـــدن الكثير من حقوقهن 

التي نصـــت عليها االتفاقيات والمواثيق 
الدوليـــة، خاصـــة في ظل انعـــدام أدنى 
مقومات الحياة وسياسية اإلهمال الطبي". 
وأوضح أن ســـجن "الدامـــون" مبنى قديم 
جـــدًا يفتقـــد ألدنـــى مقومـــات الحياة، 
فالرطوبة منتشـــرة بكافة أنحائه بشـــكل 
كببر وملحوظ، مما يؤثر ســـلبًا على صحة 
المعدة  الحمامـــات  أن  األســـيرات، كمـــا 
لالســـتحمام متواجدة بالفـــورة وال يوجد 
بها أبواب داخلية، والخزائن التي يضعن 
بها مالبســـهن مليئة بالصدأ وبحاجة إلى 
صيانة، مشيرًا إلى أن "الدامون" هو السجن 
الوحيد لألسيرات بعد إغالق قسمهن في 

سجن هشارون العام الماضي. 
وبيـــن أن أوضاع االســـيرات فـــي فصل 
الشـــتاء تـــزداد صعوبة فـــي ظل نقص 
المالبس واألغطية الشتوية، وعدم سماح 

االحتالل بإدخال ما يجلبه ذووهن للوقاية 
مـــن البرد القـــارص، إضافًة لعـــدم وجود 
طبيبة نسائية في السجن تعالج األمراض 

الخاصة بهن. 
وشـــدد على أن سياســـية اإلهمال الطبي 
أقسي أشكال المعاناة التي تتعرض اليها 
االســـيرات داخل السجون اإلســـرائيلية، 
حيث بلغ عدد األســـيرات اللواتي يعانين 
أمراضـــا مختلفة ال يقل عن 10 أســـيرات، 
بعضهن تعرضن إلصابات مباشـــرة أثناء 
اعتقالهـــن ومازلن يعانين من آثارها رغم 
مرور ســـنوات طويلة عليها، نتيجة عدم 

تقديم العالج المناسب لهن.  
وأشار الى أن االسيرة إســـراء الجعابيص 
تعـــد أبرز االســـيرات المريضات، وتحتاج 
لعدة عمليات جراحيـــة وال يزال االحتالل 

يماطل في عالجها. 

كاميرات مراقبة على أبواب الحمامات!

أسيرات »الدامون«.. أوضاع معيشية صعبة ومعقدة مع دخول فصل الشتاء
غزة/ دعاء احلطاب: 

توا�صل اإدارة م�صلحة ال�صجون 
الإ�صرائيلية ت�صييق اخلناق على 
الأ�صريات الفل�صطينيات يف �صجن 

"الدامون"، فبعد ن�صبها كامريات 
املراقبة على اأبواب احلمامات ويف 

ال�صاحة العامة " الفورة" التي متار�س 
الأ�صريات كافة ن�صاطاتهن اليومية، 
اجتهت لفر�س عقوبات وم�صايقات 

جديدة عليهن، بالتزامن مع برودة ف�صل 
ال�صتاء القار�س، يف اإطار زيادة ال�صغوط 

عليهن وك�صر اإرادتهن. 

غزة/ االستقالل:
هنـــأت حركة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين يـــوم أمس، حركة 
المقاومة اإلســـالمية "حماس"، بمناســـبة الذكرى الثانية والثالثين 

النطالقتها.
وأعربت الحركة في بيان صحفي تلقت "االســـتقالل" نســـخة عنه، عن ثقتها 
بأن حركة حماس التي كانت وال زالت نبراســـًا في خنـــدق الجهاد والمقاومة، 
وقدمـــت خيـــرة رجالها وقادتهـــا وأبنائها خالل مســـيرة طويلة مـــن الثبات 
والصمود، ســـتبقى شريكًا أساســـيًا في خندق المقاومة ومواجهة المؤامرات 

التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وأكـــدت "الجهاد" على وحـــدة الصف في مواجهة االحتالل، وعلى الشـــراكة 

االستراتيجية في مشروع المقاومة والجهاد.
وقالت الحركة: "نعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شعبنا وشهداءنا وأسرانا 
وجرحانـــا وأبناء أمتنا جميعا، أال نحيد عن طريق الجهاد حتى العودة والتحرير 

بإذن الله".
وأضافت الحركة: "ســـنواصل العمل مع أشقائنا في حركة "حماس" إلى جانب 
كل القـــوى الوطنيـــة من أجل حمايـــة القضية الفلســـطينية والتصدي لكل 

مخططات العدو ولكل الصفقات المشبوهة ولمشاريع التطبيع والتصفية".
وصادف أمس الذكرى الســـنوية الـ 32 إلعالن انطالقة حركة )حماس( في 14 

ديسمبر/ كانون أول عام 1987.

غزة/ االستقالل:
قالـــت حركة المقاومـــة اإلســـالمية )حماس( يوم 
أمس، إنها ستظل عنواًنا للوحدة الوطنية العربية 
واإلسالمية، وستظل قضية تحرير األسرى من أولى 
أولوياتها، كما ســـتظل قضيـــة مواجهة التطبيع 
على جدول أولوياتها، ومقاومة المحتل مســـتمرة 
في أجندتها، ال تتوقف إال بتحرير األرض والعودة، 

وإقامة الدولة المستقلة على كامل التراب.
وأضافت الحركة في بيان لها بذكرى انطالقتها الـ 
32 ،  أن انطالقتها جاءت تتويًجا لتاريخ طويل من 

التعبئة لألخالقية والوطنية والثورية.

وذكرت أن "انطالقها كانت لحظة فارقة في تاريخ 
النضال الوطني الفلســـطيني، مـــن خالل تقديم 
اآلالف من الشـــهداء القادة والكـــوادر والعناصر، 

وآالف الجرحى واألسرى األبطال.
وتابعـــت حمـــاس "إبداعاتنا ســـتظل محفورة في 
تاريخنـــا الطويـــل علـــى كل المســـتويات، فعلى 
المســـتوى العســـكري كبدنا االحتالل اآلالف من 
القتلـــى والجرحى وصواًل إلى دحـــره عن قطاع غزة 
تحت وطـــأة ضرباتهـــا وضربات إخوانهـــا ورفاق 

السالح من الفصائل الوطنية كافة".
وأوضحت أنه "على المســـتوى السياســـي وقفت 

حماس وقفـــة بطولية لمواجهـــة جريمة اتفاقية 
أوســـلو وتداعياتهـــا الخطيرة من تنســـيق أمني، 
وســـقوط أخالقي وقيمي واقتصـــادي في أحضان 
االحتـــالل، ودفعت حماس ثمًنا باهًظا في ســـبيل 
ذلك، وهي مســـتعدة لدفع المزيد حتى تســـقط 
أوســـلو وملحقاتها، وهذا مطلب وطني كبير أقرته 
قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير نفسها 

عام 2015م".
ويوافق 14 ديســـمبر انطالقة حركـــة حماس عام 
1987م، والذي تزامن مع انطالقة انتفاضة الحجارة 
والذي أسسها القائد الشهيد الشيخ أحمد ياسين.

»الجهاد« تهنئ »حماس« 
بانطالقتها: شركاء في 

خندق المقاومة

بذكرى انطالقتها
»حماس«: سنظل عنوانًا للوحدة وقضية األسرى من أولى أولوياتنا

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين يوم أمس، 
بأن األسير أحمد زهران يواصل إضرابه عن الطعام 
لليوم 84 علـــى التوالـــي احتجاًجا علـــى اعتقاله 
اإلداري، وهو يقبع في مستشـــفى "كابالن" مكباًل 

بالّسرير، وفقد من وزنه أكثر من )30 كغم(.
وأوضحت الهيئـــة في بيان صحفـــي، عقب زيارة 

محاميها لألسير زهران في المستشفى أن سلطات 
االحتالل لم تقترح حلواًل جّدية على األسير إلنهاء 
قضيتـــه، علًما أنها كانت نقلته إلى المستشـــفى 
بعد تعّرضه لتدهور خطيـــر على وضعه الّصحي، 
وتوقفه عن تناول الماء، وســـقوطه أرضا، بســـبب 

ضعف حالته قبل عّدة أيام.
وأشارت إلى أن األســـير زهران كان شرع باإلضراب 

المفتـــوح عـــن الطعام بعد نكـــث االحتالل بوعده 
بإنهاء اعتقاله اإلداري في إضرابه الســـابق، والذي 
اســـتمر لمدة 39 يوًما، وانتهى فـــي تموز/ يوليو 

الماضي.
يذكر أن األســـير زهران )42 عاًما( من بلدة دير أبو 
مشعل شمال غرب رام الله، كان أمضى ما مجموعه 

15 عاًما في معتقالت االحتالل.

األسير زهران ُيواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ84
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 دولة فل�سطني
  املجل�س االعلى للق�ساء

لدى حمكمة اال�ستئناف بغزة املوقرة
  يف اال�ستئناف احلقوقي رقم 2019/400

يف الطلب رقم 2019/443 )ن�سر م�ستبدل(
المستدعون /      هوية رقم )903876274(

جيهان جهاد ابو حدايد المشـــهورة ) عابد( وعاصم جهاد محمد عابد  ومحمد جهاد 
محمد عابد وبالل جهاد محمد عابد وادهم جهاد محمد عابد واصالة جهاد محمد عابد
مرفت محمد عبد الرحمن عابد باألصالة عن نفســـها وبوكالتها عن الســـيدة / 
نعيمة نور الدين احمد بوسروال ) جزائرية الجنسية ( بموجب سند وكالة في 
شئون الوصاية صادرة عن سفارة دولة فلسطين بالجزائر بتاريخ 2017/1/3م .

وفاء محمود عبد الرحمن عابد , باألصالة عن نفسها وبوصايتها عن اوالدها 
القصر وهم / خالد ونور وجهاد محمد عابد بموجب حجة وصاية صادرة عن 
محكمة الشيخ رضوان الشرعية .      وجميعهم من سكان غزة / شارع الجالء

  وكيلهم المحاميان / د. عبد الكريم شبير وعمر الفرا .
المســـتدعى ضده / السيد كمال محمد عبد الرحمن حماد من سكان / غزة 
النصر برج النصر – بجوار وزارة الخارجية حاليا .     ) مجهول محل االقامة ( .

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
الى المستدعى ضده المذكور اعاله بما ان المستدعين المذكورين قد تقدموا لدى 
محكمة االســـتئناف بغزة باالستئناف المرقوم اعاله اســـتنادا الى ما يدعونه في 
استئنافهم , ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وبناء على قرار السيد قاضي محكمة 

االستئناف بغزة بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل  .
لذلـــك يقتضـــي عليكم ان تحضـــروا لهـــذه المحكمة يوم االحـــد الموافق 
2020/1/5م التاســـعة صباحا , كما يقتضى عليكـــم ايداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عشـــر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك ان اذا تخلفت 
عن ذلك فسينظر في االستئناف باعتبارك حاضرا . تحريرا في 2019/12/10م

رئي�س قلم حمكمة اال�ستئناف بغزة 
  اأ. هناء ما�سي 

 دولة فل�سطني
  املجل�س االعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية دير البلح املوقرة
  يف الق�سية رقم 2019/123م

يف الطلب رقم 2019/443م ) ن�سر م�ستبدل(
المدعية / منى معين حسين ابو الكاس – هوية رقم )802167536( غزة – عسقولة 
. وكيلها المحامي / سامي سعيد حمدونة – غزة شارع عمر المختار – برج االسراء .
المدعى عليهم / 1- ايمن اســـماعيل اســـماعيل ابو الكاس – هوية رقم 
)802167536( – الزوايدة – ترنس البابا – بالقرب من سوبر ماركت البابا .

2- سليم احمد سليم النباهين – هوية رقم )801762592( – البريج – المدخل الرئيسي 
نوع الدعوى / ابطال عقد اتفاق على بيع .

قيمة الدعوى / )19500 دينار اردني ( تسعة عشر الف وخمسمائة دينار اردني .
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 في الطلب رقم 2019/443     في القضية رقم 2019/123
الى المدعى عليه الثاني / ســـليم احمد ســـليم النباهيـــن – البريج – المدخل 
الرئيســـي ) مجهول محل االقامة حاليا خارج البالد ( نحيطك علما بأن المدعية 
قـــد اقامت القضية المرقومـــة اعاله وموضوعها ) ابطال عقـــد اتفاق على بيع 
( اســـتنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها ونظرا ألنـــك مجهول محل االقامة 
وحسب اختصاص محكمة البداية بدير البلح في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 
20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 وبناءا 
على قرار الســـيد قاضي محكمة بداية دير البلح فـــي الطلب رقم )2019/443( 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلـــك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يـــوم ) الخميس ( الموافق 
)2020/1/2( التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل 
خمسة عشـــر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضر . حرر في 2019/12/2م

رئي�س قلم حمكمة البداية بدير البلح
امين فهمي ابو م�سطفي

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
اخطار لتنفيذ حكم �صادر عن

 دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
في القضية التنفيذية رقم 10297 / 2018

إلى المنفذ ضده/حسين عبد الجليل إبراهيم شعالن.
طبقـــًا للحكم الصـــادر ضدك من محكمة بداية غزة في ســـند الدين 
المنظـــم رقم )9359 / 2015( والبالغ قيمتـــه )228000 $( والقاضي 
بالزامك بدفع قيمة سند الدين المنظم لطالب التنفيذ/ البنك الوطني 
اإلسالمي ، نحيطكم علمًا بأنه تم وضع يد مأمور التنفيذ على األرض 
الخاصة بك والواقعة في القســـيمة رقم 39 القطعة رقم 974 أراضي 

جباليا النزلة ومساحتها 892.24 م2 .
لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين وإذا 
لم تحضر خالل المدة المذكورة فإنك ُتعد ممتنعًا عن التنفيذ 
ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. حرر في 

2019/12/9م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  حسين علي الشنا  ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800015034 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

وفي أحدث جوالت االعتقال السياسي بالضفة، -وفق مركز 
حماية لحقوق االنسان- فإن جهاز األمن الوقائي بالضفة 
المحتلة، اعتقل خالل األيام الماضية األسيرين المحررين 
عمــــرو البرغوثــــي وأســــامة البرغوثي بعد اســــتدعائهما 
للمقابلــــة، قبــــل أن يتــــم تحويلهما إلى ســــجن بيتونيا 
المركزي، كمــــا اعتقل في مدينة الخليل األســــير المحرر 
مصعب أبو شخيدم بعد اعتراض سيارته، والشاب سفيان 
عبد الرحمن، وفي مدينة نابلس تم اعتقال األسير المحرر 

سليمان أبو صالحة بعد اقتحام منزله.
 وفي سياق متصل، كشف جهاز المخابرات الفلسطينية 
في طولكرم، عن احتجاز الطالب في جامعة خضوري قسام 

فقها في سجن أريحا، بعد 5 أيام من اإلنكار.

عقلية االإق�ساء
حركة المقاومة اإلســــالمية )حماس( بدورهــــا قالت: " إن 
حملة االعتقاالت السياسية المسعورة التي تشنها أجهزة 
أمن السلطة في الضفة الغربية ضد نشطاء الحركة، يؤكد 
عقلية اإلقصاء التي تحكم تصرفات قيادة الســــلطة في 

الضفة ". 
واعتبر المتحدث باســــم الحركة حازم قاســــم في تصريح 
صحفي السبت، أن االعتقاالت السياسية التي تتم تأتي 
في ظل اســــتمرار ما أســــماه بـ"وهم الســــلطة" بإمكانها 

اجتثاث وجود حماس في الضفة.
ورأى أن تزامــــن هــــذه االعتقاالت مع الحملة التي شــــنها 
جيش االحتــــالل ضد قيادات الحركة فــــي الضفة، يدلل 
على اســــتمرار سياســــة تبادل األدوار بين أمن الســــلطة 
واالحتالل، مطالبا الســــلطة بضرورة وقــــف هذه الجريمة 
الوطنية واألخالقية، وااللتــــزام بالموقف الوطني الداعي 
إلطالق الحريات في الضفة، لتهيئة األجواء النتخابات حرة 

ونزيهة.

تن�سيق عاِل امل�ستوى
عضو لجنة الحريات بالضفة المحتلة خليل عســــاف،  أكد 
تزايد أعداد الشــــكاوى بوجود معتقليــــن على يد أجهزة 
أمن الســــلطة الفلســــطينية في الضفة الغربية المحتلة 
وقطاع غزة؛ بسبب انتمائهم السياسي، واصفا االعتقاالت 

السياسية بالجريمة غير المبررة.
وأوضح عســــاف خالل حديثه لـ"االســــتقالل " أنه بات من 
المالحظ أن االعتقال السياســــي  واالستدعاء  والتحقيق 
بصفوف المواطنين واألســــرى المحرريــــن، يزداد وتيرته 
خــــالل فتــــرة احتفــــاالت الفصائــــل والحــــركات بذكرى 
انطالقتهما، وكذلــــك خالل الحديث عن التجهيز لمرحلة 

االنتخابات  الفلسطينية.
وبيــــن أن االعتقــــاالت التــــي تمارســــها الســــلطة بحق 
الناشــــطين بالضفــــة الغربية المحتلة، تخــــدم االحتالل 
اإلســــرائيلي فقط، وال تخدم المصلحــــة الوطنية العامة، 
مشــــيرا إلى اعتقال االحتالل اإلسرائيلي عددا كبيرا ممن 
اعتقلوا على يد أجهزة أمن الســــلطة بعد انتهاء تحقيق 
األخيرة معهم، األمر الذي يدلل على وجود تنسيق أمني 

عال بين الطرفين. 
وعد االعتقــــال السياســــي بمثابة اعتداء علــــى القانون 
وكرامة وحرية المواطنين، فهو يخالف القانون األساسي 
الفلســــطيني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية، مشددا على أن اعتقال أي شخص بسبب رأيه 
وانتمائه مرفوض وغير مقبول بشكل قطعي.

ولفت إلى أن االعتقال السياســــي يعمل على ارباك الحالة 
الفلسطينية ويزرع الحقد والضغينة بين أبناء الفصائل، 
ويضع االســــتحقاق االنتخابي موضع الريبة والشــــك من 
حســــن نوايــــا كافة األطــــراف التي تنادي بضــــرورة عقد 

االنتخابات . 
وطالــــب بضــــرورة توحيد الــــكل الفلســــطيني لمواجهة 
المخططات االســــرائيلية واألمريكية المرعبة التي تحاك 
لتصفيــــة القضيــــة الفلســــطينية ، وفي ظــــل التغول 

االستيطاني الذي ينهش مدن الضفة المحتلة.

�سيا�سة تخدم االحتالل
من جهتــــه أدان القيادي في الجبهة الشــــعبية لتحرير 
فلسطين عبد العليم دعنا "استمرار سياسة االعتقال على 
خلفية االنتماء السياسي التي تمارسها األجهزة األمنية 
في الضفة المحتلة"، مشــــددا على أن االعتقال السياسي 
ال يخدم بالمطلق المصلحة الوطنية الفلســــطينية، وإنما 

المستفيد األوحد منه هو االحتالل االسرائيلي. 
وأوضح دعنا لـ"االســــتقالل " أن تطبيق سياسة االعتقال 
وإلحــــاق األذى بالمواطنيــــن الفلســــطينيين على خلفية 
انتمائهم السياســــي يشــــكل خطرا على حالة االستقرار 
السياســــي بين الكل الفلسطيني، خاصة في ظل الدعوة 
لعقد انتخابات شاملة، متسائاًل عن أي انتخابات ممكن ان 

نتحدث في ظل هذه األجواء المشحونة؟.
وبين أن سياســــة االعتقال على خلفية االنتماء السياسي 
لم تعد سياسية مستغربة، فهي  تأتي نتيجة االنقسام 
الفلسطيني المســــتمر منذ أكثر من عشر سنوات، محذرا 
مــــن أن االعتقاالت تعزز الخالف غير المبرر في ظل ما تمر 

به القضية الفلسطينية. 

تصاعد االعتقال السياسي بالضفة... عن أي انتخابات يتحدثون؟
غزة / �سماح املبحوح 

ا�ستدع��اء ومالحق��ة وم��ن ث��ّم اعتق��ال.. ه��ذا م��ا م��ّر 
ب��ه ع�س��رات املواطن��ني واالأ�س��رى املحرري��ن يف ال�سفة 
الغربي��ة املحتل��ة، عل��ى خلفي��ة االنتم��اء ال�سيا�س��ي. 

�سيا�س��ة بات��ت ثابت��ة يف العقي��دة االأمني��ة لالأجه��زة 
االأمنية الفل�سطينية هناك، يف حماولة الإر�ساء �سلطات 
االحت��الل االإ�سرائيلي على ح�ساب املواطن الفل�سطيني 
الذي بات مالحقا ومطلوبا على مدار ال�ساعة اإن مل يكن 

لدى االحتالل، فلالأجهزة االأمنية الفل�سطينية املرتهنة 
للتن�سي��ق االأمن��ي مع الكي��ان االإ�سرائيل��ي، وذلك كله يف 
يف اإط��ار الت�سيي��ق على ق��وى املقاومة وحت��ى املخالفني 

�سيا�سيا وفكريا لل�سلطة املتنفذة هناك.
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بإيداع  مخطط  تفصيلي للشارع رقم )2799( والشارع رقم )2814( وشوارع أخرى
منطقة تنظيم : رفح – حي مصبح

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رقـــم 2019/30 المنعقـــدة بتاريـــخ 2019/10/16 عن إيـــداع المخطط 
التفصيلي لمســـار الشـــارع رقم )2799( بعرض )12( مترًا بدون ارتداد 
والشـــارع رقم )2814( بعرض )12( متر بدون ارتداد ,والشارع رقم )30( 
بعرض )14( مترًا وارتداد )3( أمتار ضمن حي مصبح والمار  بالقســـيمة 
رقم )9( من القطعة رقم )19 ( والقسيمة رقم )1( من القطعة رقم )21(.

لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخري المشـــمولة بهذا المشـــروع اإلطالع على خارطة المشـــروع مجانًا 
خالل ســـاعات الدوام الرســـمي وتقديم االعتراضـــات عليه إلى مكتب 

اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية رفح.
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة
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أعلن أنا المواطنة/  رحاب عاطف حسين معمر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804716603

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ماجد عيسي رجب مسعود....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
969044932 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  مهدي فخري فضل الله القدرة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803879345  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سعد ابو سمرة سالم ابو سمرة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901606574

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن محمد حسن القطراوي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801847120  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد سهيل محمد ضيف الله....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
403640253  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ سميرة محمد محمد ابو سلطان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
908979867  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/شادية سعيد محمد بلحة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
971924329  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
كشــــف القيادي في حركة حماس أسامة المزيني السبت عن 
أن حركته انتهت من تشكيل اللجنة التحضيرية لالنتخابات 
المحليــــة، مؤكًدا أنها لن تتردد في فرض معادالت جديدة إن 

لم يزل الحصار الظالم عن قطاع غزة.
وقال المزينــــي خالل احتفال مركزي عقدتــــه الحركة بذكرى 
انطالقتها 32 وســــط مدينة غزة، إن حماس تؤكد على ضرورة 
لم الشــــمل الفلســــطيني وإعــــادة اللحمة وقدمت عشــــرات 

التنازالت من أجل استعادة الوحدة.
وأضاف "جاهزون لالحتكام للشــــارع الفلســــطيني من خالل 
انتخابات شــــاملة، ونحــــن في حماس انتهينا من تشــــكيل 
اللجنة التحضيرية لالنتخابات وسنخوضها من أجل شعبنا".

وأشــــار المزينــــي إلى أن "شــــعبنا الفلســــطيني كان حاضنة 
للجهاد والمقاومة ومحطة لالنطالق لتحرير فلســــطين، فلقد 
تحملتم الحصار وصبرتم على 3 حروب وقطع الرواتب وغيره، 

فمن يطيق ما تطيقون".
وقــــال: "لقد أحييتــــم ببطوالتكم األمة العربية واإلســــالمية، 
وحمــــاس تعاهدكــــم أن تظل وفيــــة لكم وأمينــــة للثوابت 
وحريصة على مصالحكم.. وتضيحاتكم ســــتثمر قريًبا وأنتم 

على موعد مع النصر".
وأكد أن حماس تعمل جاهدة لكسر الحصار عن غزة، وأن على 
االحتالل اإلسرائيلي أن يعلم أن المعادالت تغيرت ولن نتردد 

في فرض معادالت جديدة إن لم يزل الحصار الظالم.
وذكــــر المزينــــي أن 32 عاًمــــا جعلت من حمــــاس رقًما صعًبا 
يحســــب له األعداء ألف حســــاب، وأنه رغــــم الحصار وتكالب 
األعداء إال أنها لــــم تتراجع عن مبادئها ولم تنثن عن واجبها 
ولم تتوقف جهودها بكســــر الحصــــار، وتحرير األرض مهما 

بلغت التضحيات.
وقال إن صمود حماس في وجه الحروب والعدوان ساهم في 

فشل محاوالت إنهاء المقاومة، وأن حقوقنا ال يمكن أن تخضع 
للمساومات وستقســــط صفقة القرن وكل المطبعين معها.

وأشــــار القيادي بحماس إلى أن حقوقنــــا ال يمكن أن تخضع 
للمساومات والمجامالت وستسقط كل المؤامرات.

ولفت مخاطًبا كتائب القسام بقوله إن "العدو الجبان ال يفهم 
إال لغــــة القوة وال يعرف إال لغة البــــارود فخاطبوه باللغة التي 
يفهــــم، فضاعفوا قوتكم وواصلوا توجيــــه الضربات له أنتم 

وإخوانكم في غرفة العمليات المشتركة".
وشــــدد على أن حمــــاس تصر وبكل قوة على حق كل أســــير 
فلسطيني في أن ينال حريته، ونعاهد الله ونعاهدكم أنكم 
على موعد مع "وفاء األحرار 2"، مشيًرا إلى أن هذا ليس شعارا 

ترفعه بل بيدنا ما ننفذ به وعدنا.
وأوضح أن ظلم االحتالل للمقدسيين الذين هم أمانة األمة قد 
زاد، مشــــدًدا على أن حركته تعمل بكل قوة لدعم صمودهم 
فــــي مواجهة االحتالل وندعو أهلنا فــــي الداخل المحتل إلى 

المرابطة في المسجد األقصى المبارك.
وذكــــر المزيني أن حماس تؤكد على حــــق العودة لكل الجئ 
فلســــطيني إلى أرضه التي شــــرد منهــــا، ورفضها ألي حلول 
ال تضمــــن عودة الالجئين أو المشــــاريع المشــــبوهة كالوطن 
البديل. وقال إن حماس حركة تحرر وطني فلسطيني تتبنى 
الفكر الوســــطي وفازت بانتخابات ديمقراطية نزيهة وتؤمن 
بالشراكة الوطنية وتعمل ضمن قيادة موحدة وبوصلتها نحو 
القدس وفلســــطين. ودعا القيادي في حماس جماهير األمة 
واإلسالمية إلى العمل الجاد لفك الحصار الظالم ليحيا شعبنا 

حياة كريمة كباقي شعوب العالم.
وطالــــب االحتالل اإلســــرائيلي بالرحيل عن أرض فلســــطين، 
معلــــاًل ذلك بــــأن "فصائل المقاومــــة وعلى رأســــها كتائب 
القسام أعدت آالف االستشهاديين ليس لصدكم عن غزة بل 

لدحركم عن كل فلسطين".

»لن نتردد في فرض معادالت جديدة إن لم يُزل الحصار«

»حماس« تكشف: انتهينا من تشكيل اللجنة التحضيرية لالنتخابات

رام الله/ االستقالل:
كشـــف أحمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، الســـبت، عن اجتماع تشاوري ستعقده اللجنة 
اليوم األحد؛ لبحث موضوع موعد إصدار الرئيس محمود 

عباس ، مرسوم االنتخابات.
وقـــال مجدالني فـــي تصريحات صحفيـــة: من الصعب 
تقدير موعد إصدار المرســـوم اآلن. يوم األحد ســـتعقد 
اللجنة التنفيذية اجتماعا تشـــاوريا؛ من أجل بحث هذا 
الموضوع، مضيفا : »أعتقد من الممكن بهذا االجتماع أن 

نتحدث عن موعد دقيق«.
وأوضـــح أن إصـــدار الرئيـــس للمرســـوم بتحديد موعد 
االنتخابـــات التشـــريعية والرئاســـية »خطـــوة أخيرة«، 

ســـتوفر فرصة أخرى للضغط على »إســـرائيل« من أجل 
الذهـــاب لالنتخابـــات. وتابع : »عالجنـــا الوضع الداخلي 
الفلســـطيني وكان يهمنا أن يكون هناك وحدة موقف 
بين كل القوى السياسية والمجتمعية بشأن االنتخابات 
والتوافـــق عليها وقانـــون االنتخابات«، مشـــيرًا إلى أن 
العمل متواصل للضغط على »إســـرائيل« إلجرائها في 
القـــدس. وبين مجدالني أن كل األطـــراف الدولية التي 
تم التعامل معها خالل الفترة الســـابقة، كانت منفتحة 
على المطلب الفلســـطيني بضرورة إجراء االنتخابات في 
القدس ترشـــيحا وانتخابات، كما جرت العادة في أعوام 

1996 و2005 و2006.
ولفـــت إلى وجـــود دعم كبير مـــن جميـــع دول االتحاد 

األوروبي وروســـيا والصين بهذا اإلطار، منوها إلى أنهم 
وعـــدوا بممارســـة ضغوط علـــى دولة االحتـــالل، »لكن 
نتنياهـــو يتذرع بـــأن ليس لديه حكومـــة، إنما حكومة 

انتقالية مؤقتة«. بحسب مجدالني.
وذكر أن نتنياهو »لم يعط جوابا واحدا سواء بالرفض أو 
القبول«، مؤكدا أن هذه العملية ستتواصل حتى انتزاع 
حق شـــعبنا، والذي هو جزء من االتفاقيـــات مع الجانب 
اإلســـرائيلي. وأردف القيادي الفلسطيني : »االنتخابات 
والترشح حق سياسي لشعبنا في القدس، وقبولنا بعدم 
إجرائها فيها يعني أننا سلمنا بعملية ضم القدس من 
قبل إســـرائيل )..( هذا الموضوع غيـــر قابل للنقاش أو 
المساومة. هذه قضية مبدئية وال يمكن التراجع عنها«.

نتنياهو لم يرد بعد بخصوص إجرائها في القدس
مجدالني: »تنفيذية المنظمة« تجتمع اليوم لبحث موعد إصدار مرسوم االنتخابات

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية الفلســـطينية، السبت، عن سفر أولى 
قوافـــل المعتمرين من قطاع غزة لهذا الموســـم اليوم األحـــد، عبر معبر رفح 
باتجاه األراضي المصرية، للسفر عبر مطار القاهرة الدولي، ومن ثم نقلهم إلى 

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وقالـــت الوزارة في بيان لها، إن هذا الفـــوج يتكون من قرابة 650 معتًمرا، وأن 
كافة الترتيبات المتعلقة بسكنهم تم تجهيزها سواء من حافالت النقل التي 
ســـتقلهم إلى المعبر، أو الحافالت التي ســـتقلهم إلى مطار القاهرة، وكذلك 
الخطـــوط الجوية المصرية التي تم التعاقد معهـــا من خالل الخطوط الجوية 

الفلسطينية.
كما أكدت جاهزية الفنادق التي تم التعاقد معها من خالل مكاتب وشركات 

الحج والعمرة بالقطاع، عبر جمعية أصحاب مكاتب الحج والعمرة

اليوم.. تسيير أولى 
رحالت العمرة من غزة
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أعلن أنا المواطن/ محمدعطا فوزي عطا السلطان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   931102230

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسن سالمه سعيد ابو زور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
918076746  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سميره محمد محمد ابو زور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   912256500

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شيماء محمد عليان التلبانى...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
401226923  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد احمد محمد جربوع...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
906692256  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ابراهيم عوض مصطفى سمور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   917142036

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ســـميرة ايراهيم مصطفى الدحدوح 
)....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل 
رقـــم 900519505 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن نور حسن سالمه ابو زور...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404189672

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد حسن سالمه ابو زور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400506135  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبدالله حسن ابراهيم الحداد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   ٤٠٠٧٩٧٣٢٠

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد سامي سليم الشرفا...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800667354

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

كفر قاسم المحتلة/ االستقالل:
  قتل أمس  الشــــاب جوهر أبو جابر )٣٠ عاما(، جراء تعرضه إلطالق نار، ، قرب مخبز في كفر 
قاسم في الداخل المحتل منذ العام 1٩٤8. ووفقا لمصادر محلية، فإن ملّثمين أطلقا النار على 
الشاب أثناء تواجده قرب أحد المخابز، وفّرا من المكان. وأصيب الشاب، بحسب مصادر طبّية، 
بجروح بالغــــة الخطورة، توفي على إثرها الحقا. وبمقتل أبو جابــــر، يرتفع عدد ضحايا جرائم 
القتل في المجتمع العربي إلــــى 8٩ قتيال، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام ٢٠1٩؛ علما بأن 

العام الماضي )٢٠18(، شهد مقتل ٧6 شخصا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 1٤ امرأة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وسائل إعالم عبرية، بأن ما يسمى بدائرة تنسيق األنشطة الحكومية في األراضي 
الفلسطينية، انهت إنشاء المقر الرئيس المسؤول عن إدخال آالف العمال من قطاع غزة، 
للعمل في الداخل المحتل. وبحسب موقع والال العبري، فأنه سيتم إخال 5 آالف عامل من 
القطاع، للعمل في قطاعي الزراعة والبناء، مشيًرا إلى أن كل عامل سيتقاضى حافز بما ال 
يقل عن ٧٠٠٠ شيكل شهرًيا.  وذكر الموقع، أّن دائرة التنسيق أشرفت على االنتهاء من 

المقر، بناًء على توصية من المستوى األمني.
وأوضح، أن الخطة تهدف إلدخال حوالي ٣5 مليون شـــيكل شـــهرًيا لغزة، ما يعادل ربع 

مليار شيكل في السنة، الفًتا إلى أن الخطة سُتدخل تحسينات إلى اقتصاد القطاع.
وأشـــار موقع والال، إلى أّن موضوع العمال يتطلب قراًرا حكومًيا بشأن القضية، في حين 

يؤيد جيش االحتالل الفكرة من أجل تحقيق الهدوء.
وفي المقابل، يعارض جهاز الشاباك دخول العمال الفلسطينيين، بدعوى أسباب أمنية، 

فيما قدم الجهاز اقتراًحا بدياًل بزيادة حصة التجار من غزة.

االحتالل ينتهي من إنشاء المقر المسؤول 
عن إدخال عمال غزة لألراضي المحتلة

مجهولون يقتلون شابًا في 
كفر قاسم بأراضي الـ48

وصرح المســـئول اإلعالمي في الكنيســـة 
كامل عيـــاد للصحفيين "هذا قرار مجحف 
وظالم وتســـبب باإلحباط للمسيحيين في 

القطاع".
وأكـــد عيـــاد على حـــق الفلســـطينيين 
المســـيحيين بغـــزة فـــي زيـــارة األماكن 
المقدسة بالضفة والغربية والقدس لتأدية 

الطقوس الدينية في عيد الميالد.
واتهـــم "إســـرائيل" بأنهـــا "تميـــز بين 
المســـيحيين وتدفـــع بهجرتهـــم خارج 
وطنهم فلسطين ضمن سعيها لتكريس 

احتاللها لألراضي الفلسطينية".
وأعلنت السلطات اإلســـرائيلية أخيرا أنها 
لن تسمح للمسيحيين في قطاع غزة بزيارة 
المدن المقدســـة مثل بيت لحم والقدس 

لالحتفال بعيد الميالد المجيد هذا العام.
وذكرت وســـائل إعالم إسرائيلية أن القرار 
يتضمـــن إمكانية حصول مســـيحيي غزة 
على إذن بالسفر للخارج لكن لن ُيسمح ألي 
منهم بدخول "إسرائيل" والضفة الغربية، 
علما أنه يســـكن في قطاع غـــزة نحو ألف 

مسيحي فقط.
ونشـــرت صحيفة )هآرتـــس( العبرية أن 
حوالي ألف مسيحي من غزة طلبوا تصاريح 
مغادرة للتوجه لالحتفال بعيد الميالد في 
الضفـــة الغربية، لكن "إســـرائيل" منحت 
تصاريح لـ 1٠٠ فقط بالمغادرة إلى األردن.

وأوضحـــت الصحيفة أن مـــن حصلوا على 
التصاريح للمغادرة إلى األردن من سن ٤5 
عاما، فيما لن يســـمح للمسيحيين من غزة 
بالوصول إلى بيت لحـــم والقدس لحضور 

قداس عيد الميالد.
وذكرت الصحيفة "في المجتمع المسيحي 
في غزة تـــم التعبير عن الغضب واإلحباط 
عقـــب قرار المنع اإلســـرائيلي، أنه مجتمع 
صغيـــر جـــًدا وال يوجد ســـبب يدعو لمنع 
الجميـــع من الذهاب إلـــى الضفة الغربية 

والقدس".
وعـــادة ما يقتصـــر إحياء احتفـــاالت عيد 
الميالد في غزة على حفالت بسيطة بالنظر 
إلى تدهور األوضاع المعيشـــية لســـكان 
القطاع وما يعانونه مـــن أزمات نقص في 

الخدمات األساسية.
وكان المســـيحيون فـــي غـــزة يأملون في 
حصولهم على التصاريح الالزمة لزيارة بيت 

لحم والقدس من دون عقبات.
وتم التعبير عن هذا التفاؤل في مناســـبة 
احتفالية إلضاءة شـــجرة عيد الميالد في 
غزة نهاية األسبوع الماضي على الرغم من 
الصعوبات االقتصادية والغموض األمني 

الذي يسود قطاع غزة.
وقـــال مســـئولون مســـيحيون إن قـــرار 
"إســـرائيل" إصدار عدد محدود للغاية من 
التصاريح شـــّكل حالة إحبـــاط ألنه حتى 
أولئك الذين حصلوا على تصاريح لن يتركوا 

عائالتهم في غزة وحدهم ويسافروا.
وأدانـــت الهيئة االســـالمية المســـيحية 
"المجحف"  الفلسطينية قرار "إســـرائيل" 

بحق المسيحيين في قطاع غزة.
واعتبـــر أمين عام الهيئة حنا عيســـى في 
بيان صحفي أن القرار اإلســـرائيلي يمثل 
"انتهاكا جســـيما لحرية التنقل والعبادة 
العالمي لحقوق  الواردتين فـــي االعـــالن 

االنسان لعام 1٩٤8".
وقال عيسى إن إسرائيل "تنتهك بأفعالها 
هذه اتفاقية جنيـــف الرابعة لعام 1٩٤٩ 
الخاصـــة بحمايـــة الســـكان المدنييـــن، 
والبروتوكـــول األول الملحـــق باتفاقيـــات 
جنيف بما يتعلـــق بحرية العبادة بمنعها 
المؤمنين من الوصول إلى أماكن عبادتهم 

بحجج وذرائع واهية".
وأضاف أنه يجب على "إســـرائيل" حسب 
القانون الدولي اإلنساني أن تسهل وصول 
المؤمنين إلى بيوت العبادة، مؤكدا على حق 
المسيحيين الفلســـطينيين في ممارسة 
عباداتهم كباقي الشـــعوب اســـتنادا إلى 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان لســـنة 

.1٩٤8
من جهته، أكد رئيس أســـاقفة سبسطية 
للـــروم األرثوذكس المطـــران عطا الله حنا 
أن اإلجراء اإلســـرائيلي بحق مسيحيي غزة 

"مرفوض ومستنكر جملًة وتفصيال".
وقـــال حنا في بيـــان "أعربنا فـــي أكثر من 
مناسبة عن تحفظنا على مسألة التصاريح 

التي تعطى للمسيحيين والمسلمين في 
أعيادهـــم لكي يتمكنوا مـــن الوصول إلى 

األماكن المقدسة".
وأضـــاف أن "مدينة القدس من المفترض 
أن تكـــون مفتوحـــة لكافة أبناء الشـــعب 
الفلســـطيني، وأن يتمكنوا مـــن الوصول 

إليها في األعياد وغيرها".
وشـــدد حنا على أنـــه "ال يجـــوز أن توصد 
أبواب القدس وبيت لحم أمام أبناء الشعب 
الفلســـطيني، ومنع مســـيحيي غزة يبرز 
الوجه العنصري لالحتالل الذي يستهدفنا 
كأبناء للشعب الواحد وال يستثنى أحًدا من 

ذلك".
وطالـــب المطـــران حنـــا بإنهـــاء الحصار 
اإلســـرائيلي الظالم عن قطـــاع غزة "حتى 
ينعم السكان بحرية التنقل من مكان إلى 

آخر".
وتفرض "إســـرائيل" حصارا مشـــددا على 
قطاع غزة، منذ العام ٢٠٠٧، ويتضمن ذلك 
قيودا مشـــددة على حركة األفراد من وإلى 

القطاع.

عيسى: القرار »إجراء عنصري«

مسيحيو غزة محرومون من زيارة األماكن المقدسة بالضفة والقدس بقرار »إسرائيلي«
غزة/ اال�ستقالل:

ت�سب��ب ق��رار �سلط��ات االحت��الل االإ�سرائيل��ي املفاجئ مبنع 
امل�سيحي��ن يف قط��اع غ��زة م��ن زي��ارة االأماك��ن املقد�س��ة يف 

ال�سفة الغربية و�سرق القد�س املحتلة خالل احتفاالت عيد 
امليالد املجيد بخيبة اأم��ل واإحباط كبريين لديهم. و�سمحت 
»اإ�سرائي��ل« العام املا�سي لنحو 500 م�سيحي من غزة بال�سفر 

اإىل القد�س وبيت حلم خالل مو�سم عطالت عيد امليالد لكنها 
اأعلن��ت هذا العام اأنه �سيتم املنع ب�س��كل كلي. وانعك�س القرار 

باأجواء حزن وغ�سب داخل الكني�سة االأرثوذك�سية يف غزة.

 جنين/ االستقالل:
دخل األسير عبد الرحمن ناجي وحش برغيش من مخيم جنين، السبت، عامه 

الـ1٣ في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأفاد مدير نادي األسير في جنين منتصر سمور، بأن األسير برغيش محكوم 
بالســــجن لمدة 18 عاما، مشــــيرا الى أنه تعرض خالل فتــــرة اعتقاله للعزل 

االنفرادي والحرمان من الزيارة.

األسير برغيش من مخيم جنين 
يدخل عامه الـ13 في األسر
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مـــرة اخرى عادت حركة الجهاد االســـالمي لتقـــدم برهان جديد على متانـــة عالقتها مع حركة 
المقاومة االســـالمية حماس, بعد ان حاول بعض المشككين اشـــاعة االكاذيب واالفتراءات عن 
تباين المواقف واختالف اآلراء ووجهات النظر  بين حماس والجهاد االسالمي, وظن انه يستطيع 
تغذية هذه الحالة »الموهومة« وزيادة الهوة بين الطرفين, دون ان يدرك حقيقة العالقة بين اكبر 
فصيلين سياسيين وعسكريين مقاومين على الساحة الفلسطينية,  فبعد لقاءي القاهرة اللذين 
جمعا بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد اسماعيل هنية, واالمين العام لحركة 
الجهاد االسالمي القائد زياد النخالة, والذي اجاب على الكثير من التساؤالت وفند كل االكاذيب 
واالفتراءات, قدمت حركة الجهاد االســـالمي تهنئة الواجب لحركة حماس في ذكرى انطالقتها 
المجيدة 32, هذه التهنئة كانت بمثابة رسالة تجيب مرة اخرى على ادعاءات مروجي الشائعات 
واالكاذيب, فحماس والجهاد االســـالمي خرجا من نبع واحد, ويصبـــان في هدف واحد هو زوال 
االحتالل الصهيوني عن ارضنا الفلســـطينية المغتصبة بكل الطـــرق الممكنة, وبكل الخيارات 

المتاحة ووحدة الهدف تعني »الشراكة«. 
حركة الجهاد اإلســـالمي قالت في بيانها الصحفي، أن حركة حماس كانت وال زالت نبراســـًا في 
الجهاد والمقاومة، وقدمت خيرة رجالها وقادتها وأبناءها خالل مسيرة طويلة من الثبات والصمود، 
وســـتبقى هذه الحركة شريكًا أساسيًا في خندق المقاومة ومواجهة المؤامرات التي تستهدف 
القضية الفلســـطينية, فهل هذا الكالم يحتاج الى شرح وتفصيل, ام انه يعبر وبشكل واضح ال 
يقبل اللبس او االجتهاد والتأويل عن عمق العالقة بين الحركتين, ثم  أكدت الحركة على وحدة 
الصف في مواجهة االحتالل، وعلى الشراكة االستراتيجية في مشروع المقاومة والجهاد. وقالت: 
»نعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شـــعبنا وشهداءنا وأسرانا وجرحانا وأبناء أمتنا جميعا، أال 
نحيد عن طريق الجهاد حتى العودة والتحرير بإذن الله«, والشراكة االستراتيجية تعني التوافق 
في كل القضايا والعناوين الهامة للقضية الفلسطينية والتي تمثل ثوابت الشعب الفلسطيني 
وخياراته الوطنية, وتمضي الحركة في تصريحها الصحفي لتؤكد ليس بلسانها فقط, بل بلسان 
قيادة حركة حماس بمعاهدة الشـــعب الفلسطيني والشهداء واالسرى والجرحى االستمرار في 

طريق الجهاد والمقاومة حتى تحقيق اهداف شعبنا.
وختمت حركة الجهاد االســـالمي في فلسطين بيانها بالقول: »سنواصل العمل مع أشقائنا في 
حركة حماس إلى جانب كل القوى الوطنية من أجل حماية القضية الفلسطينية والتصدي لكل 
مخططات العدو ولكل الصفقات المشـــبوهة ولمشـــاريع التطبيع والتصفية«, فحددت الحركة 
مساراتها ومهامها في المرحلة المقبلة بالتوافق مع حماس من اجل حماية القضية الفلسطينية, 
والتصدي لكل مخططات االحتالل ولكل الصفقات المشـــبوهة, ولمشـــاريع التصفية للقضية 
الفلسطينية والتطبيع مع االحتالل, وهذه محددات اجمعت عليها حركة حماس وبقية الفصائل 
الفلســـطينية, وتصب في عمق المواقف السياسية التي خرج رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس الســـيد اســـماعيل هنية في جولة خارجية من اجلهما, وألجل تجنيد العديد من الدول 
العربية واالســـالمية لنصرة القضية الفلسطينية, في الوقت الذي تحاول فيه »اسرائيل«  فرض 
سياسة االمر الواقع على الفلســـطينيين, واستغالل االنحياز االمريكي السافر لها, لخلق وقائع 
جديدة على االرض تهدف لتهويد القدس والخليل, والسيطرة على االغوار, وتوسيع االستيطان, 

وهذه تحديات خطيرة تحتاج لجهد وعمل من نوع خاص.
في ذكرى انطالقتها الثانية والثالثين المجيدة نتقدم بالتهنئة لحركة حماس, وان تبقى دائما 
حاملـــة لواء الجهاد والمقاومة, مع الجهاد االســـالمي وكل الفصائل الفلســـطينية, ونحن دائما 
نراهن على حالة الوعي من اجل وحدتنا وتماسكنا, ومن يراهن على فرقتنا ال شك انه خاسر, فما 
يجمعنا اكبر بكثبر مما يفرقنا, ان طريق الوحدة الذي نمضي فيه, هو الضمانة الحقيقية لقدرتنا 

على مواجهة االعداء وصالبة مواقنا تجاهه.     

الجهاد يحتفي بانطالقة حماس 

رأي

انتج تلفزيون فلســـطين عمال فنيًا إبداعيًا أطلق عليه 
اســـم )مالك الســـالم(، تجلت فيه العبقريـــة الفنية 
الفلسطينية الجّبارة، وانجلت فيه األلمعية الشعرية 
الوطنية المدرارة، فأسفرت عن أوبريت )مالك السالم(، 
 الزمن العربي الجميل، وُيسمُع 

ُ
ُيشـــمُّ في كلماتِه عبق

فـــي ألحانِه ترانيُم أيـــام الفن األصيـــل، وُيحُس من 
طريقـــِة أدائِه عـــودُة عصر االســـتبداد الجليل. ذلك 
الزمن الجميل الذي كانت فيه الشعوب العربية وّفيًة 
لزعمائها، ومخلصة لقادتهـــا، ومحبة لملوكها، حتى 
لو جلدوا ظهورها، وقهروا إرادتهـــا، ونهبوا ثرواتها. 
وتلك األيام السعيدة التي كان شعراء ومطربو العرب 
يصدحون ليل نهار بما لذ وطاب من أناشيد التمجيد 
لصناع النصر المجيد، وأغاني التحميد ألنعُم أصحاب 
ر عن قيّم  الجاللة والفخامـــة العبيد. وذلك كلـــه ُيعبُّ
الوالء والفداء، ومعاني االحتفاء والفناء، وقد يكون أحد 
أنواع البلية والبالء. هذا النجاح في العمل الفني الرائع 
المبـــدع )مالك الســـالم( أخرج أضغان أعـــداء النجاح 
والصالح أصدقاء الفشـــل والطـــالح، فطفقوا يرمونه 
بطوب الحقد وحجارة الحســـد، وشـــرعوا يرشـــقونه 
بســـهام الشـــحناء ورماح البغضاء، ال لشيء إاّل ألنهم 
فاشلون ال يعرفون من أين تؤكل الكتف، وفضاًل  عن 
ذلك عاجزون عن التمّلق والتشـــقلب. وهذا أكبر دليل 
علـــى عظمة األوبريـــت الكبير، وهذا مـــا أكده الكاتب 
الكبيـــر مصطفى أمين بقولـــه »إذا قمت بعمٍل ناجح، 
وبدأ النـــاس يرمونك بالطوب، فاعلم أنك وصلت بالط 
المجـــد، وأن المدفعية ال ُتطلق في وجهك بل احتفاء 
بقدومك«. ولذلك بدأت االنتقادات الســـخيفة تنهال 
مـــن كل صوب وحدب على االوبريـــت، كجلمود صخر 

حطه السيل من عل.
من هذه السهام المســـمومة واالنتقادات المذمومة 
ألوبريـــت )مالك الســـالم( الدخول من بـــاب التكلفة 
المالية الكبيرة إلنتاج األوبريـــت رغم األزمة المالية - 
رغـــم أن الوزير دّبر حاله - زاعمين أن ذوي الشـــهداء 
واألســـرى والجرحـــى المقطوعة رواتبهـــم أولى بهذا 
المال، في محاولة إلثارة الشـــبهات وتأجيج النعرات 
فـــي زعـــم باطل من جـــذوره، فقـــد اختار الشـــهداء 
واألســـرى والجرحى طريق النضـــال الوطني بمحض 
إرادتهم الُحرة، ولم يجبرهـــم الوزير على هذا العمل 
الوطني المشبوه، واختار غيرهم من أولي األمر وعلية 
القـــوم ونخبة المجتمع – وهم األكثـــر ذكاء وفطنة - 

طريـــق جني ثمـــار نضالهم، وفق نظريـــة »البندقية 
تزرع والسياســـة تحصد«، فها هـــم المناضلون زرعوا 
فأكلوا على رؤوســـهم، والسياســـيون حصدوا فأكلوا 
في بطونهم، فأرجو ســـحب هذا النقـــد من التداول، 
فالزعـــم أن منتجـــي األوبريت اســـتغلوا المال العام 
للتقّرب مـــن الرئيس كذب بـــواح وتوزيع لالتهامات 
ســـداح مداح. ومن هذه االنتقـــادات المذؤومة، ذات 
الرائحة المشـــؤومة، أن األوبريـــت ُتمّجد بطل )مالك 
السالم( بشـــيء مفقود، إضافة إلى ذلك غير موجود، 
فأين السالم في أرض السالم؟!، ثم أين السالم الذي ال 
يشعر به المعارضون في السجون، الذين يتعّرضون 
لســـوء المعاملـــة والتعذيب حســـب تقارير منظمة 
)هيومن رايتـــس ووتش( المشـــبوهة. والحقيقة أن 
اعتقال معارضي الســـالم هو أكبر خدمة للسالم، وأن 
أعداء الســـالم األشـــرار ليس لهم إاّل النار والشـــنار. 
ومنها أن األوبريت يمدح البطل بصفاِت ليســـت فيه، 
وســـماٍت لم ُيســـمع أنها خرجت من فيه، وهي حمل 
الرصاص وبعثـــرة أرتال العدو العســـكرية، فمبالغة 
الشـــاعر تكون بصفـــات موجودة وســـمات معهودة 
بالممـــدوح، وال يكـــون المدح بشـــيء مفقـــود وغير 
موجـــود، والحقيقة أن المنتقدين لعبـــوا لعبًة أمنية 
مكشـــوفة مارســـها )العصافير( في أقبية التحقيق، 
مضمونها اســـتفزاز المعتقلين بنفي الوطنية عنهم 
ثم اتهامهم بالعمالة، ليقوموا بكشـــف المستور مما 
عملوه ولم يكشـــفوه للمحققين الصهاينة، فيقعوا 

في الفخ، ثم ال ينفعهم قول )أخ(.
أوبريت )مـــالك الســـالم( رغم كل هـــذه االنتقادات 
المغرضة يشـــتمل على كل مقّومات األوبريت الفنية 
وغيـــر الفنية، ويزيـــد عليها الروح الوطنيـــة ، بعيدًا 
عن االبتـــذال واالنتهازية، أو االمتهـــان والوصولية. 
فمعنـــى اوبريت فـــي معجم المعانـــي الجامع هو: » 
مســـرحية غنائية قصيرة تشـــتمل عادة على حبكة 
عاطفيـــة نهايتها ســـعيدة »، وهو فـــن يدمج بين 
المســـرح والغناء والموســـيقى، ورغـــم غياب عنصر 
الحـــوار الغنائي الواضح في االوبريـــت إال أن  ذلك ال 
يمنع إضافته إلى أشهر االوبريتات العربية المصرية 
مثل أوبريـــت )الليلة الكبيرة(، وأوبريت )الوطن األكبر( 
وأوبريـــت )الحلم العربي(. فالحبكة العاطفية الوطنية 
والفياضـــة موجودة فـــي كل ثنايا كلمـــات األوبريت 
وأداء المنشدين وجمود الكورال خلف الموسيقيين، 

والحبكـــة خلطت بين المأســـاة والملهـــاة، في بوتقٍة 
واحـــدة، أخرجت صورة جمالية رائعة من صورها رؤية 
مأســـاة األعداء وهم يســـقطون مع وعدهم السراب، 
وملهاة الشـــعب وهو يرى البطل يبطح األعداء أرضًا، 
وُيجنـــّدُل الخصوم فتـــكًا. والنهاية الســـعيدة في 
المشـــهد األخيـــر فمنظر البطـــل وهو ُيبعّثـــر أرتال 
)العدا(، وُيجّرد أنياب ومخالب الطغاة، ليس بالرصاص 
أو الصواريـــخ العبثية )الهبلة(، بل بالحنكة المتّوقدة، 
والحكمـــة المتّوهجـــة، والُمســـكِة )العقـــل الراجح( 

المتأججة، فكانت إبداع على إبداع.
أوبريت )مالك الســـالم( عنوان الفـــن األصيل الراقي، 
والطـــرب األثيل الســـامي، وابـــداع انطلـــق من زمن 
العمالقة الكبار؛ بل تجاوزهم في فن التفخيم، وأصول 
التعظيم، وقواعد التضخيم، فالشاعر العراقي الكبير 
محمد الجواهري مدح ســـيده جاللة الملك الحســـين 
الهاشـــمي المفدى في قصيـــدة )الملك األجل( التي 
مطلعها » يا ســـيدي أســـعف فمي...«، ولم يزد فيها 
اســـتخدام كلمة )يا ســـيدي( عن ثالث مـــرات، بينما 
شـــاعرنا الكبير كررها أربع عشـــرة مـــرة، والتكرار هنا 
هدفه إظهار االحترام والتقدير، وُأريد به )التســـحيج 
والتدهيـــن(. بل أن الشـــاعر المصـــري الكبير صالح 
جاهين عندما أراد أن يمدح الرئيس جمال عبدالناصر 
في ُأغنية )ناصـــر يا حرية( التـــي مطلعها »ناصر يا 
حريـــة يا وطنية يـــا روح األمة العربية« ناداه باســـمه 
الُمجرد بل جزء منه )ناصر(، بدون اســـتخدام كلمة )يا 
ســـيدي(، وهذا نوع من عدم االحترام للقادة والزعماء 
فطن إليه شاعرنا فكررها أربع عشرة مرة منعًا للشبهة 

ودرءًا للريبة.
مسك الكالم في الختام، أن ســـهام الناقدين كثيرة 
وفـــوق ذلك غزيرة، ال تتســـع مســـاحة المقـــال بالرد 
عليها في هـــذا المقام، وأخذنا أمثلـــة منها لتقوية 
إيمان ضعاف النفوس بوطنهـــم وقادتهم وفنهم، 
وتركنا معظمها بعد أن تأكدنا بأنها ليست أكثر من 
ُترهـــات وتفاهات انتجتها عقـــوٍل مريضة، ونفوٍس 
عليلة، وشخوص ســـقيمة... ليس لها عمل إاّل إحباط 
الناجحين، وتثبيط المجتهدين، والطعن في إنجازات 
المبدعين. وال يعجبهـــا العجب وال الصيام في رجب، 
خاصة إذا كانت تلك االنجازات لوجه الشعب والوطن، 
وليست لوجه الســـلطان والوثن. ونابعة من اإلخالص 

والوفاء وليس النفاق والرياء.

أوبريت »مالك السالم« 
إبداع من الزمن الجميل

بقلم د. وليد القططي 

لعل مؤشـــرات تدهور العالقة بين األردن واسرائيل، تحتاج الى الكثير من 
التدقيق والبحث عن اشكالية هذه العالقة اساسًا،  خاصة ان ترتيب االوراق 
في المنطقة عقب التطورات الجيوسياســـية، يفـــرض نمطًا من التعاطي 
السياسي المدروس بدقة، بين كل التحالفات القديمة وبلورتها من جديد، 
بالنظر إلى التوقيت الحســـاس الذي تمر به المنطقـــة. وبصرف النظر عن 
ارتفاع منســـوب التوتر بين عمان وتل ابيـــب، إال أن الوقائع تأخذنا بعيدًا 
عـــن أي توتر بين البلديـــن، ولكن ال بد من التطرق بجزئيات بســـيطة، إلى 
تصعيد الخالفات لكن ضمن تكتيك االصدقاء، إلسقاط هذه التوترات على 
العالقة االستراتيجية بين األردن واسرائيل، ووضعها في بوتقة التطورات 
الشرق أوســـطية. ُيمكن تأطير العالقة بين اسرائيل واألردن بأبعاد ثالثة، 
أمنية ودبلوماســـية واقتصادية، وقد سعت األردن إلى المحافظة على هذه 
االبعاد، وكذا اســـرائيل، حيث أن العالقة المتوازنة استمرت بعد معاهدة 
السالم بين البلدين، لكن مع وصول بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الوزراء في 
اسرائيل، بدأت تشـــهد العالقات بين البلدين توترات لكنها ضمن االطار 
السياسي، ففي الوقت الذي ســـعت فيه اسرائيل لتقوية التعاون االمني 
واالقتصادي مع االردن، كانت عمان تطالب على الدوام، بتسوية سلمية مع 

الفلسطينيين، انطالقًا من المصالح السيادية بين االردن وفلسطين، ورغم 
ذلك، فقد حافظت العالقة بين البلدين على رونقها االمني واالستراتيجي 
واالقتصادي، نظرًا لحجم المصالح والفوائد المشـــتركة والمنافع المتبادلة 
بيـــن الطرفين، خاصة في ظـــل التهديدات االمنية التي تشـــهدها دول 

االقليم.
في جانـــب أخر، وعطفـــًا على التقارير التـــي تحدثت بُمجملهـــا عن توتر 
العالقـــات األردنية االســـرائيلية، جاء “عوفر زالزبـــرغ” كبير المحللين في 
مجموعة األزمات الدولية، لُيضفـــي نوعًا من اللغط المتعمد على العالقات 
االســـرائيلية االردنية، ُبغية تعتيم المشـــهد الحقيقـــي لهذه العالقات 
العميقـــة بين البلدين، ووفقًا لزالزبرغ، الذي نشـــر سلســـلة تغريدات على 
حســـابه على موقع “تويتر”، للحديث عن العالقات األردنية اإلســـرائيلية 
فـــإن التراجع بلـــغ درجة عدم اســـتقبال العاهل األردني، الملـــك عبد الله 
الثاني، اتصاالت هاتفية من رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وتتضمـــن تغريدات زالزبرغ، التي عّبر في جزء منها عن رأيه واســـتند في 
الجزء الثاني منها إلى مالحظات أوردها رئيس جهاز “الموســـاد” السابق 
إفرايـــم هاليفي”، الـــذي قاد المفاوضات اإلســـرائيلية – األردنية في عام 

1994، خالل مداخلته في مؤتمر شـــارك فـــي تنظيمه معهد أبحاث األمن 
القومي اإلسرائيلي وخصص للحديث عن العالقات األردنية اإلسرائيلية، 8 

مؤشرات رئيسية تدلل على تردي العالقات وتفسر أسباب ذلك.
وترتبط المؤشـــرات بتصريحـــات نتنياهو األخيرة حول ضـــم غور األردن، 
وإيقاف تنفيذ مشروع قناة البحرين، وعدم تجديد اتفاقية تأجير منطقتي 
الباقورة والغمر، وتجاوز صالحيات األردن باإلشـــراف على إدارة المقدسات 
فـــي القـــدس المحتلة، وتطـــور العالقات الســـعودية اإلســـرائيلية على 
حســـاب األردن، وإدارة الواليات المتحدة ظهرهـــا لألردن، واعتبار الحكومة 
اإلســـرائيلية حفاظ عّمان على العالقة مع تل أبيب أمرًا مسلمًا به، وتجاهل 
خطة اإلمالءات األميركية لتصفية القضية الفلســـطينية المعروفة إعالميًا 

بـ”صفقة القرن” لألردن.
من الواضح أن المشـــهد الســـابق ُيمثل مســـرحية سياســـية بامتياز، فلو 
نظرنـــا إلى ُجزئية غاية فـــي األهمية، تؤكد وبما ال يدع مجااًل للشـــك، بأن 
العالقات االســـرائيلية األردنية، ال زالت عميقة ويتم التنسيق بين اجهزة 
البلدين على أعلى المســـتويات، فحين تقوم الطائرات االسرائيلية بالمرور 
باألجواء االردنية، لقصف المواقع السورية، فهذا يعني أن ال خالف حقيقيًا 

وجوهريًا بين البلدين، كما أن التنســـيق االستخباراتي إبان ما ُسمي بغرفة 
الموك، التي كانت ُتدير العمليات االرهابية في ســـوريا، والتي ضمت كبار 
الضبـــاط اإلســـرائيليين واالردنيين، فضال عن ضباط ُكثـــر من غالبية دول 

محور العدوان على سوريا.
وبالتالـــي، لـــو نظرنا إلى الواقـــع االردني وحجـــم الترهل االقتصـــادي، الذي 
انعكس على معيشـــة المواطـــن االردني، والحركات االحتجاجية المســـتمرة 
المطالبة باإلصالحات، وتحســـين االجور والعمل على محاربة الفساد، وانصاف 
االكاديميين االردنيين وتوظيفهم بما يتناسب وتحصيلهم العلمي، إضافة 
إلى أن اتفاقية السالم مع اســـرائيل، غير مقبولة شعبيًا. كل هذه المعطيات 
تفرض نوعًا من المناورة السياســـية، التي تكون بمثابة تفريغ لضغط الشارع 
االردنـــي على حكومته، كما أن الشـــعب االردني ضاق ذرعـــًا بأن يكون االردن 
ضمانـــة ألمن اســـرائيل، فضاًل عن االســـتهتار االســـرائيلي بمصالح األردن. 
فـــي النتيجة، يمكننا القول بأن أي تصعيد مدروس للخالفات بين اســـرائيل 
واألردن، انما هو مســـرحية سياســـية لذر الرماد في العيون، خاصة أن صفقة 
القرن باتت قاب قوســـين أو أدنـــى، ولألردن دور غاية فـــي االهمية في هذه 

الصفقة. فأي هوة بين البلدين لن ترقى لتدهور استراتيجي في العالقات.

الدكتور حسن مرهجالعالقات األردنية اإلسرائيلية.. تدهور استراتيجي أم تكتيك؟!
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أعلن أنا المواطن/ ادم عبد الهادي موسى العرعير....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801578832  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطـــن/ وســـيلة ابـــو زيـــد عبـــد الحميد 
المجايدة....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمـــل رقـــم 932625866  فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد ابراهيم حسن الحاطي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
967426622  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /عبدالله ابراهيم خليل الحوم........ /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400598835

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رانيه فايز سعيد كتوع....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800043143  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبيد مضيوف حمدان شعت....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   923245112

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
قال وزير العمل نصري أبــــو جيش ان عدد الداخلين 
الجــــدد الى ســــوق العمل يتجاوز 40 ألف شــــخص 
سنويًا، في حين ال يوفر االقتصاد الفلسطيني سوى 

8 آالف فرصة عمل.
وكان أبــــو جيــــش يتحدث خــــالل اجتماع بــــرام الله 
لمجموعــــة العمل القطاعية لقطــــاع العمل برام الله، 
بمشــــاركة موظفين من مكتب الممثليــــة األلمانية، 
وممثليــــن عــــن وكالة التعــــاون األلمانــــي، واالتحاد 
األوروبي، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، وبنك 
التنميــــة االلمانــــي، ومكتب رئيس الــــوزراء، وبعض 
الوزارات، ومؤسسات المجتمع المدني، واتحاد الغرف 

التجارية.
وقال ابـــو جيش »نواجه خلاًل في حوكمة التدريب 
المهنـــي والتقنـــي، مـــا اســـتدعى الحكومة الى 
تشكيل هيئة للتدريب والتعليم المهني بهدف 
دعم تطويـــره، وتضم هذه الهيئـــة مجموعة من 
الـــوزارات ذات العالقة والعمـــال والقطاع الخاص 
ومجموعة من الخبراء، والتي بدورها ستكّون جسمًا 
مسؤواًل عن رسم السياســـات وإدارة هذا القطاع، 
وبحـــث موضوع التمويل، كما ســـتعمل على دمج 

التعليم المهني باألكاديمي«.
وأشــــار الى أهميــــة الدعــــم الفني وضــــرورة توفير 
الشــــركاء للدعم المالي، خصوصــــا لمراكز التدريب 
المهني، حيث ال تتجاوز قدرتها االستيعابية لها 4 

آالف متدرب، وال تساعد بنيتها التحتية على احداث 
التطوير المطلوب.

واكــــد أهمية خطــــة العمل بالعناقيــــد التي تبنتها 
الحكومة، وهدفها االنفكاك عــــن اقتصاد االحتالل، 

والتي تم توزيعها جغرافيًا حســــب المناخ ومعايير 
األخــــرى، الى عناقيــــد صناعية، وزراعية، وســــياحية 
وغيرها، وبدأ تنفيذها باطــــالق العنقود الزراعي في 
محافظة قلقيلية، والذي يشــــمل 3000 فرصة عمل 
ثابتة ومؤقتة، باإلضافــــة الى العنقود الصناعي، في 
كل من جنين ونابلس والخليل، والذي سيولد 8000 

فرصة عمل جديدة.
واضاف: بشــــكل عــــام؛ فــــإن جميع هــــذه العناقيد 
تهدف الى خلق فرص عمل تلبي احتياجات السوق 
الفلسطينية، التي تعاني من عدد كبير ومتزايد من 
الباحثين عن العمل ســــنويًا يصل الى 40 الف باحث 
وباحثة، في حين ال تستطيع السوق المحلية أن توفر 

أكثر من 8 آالف فرصة عمل.
ولفت ابو جيــــش الى إعادة النظر في اســــتراتيجية 
التشــــغيل، ودراسة كافة االســــتراتيجيات السابقة 
منذ العام 2010 حتى اآلن، من قبل خبراء مختصين، 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومختلف الشركاء 
االســــتراتيجيين، بهدف وضع خطة تشغيل خاصة 
بفلسطين، وتكوين مظلة موحدة للتشغيل، والعمل 
بجد للحد من البطالة التي تصل الى %50 في كل من 

الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وزير العمل: 40 ألفًا يدخلون سوق العمل سنويًا يتنافسون على 8 آالف وظيفة

رام الله/ االسقتالل:
أكـــد النائب جمال الخضـــري، رئيس اللجنة 
الشـــعبية لمواجهـــة الحصـــار، أن تصويت 
الجمعيـــة العامة لألمم المتحـــدة النهائي، 
باألغلبية الســـاحقة على قـــرار تمديد والية 
عمل )أونروا( لثالثة ســـنوات ُجدد، يكتسب 

أهمية كبيرة.
وشدد الخضري في تصريح صحفي ، على أن 
أهميـــة القرار، كونه يأتـــي في ظل تحديات 
كبيرة، واجهت هـــذا التجديد على مدار عام؛ 
لمحاولة تقويض )أونروا( وإضعاف دورها في 

خدمة الالجئين الفلسطينيين.

وأكـــد أن التصويت في ظـــل تحديات كبيرة 
وبأغلبيـــة ســـاحقة، هو إنجـــاز كبير يتحقق 
لفلسطين في المحافل الدولية، مشددًا على 
ضرورة ترجمة هذا التضامن واقعًا عمليًا في 
وجه مخططات االســـتيطان، والضم والحصار 
والجدار والتهويد، وصواًل إلنهاء االحتالل عن 
أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس.
وطالب الخضري بإســـناد هذا القرار بشـــبكة 
أمان مالية الســـتمرار خدمات )أونروا(، مشيرًا 
إلـــى أن )أونروا( في غـــزة وحدها فقط ترعى 
أكثر مـــن مليـــون الجئي فلســـطيني، فيما 

ترعى 5 ماليين في فلسطين وسوريا ولبنان 
واألردن.

وأشـــار إلـــى أن التصويت، أفشـــل محاوالت 
وجهود حثيثة كانت تبذل إللغاء التفويض، 
ومحاولة تقليل الخدمات »الصحية واإلغاثية 
لماليين  واالجتماعية  والتعليمة  واإلنسانية 

الالجئين داخل فلسطين وخارجها«.
وشـــكر الخضري الـــدول التـــي صوتت 
لصالـــح القرار، داعيًا الى مزيد من العمل؛ 
لدعم وإسناد شـــعبنا الفلسطيني، حتى 
يصـــل إلـــى إقامـــة دولته المســـتقلة، 

وعاصمتها القدس.

نيويورك / االستقالل:
جــــدد األمين العــــام لألمــــم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريش دعوته للمجتمع الدولي لتقديم الدعم 
المالي الكافي لمنظمة غوث وتشــــغيل الالجئين 
الفلســــطينيين »أونروا« حتى تفــــي بالتزاماتها 

وخدماتها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث 
باســــم األمين العام فرحان حق ، فــــي مقر األمم 

المتحدة بمدينة نيويورك.
ويوم الجمعــــة، اعتمدت الجمعيــــة العامة لألمم 
المتحــــدة بأغلبية ســــاحقة، قــــراًرا بتمديد والية 

»أونروا« حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023.
وصّوت لصالح القرار 170 مقابل اعتراض إسرائيل 
والواليات المتحدة وامتناع 7 دول عن التصويت.

وقال فرحان حق: »يواصل األمين العم حث الدول 
األعضاء على تقديم الدعم لألونروا من أجل ضمان 

استمرار تفويضها وتمويلها بشكل كامل«.
وأضاف: »كافحنا مؤخرا من أجل أن تواصل األونروا 
التزاماتهــــا وخدماتهــــا التي تقدمهــــا لالجئين 
الفلســــطينيين، ومســــتمرون فــــي ذلــــك خاصة 
وأن هنــــاك حاجة لتقديم الدعــــم الكامل للوكالة 

األممية من كافة الدول األعضاء«.

وتصاعــــدت حدة األزمة الماليــــة للوكالة األممية، 
التي تقــــدم خدماتها ألزيد من 5.3 ماليين الجئ 
في فلســــطين واألردن ولبنان وسوريا، بعد وقف 
الواليــــات المتحدة دعمهــــا الســــنوي المقدر بـ 
360 مليــــون دوالر، منذ 2018؛ بدعوى معارضتها 
لطريقة عمــــل الوكالــــة، التي تواجــــه انتقادات 

إسرائيلية.
وتأسست »أونروا« بقرار من الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية 
لالجئين الفلســــطينيين إلى أن يتم التوصل إلى 

حل عادل لقضيتهم.

غوتيريش يدعو لزيادة الدعم المالي لـ »أونروا«

القدس المحتلة/ االستقالل:
تبدأ إســـرائيل اعتبارا من مطلع العام المقبل، بتوحيد شـــكل علب الســـجائر 

المباعة في السوق المحلية.
وينص القرار الجديد أن جميع علب الدخان ســـتكون بشـــكل موحد، وتحمل 
نفس الشكل ونفس اللون واسم العالمة التجارية سيكتب بخط صغير أسفل 

العلبة.
وينـــص القرار المرتقـــب كذلك، على منع عـــرض علب الســـجائر في أماكن 

مكشوفة ألنظار المستهلكين.

قانون اسرائيلي بشأن علب 
السجائر يبدأ تطبيقه مطلع 2020

الخضري ُيطالب بإسناد قرار التصويت 
لتمديد عمل )أونروا( بشبكة أمان مالية

االستقالل/ وكاالت:
صعدت عقود النفط اآلجلة في تعامالتها يوم أمس، ألعلى مســـتوى خالل نحو ثالثة أشـــهر، 
مدفوعة بتقارير عن توصل الواليات المتحدة والصين التفاق تجاري مبدئيا، في انتظار موافقة 

الرئيس دونالد ترمب.
و ذكـــرت قنـــاة )CNBC(، عن ثالثة مصـــادر مقربة من المحادثات، دون ذكر أســـماء، إن ترمب 
التقى مع كبار المستشارين بشأن التجارة مع الصين الخميس لبحث ما إذا كان سيؤجل الجولة 

القادمة من الرسوم الجمركية بنسبة 15 بالمئة، المقرر سريانها اليوم األحد.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ، اســـتمرار نمو المخزونات العالمية من النفط الخام خالل الربع 

األول 2020، على الرغم من االتفاق الجديد لتحالف )أوبك+(.
وقالت الوكالة في تقريرها الشـــهري أمس إنه »على الرغـــم من القيود اإلضافية إلنتاج النفط 
مـــن جانب )أوبك+( والتخفيض في توقعاتنا لنمو المعروض من خارج أوبك لعام 2020، إال أن 

المخزونات العالمية قد ترتفع بمقدار 700 ألف برميل يوميا، في الربع األول 2020«.

أسعار النفط تصعد ألعلى 
مستوى خالل ثالثة أشهر
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أعلن أنا المواطن/  سليمان محمود خليل الشواف....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   909722654

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/تحرير جهاد فؤاد دار مصطفى....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804588317   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود داود كامل العشي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802291252  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ابتسام سامي جميل شاهين....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803693423  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سهيال محمد عبد الهادي شاهين....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
957056153  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

واشنطن / االستقالل:
منــــح الكونغــــرس مهلــــة شــــهر 
للمخابــــرات األمريكية لإلعالن فيما 
إذا كان ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان مسؤوالاً عن جريمة قتل 

الصحفي جمال خاشقجي أم ال.
الميزانية  فــــي مشــــروع  جاء ذلك 
باسم  المعروفة  السنوية  الدفاعية 
الوطني"،  الدفاع  "قانون صالحيات 
الذي مرره مجلس النواب األمريكي.

ووفــــق اإلعــــالم األمريكــــي، فــــإن 
جاريد كوشــــنر صهر ومستشــــار 
الرئيــــس األمريكــــي دونالد ترمب 
قــــام بمفاوضــــات مع أعضــــاء من 
الكونغــــرس، نيابــــة عــــن البيــــت 
ُتحّمــــل  بنــــود  لحــــذف  األبيــــض 
مقتل  مسؤولية  السعودية  اإلدارة 
خاشــــقجي وحرب اليمــــن لكن تم 
اإلبقاء على تلك البنود في النسخة 

األخيرة من مشروع الميزانية.
وأكــــد النائــــب الديمقراطــــي توم 
لصحيفة  تصريح  في  مالينوسكي 
ذي غارديــــان أن تقارير المخابرات 
األمريكيــــة ُتحّمــــل بــــن ســــلمان 

قتل خاشقجي  مســــؤولية جريمة 
بشــــكل من األشــــكال، وذكر أنهم 
االســــتخبارات  مــــن مدير  يطلبون 
القومية، إجابة واضحة بهذا الشأن.

ا لو مارس  وأردف "لن يكون مفاجئاً
البيت األبيــــض الضغط على مدير 
ليقــــدم  القوميــــة  االســــتخبارات 

نتيجة مختلفة".

أن يصادق مجلس  المنتظــــر  ومن 
الميزانية  مشــــروع  على  الشــــيوخ 
المقبل، ويرسل  الدفاعية، األسبوع 
إلى الرئيس دونالد ترمب من أجل 

التوقيع عليه.
األول  أكتوبــــر/ تشــــرين  وفــــي 2 
داخــــل  خاشــــقجي  قتــــل   ،2018
قنصلية بالده بمدينة إســــطنبول، 

وباتــــت القضيــــة من بيــــن األبرز 
واألكثر تداوال في األجندة الدولية 

منذ ذلك الحين.
وقالت وكالــــة المخابرات المركزية 
إنها  األمريكية وحكومــــات غربية، 
تعتقد أن ولي العهد الســــعودي 
أمــــر بقتل  بــــن ســــلمان،  محمــــد 

خاشقجي. ونفى بن سلمان ذلك.

الكونغرس يمهل »CIA« شهًرا لكشف قتلة خاشقجي

بروكسل/ االستقالل:
تقمص األمين العام لحلف شمال األطلسي )ناتو( ينس ستولتنبرغ 
دور النادل، وقـــدم الطعام للموظفين في مقر الحلف ببروكســـل، 
بعدما ألقى كلمة بمناســـبة احتفالية الذكرى الســـبعين لتأسيس 
المنظمة، ورافقه في هذه المهمة نائبه ميرســـيا جيوانا ومساعده 

تاجان إيلدم.
وقالت المتحدثة باســـم الناتو أوانا لونغيســـكو إن الفعاليـــة تأتي في إطار 
احتفاالت الحلف بالذكرى الســـبعين لتأسيســـه، وللتعبير عن الشكر لكافة 

الموظفين »على األعمال الرائعة التي قاموا بها«.
وكان ستولتنبرغ -رئيس الوزراء النرويجي السابق- تولى منصب األمين العام 
لحلف شمال األطلسي في أوائل أكتوبر/تشرين األول 2014، خلفا للدانماركي 
أندرس فوغ راسموسن الذي تولى المنصب من أبريل/نيسان 2009 إلى نهاية 

سبتمبر/أيلول 2014.
وولد ســـتولتنبرغ عام 1959 بأوســـلو فـــي عائلة سياســـية، وكان والده وزيرا 
للدفـــاع، ثم للخارجية، فـــي حين كانت والدته وزيرة دولـــة، ودرس االقتصاد 
في جامعة أوســـلو، وشـــغل منصب نائب وزير في وزارة البيئة من عام 1990 
إلـــى 1991، ووزيرا للصناعة من 1993 إلى 1996، ووزيرا للمالية من عام 1996 
ا في البرلمان عن أوســـلو منذ عام 1993، وترأس حزب العمل  إلى 1997، وعضواً

النرويجي منذ عام 2002.
وأراد ســـتولتنبرغ خالل كامل مسيرته السياســـية أن يكون قريبا من الناس 

للتعرف على آرائهم حول أدائه، ويحظى بشعبية كبيرة في بالده.

أمين عام الناتو نادال في 
ذكرى تأسيس الحلف

يونغ يانغ / االستقالل:
أعلنت كوريا الشـــمالية عن تنفيذها تجربة جديدة »ذات 
أهمية حرجـــة« في موقع خاص بإطالق األقمار الصناعية، 

في سبيل تعزيز قدراتها في مجال الردع النووي.
ونقلـــت وكالـــة األنباء المركزيـــة الكورية الرســـمية، عن 
متحـــدث باســـم أكاديمية العلـــوم الدفاعيـــة الكورية 
الشـــمالية تأكيـــده أن التجربـــة التـــي لم يكشـــف عن 
طبيعتهـــا نفـــذت في موقع »ســـوهي« إلطـــالق األقمار 

الصناعية، المعروف أيضا بـ«دونغتشنغ-ري«.
وشددت الوكالة الرسمية على أن بيونغ يانغ ستستخدم 

نتائـــج التجربـــة فـــي تعزيـــز »قـــدرات الـــردع النووي 
االستراتيجي الموثوق بها«.

وقبل أســـبوع، نفذت كوريا الشـــمالية في الموقع نفسه 
تجربة »هامـــة جدا« أثارت المخاوف من أن بيونغ يانغ قد 
تستعد إلطالق صاروخ بعيد المدى. ويأتي ذلك في وقت 
توشك فيه على النهاية المهلة التي منحها زعيم كوريا 
الشـــمالية، كيم جونغ أون، إلى الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب ليكف األخير عن إصـــراره على تخلص بيونغ يانغ 
من ترسانتها النووية من جانب واحد، ويتقدم بمقترحات 

جديدة بغية إنقاذ المفاوضات النووية بين الطرفين.

واشنطن/ االستقالل:
وّصلت الواليات المتحدة األميركيـــة والصين الى اتفاق 
تجاري مرحلـــي، يتضمن إلغاء رســـوم جمركية أميركية 
عقابية، في هدنة بيـــن أكبر اقتصادين في العالم خاضا 
حربـــًا تجارية اســـتمرت نحو عامين، وأوهنـــت االقتصاد 

العالمي.
وحســـب التوقعات، فقد يتم التوقيع علـــى االتفاق في 

األسبوع األول من كانون الثاني/يناير المقبل.
من جهته، قال المستشـــار االقتصـــادي للبيت األبيض 
»الري كودلـــو« إن التوقيـــع علـــى االتفاق قـــد يتم على 

مستوى وزاري، وليس على مستوى رئيسي البلدين.
فيمـــا قال نائب وزير التجارة الصيني »وانغ شـــوين« في 
تصريحات صحفية، إن واشنطن وافقت على إلغاء الرسوم 

على السلع الصينية »على مراحل«.
وأوضـــح نائب وزيـــر المال لياو مين، إن الصين ســـتلغي 
بدورها رســـوما كانت مقـــررة، في إطار الـــرد بالمثل على 
اإلجراءات التي كان من المفترض أن تدخل حيز التطبيق 

اليوم األحد، قبل أن يعلن الغاؤها.
وفـــي تقييم أّولي لالتفـــاق المرحلـــي، رأى اقتصاديون 

وخبراء تجاريون أّنه يمّثل في واقع األمر انتصارًا لبكين.

كوريا الشمالية تنفذ تجربة 
جديدة »ذات أهمية حرجة«

اتفاق مرحلي بين واشنطن وبكين يتضمن 
إلغاء رسوم جمركية على سلع صينية

طهران/ االستقالل:
أعربت »إيران« يوم أمس، عن اســـتعدادها لتبادل جميع الرهائن المحتجزين 

لديها في الواليات المتحدة.
جاء ذلك، خالل حديث لعباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، 
في مؤتمر صحفي في تبريز. وقال موســـوي: »بعد اإلفراج عن السجين اإليراني 

في الواليات المتحدة، عرض السيد ظريف في تغريدة له نقل الرهائن«.
وأضاف: »نحن مستعدون لمبادلة جميع المحتجزين الذين لدينا في الواليات 

المتحدة في حزمة واحدة واآلن الكرة في الملعب األمريكي«.
وفي 7 ديســـمبر الماضـــي أتمت إيـــران والواليات المتحـــدة صفقة لتبادل 
سجينين، حيث أنه بموجب الصفقة، أفرجت طهران عن باحث أمريكي صيني 
األصل مدان بالتجســـس لصالـــح الواليات المتحدة التي أطلقت ســـراح عالم 
إيراني. ووجه الرئيس األمريكي الشكر إليران بعد إتمام الصفقة التي وصفها 
بأنها »منصفة للغاية«. وأشـــار إلى أن الصفقة تشـــير إلى أنه يمكن التوصل 

إلى اتفاق مع إيران«.

إيران تبدي استعدادها لتبادل جميع 
باريس/ االستقالل:المحتجزين مع أمريكا دفعة واحدة

لقـــي رجـــل مصرعـــه، فيما أصيب خمســـة 
أشـــخاص على األقـــل بجروح، جنـــوب غرب 
فرنســـا، بســـبب رياح عاتية ضربت الساحل 
األطلســـي ومناطق  المحيـــط  علـــى  المطّل 
داخليـــة، بحســـب مـــا أعلنـــت الســـلطات 

الفرنسية.
وقالت فرق اإلطفاء، إّن ســـائق ســـيارة يبلغ 
مـــن العمر 70 عامًا لقـــي مصرعه على طريق 

في إقليم الباســـك عندما اصطدمت مركبته 
بشـــجرة ســـقطت على الطريق، بسبب سوء 
األحوال الجوية، فيما أصيب خمسة أشخاص 
آخريـــن بجروح نتيجة ســـقوط أشـــجار على 
مركباتهم، كما تم إجالء حوالي 600 شخص 
في ثماني بلديات تقـــع بالقرب من الحدود 
مع إسبانيا، وذلك خشـــية حدوث فيضانات 

طمي.
ودعت الســـلطات منظمي فعاليات رياضية 

في عدد مـــن هذه المناطق إلـــى إلغاء هذه 
الفعاليات.

ووضعـــت 23 منطقة تقع فـــي جنوب غرب 
فرنســـا وشـــمالها وجبال األلـــب والبيرينيه 
المطلة على المحيط األطلسي في حالة تأهب 
خشية تعرضها لرياح عاتية وفيضانات، في 
حين ضربت رياح تجاوزت سرعتها 200 كلم/
ساعة جزيرة كورســـيكا الفرنسية في البحر 

المتوسط.

قتلى وجرحى جّراء رياح عاتية جنوب غرب فرنسا
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غزة/االستقالل:
تعـــود عجلة دوري الدرجـــة الممتازة لكرة القـــدم ” المحافظات 
الجنوبية ” للدوران من جديد , بعد توقف دام لمدة شهر , عقب 
انتهاء مرحلة الذهـــاب , و تفتتح الجولة ال 12 من مرحلة اإلياب 
اليوم األحد ، بمباراتين غاية في األهمية ســـواء بالنســـبة لفرق 
المقدمة أو صراع الهبوط ، و تقام جميع المباريات الساعة الثانية 
ظهرًا . فعلى ملعب اليرموك بغزة يســـتضيف اتحاد الشجاعية 
صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ضيفه اتحاد بيت حانون 
الرياضي الخامس برصيد 16 نقطة , المباراة لن تكون سهلة على 
الفريقين، خاصة للشجاعية الذي يبحث عن جمع المزيد من النقاط 

لتقليص فارق النقاط واالقتراب من الماتدور في حال تعثره.
في المقابل بيت حانون الرياضي ال ينظر إلى نتيجة الذهاب، بقدر 
ما يتطلع لتجديد الفوز على الشــــجاعية من جديــــد أو العودة إلي 
الديار بنقطة التعادل على األقل ، من أجل البقاء في المناطق اآلمنة 
، يذكر أن لقاء  الذهاب إنتهى بفوز نسور الشمال بهدفين دون رد.

و على إستاد فلسطين بغزة ، يلتقي األهلي الفلسطيني متذيل 
الترتيب برصيد 6 نقاط و الهالل ثامن الترتيب برصيد 13 نقطة. 
األهلي الفلســـطيني يبدأ رحلة البحث عن البقاء و الخروج من قاع 
الجـــدول ، لذلـــك ال بديل أمام األهلي الفلســـطيني إال الفوز و أي 
نتيجة غير ذلـــك تعني تأزم موقفه ، فـــي المقابل الهالل يريد 

تحقيق الفـــوز و خاصة بعد النتائج اإليجابيـــة التي حققها مع 
نهاية مرحلة الذهاب و االقتراب مـــن المراكز األمامية ، وبالتالي 
فـــكل فريق يحتاج للفوز علـــى اآلخر، بعد أن تعـــادال في مرحلة 
الذهـــاب بنتيجة ) 1/ 1(. و تســـتكمل الجولة غد االثنين ، عندما 
يستقبل خدمات الشاطئ نظيرة خدمات رفح على ملعب اليرموك 
بغزة. مباراة صعبة بين البحرية و الماتدور و كالهما يســـعى إلى 

تحقيق الفوز و التعادل يعنى لهما الخســـارة في ظل المنافسة 
الشرسة بين فرق المقدمة.

خدمات الشـــاطئ ثالـــث الترتيب برصيد 20 نقطـــة ، و خدمات 
رفـــح متصدر الترتيب برصيد 25 نقطـــة، و كان الفريقان تعادال 
في مرحلة الذهاب سلبيا. و يلتقي على إستاد المدينة الرياضية 

بخانيونس فريق اتحاد خانيونس و شباب خانيونس.

قطبا خانيونـــس واحدة من أكثر المباريـــات جماهيرية و تعتبر 
بســـت نقاط لفـــارق النقاط بيـــن الفريقين ، حيـــث يأمل اتحاد 
خانيونس عاشـــر الترتيب برصيد 11 نقطة في االســـتمرار في 
صحوته التي حققها في الجولتين األخيرتين في مرحلة الذهاب 
و حصد العالمة الكاملة. أما جاره شـــباب خانيونس سابع الترتيب 
برصيد 14 نقطـــة يتطلع لتحقيق الفوز و تحســـين موقعه في 

جدول الترتيب.  يذكر أن لقاء الذهاب كان سلبيا.
و تختتم منافسات الجولة الثالثاء، عندما يستضيف شباب جباليا 
فريق الصداقة ، و يحل شباب رفح ضيفا ثقيال على غزة الرياضي .

فعلى ملعب بيت الهبا شـــمال القطاع، يســـتقبل شـــباب جباليا 
ســـادس الترتيب برصيد 14 نقطة ضيفه الصداقة رابع الترتيب 
برصيـــد 16 نقطة ، في لقاء مصيري بالنســـبة للفريقين في ظل 

المنافسة على المراكز المتقدمة و فارق النقاط.
وكان لقـــاء الذهـــاب إنتهـــى بالتعـــادل1_1. و يحتضن ملعب 
فلســـطين بغزة مباراة العميد و الزعيم و يســـعى كل فريق إلى 

الخروج من عنق الزجاجة و االبتعاد عن مناطق الهبوط.
و يقبـــع غزة الرياضي فـــي المركز الحادي عشـــر برصيد 8 نقاط 

وشباب رفح في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.
الجديـــر بالذكر أن غزة الرياضي تفوق على شـــباب رفح بهدفين 

مقابل هدف في مرحلة الذهاب.

عــودة عجلــة الــدوري الممتــاز للــدوران مــن جديــد

االستقالل/وكاالت:
سقط برشلونة في فخ التعادل اإليجابي بنتيجة )2-2( خالل مواجهة 

ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليجا.
وبهذا التعادل رفع برشـــلونة رصيده إلى 35 نقطة في صدارة ترتيب 
الليجا مؤقتا ، بينما رفع سوســـيداد رصيـــده إلى 28 نقطة في المركز 

الرابع.
بدأ أصحاب األرض بضغط ُمبكر على برشـــلونة، حيث أنطلق أوريازابال 

العب ريال سوسيداد وسدد كرة في الدقيقة 5 مرت أعلى المرمى.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ريال سوسيداد، بسبب مسك 
سيرجيو بوســـكيتس لالعب يورينتي في منطقة الجزاء، في الدقيقة 
10، وانبرى لتنفيذها ميكيل أوريازابال، وسجل هدف التقدم لفريقه، 

حيث سدد على يسار الحارس تير شتيجن.
واستمرت محاوالت برشلونة من أجل العودة في النتيجة، قبل أن ينجح 

لويس سواريز في استغالل خطأ في
وسط الملعب من دييجو يورينتي، وُيمرر ألنطوان جريزمان الذي انفرد بالحارس 

ريميرو وسدد بثقة كبيرة في الشباك في الدقيقة 38.
وعلى عكس الُمعتاد على برشـــلونة، كان االســـتحواذ خالل الشوط األول لصالح 

ريال سوسيداد، والذي انتهى بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل بوسكيتس تمريرة لميسي خلف دفاعات 
سوسيداد، حيث انطلق األرجنتيني إلى منطقة الجزاء، ومرر لزميله لويس 

سواريز الذي سدد في الشباك الخالية في الدقيقة 48.
واستغل ألكساندر إيزاك العب ريال سوسيداد، الخطأ القاتل من الحارس 
األلمانـــي مارك أندريه تير شـــتيجن في اإلمســـاك بالكرة، لُيســـدد في 

الشباك، ويسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62.
وظهر تفوق ريال سوســـيداد بدنًيا أمام برشـــلونة في الدقائق األخيرة 
من المباراة، ونجحوا في تهديد مرمى تير شـــتيجن في أكثر من محاولة، 
كما قتلوا محاوالت البلوجرانا لتســـجيل هدف االنتصار، لتنتهي المباراة 

بالتعادل. وانتزع ليفانتي فوًزا صعًبا من غرناطة بنتيجة 1-2.
وتقدم ليفانتي بهدف سجله روبن روتشـــينا في الدقيقة 55، وتعادل 
داروين ماتشـــيز لغرناطة في الدقيقة 60، قبل أن يســـجل إيني بردهي 

هدف الفوز لليفانتي في الدقيقة 89.
ورفـــع ليفانتي رصيده إلى 23 نقطة، بينما توقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة 

في المركز التاسع.

برشلونة يتعثر ويمنح الريال فرصة الصدارة قبل الكالسيكو

االستقالل/ وكاالت:
حقق ليفربول فوزه السادس عشر، في الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، هذا الموســـم، بتغلبه على ضيفه واتفورد )0-2(، 

في افتتاح الجولة الـ17.
ورفع ليفربول رصيده بهذا الفـــوز إلى 49 نقطة، مبتعدا 
بصـــدارة جدول الترتيب، بينما بقـــي واتفورد في المركز 

األخير، برصيد 9 نقاط فقط.
وكاد واتفورد أن يباغت مضيفه في الدقيقة الخامســـة، 
عندمـــا مر ســـار من الناحيـــة اليمنى، قبـــل أن يمرر كرة 

منخفضة أمام المرمى، فشل ديني في استثمارها.
واســـتحوذ ليفربول علـــى الكرة كثيرا، لكنه فشـــل في 
تشكيل خطورة حقيقية، حتى الدقيقة 23، عندما أرسل 
مانـــي كرة عرضية أمام المرمى، أبعدها الدفاع لتصل إلى 
هندرســـون، الذي سددها بغرابة فوق العارضة بالدقيقة 

.23
وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 38، عندما وصلت 
الكرة إلى صالح في الناحية اليسرى، فتخلص من مدافع 
قبل أن يطلق تســـديدة مقوســـة مركزة، عانقت شـــباك 

الحارس بن فوستر.
وقبل نهاية الشـــوط بثالث دقائق، أبعد حارس ليفربول 
أليســـون بيكر كرة عرضية، فشل ســـار في استثمارها، 

لتصل إلى كابوي الذي سددها عاليا نحو المدرجات.
وتصدى أليســـون لمحاولة ســـار في الدقيقة 48، وسط 

غضب واضح من ديني، الذي طالب بالتمرير.

وضغط واتفورد على مرمى ليفربول، في الدقائق العشـــر 
األخيرة، فارتـــدت ركنية دولوفيو من القائم في الدقيقة 
81. وبعدهـــا بدقيقتين أبعد دفاع ليفربول الكرة، لتصل 

إلى سار الذي سدد بجانب القائم.
وأجهز ليفربـــول على فرص واتفـــورد، بالدقيقة األخيرة 
من زمن اللقـــاء، عندما انطلق ماني من اليمين، ليمرر كرة 
مخادعة إلـــى البديل ديفوك أوريجي، فســـددها األخير 
برعونة، لتصل إلى صالح الذي وضعها بكعب قدمه بين 
قدمي المدافع، إلـــى داخل المرمى، لتنتهي المباراة بفوز 

الريدز )0-2(.
هذا و صعق بورنموث مضيفه تشيلســـي، بالتغلب عليه 

)1-0(، فـــي المباراة التي أقيمت على ملعب "ســـتامفورد 
بريـــدج". ويدين بورنموث في هذا الفوز لصاحب الهدف 

الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة 84.
وبتلـــك النتيجة رفـــع بورنموث رصيده إلـــى 19 نقطة، 
ليرتقـــي إلى المركز الـ14، بينما تجمد رصيد تشيلســـي 
عند النقطـــة الـ29 في المركز الرابـــع وبفارق 3 نقاط عن 

مانشستر سيتي.
وجـــاءت نتائج باقي اللقـــاءات كالتالي، تعادل ليســـتر 
سيتي و نوريتش سيتي بهدف لكل فريق ، و فوز بيرنلي 
بهدف دون رد على نيوكاسل يونايتد ، و تخطى شيفيلد 

يونايتد فريق أستون فيال بهدفين دون رد.

الدوحة/االستقالل:
تغلب الهالل الســـعودي على الترجي التونسي بهدف دون رد في ربع نهائي 

كأس العالم لألندية، على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.
وبهذا الفوز، سيلتقي الهالل مع فالمنجو البرازيلي، في نصف نهائي البطولة.

وكاد إدواردو أن يفتتح التســـجيل للهالل، بعد دقيقة واحدة فقط من البداية، 
قبل أن يشتت الدفاع التونسي الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقـــة الـ11، أهدر أنيس البدري فرصة ذهبية لتســـجيل األســـبقية 
للترجي، إثر خطأ كارثي للمعيوف، عندما فشـــل في السيطرة على كرة، أرجعها 
له زميلـــه. وأهدى كاريو في الدقيقة 26 كرة بينيـــة إلدواردو، لينفرد بالمرمى، 
لكنه تعرض للدفع، ليعلن الحكم التشـــيلي  ركلة جزاء هاللية، قبل أن يتراجع 
عن القرار، بناء على راية من الحكم المســـاعد، الذي أشـــار إلى وجود تسلل على 

إدواردو قبل الدفعة.
وشهدت بداية الشوط الثاني سيطرة ميدانية للهالل، وفي الدقيقة 49 واصل 
كاريو تمويله الســـخي لزمالئه، حيث أهدى كرة بينية لكنو القادم من الخلف، 

لكن تصويبته ذهبت عالية فوق المرمى.
ودخـــل جوميز في الدقيقة 64 على حســـاب العب الوســـط المدافـــع، كويالر، 
ليضع الهالل فـــي المقدمة بالدقيقة 73، بعدما راوغ ببراعة وســـدد بدقة على 

يمين معز بن شريفية.
وفي الدقيقة 86، أشـــهر الحكم توبار البطاقة الحمراء لمحمد كنو، بعد حصوله 

على إنذارين، لتزداد المباراة إثارة.
وضغط الترجي مستغال النقص العددي للهالل، لكن العبي الفريق السعودي 

استبسلوا، ليحافظوا على هدف االنتصار حتى النهاية.

ليفربول يواصل االنتصارات و ينفرد بالصدارة الهالل يقهر الترجي 
بضربة جوميز القاضية
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القدس المحتلة/ االستقالل:
نقلت هيئة البث الرســــمية اإلســــرائيلية )مكان( 
يــــوم أمس، عن مصادر قانونية قولها إن منظومة 
القضاء على يقين بأنه ال جدوى من سيناريو يمنح 
فيه العفو لرئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو في 
ملفات التحقيق مع في شبهات الفساد المعروفة 

بأسماء ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000.
ومــــع ذلك، فتــــرى المصــــادر أنه »ثمــــة إمكانية 
للتســــوية يعتــــرف بموجبها نتنياهــــو بجريمة 
يعتبرها القانون إســــاءة للسمعة، وفي مثل هذه 
الحالة لن يكون بمقدوره إشــــغال أي منصب عام 

في إدارة الدولة«.
وبحســــب هيئــــة البث فــــإن هنــــاك مقربين من 
نتنياهــــو يعتبــــرون أنه ســــيكون مــــن الصواب 

التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة.
وأبلغ نتنياهو المحكمة العليا بأنه سيستقيل من 
جميع مناصبه الوزارية التي شــــغلها في مهلة ال 

تتجاوز األول من يناير الوشيك.
ويأتــــي ذلك بعدمــــا ألمح المستشــــار القضائي 
للحكومــــة ماندلبليت إلى نتنياهــــو بأنه في حال 
لم يســــتقيل من هــــذه المناصــــب الوزارية فإنه 
ســــيتعرض لإلقالة منها. وقالــــت حركة »الحرص 

علــــى جودة إدارة الحكــــم«، رًدا على االعالن: »نحن 
آســــفون ألن رئيس الوزراء اختار انتهاك القانون 
لعدة أســــابيع وأعلن االستقالة فقط بعد تقديم 

االلتماس إلى المحكمة العليا«.
وأضافــــت »ندعو المحكمة أن تأمــــر رئيس الوزراء 
باالســــتقالة فوًرا من جميع مهامــــه، بما في ذلك 

منصب رئيس الوزراء«.
وشددت الحركة أنه يجب على نتنياهو العمل من 
أجل براءته كشخص عادي وليس من مقر رئاسة 
الحكومــــة، مضيفة »ويل لنا إذا كان رئيس الوزراء 

يجر دولة بأكملها معه إلى قفص االتهام«.

رام الله / االستقالل:
نظمت الكتـــل الطالبية في جامعة بيـــر زيت يوم 
أمس، وقفة تضامنية مع األســـيرة الطالبة شـــذى 
ماجد حسن والتي اعتقلها االحتالل قبل ثالثة أيام 
مـــن منزلها بمدينة رام الله وســـط الضفة الغربية 

المحتلة.

وتجمع مئـــات الطالب في الحـــرم الجامعي ورفعوا 
صورة الطالبة شـــذى ورددوا هتافات تحي الطالبة 

وتدعو إلطالق سراحها.
وشاركت والدة الطالبة بكلمة قالت فيها: "االحتالل 
يريد أن يرســـل للطالبات رسالة بان ال يفعلن شيًئا 
وأن ال يشـــاركن بأي عمل وطني، ويريد أن يســـلخ 

الطالبات عن المســـيرة الوطنية وأال يقمن بأي عمل 
مساعد للرجال".

وأكدت أن المرأة الفلســـطينية ليست كغيرها من 
النساء، والعدو يدرك ذلك ويريد أن يجعل العملية 
الوطنية ناقصة، مبينة أن "االحتالل غيب شذى ولم 

نعد نراها، فنرى شذى في وجوهكم".

وقفة بـ »بير زيت« تضامنًا مع األسيرة الطالبة شذى حسن

القضاء اإلسرائيلي ال يرى جدوى من سيناريو العفو عن نتنياهو

القاهرة / االستقالل:
رحبت جامعـــة الدول العربيـــة بتصويت الجمعية 
العامة لألمم المتحدة باألغلبية الســـاحقة على قرار 
تمديد والية عمل وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين 
»أونروا« لثالث ســـنوات، واعتبرته انتصاًرا للقانون 
الدولي، ولحقوق الالجئين الفلسطينيين، لحين حل 

قضيتهم حال نهائيا.
وأكد األمين العام المســـاعد لشـــؤون فلســـطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي 
فـــي بيان صحفي، يـــوم أمس، أن هـــذا التصويت 

لصالـــح القرار باألغلبية الســـاحقة يؤكد قوة الدعم 
السياســـي الـــذي تحظى بـــه وكالة »أونـــروا« وفق 
التفويض الممنـــوح لها بالقرار )302(، لحين إيجاد 

حل عادل لقضية الالجئين طبًقا للقرار )194(.
وشدد على أن هذا الفوز الساحق الذي منح تفويض 
الوكالة حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2023، بأغلبية 
169 صوًتا، وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة 
الواليـــات المتحـــدة و«إســـرائيل«، هـــو دليل على 
وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني، 

وحقوقه التاريخية، وقضيته العادلة.

وأعـــرب عن تقديره للدول التي صوتت لصالح لهذا 
القرار التاريخـــي، باإلضافة إلى عدد مـــن القرارات 
التـــي تتعلق »بأونروا«، وباللجنـــة الخاصة المعنية 
بالتحقيق في الممارســـات اإلسرائيلية التي تمس 

حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني.
وطالـــب أبو علي المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود 
والعمل علـــى تنفيـــذ قراراته الخاصـــة بالقضية 
الفلسطينية، وبالضغط على سلطة االحتالل، إلنقاذ 
حل الدولتين، وتحقيق السالم العادل، طبًقا للقانون 

الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

الجامعة العربية: تجديد تفويض أونروا انتصار لحقوق الالجئين الفلسطينيين

أحمد حســــام كتانة )25 عاما(، الذي أصيب 
بالرصــــاص الحــــي في القــــدم، فيما أصيب 
الشاب ضرار راسم كتانة )21 عاما( برصاصة 

في الكتف، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.
وكان قد أصيب، الثالثاء الماضي، خمســــة 
عمــــال من قــــرى وبلــــدات شــــمال طولكرم 
برصــــاص االحتــــالل علــــى البوابــــة ذاتها، 
فيما أصيب آخــــر على بوابة قفين شــــمال 
المحافظــــة، ليرتفــــع عــــدد االصابــــات في 
صفوف العمال خالل أقل من أسبوع إلى 8.

كما اعتدى جنود االحتالل اإلســــرائيلي يوم 
أمس، بالضرب على عدد من المواطنين عند 
مدخل شــــارع الشهداء وسط مدينة الخليل 

جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد شهود بأن جنود االحتالل المتمركزين 
على الحاجز العســــكري المقام على مدخل 
شارع الشــــهداء، اعتدوا بالضرب على عدد 
من المواطنين أثناء محاولتهم منع احتجاز 

شاب.
وأشاروا إلى أنه عرف من المواطنين الناشط 

الحقوقي مفيد الشرباتي.
إلى ذلك، داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي  
يــــوم أمس، بلدتي بني نعيــــم وبيت كاحل 
في محافظــــة الخليل جنوب الضفة الغربية 
المحتلة وفتشت عدًدا من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بــــأن قوات االحتالل 

داهمــــت عدًدا مــــن المنازل فــــي بلدة بني 
نعيم، وفتشــــتها، عرف من أصحابها: وائل 
عبــــد المجيد عبد الله خضــــور، وعوني قاهر 

محمد خضور.
كما داهمت منزاًل في بلدة بيت كاحل يعود 
للمواطن باجس محمود حســــين العصافره، 

وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقاالت.
مــــن جانبهم واصــــل المســــتوطنون أمس 
اعتداءاتهــــم علــــى ممتلــــكات المواطنين، 
حيث ألحــــق مســــتوطنون أضــــراًرا بمركبة 
مواطن، بعد رشــــقها بالحجــــارة قرب مجمع 
مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب محافظة 

بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطني "بيت 
عاين" تجمعوا قــــرب منطقة الجمجوم بين 
نحالين والجبعة، ورشقوا مركبات المواطنين 
بالحجــــارة، ما أدى لتكســــير الزجاج األمامي 
واإلنارة لمركبــــة المواطن عكرمة حمدان من 

القرية.
أمــــا فيما يخــــص االنتهــــاكات المتواصلة 
بالقــــدس المحتلــــة، فقد أجبرت ســــلطات 
المواطــــن  أمــــس،  اإلســــرائيلي  االحتــــالل 
المقدسي ناصر أبو زعيتر، على هدم مسكنه 
بنفســــه، في بلدة جبل المكبر جنوب شرق 

القدس المحتلة.
وأفادت مصــــادر محلية لـ"وفــــا"، بأن بلدية 

االحتالل فــــي القدس ســــلمت المواطن أبو 
زعيتر إخطارا بهدم مسكنه في حي المقبرة 
بجبل المكبر، ذاتيا، وإال ستنفذ هي الهدم، 

وترغمه على دفع التكاليف المالية.
 وفي القدس، أيضًا، اعتقلت قوات االحتالل 
االسرائيلي مســــاء أمس، طفلين شقيقين 
من قريــــة الجديرة، شــــمال غــــرب القدس 

المحتلة.
وأفاد شــــهود عيــــان، بأن قــــوات االحتالل 
اعتقلت الشــــقيقين بالل )13 عاما(، وعبدو 
محمد قاسم )14 عاما(، أثناء تواجدهما قرب 
جدار الفصل العنصري، المقام على أراضي 

القرية.

رام الله/ االستقالل:
احتفـــل أبنـــاء شـــعبنا أمـــس بيـــوم المعلـــم 
الفلســـطيني، الذي يصـــادف الرابع عشـــر من 
كانـــون األول من كل عـــام، تعبيرا عن تقديرهم 

لدوره الطليعي في خدمة المجتمع
ويحمل هذا اليـــوم رمزية وطنية ترتبط جذورها 
بمحطة نضالية انطلقـــت منذ عام 1972، عندما 
تعرض عشـــرات المعلمين للقمع والتنكيل على 
أيدي ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، لدورهم 
الوطني المتمثـــل بحماية العمليـــة التعليمية 
من تدخـــل المحتل، ومحاوالته فـــرض الوصاية 

عليها، إضافة إلى مطالبتهم بحقوقهم النقابية 
العادلـــة، وصوال إلى يوم الرابع عشـــر من كانون 

األول من العام 1982.
وفي ذلك الوقت، انطلقت أول مسيرة للمعلمين 
مـــن مدرســـة المغتربيـــن في البيـــرة، وتعرض 
المشـــاركون فيهـــا للضـــرب المبـــرح واالعتداء 
بالقـــوة المفرطـــة، واالعتقال على أيـــدي جنود 
االحتالل اإلســـرائيلي. وكان مـــن بين الذين تم 
االعتداء عليهم، قـــادة اللجنة العامة للمعلمين، 
والتي ُشـــكلت من خالل لجان لوائية من معلمي 
المدارس في كل محافظة، وبعدها أعلنت اللجنة 

العامة للمعلمين إضرابـــا متتاليا لمدة 75 يوًما، 
ما أدى إلى انكســـار وانصياع ســـلطات االحتالل 

لمطالبهم.
تضحيات  الفلســـطينيون  المعلمـــون  وســـطر 
عظيمة لمنع تمرير مخططات ســـلطات االحتالل 
في تهويد التعليم وتزويـــر التاريخ والجغرافيا 
الفلسطينية، وكل محاوالت التدخل في العملية 
التربوية، وسجلوا مواقف وتحديات جسام خالل 
االنتفاضة الشعبية الفلســـطينية األولى، أثناء 
إغالق ســـلطات االحتـــالل المســـتمر للمدارس 
والجامعات الفلســـطينية، باللجـــوء إلى التعليم 

الشـــعبي، من أجـــل الحفاظ على ســـير العملية 
التعليمة الوطنية، متحدين فيه جبروت االحتالل 
الذي حاول قمعه بشـــدة وبشكل وحشي، إضافة 
إلـــى نضالهم الوطني والنقابي فـــي الدفاع عن 
قضية شـــعبنا الفلســـطيني، ليرتقـــي من بين 

صفوفهم الشهداء، ويسقط الجرحى.
وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق 
الخضـــور، إن الـــوزارة تؤكد انتصارهـــا للمعلم 
واعتزازهـــا بالدور الـــذي يلعبه والرســـالة التي 
يقدمها، وتؤكد أيًضـــا حرصها في الحفاظ على 
كرامة وهيبة المعلم، وأن تكون البيئة المدرسية 

آمنـــة، موجها التحيـــة لـــكل المعلمين في كل 
أماكن تواجدهم، خاصة أولئك الذين يتواجدون 
في المدارس المهمشـــة وفي القدس، ومضارب 
البدو، ومـــدارس التحدي المســـتهدفة من قبل 

االحتالل.
ولفـــت الى أن الوزارة ســـتقيم اليـــوم احتفالية 
الفلســـطيني،  المعلم  لمناســـبة يوم  حاشـــدة 
والمعلمات  للمعلميـــن  وســـيتم تقديم جوائز 
الفائزات فـــي جوائز صندوق التميـــز واالنجاز، 
ممن قدموا مبادرات ملهمة وابداعية، وستشمل 

المعملين في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

يوم المعلم الفلسطيني.. محطة نضالية مهمة في وجه االحتالل
منذ العام 1972 

غزة/ االستقالل: 
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إسماعيل 

هنية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.
وقال بيان صدر عن مكتب هنية مســـاء أمس إن وفًدا من قيادة حركة حماس 
التقى بأردوغان، "ودار نقاش معّمق حول العديد من القضايا المهمة وخاصة 
قضية القدس والمخاطر المحدقة بالمســـجد األقصى المبارك ودور تركيا في 
إسناد القضية الفلسطينية ودعم شعبنا في القدس والضفة وغزة والخارج".

وأوضحـــت حماس أن اللقـــاء بحث أيًضـــا "التطورات المتعلقـــة باالنتخابات 
الفلســـطينية المزمع عقدها ودور الحركة في تذليـــل العقبات أمام إجرائها 

وكذلك الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام".
وتطـــرق اللقاء إلى األوضاع اإلنســـانية الصعبة في قطاع غـــزة جراء حصارها 

المتواصل والخطوات المطلوبة إلنهاء وكسر الحصار، وفق البيان.
ولفـــت إلى أنه "تم اإلشـــادة بالمواقف التركية تجاه الشـــعب الفلســـطيني 
وقضيته العادلة". وكان هنية وصل إســـطنبول فجر األحد 8 ديسمبر/ كانون 

أول إلى تركيا، في ثاني محطات جولته الخارجية التي استهلها بمصر.
واســـتهل هنية جولته الخارجية في 2 ديســـمبر/ كانون أول بزيارة القاهرة، 
ولقاء مسؤولين مصريين، وقيادة حركة الجهاد اإلسالمي برئاسة األمين العام 

زياد النخالة.
وهـــذه هي أول زيـــارة خارجية يجريها هنيـــة منذ انتخابه رئيًســـا للمكتب 

السياسي لحماس عام 2017، باستثناء زياراته لمصر.

وقال مسؤول المكتب االعالمي في الحركة داود شهاب خالل مهرجان تأبين 
شهداء معركة صيحة الفجر الجهادية شمال قطاع غزة »حكاية الفجر« مساء 
أمس، إن الشـــهيد القائد بهـــاء أبو العطا وإخوانه الذيـــن ارتقوا في معركة 

"صيحة الفجر" انضموا إلى قافلة الشهداء دفاعًا عن فلسطين.
وأضـــاف، أن االحتالل "اإلســـرائيلي" يحاول بالحصار والقتـــل والجرائم دفع 
الشـــعب الفلسطيني نحو االستسالم، مشـــيًرا إلى أن شعبنا الفلسطيني لن 

يقبل باالعتراف باالحتالل مهما كانت الظروف والتحديات.
وشدد على أنه ال يمكن بأي حال من األحوال التفريط بوحدة فصائل المقاومة 
فـــي فلســـطين، الفتا إلى أن المقاومة ســـر بقائنا وثباتنا علـــى هذه األرض، 
داعيـــًا فصائل المقاومة كافة، لمواصلة اإلعـــداد والتجهيز للمعركة المقبلة 

مع االحتالل، النتزاع حقوقنا ومقدساتنا وتحرير كامل التراب الفلسطيني.

وفد من »حماس« بقيادة 
هنية يلتقي أردوغان

اإ�صابات واعتقاالت  ..

"اجلهاد": ن�صال  ..
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املواطن عز جبارين ) 40 عامًا (  من جنني ير�شم على اخل�شب منذ 20 عامًا    )وفا (

طوكيو / االستقالل:
أعلنت مجموعة سوفت بنك للروبوتات الذكية، عن افتتاح مقهى في العاصمة 
اليابانية طوكيـــو ويضم مجموعة كاملة من الروبوتـــات التي تعمل كـ نادلين 

وعمال نظافة، حيث تتلقى طلبات الطعام والشراب وتتفاعل مع الزبائن. 
ويقــــدم مقهى Pepper Parlor قائمة طعام صممها الطاهي الســــابق 
فوميــــو يونيزاوا مــــن نيويورك، بما فــــي ذلك الفطائر الحلــــوة والمالحة 
المصنوعة من 5 أنواع مختلفة من العجين، كما يضم المقهى أيًضا متجًرا 
صغيًرا لبيع المواد الغذائية، واإلكسسوارات، والمالبس، والذي تعمل به 

أيًضا الروبوتات. 
ويعمل في المقهى 10 من الروبوتات كنادلين، حيث تتلقى الروبوتات طلبات 

الطعام والشراب وتتفاعل مع الزبائن، باإلضافة أنها تلتقط الصور معهم. 
كما يحتوي المقهى أيًضا على مجموعة من روبوتات NAO، والتي تم تطويرها 
 SoftBank المملوكـــة لشـــركة “Aldebaran Robotics بواســـطة شـــركة
Robotics، والتي ســـتؤدي عروض اســـتعراضية مصممة بدقـــة، وغيرها من 

العروض خالل أوقات محددة طوال اليوم. 
لكن ليس كل الروبوتات تعمل في مواجهة العمالء؛ فبعد إغالق المقهى أبوابه، 
تقوم مجموعة من روبوتات التنظيف Whiz بتنظيف أرضيات المقهى بالكامل، 
وتنظيف السجاد، وتستخدم التعّلم اآللي لتحسين أدائها، وجمع البيانات حول 
كل مرة تقوم فيها بالتنظيف لتقييم التنظيف الخاص بها لتصبح أكثر كفاءة 

وفاعلية، وفقًا لموقع ارم نيوز. 

افتتاح مقهى تديره 
الروبوتات الذكية في اليابان

جورجيا/ االستقالل:
تمكـــن كلب من إنقاذ حياة أصحابه بتحذيرهم في الوقت 

المناسب عن اندالع حريق في المنزل.
وتفيـــد Daily Star، بـــأن الحادث وقع فـــي والية جورجيا 
األمريكيـــة، حيث اســـتيقظ أصحاب الـــدار في منتصف 
الليل على صوت نباح كلبهم، واكتشفوا أن النيران تلتهم 
منزلهـــم. وبذلك تمكن جميـــع أفراد األســـرة من مغادرة 
المكان سالمين، ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حيواناتهم 

الثالثة األخرى فماتت حرقا.

وقد اكتشف رجال اإلطفاء الذي ساهموا في إخماد النار، أن 
سبب الحريق هو ماس كهربائي في المجمدة.

ونشـــر رجال االطفاء المحليون صـــورة الكلب على 
صفحتهم في شـــبكة »فيســـبوك« واعتبروه بطال 
إلنقاذه حياة أصحابه، وطلبوا من الســـكان تثبيت 
أجهـــزة إنذار عن الحرائق فـــي منازلهم واختبارها 

بصورة دورية.
وقد ســـبق أن نشـــرت معلومات عن كلب أنقذ اصحابه من 

حريق اندلع في المنزل مضحيا بنفسه من أجلهم.

 االستقالل/ وكاالت:
ليس من الطبيعي أن تشـــاهد الحمام مرتديا قبعات رعاة 
البقر »الكاوبوي«، وهو يطير وسط المدينة، إال إذا كنت من 
ســـكان مدينة الس فيغاس في الواليـــات المتحدة، التي 

ظهر فيها حمامات بقبعات الكاوبوي.
وانتشـــر فيديو مضحـــك لحمامتيـــن مرتديتين قبعتي 
كاوبوي، األسبوع الماضي، صورهما أحد المقيمين بمدينة 
الس فيغاس، لتكتســـبا بعدها شهرة كبيرة في المدينة 

األميركية.

ولم يعرف حتى اآلن، من الذي وضع القبعات على رأســـي 
الحمامتين، أو حتى كيف تم وضعها بهذه الوضعية.

واختلفت اآلراء حول الموضوع، حيث اعتبر البعض القبعات 
لطيفة ومضحكـــة، أما البعض اآلخر فنـــدد بالحركة التي 

اعتبرها منافية لحقوق الحيوانات.
وقالت ماريا هيلمان، رئيســـة مركز إلنقاذ الحمام في الس 
فيغاس: »في بداية األمر، وجـــدت األمر لطيفا جدا، ولكنه 
أثار تساؤلي بعدها، كيف تم وضع هذه القبعات؟ هل تم 

إلصاقها بالصمغ على رؤوس الحمام؟«.

كلب ينقذ أصحابه من الموت حرقًاحمام بقبعات كاوبوي يثير الجدل

موسكو/ االستقالل:
بعد عامين مـــن المالحقات األمنية بغـــرض القبض على 
مجرم خطير، فوجئت السلطات الروسية بالعثور على الرجل 

المطلوب للعدالة في حالة »تحنيط« داخل شقته.
ونشرت السلطات صورة »مفزعة« لجثمان المجرم المحنط 
داخل شـــقته وهو ممدد على سريره، ويده مرفوعة لألعلى 

بطريقة غريبة.
وعثر على الرجل محنطا في شــــقته، بعد أن اكتشف 
الجثة فنيو شركة الغاز والكهرباء، بعد تراكم الفواتير 
غير المدفوعة للشــــقة التي تقع بمدينة كازان شرق 

العاصمة موسكو.
وسمحت ابنة المجرم للفنيين باقتحام الشقة، بعد علمها 
بأن فاتورة الكهرباء تجاوزت مبلغا يعادل نحو 3 آالف دوالر.

وصدم الفنيون بجثة محنطة وســـط الشـــقة ليتم تبليغ 
الســـلطات، التي أشارت إلى أن الرجل، الذي لم يكشف عن 
اســـمه، هو مجرم كان على قائمة »أكثـــر المطلوبين« في 

روسيا قبل عامين.
ولم تحدد السلطات حتى اآلن المدة التي بقيت فيها الجثة 
بهذه الطريقة داخل الشـــقة، كما لم تكشـــف عن جرائم 

الرجل التي جعلته بين أكثر المطلوبين في البالد

مدريد/ االستقالل:
وصفت وسائل إعالم إســـبانية الكالب 
التي هاجمت رجال في إسبانيا بشراسة 

وأكلته حيا، بأنها "كالب شياطين".
وأفادت الصحف اإلسبانية بأن رجال كان 
قد تعرض للطعن فـــي جزيرة تنريفي، 
كبرى جزر الكناري اإلســـبانية، لتهاجمه 
مجموعـــة من الـــكالب الشرســـة الحقا، 

وتلتهم ذراعه.
وعثرت الســـلطات على الرجل الضحية 
وســـط حقل في مدينـــة ال الغونا، ثاني 
أكبر مدن جزيـــرة تنريفـــي، التاريخية 

السياحية في الساعات األولى من صباح 
الجمعة.

ووصف المسعفون اإلصابات على جسد 
الضحية بأنها "مروعة"، مشيرين إلى أنه 
توفي بعد أن فقد كميات كبيرة من الدم.

وتســـعى الســـلطات اآلن إلـــى تحديد 
الســـبب الرئيســـي للوفاة، ومـــا إذا كان 
قد توفي متأثـــرا بجراحة نتيجة الطعن 
بسكين أم بسبب الكالب التي التهمت 

أجزاء منه وهو حي.
وعثـــرت الشـــرطة ورجال اإلطفـــاء على 
الرجل، بعـــد وقت قصير مـــن الحادث، 

عقب تلقيهم لبالغ بســـماع استغاثات، 
وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وبحســـب التقارير، فقد عانى الرجل من 
جروح بالســـكين وآثار عـــض من كلبين 
ونزف، مشيرة إلى أنه تم التهام وتمزيق 
أجزاء من ذراعه، وأن الكلبين مدرجان في 
"سجل السالالت التي يحتمل أن تكون 

خطيرة".
ولم تحدد السلطات اإلسبانية ما إذا كان 
الرجل قد تعرض لهجوم من طرف ثالث 
أو أنه قد ألحق الجروح بالسكين بنفسه 

عندما كان يقاتل الكالب المتوحشة.

كــالب تأكــل رجــال حيــًا فــي إسبانيــا
بيروت/ االستقالل:

تأخر إقالع طائرة من مطار بيروت الدولي، الجمعة، كانت في طريقها إلى العاصمة اإليطالية روما، 
بسبب هروب قطة من قفصها قبيل المغادرة.

وتســـبب فرار القطة في تأخر إقالع طائرة تابعة لشـــركة طيران الشرق األوسط 50 دقيقة، األمر 
الذي أربك المسافرين والقائمين على الرحلة.

 وكانـــت القطة ترافق مواطنة إيطالية مســـافرة على متن خطوط طيران الشـــرق 
األوســـط اللبنانية، وقد هربت من قفصها وتوارت عن األنظار، قرابة ساعة، قبل أن 

يتم العثور عليها.
وبقيـــت الطائرة رابضة على مـــدرج المطار بانتظار العثور على القطـــة التي وجدت مختبئة في 

مستوع لإللكترونيات داخل مطار بيروت الدولي.
وأعـــاد العاملون في المطار القطـــة إلى قفصها، ومن ثم واصلت الرحلـــة طريقها إلى العاصمة 

اإليطالية روما، بعد أن طمأن الموظفون صاحبتها عليها.

تأخر إقالع طائرة بسبب قطة هاربة

واشنطن/ االستقالل:
عثـــر أحـــد ســـكان مدينـــة بروفينـــس تـــاون بواليـــة 
ماساتشوستس األمريكية خالل تجواله على الشاطئ، على 

قنينة تحتوي على رسالة من القرن الماضي.
وتفيد صحيفة Bangor Daily News، بأن المواطن جوشوا 
مينديز عثر يوم 26 نوفمبـــر الماضي على قنينة كوكا كوال 
بداخلها رســـالة من القرن الماضي، من طفلة اسمها جيني 
براون، عمرها 11 سنة وتعيش في بلدة جونسبورت، مؤرخة 
فـــي 14 مايـــو 1983.  تتضمن الرســـالة العنـــوان البريدي 

للطفلة، وتطلب فيها ممن يعثر على القنينة أن يراسلها.

ويذكر أنه في نهاية نوفمبر الماضي أعلن عن عثور عمال 
البنـــاء خالل عمليات الترميـــم الجارية في مبنى كلية، في 
مدينة مونكلير بوالية نيوجيرســـي األمريكية، على رسالة 
داخل قنينة تاريخها 3 يوينو1907 تتضمن إشارة إلى أن 

هذا الجدار بناه عامالن من مدينة نيوارك.
وبناء على هذا الطلب قرر مينديز مع والده )73 سنة( البحث 
عن الفتاة في شـــبكات التواصل االجتماعي، ولكن جميع 
محاوالته باءت بالفشل. ويقول مينديز هذه البلدة صغير 
جدا، لذلك لم نرســـل رســـالة إلى العنوان المذكور، ألنهم 

يعتقدون بأن المرسلة قد غيرت عنوان سكنها.

العثور على مجرم خطير محنط في منزلهالعثور على قارورة بداخلها رسالة من القرن الماضي

ََ


