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خانيونس/ االستقالل: 
قال جي���ش االحت���الل اإلس���رائيلي: إن 
طائرات عس���كرية تابعة ل���ه أطلقت النار 
مس���اء أمس الثالث���اء، تجاه فلس���طيني 
»مس���لح« ُرصد وهو يقترب من الس���ياج 

األمني جنوبي قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باس���م جيش االحتالل: 
» رصدت استطالعات الجيش فلسطينيًا 

مس���لحًا يقترب من السياج األمني جنوب 
قطاع غ���زة، حيث قامت طائرة عس���كرية 

بإطالق نار باتجاهه، وُرصدت إصابته«.
وذك���رت صحيف���ة »معاري���ف« العبرية، 
ا نجح في التسلل من  ا فلس���طينّيً أن شاّبً
جنوب���ي قطاع غزة إلى داخل مس���توطنة 
»نيريم« ب� »الغالف«، قبل أن يطلق جيش 

االحتالل النار عليه.

االحتالل يستهدف شابًا  شرقي خانيونس

القدس المحتلة- جنين/ االستقالل: 
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس الثالثاء، منزال في بلدة العيس���وية بالقدس 
المحتلة؛ بدعوى البناء دون ترخيص، كما هدمت ، 

ا أخر في مدينة يافا المحتلة، وفي  منزال فلسطينًيّ
جنين تم هدم 25 بس���طة لبيع الخضار والفواكه 
واألدوات المنزلية، في القدس، اقتحمت قوة معززة 
من عناصر الوحدات الخاصة وآليات االحتالل بلدة 

العيس���وية، وفرض���ت طوقًا عس���كريًا محكمًا في 
محيط المنزل، وشرعت بهدم الطابق الثاني. وأفاد 

عضو لجنة المتابعة في العيس���وية 
رائد أبو ريالة، بأن قوة معززة من جنود 

  مستوطن يحاول رفع علم الكيان في  األقصى

االحتالل يهدم منزلني يف القد�س والداخل املحتل و25 ب�سطة بجنني 

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس هيئة شؤون األس���رى والمحررين اللواء قدري أبو 
بكر  أمس الثالثاء: إن العام 2019 يش���هد استهدافًا واضحًا 

استهداف غير مسبوق لألسيرات 
بتحويلهن لالعتقال اإلداري

»حماس« و »الجهاد« يدعوان »أونروا« لتنفيذ برنامج إغاثي عاجل

إصابة عامل برصاص االحتالل 
والعشرات باالختناق شمال طولكرم

بيروت/ االستقالل: 
طالبت حركتا حماس والجهاد االس���المي في لبنان، أمس 
الثالثاء، وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 

»األون���روا«، بتنفي���ذ برنام���ج إغاثي عاجل. ج���اء ذلك في 
لقاء ممث���ل »حركة الجهاد اإلس���المي« في 
لبنان إحس���ان عطايا، ممثل حركة المقاومة 

طولكرم/ االستقالل: 
أصيب، أم���س الثالثاء، عامل برصاص قوات االحت���الل الصهيوني على البوابة 

الزراعية بالقرب من جدار الفصل العنصري – بوابة عكابا- ش���مال 
بلدة قفين شمال طولكرم، فيما أصيب آخرون بحاالت اختناق غرب 

ثابت لـ »االستقالل« : هناك نقص شديد في 
خالفات بالليكود وتغييرات الكهرباء والشركة ليست مسؤولة عن األزمة  

حزبية في »إسرائيل«

األمن »اإلسرائيلي«: سياسة الجيش
 لن تسهم باستعادة الجنود من غزة

غزة / سماح المبحوح:  
أك���د مدير العالقات العامة واالعالم بش���ركة توزيع الكهرباء 
محم���د ثابت أن كمية الطاقة المتوف���رة تصل إلى 170 ميجا 

موسم األعياد اليهودية.. حجة 
المستوطنين الستباحة األقصى 

غزة/ دعاء الحطاب:
تس���عى حكومة االحتالل اإلسرائيلي وجماعات المس���توطنين بشتى الطرق 

والوس���ائل إلخضاع المس���جد األقصى تحت سيطرتها وإحكام 
القبض���ة علي���ه، لتتمكن من تنفي���ذ مخططاته���ا التهويدية 

عائلة األسير زهران تناشد التدخل لإلفراج عنه وإنقاذ حياته

الشيخ عدنان يثني على وقوف أهالي بيت 
لحم ضد جلسة تنسيق أمني مع االحتالل

رام الله / االستقالل:
ناش���دت عائلة األس���ير المضرب عن الطعام أحمد زهران كافة 
المؤسسات اإلنسانية والحقوقية وجميع أحرار العالم، التدخل 

إلنقاذ حي���اة ابنها، واالف���راج عنه. وقال عادل زهران ش���قيق 
األسير المضرب لليوم ال� 87 على التوالي، رفًضا 
العتقاله االداري، خالل وقفة لذوي األس���ير أمام 

جنين/ االستقالل:
أثنى القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين الشيخ 
خض���ر عدنان، أمس، على وقوف أهالي مدينة بيت لحم بالضفة 

خبير يطلق تحذيرًا خطيرًا بشأن 
تدهور الوضع المائي في غزة 

غزة/ االستقالل:
اطلق الخبير الفلس���طيني ورئيس قس���م الجغرافيا سابقًا في الجامعة 
اإلسالمية د. كامل أبو ضاهر تحذيرًا شديدًا من مخاطر وتداعيات تدهور 

»قوى رام الله« تؤكد رفضها ألي 
محاوالت الستثناء القدس من االنتخابات

وقفة احتجاجية لموظفي إذاعة 
04»فرسان اإلرادة« أمام »أونروا«  بغزة

) APA images (          الحتالل يهدم منزل فل�سطيني يف حي �لعي�سوية بالقد�س �ملحتلة �أم�س�
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بيروت/ االستقالل: 
طالبت حركتا حماس والجهاد االســـالمي في لبنان، 
أمس الثالثـــاء، وكالة غـــوث وتشـــغيل الالجئين 
الفلســـطينيين "األونـــروا"، بتنفيـــذ برنامج إغاثي 

عاجل.
جاء ذلك في لقاء ممثل "حركة الجهاد اإلسالمي" في 
لبنان إحسان عطايا، ممثل حركة المقاومة اإلسالمية 
"حمـــاس"، الدكتور "أحمد عبد الهـــادي"، حيث تم 
التباحث في آخر مستجدات القضية الفلسطينية، 
وأوضـــاع الالجئين الفلســـطينيين في لبنان داخل 

المخيمات وخارجها.
وثمن الجانبان استمرار مسيرات العودة التي كانت 
ســـببًا في تعّثر صفقة القرن الهادفة إلى شـــطب 
القضية الفلسطينية وتصفيتها، وإلغاء حق العودة 

لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وجـــّدد الجانبـــان التأكيد على عمـــق العالقة التي 
تجمـــع الحركتين، وضـــرورة تعزيز هـــذه العالقة 

االستراتيجية والتكاملّية.
وأشارا إلى أهمية العمل على تعزيز الوحدة الوطنية 
الفلســـطينية، وترتيـــب البيت الفلســـطيني، من 

أجل إفشـــال كل المؤامرات التي ُتحاك ضد شعبنا 
وقضيتنا.

وطالب الجانبـــان وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين 
الفلسطينيين "اونروا"، بالوقوف عند مسؤولّياتها، 
وتنفيذ برنامج عاجل إلغاثة الالجئين الفلسطينيين، 
ووضع خطة طوارئ لمســـاعدة أهلنا في المخيمات 
الفلسطينية، ُمشيدين في الوقت ذاته بالمبادرات 
االجتماعّية التكافلّية في المخيمات الفلســـطينية 
في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي تعيشها 

مخيماتنا.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قــــوات االحتالل اإلســــرائيلي، فجر اليوم 
الثالثــــاء، عددًا مــــن المواطنين الفلســــطينيين، 
وأصابت عددا كما اســــتولت على معدات ورشــــة 

حدادة، بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد الناشط محمد عياد عوض، أن قوات االحتالل 
داهمت فجر أمس ، مناطق حارة ابو هاشــــم وسط 
بلدة »بيت امر« شــــمالي الخليل و »صافا« شــــمال 
»بيــــت امر«، حيــــث اقتحم جنود االحتــــالل أربعة 

منازل، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
وأضاف عوض، أنه تم خالل ذلك تسليم األسيرين 
المحرريــــن عمار جمال خليل أبــــو مارية )26 عاما(، 
ومؤمن حســــن محمود الطيــــط )16 عاما(، بالغات 
لمراجعــــة مخابــــرات االحتالل غــــدًا الخميس في 

معسكر »عتصيون« شمالي »بيت أمر«.
كما اعتقلــــت قوات االحتالل الشــــاب أحمد ناظم 
أبو فرحة خالل تواجده قرب مدخل جنين )شماال( 
القريــــب مــــن معبر »الجلمــــة« ونقلــــوه إلى جهة 

مجهولة.
إلــــى ذلك، اســــتدعت قوات االحتــــالل فجر أمس 
الثالثاء، شــــابا من بلدة »تقوع« جنوبي شرق بيت 

لحم )جنوبا(، لمقابلة مخابراتها.
وأفاد نادي األسير، بأن قوات االحتالل سلمت محمد 
عماد العمور بالغا لمقابلة المخابرات اإلســــرائيلية 

بعد دهم منزل والده وتفتيشه.
وداهمــــت قــــوات االحتالل عددا مــــن المنازل في 
»تقــــوع« وعبثــــت بمحتوياتــــه، دون أن يبلغ عن 

اعتقال أحد من المواطنين.

كما صادرت سلطات االحتالل، فجر أمس، معدات 
ورشــــة حدادة في الخليل تعود ملكيتها ليوسف 
عبد القادر ابو عيشه ووسام عمرو،، عقب مداهمتها 
منطقــــة »مربعة ســــبته« في الخليــــل، وصادرت 

معداتها.
كما اعتقلت قوات االحتالل الشــــاب احمد عبد الله 

برقان من منزله في جبل جوهر.
واقتحمت دوريات االحتالل فجر أمس محيط عدة 
بلدات غربي نابلس )شــــماال(، إضافة الى بلدة بيت 

فوريك شرقي المدينة.
وأطلق مســــتوطنون النــــار، تجاه منــــزل في قرية 

»جيت« شرق قلقيلية، دون وقوع إصابات.
وفي القــــدس المحتلة، اعتقلت قــــوات االحتالل 

شابين من بلدة »العيزرية« شرقي المدينة.

طولكرم/ االستقالل:
نظمت حركة الجهاد اإلســـالمي في محافظة طولكرم، احتفااًل مهيًبا الستقبال 
األسير المحرر مهدي عجاج، بعد اعتقال دام ثالث سنوات داخل سجون االحتالل.  
وافرجت قوات االحتالل عن األســـير مهدي عجاج، من ســـكان مخيم صيدا، يوم 
االثنين الماضي فيما استقبلته عائلته بحفاوة كبيرة، وبدأت بزيارة المحرر لمنزل 
األســـير المريض معتصم رداد. وشارك في االحتفال القيادي في حركة الجهاد 

خضر عدنان ونظير نصار ولؤي األشقر، وذوو أهالي األسير وشبان الحي.
 وهنـــأ عدنان المحرر عجاج مذكرا بوعده تعالى للصابرين بالجنة بغير حســـاب 

ذاكرًا العديد من أسرى البلدة القدامى في سجون االحتالل.
وطالب القيادي من الصليب األحمر الدولي، الدقة في نقل أخبار األســـرى، بعد 
نقل مصلحة سجون االحتالل خبًرا غير صحيح بشأن إضراب الرفيق أحمد زهران.

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين اللواء قـــدري أبو بكر  أمس 
الثالثاء إن العام 2019 يشـــهد اســـتهدافا واضحا لألسيرات بتحويلهن 
لالعتقـــال االداري التعســـفي، واعتقالهن بدون تهمـــة وبذريعة الملف 

السري.
ولفت أبو بكر في بيان صحفي تلقت »االستقالل« نسخة عنه أمس الثالثاء 
إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية حولت أمس األسيرة شذى حسن )20 
عاما( من محافظة رام الله والبيرة، إلى االعتقال اإلداري لمدة ثالثة شـــهور، 

ليرتفع عدد األسيرات المعتقالت إدارًيا إلى أربع أسيرات.
واألسيرات هن آالء البشـــير )23 عاًما( من قلقيلية، واألسيرة شروق البدن 

)25 عاًما( من بيت لحم، واألسيرة بشرى الطويل )26 عاًما( من رام الله.
ونبه إلى أن »سلطات االحتالل اإلسرائيلي حّولت محاكمها العسكرية إلى 
أداة سياسية لتعميق معاناة شعبنا وأسرانا، بغطاء من القضاء اإلسرائيلي 
المتساوق بشـــكل كلي مع جهاز المخابرات اإلسرائيلية وضباط السجون 
للتفنـــن في انتهاك القانون الدولي من خالل محاكم صورية وشـــكلية ال 

تتبع أصول المحاكمات أصال«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
االحتـــالل  شـــرطة  اعتقلـــت 
الثالثـــاء، 5 فتيات  اإلســـرائيلي، 
ا من محيط مصلى باب الرحمة  وشاّبً

في المسجد األقصى المبارك.
وذكر شـــهود عيـــان أّن شـــرطة 
الفتيات  اســـتهدفت  االحتـــالل 
والشـــاب خالل وجودهم وأدائهم 
صالة ظهر أمس فـــي محيط باب 
الرحمـــة بالقـــدس، واعتقلتهـــم 
واقتادتهم إلى مخفر شـــرطة باب 

األسباط.
والمعتقلون هم: مرام نتشة، وآية 
أسامة عاشـــور، وتاال ناصر، وضحى 
غزاوي، وميار نتشـــة من القدس، 
والشـــاب جمال عسلي من الداخل 

المحتل.
الفتيات  االحتالل  ونقلت شـــرطة 
والشـــاب مـــن مخفر شـــرطة باب 

األســـباط إلى مركز شرطة القشلة 
في البلدة القديمة بالقدس.

االحتـــالل  شـــرطة  أّن  ُيذكـــر 

المصلين  تستهدف يوميًا جميع 
محيـــط مصلى  في  الموجوديـــن 
باب الرحمة في المسجد األقصى، 

وتمنعهم من الوجود خالل ساعات 
اقتحام المســـتوطنين لســـاحات 

المسجد.

استهداف غير مسبوق لألسيرات االحتالل يعتقل 5 فتيات وشابًا قرب األقصى
بتحويلهن لالعتقال اإلداري

جيش االحتالل  ينفذ حملة مداهمات واعتقاالت واسعة بالضفة  الجهاد تنظم احتفاال
 لألسير المحرر مهدي عجاج

نابلس/ االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل "االســـرائيلي"، أمس، بلـــدات غربي نابلس، وبلدة بيت 

فوريك شرقًا.
وقال شـــهود عيـــان، إن اقتحام قـــوات االحتالل يأتي بالتزامن مـــع اعتداءات 
للمســـتوطنين في بلدة جيت شـــرقي قلقيلية، حيث رصد األهالي اقتحام قوة 
لالحتالل بلدة "صرة" ومحيطها، إضافة لمحيط بلدة قوصين  والقرى الواقعة بين 
نابلس وقلقيلية، وذلك بعد ساعات من إطالق مستوطنين النار تجاه منزٍل في 

قرية جيت، دون وقوع إصابات.
من جهته، قال مســـؤول ملف االســـتيطان بشمال الضفة غســـان دغلس، إّن 
مجموعة من المستوطنين اســـتهدفوا بالرصاص والحجارة منزل المواطن علي 
السدة على أطراف قرية جيت، ما تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات.

كمـــا تعّرضت بلـــدة بيت فوريك شـــرقي نابلس القتحام مماثـــل من دوريات 
االحتالل أعقبه مالحقة ومطاردة للشبان.

واقتحمت قوات االحتالل قرية العيســـاوية في القدس المحتلة، وتمركز جنود 
مشاة على أطرافها ومداخلها.

االحتالل والمستوطنون 
يعربدون ويقتحمون 
عدة منازل في نابلس

طولكرم/ االستقالل: 
أصيب، أمس الثالثاء، عامل برصاص قوات االحتالل 
الصهيوني على البوابة الزراعيـــة بالقرب من جدار 
الفصل العنصري – بوابة عكابا- شـــمال بلدة قفين 
شـــمال طولكرم، فيما أصيب آخرون بحاالت اختناق 

غرب البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن جنود االحتالل أصابوا 
عاماًل وقامــــوا باحتجازه، ومنعوا المواطنين من 
التقدم إلسعافه، في حين أطلق جنود االحتالل 
قنابل الغاز المســــيل للدمــــوع باتجاه العمال 
أثناء محاولتهــــم عبور البوابــــة الزراعية غرب 
بلدة قفين، ما أدى إلى إصابة  العشرات منهم 

بحاالت اختناق، فيما حّلقت طائرة اســــتطالع 
إسرائيلية في سماء المنطقة.

وتتعّمد قوات االحتالل استهداف العمال عند هذه 
البوابة وبوابة أخرى في نزلة عيسى بشكٍل مستمر، 
ما يسفر عن إصابة العشرات سواء بالرصاص الحي 

أو بحاالت اختناق.

»حماس« و »الجهاد« يدعوان »أونروا« لتنفيذ برنامج إغاثي عاجل

إصابة عامل برصاص االحتالل والعشرات باالختناق شمال طولكرم
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وتستعد ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" 
نوعية  اقتحامــــات  لتنفيــــذ  المزعــــوم 
وواسعة للمسجد األقصى المبارك خالل 
المقبل، احتفالاً بما يســــمى  األســــبوع 

"عيد الحانوكاة- األنوار" اليهودي.
وفي ظــــل التحضيــــرات اإلســــرائيلية 
واستغالل  األقصى  لتهويد  المتواصلة 
"عيد الحانوكاة" كأهم المواســــم لذلك؛ 
شــــرعت منظمات "نساء ألجل الهيكل"، 
و"طالب ألجــــل الهيكل"، "برنامج هليبا" 
التوراتــــي و"اتحاد منظمــــات الهيكل" 
فــــي تنفيذ برنامج توراتي مركزي داخل 

األقصى باقتحامه طوال أيام العيد.
ا من يوم األحد  ويبدأ هذا العيد اعتبــــاراً
ويســــتمر   ،12/22 الموافــــق  المقبــــل 
حتى يوم الثنيــــن 12/30، وخالله تبدأ 
الداعية  المتطرفة  اليهودية  الجماعات 
إلقامة "المعبد" مكان األقصى، بالنشرات 
المّحرضة على إقامة أي شــــعائر داخل 

األقصى احتفاء بـ"الحانوكاة".
طابع تهويدي ديني 

وأكــــد عكرمة صبــــري رئيــــس الهيئة 
اإلســــالمية العليا في القدس المحتلة، 
خطيب المســــجد األقصى، أن الدعوات 
اقتحامــــات  لتنفيــــذ  اإلســــرائيلية 
بالتزامن  األقصى  للمســــجد  صهيونية 
اليهودية، سياســــة قديمة  األعياد  مع 
متجددة تسعى من ورائها لفرض طابع 

تهويدي ديني على األقصى.
إن  لـ"الســــتقالل":"  صبــــري  وقــــال 

للمســــجد  اإلســــرائيلية  القتحامــــات 
األقصى بشــــكل ُمتكرر تستفز مشاعر 
المســــلمين وتثيــــر غضبهــــم، خاصة 
األعياد  يســــتغلون  المســــتوطنين  أن 
والمناسبات من أجل تكثيف تواجدهم 
لفرض السيطرة الدينية على المسجد"، 
مؤكــــدًا أن أفعالهــــم واقتحاماتهم لن 

ُتكسبهم أي حق باألقصى.
اليهود  المتطرفين  أطماع  "أن  وأضاف: 
لم تتوقــــف عند حد معيــــن، بل تزداد 

مع كل عمليــــة اقتحام أو قرار ينتزعونه 
من محاكمهم ويســــقطون عليه طابعًا 
التطبيق، وصولاً  قانونيًا، ويصبح قيــــد 
المســــجد  المســــلمين من  إخــــراج  إلى 
وزارة  صالحيــــات  وســــحب  األقصــــى، 

الوقاف". 
وشــــدد على أن الســــيادة على المسجد 
ول  وحدهــــم  للمســــلمين  األقصــــى 
ســــيادة لالحتالل عليــــه، وأي محاولت 
لقتحامه ســــُتقابل بقوة ردع وتصٍد من 

الفلسطينيين.
وأوضــــح أن حمايــــة المســــجد األقصى 
المتطرفيــــن  لقتحامــــات  والتصــــدي 
المزعومة وأي مناسبات  أعيادهم  خالل 
أخرى، تعتمد على قوة المقدسيين في 
مواجهه تلك الهجمــــات، ومدى تواجد 

المرابطين والمرابطات داخل القصى. 
تداعيات خطرية

وبــــدوره، حــــذر المحامي خالــــد زبارقة 
والمسجد  القدس  المختص في شؤون 

األقصى، من التداعيــــات المترتبة على 
للمسجد األقصى  المستوطنين  اقتحام 
خالل األعيــــاد اليهودية، والتي تتجلى 
في تغييــــر الهوية الدينيــــة لألقصى 
وتحويلــــه إلى مــــكان يهــــودي، إضافة 
إلحكام القبضة العسكرية عليه وهدمه 

وصولاً إلقامة الهيكل المزعوم مكانه.  
أن  لـ"الســــتقالل"،  زبارقــــة  وأوضــــح 
القتحامات المتكررة للمســــجد األقصى 
من قبل جماعات المســــتوطنين، تأتي 
في ظل انســــجام وتناغــــم بعض الدول 
العربيــــة مــــع المشــــروع الصهيونــــي 
العالمــــي، مؤكــــدًا أن الحتــــالل دومــــا 
يســــتغل الصمت العربــــي والدولي في 
تنفيــــذ مخططاتــــه الراميــــة لتهويــــد 

المسجد األقصى . 
وتوقع حــــدوث اشــــتباكات ومواجهات 
عنيفة بين المقدسيين والمستوطنين، 
خاصة أن القتحامات تتم تحت حماية 
الشرطة وأجهزة المخابرات اإلسرائيلية، 
مشــــيرًا إلى أن خطر القتحام يكمن في 
األعداد الكبيرة للمقتحمين والستعداد 
التصعيديــــة  والخطــــوات  لتأمينهــــم 

المرافقة له. 
ودعا الشعب الفلســــطيني والمسلمين 
فــــي أماكــــن تواجدهم كافــــة للتحرك 
لحمايــــة المســــجد األقصــــى والحفاظ 
عليه، كذلك الضغط على رموز المشروع 
الصهيوني العالمــــي من أجل أن يكف 

يده عن مقدساتهم. 

موسم األعياد اليهودية.. حجة المستوطنين الستباحة األقصى 
غزة/ دعاء احلطاب:

وجماع��ات  الإ�س��رائيلي  الحت��ال  حكوم��ة  ت�س��عى 
امل�س��توطنني ب�س��تى الطرق والو�س��ائل لإخ�س��اع امل�سجد 
الأق�س��ى حتت �سيطرتها واإحكام القب�سة عليه، لتتمكن 

من تنفي��ذ خمططاتها التهويدية العن�س��رية من خال 
القتحامات املتكررة للم�سجد م�ستغلة الأعياد اليهودية 
واملنا�س��بات اخلا�س��ة به��ا.  وتتزاي��د وت��رية اقتحامات 
الأق�س��ى خال الأعي��اد اليهودية، والت��ي يتخللها اأداء 

طقو�س و�سلوات دينية تلمودية يف باحاته وعند اأبوابه، 
بالإ�س��افة اإىل اأعمال ا�ستفزازية بحق امل�سلني وت�سييق 
اخلناق عليهم، واإبعاد بع�سهم عن امل�سجد لإتاحة املجال 

للم�ستوطنني لتنفيذ اقتحاماتهم دون قيود. 

رام الله / الستقالل:
ناشـــدت عائلة األســـير المضـــرب عن 
الطعام أحمد زهران كافة المؤسســـات 
اإلنســـانية والحقوقيـــة وجميـــع أحرار 
العالـــم، التدخـــل إلنقـــاذ حيـــاة ابنها، 

والفراج عنه.
وقـــال عـــادل زهران شـــقيق األســـير 
المضـــرب لليوم الــــ 87 علـــى التوالي، 
ا لعتقاله الداري، خالل وقفة لذوي  رفضاً
األســـير أمام مقر الصليب األحمر أمس، 
بمدينـــة البيرة، إن أحمـــد بات في وضع 
ا  ا يوماً صحي حـــرج، ووضعه يزداد ســـوءاً

بعد يوم.
وشـــدد علـــى ضـــرورة توســـيع نطاق 
الفعاليات والتضامن، من أجل مســـاندة 
األســـير فـــي معركته، وإيصـــال صوته 

للعالم، حتى يعود الى عائلته.
ا(، من بلدة دير  واألســـير زهران )42 عاماً
أبو مشـــعل فـــي رام اللـــه، كان أمضى 
ا فـــي معتقالت  مـــا مجموعـــه )15( عاماً
الحتالل، وهو أب ألربعة أبناء، وكان آخر 

اعتقال له في آذار/ مارس 2019.

ويعتبـــر هـــذا اإلضـــراب الثانـــي الذي 
يخوضه خالل العام الجاري، حيث خاض 
ا ضد اعتقاله اإلداري استمر لـمدة  إضراباً
ـــا، وانتهى بعـــد وعود باإلفراج  )39( يوماً
عنـــه، إل أن ســـلطات الحتـــالل أعادت 
تجديد اعتقاله اإلداري لمدة أربعة أشهر 

وثبتته على كامل المدة.
ويعاني زهران الـــذي يقبع في معتقل 
"نيتســـان"-الرملة، مـــن ضعف في بنية 
الجسم، وتعب شديد، ويرفض الحصول 
على مدعمـــات، أو إجراء أيـــه فحوصات 

طبية.

غزة/ الستقالل:
دعا مركز حماية لحقوق اإلنسان اللجنة الدولية للصليب األحمر 
للتحرك العاجل إلنقاذ حياة األسير المضرب عن الطعام أحمد 
زهـــران، والضغط علـــى حكومة الحتالل اإلســـرائيلية لوقف 

إجراءاته العنصرية بحق السرى.
جاء ذلك في رسالة وجهها المركز لرئيس بعثة اللجنة الدولية 
للصليب في قطاع غزة حول اســـتمرار المعتقل اإلداري أحمد 

زهران في الضراب عن الطعام لليوم الـ 87 على التوالي.
وبيــــن المركــــز أن إدارة مصلحــــة ســــجون الحتــــالل تواصل 
إجراءاتهــــا العنصرية في تعاملها مع األســــرى والمعتقلين 
الفلســــطينيين في ســــجونها مــــن خالل اتخاذهــــا مجموعة 
إجــــراءات وتدابير تهــــدف للتضييق عليهــــم، والتي يعتبر 
ا وممارســــة من قبل مصلحة  العتقال اإلداري أكثرها شــــيوعاً

سجون الحتالل.
وأكد موقفـــه الثابت الرافض والمناهض لسياســـة العتقال 
ا للقوانيـــن والقرارات  ا صارخاً اإلداري، والذي يشـــكل انتهـــاكاً
ـــا لتفاقيتي جنيف الثالثـــة والرابعة، والتي  الدولية ومخالفاً
تنـــص صراحة على أن لكل إنســـان الحق فـــي الحرية واألمن، 
ا، وضمنت حقه في المحاكمة  ويمنع اعتقاله أو سجنه تعسفياً

العادلة.
وأوضح أن المعتقل زهران يواصل إضرابه عن الطعام بســـبب 
ا، حيث نكثت سلطات الحتالل بوعودها  استمرار اعتقاله إدارياً

ا إلى أنه يمر بأوضاع صحية خطرة. باإلفراج عنه، لفتاً

عائلة األسير زهران تناشد التدخل لإلفراج عنه وإنقاذ حياته

جنين/ الستقالل:
أثنـــى القيـــادي فـــي حركـــة الجهاد اإلســـالمي 
في فلســـطين الشـــيخ خضر عدنـــان، أمس، على 
وقـــوف أهالي مدينة بيت لحـــم بالضفة المحتلة، 
لمنع جلســـة تنســـيق أمني بين أجهزة الســـلطة 

الفلســـطينية بالضفـــة وبيـــن قـــوات الحتـــالل 
الصهيونـــي. وحّمل عدنان فـــي تصريح صحفي، 
القيادة السياســـية المسؤولة عن األجهزة األمنية 

بالضفة مسئولية ما يحصل من تنسيق أمني.
وقال: التنســـيق األمني مســـتمر والذي ظهر في 

بيت لحم جزء من الحقيقة المرة«.
وأضاف عدنان: قرارات المجلس المركزي ومنظمة 
التحرير بوقف التنســـيق األمني ل يتم تطبيقها 
وهناك ضبـــاط برتب دنيـــا ومتوســـطة يقومون 

بالتنسيق األمني المباشر مع العدو«.

الشيخ عدنان يثني على وقوف أهالي بيت لحم ضد جلسة تنسيق أمني مع االحتالل

»حماية« يدعو للتحرك الفوري 
إلنقاذ حياة المعتقل زهران
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )605/ 2019(
يعلن للعمـــوم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
محمود صائب مصطفى الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 802523795 

بصفته وكيال عن: محمود عادل مصطفى حسن الفرا 
بموجب وكالة رقم: 7168 / 2016 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 104 قسيمة 4 المدينة خانيونس

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

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  7/ 12/ 2019م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )607/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: محمد 
عوض زياد محمد حســـين من ســـكان جباليا هوية رقم 803251891 بصفته 

وكيال عن: بالل واياد وعماد وآدم وتحية وحوا أبناء عبد الباري سعيد أبو وردة 
بموجب وكالة رقم: 39 / 2015 الصادرة عن جباليا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 917 قسيمة 36 المدينة جباليا النزلة

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

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  17/ 12/ 2019م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )604/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: باسل مصطفى 
حســــن الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 700420250 بصفته وكيال عن: شريف 

وسرينا وشادية أبناء ياسر مصطفى حسن الفرا وشاهر مصطفى حسن الفرا
بموجب وكالة رقم: 8956 / 2010 الصادرة عن أمريكا + 3810 / 2013 خانيونس

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2356 قسيمة 2 المدينة السميري + قطعة 104 قسيمة 4 المدنية 

خانيونس + قطعة 2354 قسيمة 24+12+8 +7 المدينة السميري
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل 
مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات 
فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  7/ 12/ 2019م

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

غزة / سماح المبحوح:  
أكد مدير العالقات العامة واالعالم بشركة توزيع 
الكهربـــاء محمد ثابت أن كمية الطاقة المتوفرة 
تصل إلـــى 170 ميجا وات فقـــط ، في حين أن 
حاجة المواطنين اليوميـــة بقطاع غزة للكهرباء 

يصل لـ550 ميجا وات . 
وأوضح ثابت لـ"االســـتقالل "  أن كمية الكهرباء 
الـ 170 ميجا وات التي تحصل عليها الشـــركة  
من عـــدة أطراف ، 120 ميجـــا وات من االحتالل 
االســـرائيلي والذي يمد الشـــركة بذات الكمية 
منذ ســـنوات  ، و 50 ميجا وات من محطة توليد 

الكهرباء .
وبين أنه منذ  شـــهر مارس مـــن العام 2018 م 
لم تحصل الشـــركة على أي كميـــة من الجانب 
المصري، مشيرًا إلى أن شـــركة توليد الكهرباء 
تعمل في الوقت الراهن بمولدين للكهرباء بعد 

إطفاء الثالث . 
 وقال:" إن كمية الكهرباء التي تتوفر للشـــركة 
تكفي لتطبيـــق جدول 8 ســـاعات فقط وصل 
للتيار الكهربائي في فصلي الربيع والخريف ، أما 
في ظل األجواء الباردة خاصة أثناء المنخفضات 

الجوية فالحاجة تزيد إلى أكثر من ذلك".   
ولفـــت إلى أن شـــعور المواطنيـــن باالمتعاض 

الشـــديد نتيجة تقليص ســـاعات وصل التيار 
الكهربائـــي ليصل لـ 5 ســـاعات فقط خالل 24 
ســـاعة، يأتي نتيجة وجود عجـــز ما بين الكمية 

المتوفرة والكمية المطلوبة . 
وأشار إلى أن شـــركة الكهرباء تقوم منذ بداية 
2019 بإمـــداد مرافق أساســـية فـــي قطاع غزة 
بكهربـــاء على مـــدار 24 ســـاعة متواصلة من 

الكميات التي تحصل عليها، كالمستشفيات ، 
ومضخات المياه العادمة حيث لم تعد تتدفق 
للبحـــر، ومحطات المعالجة شـــرق القطاع، وآبار 
المياه العذبة المركزيـــة، باإلضافة إلى مطالبة 
الشـــركة بتوفير كهرباء لمحطات تحلية مياه 

البحر.
ونبه مدير العالقات العامة واإلعالم أن الشركة 
ليســـت مســـؤولة عـــن النقص الشـــديد في 
كميات الكهرباء الواصلـــة للمواطنين، بل يقع 
عليها مســـؤولة توزيع كميـــات الكهرباء التي 
تصـــل إليها فقط ، مشـــيرًا إلـــى أن  الحكومة 
الفلسطينية مسؤولة عن توفير كافة الخدمات 

للمواطنين بما فيها الكهرباء .
وأكد أن الشركة تواجه النقص الشديد بالطاقة 
لوحدهـــا، مطالبا الجهات كافـــة تجنيب ملف 
الكهرباء التجاذبات السياســـية، والتوافق على 

الحد األدنى من الحلول الجذرية. 
يذكـــر أن أزمـــة الكهربـــاء قديمـــة جديـــدة، 
ارتبطت بمعضلة االنقســـام التي يعاني منها 
الفلسطينيون منذ 13 عاما، فيما استقرت العام 
الحالي، مع وقود المنحة القطرية، لكنها تقلصت 
منذ بداية األسبوع الماضي ، مع بدء المنخفضات 

الجوية وبرودة الجو.

القدس المحتلة / االستقالل:
يشـــهد حزب الليكـــود اليميني اإلســـرائيلي 
خالفات كبيرة، في أعقاب الكشـــف، عن حذف 
الحزب عضوية مـــا يزيد على 1000 عضو، قبيل 
االنتخابـــات التمهيدية الداخليـــة المقررة في 

السادس والعشرين من الشهر الجاري.
ووفًقـــا لقنـــاة 12 العبرية، فـــإن غالبية من تم 
حذف عضويتهم وطردهم، هم ممن يســـمون 
داخل الحزب بأنهم من "الليكود الجديد" الذين 
يدعمون جدعون ســـاعر الذي ينافس بنيامين 

نتنياهو على زعامة الحزب.
وقالت مصادر من داخل الحزب: إن الحديث يدور 
عن المئات وربما اآلالف الذين تعرضوا للطرد في 

األشهر األخيرة وبشكل منهجي.
وتحدث بعـــض ممن طردوا مـــن الحزب، بأنهم 

تلقوا رسائل تفيد بأنهم غير مؤهلين لعضوية 
الليكود بســـبب نشـــاطهم في حراك "الليكود 
الجديـــد". مشـــيرين إلى أنهم ُمنحـــوا تقديم 
اســـتئناف ضد القرار، وأنـــه يمكن فحص ذلك 
خالل مدة ستكون حتى قبل يوم واحد فقط من 

االنتخابات الداخلية.
وتتزامـــن تلك التطـــورات داخـــل الليكود، مع 
تغييـــرات تجري داخـــل األحزاب السياســـية 
اإلســـرائيلية، حيث ظهر نفتالـــي بينيت أحد 
قادة حـــزب اليمين الجديد، بمفرده خالل مؤتمر 
للحديث عن االنتخابات، بدون شريكته وزعيمة 
الحزب إيليت شـــاكيد التي ترجـــح األنباء أنها 

تنوي االنضمام لحزب الليكود.
ووفًقا لصحيفة يسرائيل هيوم، فإن شاكيد لم 
تحسم أمرها بشأن شـــراكتها مع بينيت، بينما 

قالت مصادر مقربة من شاكيد: إنه ال توجد أزمة 
وما يجري مجرد تكتيك.

وترى شـــاكيد أن وجود حزب كبيـــر ومتحد هو 
أفضل خيار لجلب مزيـــد من المقاعد واألصوات 
في االنتخابـــات المقبلة، لكـــن بينيت يعارض 
ذلك ويريد موقًفا حاســـًما من شاكيد التي فيما 
يبدو تطمح إما للعودة للبيت اليهودي أو لحزب 
الليكود وهو الخيار األقرب رغم وجود اعتراضات 
داخل الحزب، وخاصًة من نتنياهو بسبب خالفات 

سابقة بينها وبين زوجته سارة.
وتطرقت الصحيفة ذاتها في تقرير آخر، إلى أن 
الكتلة اليمينية باتت أكثر ضعًفا من االنتخابات 
الســـابقة، وأن هنـــاك حالـــة تشـــاؤم في ظل 
اســـتطالعات الرأي الجديدة التي تظهر حظوًظا 

أكثر لصالح معسكر الوسط واليسار.

ثابت لـ »االستقالل« : هناك نقص شديد في 
الكهرباء والشركة ليست مسؤولة عن األزمة  

خالفات بالليكود وتغييرات حزبية في »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
نقلت صحيفة »هآرتس« العبرية عن مصادر في األمن اإلســـرائيلي أن سياسة 
وزير الجيش الجديد نفتالي بينيت لن تســـاهم في جهود اســـتعادة الجنود 

األسرى في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة، أن موقــــف األمن يأتي في أعقاب القرار األخير الذي 
أصدره بينت، والذي يطلب من الجيش االســــتعداد لعدم تسليم جثث 
الشهداء الفلسطينيين بغض النظر عن انتمائهم السياسي وذلك في 
خطوة تتناقض مع قرارات الكابينت والمحكمة العليا اإلسرائيلية بهذا 

الخصوص.
وجاء على لســـان مسئولين في األمن اإلســـرائيلي قولهم: إن تلك السياسة لن 
تساهم في استعادة الجنود من غزة ولن يصمد هذا القرار أمام دعاوى قضائية 

بهذا الخصوص.
وتشترط حركة حماس اإلفراج عن محرري »صفقة شاليط« الذين أعاد االحتالل 
اعتقالهم عام 2014 قبل الدخول في أي مفاوضات إلجراء صفقة تبادل أســـرى 

جديدة.
وفي أكتوبر 2011 نجحت وساطة مصرية ألمانية في إتمام صفقة تبادل أسرى 
بين حماس« و«إســـرائيل«، أفرج بموجبها االحتالل عن 1027 أسيًرا فلسطينًيا 
مقابل إفراج حماس عن الجندي اإلســـرائيلي »جلعاد شـــاليط« الذي أسرته في 

قطاع غزة لـ5 أعوام.

األمن »اإلسرائيلي«: سياسة الجيش 
لن تسهم باستعادة الجنود من غزة

القدس المحتلة / االستقالل:
يناقش الجيش اإلســـرائيلي فـــي هذه األيام جدوى تفعيل صفـــارات اإلنذار، 
وبخاصة بمناطق غالف غزة، بالنظر إلى الضرر النفســـي والجسدي الذي تلحقه 

بالمستوطنين.
وذكرت صحيفة »يديعـــوت أحرونوت« أن الجيش يدرس إلغاء صفارات اإلنذار 
واالكتفـــاء بأداء منظومـــة القبة الحديدية، نتيجة كثـــرة اإلصابات الناتجة عن 

تفعيل الصافرات والهروب نحو الغرف اآلمنة.
ووفقـــًا للصحيفة، طرح ضبـــاط كبار في الجيـــش هذا الخيـــار، وفق معطيات 
اإلسعاف اإلسرائيلي، والتي بينت ارتفاعًا كبيرًا في عدد المصابين جراء الهلع 
من الصافرات في غالف غزة وغالبيتهم ليســـوا بسبب سقوط الصواريخ، ولكن 
جراء الهلع النفسي الذي تحدثه هكذا صافرات وكذلك السقوط خالل الهروب 

للمالجئ.
وفي المقابل، تفضل الجبهة الداخلية اإلسرائيلية عدم المجازفة بهكذا خطوة 
ومواصلة السياسة القائمة، مشيرة الى أن ثمن سقوط صاروخ في تجمع سكاني 
والتسبب بقتلى حتى لو كانت الفرصة ضعيفة يطغى على جميع مصابي الهلع 

واألذى الجسدي.
بينما قالت الصحيفة إنه وفي حال المصادقة على قرار اإللغاء فسيستثنى منه 

ساعات الطوارئ والحروب.

جيش االحتالل يدرس 
إمكانية إلغاء صفارات اإلنذار
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )603/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
حاتم ســـالم عطيـــش أبو مهـــادي من ســـكان النصيـــرات هوية رقم 

976040394 بصفته وكيال عن: كامل محمود سليمان أبو مهادي
بموجب وكالة رقم: 344 / 2019 الصادرة عن الكويت

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2321 قسيمة 11 المدينة أبو مدين

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

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  17/ 12/ 2019م

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

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
 �إخطار لتنفيذ حكم �ضادر عن د�ئرة 
تنفيذ حمكمة بد�ية غزة يف �لق�ضية 

�لتنفيذية رقم 2018/11137
الى المنفذ ضده / عالء الدين احمد محمد ابو وطفة – مجهول محل االقامة 
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة االســـتئناف بغزة في االســـتئناف 
رقم 2016/1022 والصادر بتاريخ 2018/4/15 لصالح طالب التنفيذ / صالح 
احمد محمد بركات والقاضي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره )$2400( و )39425( 
شـــيكال مع تضمين كل طرف ما أداه من رســـوم ومصاريف وأتعاب محاماة 

لذلك عليك تنفيذ الحكم الصادر في االستئناف رقم 2016/1022 .
لذلك عليك الحضـــور الى دائرة التنفيذ في غضون اســـبوعين واذا لم 
تحضر خالل المـــدة المذكورة فإنك تعد ممتنعا عـــن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري . حرر في 2019/12/17م

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

�ملو�ضوع/ مذكرة تبليغ ملحاولة �ضلح 
�ضادر عن  حمكمة غزة �ل�ضرعية

إلى المدعى عليه/ باســـل وائل عبد الكريم الشـــرفا - من غزة وسكانها 
ســـابقًا ومجهول محل اإلقامة اآلن في تركيا، يقتضي حضورك لهذه 
المحكمة يـــوم الثالثاء وفق 2020/1/21م الســـاعة التاســـعة صباحًا 
لمحاولة اإلصالح في القضية أساس 720 / 2019 وموضوعها/ تفريق 
للضرر من الشـــقاق والنزاع المتكونة بينـــك وبين المدعية/ مي محمد 
مصطفى الترك من غزة وســـكانها، لـــذا يقتضي حضورك إلى محكمة 
غزة الشـــرعية في الوقت المحدد للنظر في الدعوى حسب األصول، وإن 
لم تحضر في الوقت المعين يجِر بحقك المقتضى الشـــرعي حســـب 

األصول وحرر في 2019/12/16م.

قا�سي غزة ال�سرعـي
عاطف م�سطفى الترت

تنويه
نشـــر اعالن بيع أرض باسم الســـيدين/زكريا محمود جابر قاسم ومحمود 

مصطفى عبد ربه موسى في صحيفة االستقالل بتاريخ 2019/12/6م
لقد سقط سهوًا الموكلة/ منال خليل محمد موسى

لذا اقت�سى التنويه

  تنويه
نشر في صحيفة االستقالل بتاريخ 2019/12/16 إعالن محكمة من شرق 
خانيونس الشـــرعية االبتدائية  باسم الســـيدة / ابتهال جميل اسعد 

فريتح , واالسم الصحيح  السيدة/ ابتهاج اسعد جميل فريتخ .

لذا اقت�سى التنويه

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم عبداللطيف صالح رضوان...... 
/. عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التي تحمل 
رقـــم ٩٥٠٦٠٨٣٩٨  فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
اطلق الخبير الفلســـطيني ورئيس قســـم الجغرافيا سابقًا في 
الجامعة اإلسالمية د. كامل أبو ضاهر تحذيرًا شديدًا من مخاطر 
وتداعيـــات تدهور الوضـــع المائي في قطاع غـــزة المتزايد من 
الناحيتين النوعية والكمية، مشـــددًا علـــى أن تداعيات خطيرة 
للغاية لحقت وســـتلحق قطاع غزة حال استمر التدهور الحاصل 
على المياه، في ظل غياب إدارة ســـليمة للمياه قائمة على خطط 

استراتيجية وطنية متكاملة.
وأوضح أبو ضاهر أن أســـباب التدهور الحاصل ال تعود ألســـباٍب 
وعوامل طبيعية بحتة، بل تتجاوزها ألســـباٍب بشرية، ناتجة عن 
إدارة غير ســـليمة لواقع المياه في قطاع غزة، قائاًل "ممارســـات 
بشـــرية من قبل المواطنين وعـــدم وجود إدارة ســـليمة للمياه 
إضافـــة لعوامل طبيعية أدى ذلك االمـــر لحصول االزمة الحالية 

في المياه".
ولفت أبو ضاهر إلى ان اســـتمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي 
إلـــى اســـتنزاف الجوفي، ما قـــد ينتج عنه ازمة حـــادة في مياه 
الشـــرب، وزيادة التصحر في األراضي الزراعية، وارتفاع معدالت 
االمراض الناتجـــة عن تلوث المياه، وخســـائر اقتصادية كبيرة 

تنسحب على جميع القطاعات وأبرزها القطاع الزراعي.
واوضـــح ابو ضاهر وجـــود ترٍد كبير في نوعيـــة المياه الجوفية، 
وعدم صالحية الخزان الجوفي في قطاع غزة للشـــرب، ألســـباٍب 
عديدة منها مســـتويات الملوحة الكبيرة، إضافة لوجود ملوثات 
كبيرة مثل "النترات وزيادة تركيز عنصر الكلوريد بنســـب تفوق 

تلك المحددة في منظمة الصحة العالمية".

وأشـــار الخبير أبو ضاهر إلى أن الخزان الجوفي الفلسطيني في 
قطاع غزة يعاني من اســـتنزاف واضح وبمعدالت كبيرة، ما ادى 
الـــى زيادة الملوحة في المياه التي تداخلـــت مع مياه البحر في 

الخزان الجوفي.
وقال: تتبع منحنى السجل الزمني لألمطار التي تعزز من الخزان 
الجوفـــي في تراجع كبير خالل الســـنوات األخيـــرة، إضافة الى 
ممارسات ســـلبية من قبل المواطنين والمســـؤولين مثل زراعة 
أشـــجار كبيرة في مناطق رملية تســـتهلك كميـــات كبيرة من 
الميـــاه ما يعرض الميـــاه للتبخر، وإقامة الشـــاليهات "أحواض 

الســـباحة" التي تتطلب كميات كبيرة من األمطار ومن ثم تضخ 
فـــي مصارف المياه العادمة، وعدم ترشـــيد اســـتخدام المياه، 

وانتشار اآلبار العشوائية في المنازل في ظل ضعف الرقابة.
 ارتفاع نســـب الملوحة وتناقـــص الخزان الجوفي ترك 

َّ
وبين أن

 دونم 
َّ

تداعيـــات خطيرة على اإلنتاجية الزراعية، مشـــيرًا إلى أن
اشـــتال البندورة كان ينتج حوالي 25 طنـــًا، الفتًا إلى ان الدونم 
اليوم ينتج ما يقارب 12 طنًا فقط بسبب ملوحة المياه الشديدة 

التي لوثت التربة بنسٍب كبيرة من االمالح والملوثات االخرى.
 من ضمـــن األخطاء التي أثرت ســـلبًا على المياه 

َّ
وأشـــار إلى ان

الجوفية إقامة حفر امتصاصية عشـــوائية وتجميع مياه عادمة 
في خانيونس فوق الخزان الجوفي في مناطق رملية، مشيرًا إلى 
ان اعتماد السكان وبعض البلديات على الحفر االمتصاصية زاد 

من معدالت التلوث في الخزان الجوفي.
وذكر أبو ضاهر أن أوضاع المياه في قطاع غزة وصلت الى مرحلة 
 الكميات التي يتم اســـتهالكها من الخزان الجوفي 

َّ
حرجة، إذ إن

فـــي الســـنوات الماضية كانـــت كبيرة جدًا فـــي المقابل يوجد 
كميات قليلة تضاف الى الخزان الجوفي بفعل قلة األمطار التي 

نتجت عن التغير المناخي واالحتباس الحراري.
وذكـــر ان تلـــوث المياه أدى الى انتشـــار العديـــد من االمراض 
المتعلقـــة بالبيئة ســـواء بالتربة وزيادة الملوحـــة فيها، او تلك 
االمراض التي لحقت باإلنسان مثل امراض الكلى واألمعاء بسبب 

الملوحة الفائقة والنترات والكلوريد والفيروسات والبكتيريا.
وأشار إلى أهمية وضع حلول تكتيكية واستراتيجية الستخدام 
الميـــاه العادمة، مشـــيرًا إلى ان بعض محطـــات المعالجة مثل 
محطة الشـــيخ عجلين وبيت الهيا تعالج المياه العادمة نصف 
معالجة. ودعا الى ضرورة وضع رقابة مشـــددة على الشـــاليهات 
"احواض السباحة" التي تستهلك كميات كبيرة من المياه دون 
فائدة، الفتة الى ان الشـــاليهات تستهلك كميات مهولة، ومن 

ثم يتم تصريفها في الصرف الصحي.
وشـــجع الى أهمية االســـتفادة من مياه البحر وإقامة مشـــاريع 
تحليـــة لمياه البحر لكي تلبي احتياجات الفرد من االســـتهالك 
المائي اليومي، مشيرًا إلى ان بعض المشاريع كانت القت نجاحًا 

في تحلية مياه البحر لكنها ال تكفي لحل مشاكل المياه.

خبير يطلق تحذيرًا خطيرًا بشأن تدهور الوضع المائي في غزة 

القدس المحتلة / االستقالل:
قالـــت منظمـــة "هيومـــن رايتـــس ووتـــش" إن على 
"إسرائيل" أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية 
حماية لحقوق مســـاوية على األقل لتلك التي تمنحها 

لإلسرائيليين.
وأضافـــت المنظمة في تقريـــر أصدرته أمس، بعنوان 
"بال حقوق منذ الوالدة: اســـتخدام األوامر العســـكرية 
اإلســـرائيلية الجائرة فـــي قمع فلســـطينيي الضفة 
الغربية"، أن" قانون االحتالل يسمح للمحتلين بتقييد 
بعض الحقوق المدنية في األيام األولى لالحتالل بناء 
على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشـــاملة غير 

مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود".
ولفـــت التقرير إلى األوامر العســـكرية اإلســـرائيلية 
التي تجّرم النشـــاط السياسي الســـلمي، بما في ذلك 
االحتجـــاج، ونشـــر أي مـــادة "لها دالئل سياســـية"، 

واالنضمام إلى "جماعات معادية إلسرائيل".
وقالت المديرة التنفيذية لقســـم الشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن: إن "جهود 
إســـرائيل لتبرير حرمان الفلســـطينيين من الحماية 
األساســـية للحقوق المدنية ألكثر من نصف قرن بناء 
على مقتضيات احتاللها العســـكري المطّول لم تعد 

تنطلي على أحد".

وأضافت أنه" بالنظر إلى سيطرة إسرائيل طويلة األجل 
على الفلســـطينيين، ينبغي لها على األقل أن تسمح 
لهم بممارسة نفس الحقوق التي تمنحها لمواطنيها، 

بصرف النظر عن الترتيبات السياسية القائمة".
وأكـــدت أن على الحكومات األخرى والمنظمات الدولية 
المعنيـــة بحقوق الفلســـطينيين أن تســـتخدم إطار 
الحقوق المدنية لتســـليط الضوء علـــى تأثير األوامر 
العســـكرية اإلســـرائيلية التقييدية في الضفة، وأن 
تضغط على "إســـرائيل" لمنح الفلســـطينيين حماية 
كاملـــة للحقوق المدنية والحقـــوق األخرى تكون على 

األقل مساوية لتلك التي تمنحها لإلسرائيليين.

»هيومن رايتس ووتش«: على »إسرائيل« منح الفلسطينيين حقوقًا متساوية

غزة / االستقالل:
أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية يحيى العبادســـة أن تأجيل 
الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم االنتخابات يعكس تلكؤه للتغطية على 
غيـــاب إرادة إجراء االنتخابات. وقال العبادســـة في تصريـــح له: »ليس هناك 
إرادة عند عباس وحركة فتح، لذلك هم تلكؤوا للتغطية على عدم وجود اإلرادة 

لالنتخابات من ناحية، وللتغطية على الصراعات الموجودة داخل فتح«.
وأضاف أن »المطلوب هو الوحدة الوطنية في وجه هذا االســـتبداد والطغيان 

وانحراف السلطة بعيدًا عن االجماع الوطني«.

العبادسة: تأجيل إصدار مرسوم االنتخابات 
دليل غياب إرادة عباس إلجرائها
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أعلن أنا المواطن/ايهاب اكرم كمال الدواوسه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
٤٠٧٣٦٢٩٠٤  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد خضر محمد ثابت....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
931524409 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بسام محمد حمدان اللوح...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
410165773  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/وائل مصطفى كامل البسوس....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801489881  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/بكيرمحمود محمد عنان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
٤٢٧٤٢٨٥٨٦  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

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

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

ليكن معلومًا للجميع بأن الســـيد/ محمد شـــحادة عثمان شبير من سكان 
خانيونـــس هوية رقـــم / ٩٣٨٨٦٢٣٣1 قد تقدم بطلب لتصحيح اســـم/ 
والده والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // شحادة عثمان حماد 

وشحادة عثمان شبير
القطعة ٥٦ القســـيمة ٤٢ أراضي خانيونس + القطعة 1٠٠ القسيمة ٣٤ 

– ٣٢ المدينة خانيونس + القطعة ٦٧ القسيمة 1٩ المدينة خانيونس
إلى االسم الصحيح له // شحادة عثمان حماد شبير

لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض 
بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية خالل مدة 
أقصاها خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في 

سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

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

  اإعالن فقد �سيك
أعلـــن انا /  بشـــار ماجد نمر الجعفراوي من ســـكان غزة عن فقد الشـــيك 
ويحمل رقم )٣٠٠٠٠٠٧1( والبالغ قيمته )1٠٠٠ شيكل( والمستحق االداء 
بتاريخ ٢٠1٩/1٢/1٠م والصادر باسم  السيد/حسني محمد حسن شمالي 
والمسحوب على بنك االستثمار الفلسطيني من حساب رقم )٩٣٨٢( والذي 
اســـتلمته من الســـيد / معتز على الجمال مقابل معامالت تجارية . فأرجو 

ممن يجده ان يسلمه ألقرب مركز شرطة , وله جزيل الشكر والتقدير .

غزة / االستقالل:
نظم موظفوا إذاعة "فرســـان اإلرادة" أمس، في غزة وقفة 
احتجاجيـــة تنديًدا بقرار وكالة "أونـــروا" إنهاء عقودهم 

الوظيفية.
واحتشـــد موظفو اإلذاعة أمام مقر "أونـــروا" بمدينة غزة 

حاملين الفتات تدعو للتراجع عن قرار فصلهم.
وقال الصحفي المقعد أســـامة أبو صفر في كلمة ممثلة 
عن زمالئه بعـــد أيام فقط على تجديد التفويض الدولي 
لـ"أونروا" وانتصار الدبلوماسية الفلسطينية لها ونجاحها 
فـــي هذا الصـــدد تفاجأنا بكتب فصل مـــن قبل الوكالة 
لموظفي العقود العاملين في اإلذاعة والمراكز النســـوية 

بقطاع غزة متذرعة بأزمتها المالية.
وشـــدد أبو صفر على موقف جميع موظفي إذاعة "فرسان 
اإلرادة" وكذلك موظفي المراكز النسوية برفضهم القاطع 
الستالم أي اشـــعار فصل من قبل الوكالة األممية، مبّيًنا 
أن القرار صدر بشـــكل شخصي من مدير عمليات "أونروا" 

ماتياس شمالي تحت بند سرّي.
وأوضـــح أن قرار دعم اإلذاعة جاء بقرار من المفوض العام 
لألونروا ومدير العمليات في غزة جون جينج في عام ٢٠٠٦ 

وموافقة ومباركة الدول المانحة.
ودعـــا أبـــو صفـــر، للتراجع عن قـــرار الفصـــل والجلوس 

والتفـــاوض على توفير أمان وظيفي وحياة كريمة لجميع 
العاملين، مؤكًدا أن تثبيتهم حق أصيل لهم خاصة بعد 
كل سنوات العمل وفق قانون العمل الدولي. وطالب بدفع 
جميع المستحقات المالية عن ســـنوات العمل السابقة 
قبل االتفاق على أي برنامج عمل جديد، داعًيا لعقد اتفاق 
وشراكة مع مؤسسات التأهيل يضمن استمرارية عملها 

وحقوق العاملين وعدم تعرضهم للطرد.
وشـــدد أبو صفر على ضرورة إيجاد عقود عادلة وقانونية 
تكفل حياة كريمـــة لكافة العاملين في إذاعة "فرســـان 

اإلرادة" دون تضييع حقوقهم العمالية كاملة.
وأضاف "أونروا هي الحاضنـــة لقضية الالجئين منذ عام 
1٩٤٨ ولزاًما عليها االستمرار في تقديم خدماتها وتوفير 
فرص عمل لكافة الالجئين خاصة األشخاص ذوي اإلعاقة.

وأكد استمرار الفعاليات والخطوات االحتجاجية لموظفي 
إذاعة "فرسان اإلرادة" والمراكز النسوية في أيام واسابيع 

مقبلة حتى تراجع الوكالة عن قرارها الظالم بحقنا.
ويعمل في إذاعة "فرســـان اإلرادة" التي تأسست منذ 1٢ 

عاما في غزة ٢٥ موّظًفا نصفهم أشخاص ذوي إعاقة.

وقفة احتجاجية لموظفي إذاعة »فرسان اإلرادة« أمام »أونروا«  بغزة

غزة/ االستقالل:
نظم قســـم إدارة المال واألعمال في الكليـــة الجامعية للعلوم التطبيقية ندوة 
علمية حول المؤسســـة الفلســـطينية لضمان الودائع بين النظرية والتطبيق، 
وذلك بمشـــاركة الناصر صالح الشـــوا مدير مكتب المؤسســـة في قطاع غزة، 
وبحضور الدكتور مروان الدهدار رئيس القســـم، باإلضافة إلى مدرسي القسم 

والعشرات من طلبته في كافة االختصاصات.
ورحـــب د. الدهـــدار بالحضور، وأكد على أهمية هذا اللقـــاء الذي يأتي في إطار 
األنشـــطة والفعاليات التي ينظمها قســـم إدارة المال واألعمـــال بالتعاون مع 

المؤسسات الوطنية والمحلية التي تعنى باالقتصاد والمال واألعمال.
وبدوره استعرض الشوا مدى أهمية هذه المؤسسة في تعزيز االدخار، وأهمية 
الدور الذي تلعبه في زيادة الثقة بالنظام المصرفي، الفتا إلى أن هذا النشـــاط 
يهدف إلى التوعية بنظام ضمان الودائع في فلســـطين ودور المؤسســـة في 
إرســـاء مبادئ هـــذا النظام الذي يعمـــل على حماية أمـــوال المودعين وتعزيز 

االستقرار المالي في فلسطين.

الكلية الجامعية تنظم ندوة 
حول »المؤسسة الفلسطينية 

لضمان الودائع«

خان يونس/ االستقالل:
اختتمت لجنة تحكيم مسابقة برنامج التوعية 
واإلرشـــاد المدرســـي للفصل األول مـــن العام 
الدراسي ٢٠1٩/ ٢٠٢٠م، مراحل تقييم العروض 

المقدمة من المدارس المشاركة في البرنامج.
وترأس م. عالء الديـــن البطة رئيس بلدية خان 
يونس جنوب قطاع غزة، اجتماعًا للجنة التحكيم 
عقد بقاعة المجلس البلدي، بمشـــاركة كِل من 
رئيس قســـم العالقـــات العامة أيمـــن القدرة، 
ومسئول األنشـــطة والمراكز الخارجية د. مروان 
المصري، ومسئولة المرأة والطفل تغريد شعت، 
والمتطوع بدائرة العالقات العامة بالبلدية رمزي 
منصور، ورئيس قســـم األنشـــطة المدرســـية 

بمديريـــة التربيـــة والتعليـــم ماجـــد القدرة، 
وممثليـــن عن المجلـــس المشـــترك للنفايات 

الصلبة وجمعية الثقافة والفكر الحر.
و أثنـــى  رئيس البلدية علـــى أداء اللجنة مثمنًا 
دور مديرية التربية والتعليم خان يونس وإدارة 
منطقة خان يونـــس التعليمّية التابعة لوكالة 
غـــوث وتشـــغيل الالجئين، وجمعيـــة الثقافة 
والفكـــر والحر ومجلـــس الخدمات المشـــترك 
للنفايات الصلبة وجميع المدارس المشاركة في 

البرنامج.
وأكد م. البطة على أن البلدية وبعد التشـــاور مع 
الشركاء واستشـــارة بعض خبراء التربية بدأت 
بتحديث برنامج التوعية واإلرشـــاد المدرســـي 

الذي تنظمه البلدية لطلبة المدارس، بحيث يتم 
تحقيق االستفادة الكبرى من الرسالة التربوية 
التي يقدمها المسرح المدرسي باعتباره وسيلة 
تربوية وتعليمية مهمة في نشر الثقافة والوعي 
بين الطلبة، وذلك من خالل تنظيم مسابقة على 

مستوى المدارس المشاركة في البرنامج.
يذكـــر أن البرنامـــج انطلق فـــي الثاني من 
نوفمبر الماضي، بمشـــاركة )1٦( مدرسة من 
المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة 
غوث وتشـــغيل الالجئين فـــي مدينة خان 
يونس، وسيتم االعالن عن المدارس الفائزة 
خالل احتفال ســـيتم تنظيمه بالتعاون مع 

الشركاء..

اختتام مراحل التقييم لمسابقة »برنامج التوعية واإلرشاد المدرسي« في خانيونس

بيت حانون/ االستقالل:
استقبل الدكتور محمد نازك الكفارنة رئيس بلدية 
بيت حانون شمال قطاع غزة، مدير البنك اإلسالمي 

الفلسطيني فرع الشمال تامر عوض.

 وهنأ رئيـــس البلدية مدير البنك بمنصبه الجديد، 
باحثًا معه سبل التعاون المشترك وتوطيد العالقة 

بين البلدية والبنك.
 وأثني رئيـــس البلدية على دور البنك اإلســـالمي 

الفلســـطيني في تقديمـــه الخدمـــات المصرفية 
لموظفي البلدية والتسهيالت التى يمنحها البنك 
للبلدية في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي 

تمر بها بلديات قطاع غزة.

رئيس بلدية بيت حانون يستقبل مدير البنك اإلسالمي الفلسطيني فرع الشمال

جنيف / االستقالل:
أقرت لجنة مناهضة كافة أشـــكال التمييز العنصري في األمم المتحدة، وألول 
مرة بممارسة "إسرائيل" سياســـات الفصل العنصري )أبارتهايد( ضد الشعب 
الفلســـطيني على جانبي "الخـــط األخضر"، دون التمييز علـــى خلفية المكانة 

القانونية أو الموقع الجغرافي.
ولفتت اللجنة في اســـتنتاجاتها وتوصياتها التي نشـــرتها عقب 
الجلسة الدورية التي عقدتها في مدينة جنيف السويسرية، إلى عدد 
االنتهاكات التي تمارسها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين وحقوقهم 
األساســـية من خالل التمييز العنصري الذي رسخته في سياساتها 
وتشريعاتها، مثل قانون "لجان القبول وسياسات االستيطان وقانون 

لّم الشمل"، وغيرها.
ورأت اللجنة بقانون "أســـاس– القومية" قانوًنا عنصرًيا ومخالًفا لبنود االتفاقية 
التـــي وقعت عليها "إســـرائيل"، وأنه يعزز هذه االنتهاكات ويرســـخ التمييز 

العنصري ضد الفلسطينيين.
وأضافت أن هذا القانون ينتهك حق الشـــعب الفلسطيني في تقرير المصير، 
مؤكدة على عدم قانونية المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس 

المحتلة والجوالن السوري المحتل.
ودعت لوقف سياســـات التهجير القســـري وهدم البيوت وتهجير الســـكان 

الفلسطينيين، خاصة في النقب المحتل.
وأوصت اللجنة بأن تراجع "إســـرائيل" كافة السياســـات والقوانين التي تسبب 
الفصـــل العنصـــري بين الســـكان اليهود وغيـــر اليهود في جميـــع المناطق 

"الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية".

لجنة أممية تقر بممارسة »إسرائيل« 
»األبرتهايد« بحق كل الفلسطينيين



األربعاء 21 ربيع اآلخر 1441 هــ 18 ديسمبر 2019 م

في الوقت الذي تتراجع فيه القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي الى أدنى مستوياتها, وتنزلق 
المواقف الرسمية الفلسطينية والعربية واالسالمية والدولية التي تخص الحقوق الفلسطينية الى منزلق 
خطير, يخرج الشباب العربي والفلسطيني والمســـلم ليقوم بالواجب, وتصحيح المسار لصالح القضية 
الفلســـطينية, فمجموعة من الشبان الفلسطينيين استطاعت امس افشال اجتماع تنسيقي امني بين 
اجهزة امن الســـلطة الفلســـطينية واالحتالل الصهيوني في مدينة بيت لحم جنـــوب الضفة الغربية, 
وذكرت القناة  13 العبرية في نشـــرتها امس الثالثاء، ونقاًل عن مصادر فلسطينية لم تكشف هويتها،  
أن نشـــطاء فلسطينيين في بيت لحم تمكنوا من إفشـــال  اجتماع أمني إسرائيلي فلسطيني  في أحد 
مقرات األمن الفلسطيني في  المدينة. وتابعت الفضائية 13 العبرية، »بعد تجمهر مجموعة من الشبان 
الفلسطينيين  في محيط المقر األمني الفلسطيني في بيت لحم ، تم تهريب الوفد األمني اإلسرائيلي 
بمركبة فلسطينية إلى خارج المدينة«, الغريب ان السلطة الفلسطينية اعلنت على لسان رئيسها محمود 
عباس وفي مرات عديدة وقف التنســـيق االمني مع االحتـــالل, لكن على ما يبدو أن الرئيس ال يمكنه ان 
يتحكم في مسارات المتنفذين األمنيين داخل السلطة الذين يمارسون نشاطاتهم األمنية والتنسيقية 
مع االحتالل بعيدا عن الرئيس وسياســـاته, وبعيدا عن االجماع الوطني والقرارات التي تخرج عن اللجنة 

المركزية لفتح والمنظمة, ويبدو أن هذا ال يزعج الرئيس عباس الذي يعتبر التنسيق االمني »مقدسًا«.
الشــــباب الفلســــطيني في بيت لحم استطاع بخطوة جريئة افشــــال هذا االجتماع االمني وهروب 
االســــرائيليين من بيت لحم التي تحتفل بأعياد رأس السنة الميالدية, وال تريد ان ينغص عليهم 
احد احتفاالتهم, فالتنسيق االمني ال يخدم اال االحتالل, وتقدم فيه فروض الوالء والطاعة له حتى 
تبقى »الحسابة بتحسب«, وهذا المنطق هو الذي يحكم العالقة بين السلطة واالحتالل, فإسرائيل 
تحاول دائما ان تغير شــــكل التعامل معها في عالقاتها بالرســــميين الفلسطينيين والعرب بما 
يخــــدم مصالحها, ويحقق اهدافها, لكن على الجانب االخر تبقى الشــــعوب هي الرهان الحقيقي 
الذي يراهن عليه الشعب الفلسطيني, اال تشاهدون المشجعين التونسيين والجزائريين والمغاربة 
»االلتراس« في مالعب كرة القدم وهم يهتفون لفلسطين وينشدون االناشيد الوطنية ويجابهون 
سياسة التطبيع مع االحتالل, الم تشاهدوا الحمالت التي شرع بها الشباب في دول الخليج لمجابهة 
كل اشكال التطبيع مع االحتالل الصهيوني, وكيف دفع ذلك السعودية مثال لسحب الجنسية من 
الكاتب الســــعودي عبد الحميد الغبين الذي يدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم  وكان قد 
رحب في أحد مقاطع الفيديو باجتياح »إسرائيل« لجنوب لبنان،  وقد أثار ضجة كبيرة عندما قال إن 
»إســــرائيل لم تقصف أي مدينة عربية بعكس صدام حسين الذي قصف الرياض وقتل مدنيين«، 
كما كانت صفحة وزارة الخارجية اإلسرائيلية باللغة العربية قد نشرت مقطع فيديو للغبين يتحدث 

فيه عن الفوائد التي ستحققها المملكة السعودية من التعاون مع إسرائيل.
الم تـــروا كيف خرج البحرينيون في اعقاب زيارة وفد صهيوني للعاصمة المنامة ليغســـلوا كل مكان 
وطأته اقدام الصهاينة بالماء والصابون والمطهر, على اعتبار انهم نجسوا هذه االماكن التي حطوا بها 
بدعوات رسمية ال تعبر عن موقف الشعوب مطلقا, وانسحاب عشرات الالعبين العرب من بطوالت دولية 
طالما حلموا بتحقيقها الن القرعة اوقعتهم في لقاءات مع العبين اسرائيليين, وكيف انسحب اعالميون 
من مقابالت تلفزيونية كانت ستجمعهم مع اسرائيليين, ان مقاومة التطبيع ثقافة ال تقتصر على فئة 
معينة من الناس, الن اسرائيل ببشاعة جرائمها اوجدت اجياال من الناس تنبذها وترى فيها شرا يحل 
باي مكان تتواجد فيه, ان حالة الكره والعداء إلسرائيل نابعة من اغتصابها لحقوقنا وارضنا ومقدساتنا, 
وال يمكن ان تتعايش اسرائيل في المنطقة بسالم طالما انها تحتل االرض وتنتهك حرمة المقدسات 
وتسطو على الحقوق الفلسطينية, فالف تحية للشباب العربي والفلسطيني على مواقفهم المناهضة 
للتطبيع والتنسيق مع االحتالل, ولتبقى »اسرائيل« تعيش وهم التطبيع في المنطقة بفضل عالقتها 

بالرسميين العرب, لكن الشعوب ستبقى تنبذها الى ان تندحر عن ارضنا المغتصبة. 

تراجع رسمي وتقدم شعبي 

رأي
وقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا رئاسيا 
يوم األربعاء 11/ 12/ 2019 يقضي بقطع التمويل المالي 
الفدرالي عـــن الجامعات والكليـــات األمريكية الحكومية 
والخاصة التي تدعم الحق الفلســـطيني وحركة مقاطعة 
إســـرائيل، وقال إنه اتخذ هذا القـــرار ألن تلك الجامعات 
والكليات ال تكبح ” معاداة الســـامية “، ويتعرض الطالب 

اليهود الذين يدرسون فيها العتداءات عنصرية.
هـــذا القرار الذي يعتبر من ضمـــن الهدايا المجانية التي 
قدمهـــا دونالد ترامب إلى دولـــة االحتالل منذ وصوله إلى 
البيت األبيض قبل ثالث ســـنوات ال يهـــدف إلى حماية 
الطـــالب اليهود من المعادين للســـامية كمـــا كذب، بل 
إنه موجه ضد أســـاتذة الجامعات والطـــالب األمريكيين 
الذين يعارضون سياســـات إســـرائيل ويدعمون الحقوق 
الفلســـطينية من خالل نشـــاطاتهم المؤيـــدة والداعمة 
لحركة “المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 
Boycott, Divestment, and Sanctions ” واختصارها 

 .BDS  ) بي دي أس (
هـــذه الحركة تناشـــد الجامعـــات، ومنظمـــات المجتمع 

المدني، وكل أصحاب الضمائر في العالم بفرض مقاطعة 
اقتصادية وأكاديمية وسياســـية واسعة على إسرائيل، 
وتطالب بســـحب االستثمارات منها في خطوات مشابهة 
لتلك التي طبقت ضـــد جنوب افريقيا خالل فترة التفرقة 
العنصريـــة، وتركـــز على فضـــح ممارســـاتها اإلجرامية 
العنصرية ضّد الشـــعب الفلســـطيني، وتطالبها بإنهاء 
االحتـــالل وتفكيك الجـــدار العازل، واالعتـــراف بالحقوق 
األساسية والمساواة الكاملة لفلسطينيي 1948، واحترام 
حقوق الالجئين الفلســـطينيين فـــي العودة إلى ديارهم 
وممتلكاتهـــم كما هو منصوص عليه فـــي قرار الجمعية 

العامة لألمم المتحدة رقم 194.
 ما يزعـــج إســـرائيل وأنصارها الصهاينة فـــي الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة هو ان هذ ه الحركـــة تتمتع بتأييد 
واســـع بيـــن أســـاتذة وطالب عـــدد كبير مـــن الجامعات 
األمريكية الرئيسية العريقة التي يدرس فيها مئات آالف 
الطالب، ومن بينها على ســـبيل المثال ال الحصر جامعات 
كولومبيا، ســـتانفورد، جورج تاون، برينستون، كاليفورنيا، 
واشـــنطن، تكســـاس، نيويـــورك، أوهايو، وسكونســـن، 

مينيســـوتا، الينـــوي، ميتشـــغان. فال غرابـــة إذن في أن 
إســـرائيل تعتبر هذه الحركة من ألد أعدائها، وتخشـــى 
من انتشـــارها في حرم المزيد مـــن الجامعات األمريكية، 
ومن تغلغلها في مؤسســـات المجتمع المدني، مما يهدد 
بكشـــفها على حقيقتها للشـــعب األمريكي الذي ضللته 
وسائل اإلعالم وسياســـات دولته المؤيدة إلسرائيل منذ 

إقامتها حتى اآلن.
إن أمـــر ترامب التنفيذي بقطـــع التمويل المالي الفدرالي 
عن الجامعات والكليات األمريكيـــة التي يعارض طالبها 
واســـاتذتها سياسات إسرائيل ليس سوى هدية جديدة 
يقدمها للدولة الصهيونية، وال عالقة له بمعاداة السامية؛ 
لكنـــه لن يوقف دعم تلك الجامعات وشـــريحة كبيرة من 
أســـاتذتها وطالبها للفلســـطينيين، وسيفشـــل ألنه ال 
يتصدى للمشـــكلة الحقيقية وهي ان معاداة الســـامية 
ليســـت نابعة من حركة مقاطعة إسرائيل في الجامعات 
االمريكية، ولكنها نابعة من جماعات التفوق األبيض التي 
تكره اليهود والمســـلمين واألمريكييـــن الذين ينتمون 

ألعراق أخرى، وتدعم ترامب وسياساته العنصرية.

فلســـطين هي واحدة من قضايا التحرر الوطني ، سرقتها 
الصهيونية لتقيـــم عليها ومكانها دولة اســـرائيل ، هي 
التـــي تتعثر على كافة الجبهـــات ، بعد ان نجح ترامب في 
قلـــب الحقائق وتحويـــل نقاط الضعف الـــى قوة وتحويل 
الجرائـــم الصهيونية البشـــعة التي تصل الـــى حد ابادة 
الشـــعب الفلسطيني حجة إلســـرائيل ال عليها خاصة وانه 
يســـتغل تصهين الرأســـمالية العربية التي اصطفت الى 
جانب الرأسمالية الصهيونية واللتين تسعيان معا للقضاء 
على الوجود الفلســـطيني وتصفية القضيـــة من جذورها، 
صحيح أن القضية تعيش مرحلة الشـــيخوخة وتحتاج الى 
تجديد وصيانـــة الحاضن الفلســـطيني لحقوقنا الوطنية 
واخضاع أفكارنا للتجديد لذا أقول ككاتب ومفكر أكاديمي 
فلســـطيني إنه يجب أن تســـتمر وطنيتنا الفلســـطينية 
ليـــس بفضل التاريخ بل بالرغم عنـــه لذلك علينا أن نوضح 
أهدافنا كشـــرط ضروري وعامل حاسم في االنتصار فنحن 
لم نشـــعر أن اسرائيل قد تخلت عن صهيونيتها ولم تعد 

اســـرائيل قاعدة للصهيونيـــة فنحن طيلة فتـــرة صراعنا 
عالجنا القشـــور ولم نعالج الجوهر، لم نعالج معالجة فكرية 
تمتد جذورهـــا ألعماق تربة المســـألة اليهودية خاصة اذا 
علمنا أن جل الدعاوى وااليديولوجيا الصهيونية تنطلق من 
مفهوم االرض )ارض الميعاد( التي حسب توراتهم وهبها 
الله لشـــعبه المختار وحلم العودة والذي الفته و نســـجته 
الصهيونيـــة من التراث واالســـطورة العبرية كما نســـجت 
حنيـــن العودة وهو حنيـــن اليهودي الى ذاتـــه خاصة اذا 
علمنا ان الصهيونية تعتبر صلة الشـــعب المختار باألرض 
المختارة جزءًا من معطيات وجدانه التاريخي المباشـــر ومن 
هويته الدينية والقومية فالشعب اليهودي ال يحقق ذاته 
الكاملـــة اال في االتحـــاد االقنومي بـــاألرض ، فالصهيونية 
تشير الى ان المسألة ليست اوال مسألة شعب بما هو شعب 
بل هي مســـألة تالزمه مـــع أرض بعينهـــا تحقيقا لميثاق 
الشـــعب اليهودي ووعد الله له بأرض اســـرائيل فالقومية 
اليهودية عندهم تعني المطالبـــة باألرض وبذلك يتحول 

االحتالل االســـرائيلي لفلســـطين الى حق تاريخي مشروع، 
فإســـرائيل تقوم على حق تاريخي ال حـــق احتاللي وبذلك 
تخفـــي الصهيونية جريمتها الكبرى التي تمارســـها ضد 
الشعب الفلســـطيني وضد أرضه ووطنه تحت سمع وبصر 
العالم خاصة وأنهـــا حرصت على تقديم تاريخ اليهود في 
صورة مجردة مثالية خارج مســـرح األحداث، مقطوع الصلة 
عـــن أرضه المادية واالقتصادية مـــن خالل تزييف التاريخ 
اعتمادًا على حق القـــوة واعتماد على الدعاوى الصهيونية 
التي اعتبرت األرض وطنًا تاريخيًا لشـــعب اســـرائيل الذي 
شـــرد منها بالقوة وبالتالي له الحق المشـــروع في العودة 
اليها وأن الشـــتات حصـــل نتيجة غـــزوات دموية تعرض 
لها الشعب اليهودي في فلســـطين، ويبقى المنفى قائما 
فـــي كل األرض حتى العـــودة ألرض الميعـــاد خاصة وأن 
الصهيونيـــة تعتبر ان الشـــعب اليهودي يمثـــل تعاقبا 
تاريخيا متصال برغم المذابح واالضطهاد والتشـــتت وعاش 

برغم التاريخ ...!!!

ترامب يعاقب الجامعات األمريكية التي تدعم الفلسطينيين

ترامب يقلب الحقائق الوطنية الفلسطينية

د. كاظم ناصر

د. صالح الشقباوي

ا لقطاعات واســــعة من شــــعبنا  مثلت حركة حماس خياًرا جديًدا ووطنّيً
ا في فوزهــــا باالنتخابات التشــــريعية  الفلســــطيني، وظهر ذلــــك جلّيً
عــــام 2006، والذي جاء امتداًدا لحضور واســــع في الميــــدان الخدماتي 
واإلنساني واالجتماعي، هذا إلى جانب تصدرها واجهة العمل الجهادي 
ضد جيش االحتالل اإلســــرائيلي، والتصاقها بالجماهير وقدرتها على 
إثبات مصداقيتها في رفضها لعملية التســــوية وتجريمها للتنســــيق 
)إســــرائيل(. أمام ظهور حماس في المشــــهد  األمني وعدم اعترافها بـ
السياسي وفوزها باالنتخابات هل يمكن اعتبار الوضع الحالي في قطاع 
غزة هو ما أرادته حماس؟! أم أنها عجزت عن تنفيذ رؤيتها وبرنامجها؟! 
ا لعدم الخبرة وغياب المصداقية أم هناك تحديات  وهل هذا العجز ذاتّيً
وعراقيل فرضت إلفشــــال حركة حماس؟! وكيف يمكن تقييم الموقف 

الدولي تجاه الحركة بعد فوزها باالنتخابات؟
التحدي الداخلي: - النمـــوذج الوطني التغييري اإلصالحي الذي 
أرادت الحركـــة تقديمه اصطـــدم بتحديات داخليـــة غاية في 
التعقيد ومنها وجود االحتالل اإلســـرائيلي وعـــدم قبوله بهذا 
النجاح لحماس، لكون االحتالل الالعب األكثر تأثيًرا في الســـاحة 
الفلسطينية والذي أقفل كل شرايين الحياة عبر )حصار خانق(، 
فضـــاًل عن تحريض العالم على نتائج االنتخابات فلديه مخاوف 
من تعاظـــم دور حماس السياســـي في ظل عـــدم االعتراف به 

واعتمادها إلستراتيجية العمل المسلح في مواجهة )إسرائيل(.
- هــــذا إضافــــة لعدم اســــتيعاب أو تقبل العديد من قيادات الســــلطة 
وحركة فتح لفوز الحركة، بل وسعي بعض تياراتها )األمنية( إلى إفشال 
حكومــــة حمــــاس ومحاولة وضــــع العراقيل بغية إســــقاطها في فرصة 
قياســــية، تمثل ذلك بالحرب اإلعالمية، وافتعال األحداث األمنية، وعدم 
االنصياع لها، واستهداف بعض كوادرها بحوادث إطالق نار ومحاوالت 

االختطاف.
- حجم اإلرث الذي تسلمته حماس كان ثقياًل ومليًئا باألعباء والتحديات، 
فهناك فشــــل سياســــي للحكومات الفلســــطينية الســــابقة وهيكلية 
بنيوية عميقة هي األقرب إلى عدم تقبل حماس، ناهيك بحجم األزمات 
االقتصاديــــة، وغيرها من الملفات المتدهــــورة واألزمات المتراكمة في 

ملفات األمن والقضاء.
التحدي اإلقليمي والدولي: االختـــالل الهائل في موازين القوى 
اإلقليمية والدولية لم يكن بتشكيله السابق أو حتى الحالي في 
صالح مشروع حركة حماس فقد طغت ملفات كبرى جذبت االنتباه 
عن الملف الفلســـطيني ومنها ملف العـــراق والتهديد الكوري 
الشـــمالي واألزمة اإليرانية وأفغانســـتان، هـــذا إضافة للصورة 
الذهنية الراســـخة لدى المجتمع الدولي وقناعتها المسبقة من 
الحركات اإلســـالمية وخطورة وصولها للحكم، وتشـــكل مواقف 

دولية متباينة من حماس ألخصها في ثالثة مواقف:
ها إرهابية يجب مقاطعتها وإجبارها  - موقف متشــــدد من الحركة يعدُّ
على تغيير اســــتراتيجيتها ومواقفها المتعلقة بالصراع مع )إسرائيل(، 
وفى طليعة هذا التيار الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وبعض الدول 
التي تسير في الفلك األمريكي واألوروبي. فكان من الصعب تغيير هذا 

الموقف وهذه القناعات.
- تيــــار معتدل في موقفــــه يرى في الحركة أنها ليســــت إرهابية، وفى 
الوقــــت ذاته ينتظر منهــــا تغيير مواقفها من )إســــرائيل(، ومن جميع 
االتفاقيات الموقعة مع الســــلطة الفلسطينية، وااللتزام بخارطة الطريق 
ويظهر هذا التيار متمثاًل بروســــيا والصين، وباكســــتان التي دعت من 
خالل رئيســــها برويز مشــــرف إعطاء فرصة لحماس مطالًبا إياها باتباع 

مقاربة التصالح مع )إسرائيل(.
- أمــــا التيار الثالــــث والذي اعتبرهــــا حركة تحرر وطنــــي تمارس فعاًل 
مشــــروًعا، وقدم اســــتعداداته للدعم وابدى مرونة كافية لدعمها، مثل 

سوريا وإيران وتركيا وماليزيا وأندونيسيا..
 خيــــارات صعبة أمام حماس:- أصبحت الحركــــة على مفترق طرق وأمام 
خيارات قاســــية؛ فإما الرضوخ للشــــروط الدولية واالتفاق مع التوجهات 
األمريكية واألوروبية والرضوخ للواقع الدولي والموافقة على االتفاقيات 
الدوليــــة وقبــــول التفاوض مع )إســــرائيل( األمر الذي ســــيمس بجوهر 

عقيدتها السياســــية وميثاقها ومواقفها وربمــــا يفقدها مصداقيتها 
)إســــرائيل(، أو ترك  ومبــــرر وجودها كقوة وطنية إســــالمية ال تعترف بـ
الحكم وإعالنها الفشــــل في إدارة الحياة السياسية ودفع أثمان باهظة 
أمــــام الجماهير التي أعطتها الثقة والشــــرعية وبذلك سيشــــكل ذلك 

صفعة قوية لوجودها ومشروعها.
أو اللجــــوء إلى خيارهــــا الثالث وهــــو المحافظة علــــى مواقعها ورفض 
االستســــالم في مواجهة القوى التي استهدفتها، فكان خيارها الثالث 
فعال؛ فانطلقت الحركــــة لترميم العالقات الوطنيــــة وتوجهت لتطوير 
العالقــــات مع الدول في اإلقليم وانفتحت علــــى العديد من دول العالم 
محاولة تغيير الصورة الذهنية وإفهام كل األطراف برؤية وإستراتيجية 
حماس، وكان آخر هذه التحركات السياســــية هــــي الزيارات المكوكية 
والمباحثات مع األشــــقاء في مصر، لرعاية ملفات المصالحة واســــتعادة 
الهدوء وكسر الحصار وملف االنتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة.

ويأتي في الســــياق ذاته الزيارات التي يجريها إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياسي للعديد من الدول تشمل مصر وتركيا وماليزيا ودواًل 
أخرى، والتي تحاول فيها الحركة حشــــد الدعم للقضية الفلســــطينية 
وكسر عزلتها السياســــية ورفع الحصار عن القطاع وإعادة بناء وترتيب 
العالقات مع الدول بما يحقق مصالح الشــــعب الفلســــطيني ويفشــــل 

المؤامرات ضده.

أحمد أبو زهريحماس والتحديات؛ رضوخ أم معالجة؟
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أعلن أنا المواطنة/سعاد شحادة قاسم ابو شملة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   929744100

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عميد نعيم حسن ابو حصيره....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800712846

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/بدر محمد عيسى الشاعر ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
404266298  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ / باسم محمد شحده عمران....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
932603491  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود عايش هاشم المجايدة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
401275722  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بالل نصر عمر النملة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802452979  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة  /ريم شعبان رجب النملة........ /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400521605  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمود محمد زهدي شحتو....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802177287  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد فتحي عطا الله لمغير....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
401171491  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطنـــة/ اعتدال اســـماعيل ســـليمان ابو 
عودة....... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 930692165  فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وجيه رياض وجيه عجور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801834243  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عادل حسين سالم ابوشوقه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
904940665   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
أظهـــر تقريـــر الميزانيـــة الفلســـطينية، أن 
الحكومة دفعت 161.8 مليون شـــيكل لخدمة 
الدين العام المســـتحق عليها خـــالل أول 10 

شهور من 2019.
وخدمـــة الدين العـــام، هي أقســـاط القروض 
التـــي تســـتحق علـــى الحكومة، إلـــى جانب 
فوائد األقساط المســـتحقة، لصالح الدائنين، 
ومعظمهـــم في الحالة الفلســـطينية، البنوك 

العاملة في السوق المحلية.
وبلغت دفعات فوائد الدين العام المســـتحق 
على الحكومة الفلسطينية، وفق بيانات 2018 
نحو 231 مليون شـــيكل، بينمـــا بلغت 131.3 
مليون شيكل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول 

.2018

وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الدين 
العام المســـتحق على الحكومة الفلسطينية، 
9.99 مليارات شيكل وهو ثاني أعلى مستوى 
مســـجل في تاريخ الدين العام المستحق على 

الحكومة.
وال تشـــمل أرقام الدين العام المستحقة على 
الحكومـــة الفلســـطينية، قيمـــة المتأخـــرات 
المســـتحقة عليهـــا كذلك، وبلغـــت قيمتها 
حتى نهايـــة النصـــف األول 2019، قرابة 15 

مليار شيكل.
كان إجمالـــي الديـــن العـــام المســـتحق على 
الحكومة الفلســـطينية حتى نهايـــة 2018، 
قد بلغ نحو 8.788 مليار شـــيكل، وفق األرقام 

الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.
وحصلـــت الحكومة الفلســـطينية خالل العام 

الجاري على قروض قصيـــرة األجل من البنوك 
العاملة في فلسطين، ارتبط استحقاق سدادها 

مع حل أزمة المقاصة التي عانت منها البالد.
وواجهت السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ 
قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع 

جزء من أموال الضرائب الفلسطينية. 
وأرجعت إسرائيل قرار االقتطاع، إلى ما تقدمه 
السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء 
والمعتقلين في الســـجون اإلســـرائيلية، وهو 
ما ردت عليه الســـلطة برفض اســـتالم األموال 

منقوصة. 
ولم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، 
إال 50 - 60 بالمئة من قيمة أجورهم الشهرية، 
منذ فبراير/ شـــباط 2019 حتى أغسطس/ آب 
الماضي، قبل حل أزمة أنصاف األجور تدريجيا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت صحيفة يديعوت يوم أمس، أن »اســـرائيل« ســـمحت ألول مرة بتصدير 

فراولة غزة الى إنجلترا وقطر واإلمارات .
وقالـــت يديعوت إن 5 أطنان مـــن فراولة غزة تم تصديرها إلـــى إنجلترا وقطر 

واإلمارات عبر مطار بن غوريون ومعبر اللنبي.
ويشار إلى أن المســـاحات المزروعة بالفراولة تبلغ 1760دونمًا تنتج 5200 طن 
مابيـــن المزروعة بالفراولة األرضية والمعلقـــة، ويتوقع أن يتم تصدير أكثر من 
2500- 2700 طن من ثمرة التوت األرضـــي »الفراولة« إلى دول العالم الخارجي 
ودول غـــرب أوروبا، إضافة الى دول الخليـــج العربي التي صدر لها ألول مرة هذا 
العام. وأوضح القدرة أن هذا الموســـم ســـيكون جيدا ومبشرًا، متمنيًا أن يعود 
الموسم بالنفع على المزارع الفلسطيني، مقدمًا شكره لكافة الجمعيات الزراعية 

على الدور الذي يبذلونه في تصدير التوت األرضي خارج غزة.

ألول مرة.. فراولة غزة في 
إنجلترا وقطر واإلمارات

الحكومة دفعت 161.8 مليون شيكل لخدمة الدين العام في 10 شهور

رام الله / االستقالل:
وقعت الحكومة أمس، في مكتـــب رئيس الوزراء برام الله، 
اتفاقيات مع جمهورية ألمانيا بقيمة 76 مليون يورو، لدعم 

تنفيذ مشاريع حيوية في الضفة الغربية وغزة.
ووقع االتفاقيات عن الجانب الفلســـطيني؛ وزير الخارجية 
رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، ورئيس سلطة 
المياه مازن غنيـــم، ورئيس بلدية نابلس ســـميح طبيلة، 
ورئيس مجلس ادارة مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة 
ماجـــد ابو رمضان، وعن الجانب األلماني؛ ممثل ألمانيا لدى 
فلسطين كريستيان كالجس، ومدير بنك التنمية األلماني 
في فلســـطين الـ )KFW( جوناس بلو. وقال رئيس الوزراء 
محمد اشـــتية عقـــب توقيع االتفاقيات: »مـــا تم توقيعه 

أمس، مـــن اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو، يســـتهدف 
تنفيذ مشـــاريع حيوية في قطاعـــات التعليم، والتدريب 
المهنـــي، والصرف الصحي، وقطاع الميـــاه في قطاع غزة، 
وللحكـــم المحلي، وللقطـــاع الخاص وضمانـــات القروض، 
ولقطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة األغذية، 

والستكمال مشروع الصرف الصحي شرق نابلس.
وأضاف اشـــتية »نقدم الشكر لجمهورية ألمانيا على هذا 
الدعم الســـخي والهام فـــي ظل الظـــروف الصعبة التي 
نواجهها، ولما تقدمه لنا أيضـــًا في االتحاد األوروبي وفي 
األونـــروا. ألمانيا شـــريكة معنا لنعزز االقتصـــاد الوطني 
الفلسطيني، وتعزيز بناء المؤسســـات الفلسطينية نحو 

الدولة واالستقالل«.

رام الله/ االستقالل:
توقع مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلســـطيني 
فيـــاض فياض، أن يبلغ ما يدخله الفلســـطينيون من 
زيت الزيتـــون إلى األردن هذا العـــام،1100 طن أي ما 

يعادل 70 ألف "تنكة" زيت.
وبيـــن  فيـــاض، إن معـــدل تصدير الفلســـطينيين 
مـــن الزيت الى األردن، في اخر عشـــر ســـنوات، يصل 
لحوالي70 ألف تنكة معظمها تندرج تحت مســـمى " 

هدايا"، في ظل أن األردن مكتٍف ذاتيا.
وكانت األردن قد أعلنت في وقت ســـابق، عن السماح 
بإدخال زيت الزيتون الفلســـطيني الـــى المملكة عبر 
معبر الكرامة، حيث إنـــه وفقا لالتفاقية الموقعة بين 

الجانبين األردني والفلسطيني يسمح لكل فلسطيني 
بإدخال 4 تنكات إلـــى األردن منذ 1-11 إلى تاريخ 31 

-1 من كل عام.
وأوضح فيـــاض أنه من المتوقـــع أن يصل انتاج زيت 
الزيتون هذا الموســـم إلى ضعف الموســـم الماضي 

تقريبا، بعد التوقعات بوصوله إلى 30 ألف طن زيت.
كما توقع فياض أن تصّدر فلســـطين، حوالي 8 آالف 
طن زيت زيتون، للخارج هذا العام، مبينا أن األســـواق 
الخارجيـــة تتركز علـــى دول الخليـــج واألردن وأمريكا 

وأوروبا.
وأوضح أن فلسطين ســـتصدر زيت الزيتون إلى دول 

الخليج العربي هذا الموسم، من 4 إلى 5 آالف طن.

الحكومة توقع اتفاقيات مع ألمانيا بـ 76 مليون يورو 70 ألف تنكة زيت من فلسطين لألردن كهدايا هذا الموسم

رام الله/ االستقالل:
نما صافي أقساط التأمين المكتتبة في السوق 
الفلسطينية، خالل الشهور التسعة األولى من 
العام الجاري، بنسبة 4.1% على أساس سنوي.

وبحسب بيانات شركات التأمين المالية وعددها 
10، بلغ صافي أقســـاط التأمين المكتتبة بعد 
خصم حصة معيدي التأمين، 203.44 ماليين 
دوالر، صعودا من 195.4 مليون دوالر في الفترة 

المقابلة من 2018.
كان مجمـــوع األقســـاط المكتتبـــة قبل حصة 
معيدي التأمين في السوق الفلسطينية، بلغت 
حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 300 مليون 
دوالر، وهي أعلى قيمة مسجلة في تاريخ قطاع 

التأمين الفلسطيني.
وبلغ مجموع األقســـاط المكتتبـــة قبل حصة 
معيدي التأمين في السوق الفلسطينية خالل 

العام الماضي 2018 بأكمله، نحو 279.3 مليون 
دوالر أمريكي. وشركات التأمين التي تشملها 
البيانـــات الماليـــة، هـــي: المشـــرق للتأمين، 
المجموعة األهليـــة للتامين، التأمين الوطنية، 
فلســـطين للتأمين، تمكين للتأمين، التكافل 
للتأمين، ترســـت العالميـــة للتأمين، العالمية 
المتحدة للتأمين، مت اليف اليكو، فلســـطين 

لتأمين الرهن العقاري.

وحتـــى نهاية ســـبتمبر/ أيلـــول الماضي، بلغ 
إجمالي صافـــي التعويضـــات المتكبدة، نحو 
129.5 مليون دوالر مقارنـــة مع 122.9 مليون 

دوالر في الفترة المقابلة من 2018.
ووفق مســـح سابق، تراجع صافي أرباح شركات 
التأمين المدرجة ببورصة فلســـطين بنســـبة 
17.4% خالل التسعة شهور األولى من 2019 

على أساس سنوي.

وبلغ صافي أرباح الشـــركات الســـبع المدرجة 
حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، نحو 10.6 
مالييـــن دوالر، نزوال من 12.83 مليون دوالر في 

الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.
وتشمل األرباح المســـجلة، تكرارا في أرقام ربح 
شركة التكافل للتأمين، وهي إحدى الشركات 
التابعة لمجموعة ترســـت العالميـــة للتأمين، 

وذلك وفق النظام المحاسبي المتبع.

نمو أقساط التأمين المكتتبة في فلسطين 4 % حتى الربع الثالث 2019
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أعلن أنا المواطنة/ فاطمة عدنان رمضان رجب....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
406165746  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اياد جميل اسماعيل االسي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800413916  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مصعب أكرم عبد الحميد الفالوجي....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
802161760  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسان محمد حسان سعود....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901667139  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  صبري حسين سالم السالمي ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
940110943  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  ماهر ابراهيم محمد المصري..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
969320464   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  صباح محمد عبد الله ابو مسامح  .... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
907790687   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد جمال خليل الشيخ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803474519  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جميل فؤاد جميل رزق ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
900750902  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيروت/ االستقالل:
تأجيـــل  اللبنانيـــة  الرئاســـة  أعلنـــت 
رئيس  لتكليف  النيابية  االستشـــارات 
وزراء لتشـــكيل الحكومة إلـــى يوم غٍد 
الخميـــس، بنـــاء على طلب مـــن رئيس 
وزراء حكومـــة تصريف األعمال ســـعد 
الحريري المتوقع تكليفه مجددا برئاسة 

الحكومة.
وذكرت الرئاســـة اللبنانية في بيان لها، 
أن الحريـــري طلب في اتصـــال هاتفي 
مـــع الرئيـــس ميشـــال عـــون تأجيـــل 
االستشـــارات التي كان من المتوقع أن 
تجـــرى اليـــوم "لمزيد من التشـــاور في 
موضوع تشـــكيل الحكومـــة الجديدة".  
وهـــذه المـــرة الثانية التـــي يقرر فيها 
الرئيـــس عون تشـــكيل االستشـــارات 

النيابية.
وكان الحريري استقال من رئاسة الوزراء 
فـــي 29 أكتوبر/تشـــرين األول الماضي 
تحـــت وطأة احتجاجـــات تطالب برحيل 

النخبة السياســـية وتتهمها بالفســـاد 
وسوء الحكم على مدى عشرات السنين.

وقـــال فـــي وقت ســـاق إنه لـــن يعود 
إال رئيســـا لحكومـــة مؤلفـــة مـــن وزراء 
المحتجين  إرضـــاء  تكنوقـــراط بهدف 
األزمة  بمعالجـــة  للحكومـــة  والســـماح 

وجذب المساعدات الخارجية.
وتقتضـــي المحاصصـــة الطائفية في 

لبنان بـــأن يكون رئيس الوزراء مســـلما 
ســـنيا، وُينظر إلـــى الحريـــري على أنه 
المرشح الوحيد للمنصب بعد فشل كل 
الجهود المبذولة للحصول على بديل له 

في الوسط السني.
وال يعنـــي توافـــق القوى السياســـية 
على تســـمية رئيس جديد للحكومة أن 
والدتها ســـتكون ســـهلة في بلد يقوم 

نظامـــه السياســـي علـــى المحاصصة 
الطائفية والسياسية، وغالبا ما يستغرق 
تشكيل الحكومة شهورًا عدة.  ومنذ 17 
يواصل  الماضي  األول  أكتوبر/تشـــرين 
اللبنانيون االحتجاجات مطالبين برحيل 
النخبـــة السياســـية ومحاربة الفســـاد 
وتحســـين الخدمات وتقديم المعونات 

للفئات الفقيرة.

عون يؤجل مجددًا مشاورات تشكيل الحكومة

موسكو/ االستقالل:
من المقرر أن تنتهي شركة »أورالترانسماش« الروسية من تطوير وتحديث أقوى 
المدافع في العالم، »مالكا« ) ذاتية الحركة(، قبل نهاية العام، بعد أن تم اختباره 

بنجاح في ميدان التدريب.
وأوضح المدير العام لشـــركة »أورالترانســـماش« الروسية دميتري سيميزوروف، 
أن شـــهر ديسمبر/كانون األول سيشـــهد عملية صيانة كبيرة مع تحديث عميق 

للمدفع.
وقال »تم إجراء اســـتبدال االســـتيراد وجرى تركيب أجهزة جديدة. وسنقوم في 

العام المقبل بإعداد اإلنتاج التسلسلي ألنظمة المدفعية هذه«.
يشار إلى ان ســـالح مالكا المحدث تم صنعه في الثمانينيات وما زال يعتبر أحد 
أقـــوى المدافع فـــي العالم، ويثبت على منصة مدفعية ســـوفيتية ذاتية الدفع، 
مســـلحة بمدفع عيار 203 ملم. تم اعتمادها في التسليح عام 1975 وفي 1983، 
جرى عليهـــا التحديث األول، وتـــم تصميم المنصة لتدميـــر األهداف المهمة 

وأهداف العدو الموجودة في العمق التكتيكي للدفاع خلف خط المواجهة.
ويتميز ســـالح مالكا بقذائفه شـــديدة االنفجار، وكذلك الذخيرة النشـــطة، لكن 
الميزة الرئيســـية لهذا السالح هي القدرة على اســـتخدام القذائف الخرسانية 

والكيميائية، وكذلك الذخيرة الخاصة مع شحنة نووية.

روسيا تطور »مالكا« 
أقوى المدافع في العالم

الرباط/ االستقالل:
انتشـــلت ســـفينة تابعـــة لخفـــر الســـواحل 
المغربيـــة قبالة ســـواحل المملكة فـــي البحر 
المتوسط جثث سبعة مهاجرين غير نظاميين 
وأنقذت 70 مهاجـــرًا آخر ينحدرون جميعًا من 
دول افريقيـــة جنوب الصحـــراء الكبرى بعدما 
واجه قاربهم صعوبات، بحســـب ما أفاد مصدر 

رسمي.
ونقلت وكالة األنباء المغربية الرسمية عن مصدر 
عسكري قوله إن »األشخاص الذين تم إنقاذهم، 
ومن ضمنهم 10 نســــاء ورضيع، كانوا في حالة 
األولية  العالجــــات  صحّية متدهــــورة، وتلّقــــوا 
الضروريــــة على متن ســــفينة خفر الســــواحل 
التابعــــة للبحرية الملكية، قبــــل أن يتم نقلهم 

ســــالمين إلى ميناء الناظور« في شمال المملكة. 
وأضافــــت أن الجثث الســــبع تعــــود لمهاجرين 
»كانوا جزءًا من هــــذه المجموعة من المهاجرين 

المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء«.
أفـــادت منظمـــة »كامينـــادو  مـــن جهتهـــا 
فرونتيـــراس« غيـــر الحكومية اإلســـبانية بأّن 
القارب الـــذي جنح ليل االثنين في بحر البوران 
كان يقّل حوالي مئة مهاجر، بينهم 24 مهاجرًا 

ال يزالون في عداد المفقودين.
ولم يؤّكد الجانب المغربـــي صّحة المعلومات 
التـــي أوردتها هـــذه المنظمة الناشـــطة في 
متابعـــة أوضاع المهاجرين غير النظاميين في 

البحر المتوسط.
ولقـــي حوالي 25 ألف شـــخص مصرعهم منذ 

كانـــون الثاني/يناير 2014 أثنـــاء محاولتهم 
الهجرة ســـّرًا إلى أوروبا، وفًقـــا ألحدث حصيلة 

صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.
ويعّد المغـــرب من الطرق الرئيســـية للهجرة 
غير النظامية نحو أوروبا. و »قوارب الموت« كما 
يســـّميها المغاربة تنطلق عادة من ســـواحل 
المغـــرب الشـــمالية الواقعة علـــى مقربة من 

سواحل إسبانيا.
وتقول السلطات المغربية إّنها اعترضت العام 
الماضي حوالي 89 ألف »محاولة هجرة سرّية« 

بينها 29 ألف محاولة عبر البحر.
وخّصـــص االّتحاد األوروبي العـــام 2018 مبلغ 
140 مليـــون يـــورو للتعامل مع أزمـــة الهجرة 

انطالقًا من المغرب.

واشنطن/ االستقالل:
رفض الكونجرس األمريكي مؤخًرا طلًبا من البيت األبيض 
للحصول علـــى 175 مليون دوالر للترويج لخطة الســـالم 
في الشـــرق األوسط . قرار الكونجرس، يعتبر عالمة أخرى 
على أنه من غير المتوقع نشر "صفقة القرن" في أي وقت 
قريب، في ضوء األزمة السياسية المستمرة في إسرائيل.

وكان  من المقرر نشـــر صفقة القرن  خـــالل عام 2019 ، 
ولكن تم تأجيلهـــا مراًرا وتكراًرا بســـبب إعادة انتخابات 

الكنيســـت ، وفي مـــارس ، طلبـــت اإلدارة من الكونغرس 
تخصيص 175 مليون دوالر إلنشاء "صندوق دبلوماسي"، 
وخططت لتقديم الحوافز المالية للســـلطة الفلسطينية 

للدخول في مفاوضات حول الخطة.
ويشـــار إلى أن اإلدارة تأمل في حال رفض الفلسطينيين 
مناقشة خطة السالم ، يمكن استخدام الميزانية الخاصة 
لمكافأة الدول فـــي العالم العربي التي توافق على اتخاذ 

مبادرات دبلوماسية تجاه إسرائيل.

روما/ االستقالل:
انتقـــدت، خطيبـــة الصحفي الســـعودي المقتول جمال 
خاشـــقجي خديجة جنكيز، موقف اإلعـــالم األوروبي من 
جريمة قتله، مشـــيرًا الى ان اإلعـــالم األوروبي لم يبد ردة 

فعل على جريمة مقتله.
وقالت خالل جلســـة خاصة عن جريمة قتل خاشـــقجي، 
عقدهـــا مركز فكـــري إيطالي في العاصمة روما، مشـــيرًا 
إلى أن زمالء جمال اإليطاليين لم يكلفوا أنفســـهم عبء 

تعزيتها على مقتله.
واعتبرت أن دور تركيا في كشف مالبسات الجريمة مهم، 
مضيفـــًا أن المجتمـــع الدولي، خصوصا أوروبـــا، لم يتأثر 
بمقتل خاشقجي، مردفة بأن »قتل شخص داخل قنصلية 

بالده ليست جريمة عادية«.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين األول 2018، قتل خاشقجي داخل 
قنصلية بالده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين 
األبرز واألكثر تداوال في األجندة الدولية منذ ذلك الحين.

خطيبة خاشقجي تنتقد موقف اإلعالم األوروبيالكونغرس األمريكي يرفض تنفيذ »صفقة القرن«

 القاهرة/ االستقالل:
تعتـــري حالة من الغموض واقعة تعرض أربعة أشـــخاص فـــي محافظة قنا 
جنوبي مصر، إلصابات بجروح متفرقة في الجسم متأثرين بانفجار جسم غريب 
من »مخلفات الحرب«، إذ لم تصدر السلطات أي إفادة، ال سيما أّن عدة أشخاص 

لقوا مصرعهم، خالل السنوات األخيرة ألسباب مشابهة.
وبحســـب مصادر أمنية، فإّن أحد المصابين ذكر أن االنفجار نجم عن جســـم 
كبير الحجم مدبب الشـــكل، أثناء إشعال أخشـــاب للتدفئة. وأفادت المصادر 
بنقل المصابين إلى المستشـــفى لتلقي العالج، وإحالـــة محضر الواقعة إلى 
النيابة العامة. وأشـــارت تحريات المباحث إلى إصابة عامل وربة منزل وطفلين 
في االنفجار، مبينة أّن األول مصاب بكســـور متفرقة في الجسم، نتيجة تطاير 
شـــظايا حديدية، فيما ُأصيبت زوجته بجرح في الساق اليسرى، والطفالن هما 

نجل شقيقه )4 سنوات(، ونجل شقيقته )5 سنوات(.

غموض يكتنف إصابة 4 مصريين 
في انفجار »مخلفات حرب«

خفر السواحل المغربية ينقذون 70 مهاجرًا وينتشلون 7 جثث
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مدريد/ االستقالل: 
للمــــرة األولــــى منــــذ 9 مواســــم، تأتــــي قمة 
النواحي،  "الكالســــيكو" متوازنة من جميــــع 
بين ريال مدريد وبرشلونة، اللذين يتساويان 

بالنقاط، على قمة الدوري اإلسباني.
وسيستضيف برشــــلونة غريمه األزلي ريال 
مدريــــد، على اســــتاد كامب نو، مســــاء اليوم 
األربعاء، في تمام الســــاعة التاســــعة مســــاء 

بتوقيت فلسطين.
و يملك كل مــــن الفريقين 35 نقطة، بعد 16 

جولة من منافسات الدوري اإلسباني.
ويتفوق النادي الكتالونــــي بفارق األهداف، 
حيث سجل 43 هدفا بينما استقبل 20 هدفا، 
بينما ســــجل "الملكي" 33 هدفا واستقبل 12 
هدفا، ممــــا يعني أن فــــارق األهداف يصب 

لصالح برشلونة، بفارق هدفين.
وتعتبــــر هــــذه المــــرة األولــــى، منذ موســــم 
2009-2010، التي يخــــوض فيها الغريمان 
"الكالســــيكو" وهما متســــاويان تماما بعدد 
النقــــاط عندما واجه برشــــلونة بقيــــادة بيب 
غوارديوال، نادي ريــــال مدريد ومدربه مانويل 
بيليغرينــــي، فــــي الجولــــة 30 من الــــدوري، 
وكالهما كانا متســــاويان بالنقاط، ليحســــم 
"البلوغرانا" المواجهة ويتصدر الترتيب، قبل 

أن يحقق لقب الدوري الحقا.
ومنــــذ تلــــك المواجهة، قبل 9 مواســــم 
مضــــت، لم يتقابل الفريقــــان أبدا، وهما 

متساويان بالنقاط.
وكان ريال مدريد متخلفــــا بفارق 4 نقاط عن 
غريمه، عندما واجه برشــــلونة على كامب نو، 

الموسم الماضي، في أكتوبر 2018.
ومن المفارقات أيضا تساوي هدافي الفريقين 
بعدد األهداف، فاألرجنتيني ليونيل ميسي، 
قائد برشــــلونة، والفرنســــي كريــــم بنزيمة، 
هداف ريال مدريد، سجل كل منهما 12 هدفا 

حتى اآلن، في صدارة ترتيب الهدافين.

وســــيترقب عالم كــــرة القدم "الكالســــيكو" 
الفاصل مســــاء اليوم ، والــــذي تم تأجيله من 
موعده األصلي يوم 26 أكتوبر الماضي، بسبب 

مظاهرات شهدتها مدينة برشلونة.
وهنــــاك العديــــد مــــن األســــلحة الفتاكة 
للفريقين، والتي تجعل كل منهما مرشــــحًا 
للفوز على حســــاب اآلخر، لكن هناك بعض 
العوامل التــــي تجعل ريــــال مدريد األقرب 
للخروج بالنقاط الثالث من ملعب الكامب نو 

رغم صعوبة المهمة:-
ريال مدريد يرغب باالنتقام لزيدان حيث سبق 
له خسارة أكثر من كالسيكو، لكنه انتصر على 
برشــــلونة أيضًا في أكثر من مناسبة، وهناك 
رغبــــة قوية عند العبي ريــــال مدريد للثأر مما 
حدث في الموســــم الماضي بعــــد أن تلقوا 3 
هزائم وتعــــادل وحيد فــــي المباريات األربع  

التي جمعتهما مع برشلونة.
نجوم ريال مدريد اســــتعادوا الثقة مع زيدان 

التي كانوا يتمتعون بها فــــي والية المدرب 
الفرنســــي األولى، وبتنا نشاهد الفريق يلعب 
بروح قتالية حتى الرمق األخير، وهو الشــــيء 
الذي كان ينقص الريال في الموسم الماضي، 
وهو ســــبب مهم جعل األخيــــر أكثر رغبة في 
الفوز في هذا اللقاء، فالمسألة بالنسبة لالعبي 
الميرنجي ليســــت مجرد 3 نقاط، وإنما مباراة 
إلظهار الشخصية الجديدة التي ستقودهم 

طوال الموسم.
دفــــاع برشــــلونة الكارثي لــــك أن تتخيل أن 
برشــــلونة اســــتقبل 20 هدفــــًا فــــي الدوري 
اإلســــباني هذا الموسم، وهناك 31 فريقًا في 
الدوريات األوروبية الكبرى اســــتقبلوا أهدافًا 
أقــــل من هذا العدد، وهو رقم يوضح لك مدى 

معاناة الفريق على الصعيد الدفاعي.
ريــــال مدريد من أكثر الفرق التي تخلق فرصًا 
علــــى المرمى فــــي أوروبا، وفي ظل هشاشــــة 
دفاع البرسا، ستكون مهمة مهاجمي الفريق 
الملكي سهلة جدًا للوصول إلى منطقة الجزاء، 
ويبقى فقــــط عنصر الحســــم أمــــام المرمى 
والتوفيــــق الذي يحتاجه رجــــال المدرب زين 
الدين زيدان في الكالســــيكو للخروج بالنقاط 

الثالث.
بشــــكل عام فإن كال الفريقين سيشــــهدان 
غيــــاب 4 أعمدة مــــن القوام الرئيســــي وهم 
مارسيلو وهازارد من جانب ريال مدريد. عثمان 

ديمبيلي وآرثر ميلو من طرف فريق برشلونة.

برشلونة وريال مدريد.. »كالسيكو« لم يحدث منذ 9 أعوام

االستقالل/وكاالت: 
ميلنر  جيمـــس  تحـــدث 
العـــب ليفربول اإلنجليزي 
التـــي  المبـــاراة  عـــن 
ضد  فريقه  ســـيخوضها 
في  المكسيكي  مونتيري 
النهائي  نصـــف  الـــدور 
مـــن بطولـــة كأس العالم 

لألندية 2019 في قطر.
ميلنـــر  جيمـــس  وأكـــد 
أن  فـــي مؤتمر صحفـــي 
المواجهة ضـــد مونتيري 
المقررة اليـــوم األربعاء لن 

تكون سهلة ، داعيًا زمالءه 
إلى بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز بالمباراة والوصول إلى النهائي.

ويلتقي ليفربول مع مونتيري المكسيكي اليوم األربعاء على استاد خليفة 
الدولي ، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى النهائي الذي ســـيقام 

في الحادي والعشرين من شهر كانون األول الجاري.
وقال ميلنر في حديثه مع الصحافة : “تركيزنا ينصب فقط على التدريب 
واالستعداد رغم أننا تعودنا دائما على التفكير في المباراة القادمة ألنها 

األهم ، وهدفنا هو التغلب على كل إجهاد لمواصلة عروضنا الجيدة”.
وحول المنافسة على لقب كأس العالم لألندية أضاف : “نحن مستعدون 
، هذه البطولة لها طابع خاص ألن المنافســـة قوية وصعبة أمام أبطال من 
جميع أنحاء العالم ، سنحاول الحفاظ على مستوانا والقتال من أجل الفوز 

باللقب”.
وردًا على ســـؤال حول مواجهة مونتيري المكسيكي : “في الحقيقة نحن 
نعرف بعض األشياء عن مونتيري الذي يضم العبين موهوبين ومتميزين 
في الدفاع والهجوم ، لكننا نســـتعد لهذه المباراة من أجل االبتعاد عن أي 

مفاجآت”.

غزة/ االستقالل: 
اختتمت مباريات الجولة الثانية عشـــرة لمســـابقة 
دوري غـــزة الممتـــاز ، حيث شـــهدت نتائج مثيرة 
أشعلت معها صراع الهبوط بفوز غزة الرياضي على 
شباب رفح، فيما تعادل شباب جباليا أمام الصداقة.

وخطـــف غزة الرياضي فوزا مهمـــا و غاليا من أنياب 
شـــباب رفح ، بالفوز عليه بهدف دون رد في اللقاء 

الذي أقيم على ملعب فلسطين بغزة.
و شـــهد اللقاء إثارة و ندية بين فريقين يســـعيان 

لالبتعاد عن شبح الهبوط.
و رغم اتاحة عدة فرص للتسجيل إال أن الشوط األول 
انتهى سلبيا، أبرزها إضاعة يوسف داود لركلة جزاء.

و في الشوط الثاني امتلك الزعيم الرفحاوي مجريات 
اللقاء، و كاد أن يســـجل في أكثر من مناسبة ، لكن 

دفاعات و حارس "العميد" كان بالمرصاد.
و مع اقتراب نهاية اللقاء ســـلبيا ، تحصل "العميد" 

على ركلة جزاء ثانية بالدقيقة 89 ، ســـجلها الوافد 
الجديد فـــرج جندية بنجاح ، و فشـــل "الزعيم" من 

إدراك التعادل في الدقائق األخيرة.
هـــذا الفوز تقدم به غزة الرياضي خطوة نحو تفادي 
الهبوط ، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة بنفس رصيد 
شـــباب رفح الذي هبط للمركز الحادي عشـــر وقبل 

األخير، فيما تقدم العميد للمركز العاشر.
و فرض التعادل الســـلبي نفســـه على لقاء فريقي 
شـــباب جباليا والصداقة بدون أهـــداف، في اللقاء 

الذي أقيم على ملعب بيت حانون شمال القطاع.
و بهذا التعـــادل حصد كل فريق نقطـــة ، رفع من 
خاللها ثوار الشمال رصيدهم إلى 15 نقطة وتقدم 
للمركز السابع، ورفع الصداقة رصيده إلى 17 نقطة 
وتقدم للمركز الرابع، وشهد اللقاء طرد العب شباب 

جباليا عبد الله عكاشة بالدقيقة84.
و في دوري الدرجة األولى ، قفز فريق الجالء لوصافة 

الترتيب بفوزه على التفـــاح، فيما اقتنص خدمات 
المغازي انتصارًا ثمينًا من أمام الزيتون، وذلك ضمن 

ختام مباريات األسبوع الثاني عشر.
و نجـــح الجـــالء من مواصلـــة طريق االنتصـــارات و 
الصعـــود لوصافـــة الترتيـــب بفوزه علـــى التفاح 
بهدفين دون مقابـــل، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، 

بينما ظل التفاح عند 14 نقطة بمركزه التاسع.
وسجل للجالء  محمود الريفي من ركلة جزاء بالدقيقة 

31 وعالء ضهير بالدقيقة68.
و على ملعب الدرة وســـط القطـــاع، خطف المغازي 
فوزًا قاتال من أنياب الزيتون، بهدف دون رد ليصل 
رصيده إلـــى 20 نقطة ويتقدم للمركز الرابع ، بينما 
تجمد الزيتون عند مركزه العاشر وبجانب قبل األخير 

برصيد 13 نقطة.
ويدين المغازي بالفضل لمســـجل الهدف الالعب 

محمود أبو عيادة بالدقيقة 92.

ميلنر يؤكد جاهزية »العميد«  يخطف »الزعيم«  و تعادل »الثوار« و »المدفعجية«
ليفربول للمنافسة على 
لقب كأس العالم لألندية
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بيت لحم/ االستقالل: 
ر مدير هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت  حذَّ
لحم حســـن بريجية، أمـــس الثالثاء، مـــن "إجراءات 
سلطات االحتالل بحق المواطنين في المحافظة، من 
خالل إخفاء رخص أبنيـــة المواطنين وممتلكاتهم، 
في محاولة إللغاء قانونيتها، وتشريع عملية هدمها 

بذريعة ُمخالفتها للقانون".
وشـــدد بريجية في تصريٍح له، علـــى أن "هدم منزل 
المواطن ســـميح صالح فـــي بلدة الخضـــر االثنين 
بشكٍل مفاجئ دون تبليغه، رغم قيامه برفع التماس 
لمحكمة االحتالل ضد القرار، تندرج ضمن سياســـة 
إخفاء الرخص الخاصة بالبناء"، ُموضًحا أن "بيت لحم 

مستهدفة بشكٍل مباشـــر من قبل االحتالل، خاصة 
منطقة وادي الحمـــص، والتي يتهدد مئات المنازل 

فيها الهدم".
وكانت جرافات تابعة لبلدية االحتالل الصهيوني، قد 
هدمت صباح أمس الثالثاء، منزاًل في بلدة العيسوية 

بالقدس المحتلة؛ بدعوى "البناء دون ترخيص".

وآليات االحتـــالل اقتحمت البلـــدة، وفرضت 
طوقا عســـكريا محكمـــا في محيـــط المنزل، 
الذي يعود للمقدسي حاتم حسين أبو ريالة 

وشرعت بهدم الطابق الثاني.
وأضـــاف أن هـــذه المرة الثالثـــة التي تقدم 
بلديـــة االحتالل فيها على هـــدم المنزل ولم 

تسمح بإصدار التراخيص الالزمة له.
ويشـــار إلـــى أن صاحب المنـــزل أصيب عام 
2009م، بشـــلل نصفي، بعد وقوعه وكســـر 
عموده الفقري خالل تنفيذ جرافات االحتالل 

عملية الهدم للمرة الثالثة . 
كما هدمت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، 
ا في مدينة يافا  أمس الثالثاء، منزال فلسطينًيّ

المحتلة.
وقال عدد من أهالي يافا: إن جرافات ما تعرف 

بـ "دائرة أراضي إســـرائيل" وشركة "عميدار" 
هدمت منزل عائلة سكحفي في شارع "دنولو 
هروفيـــه" في يافا بحماية قوات من شـــرطة 

االحتالل بعد ظهر أمس، الثالثاء.
وأضافـــوا أن شـــرطة االحتالل قامـــت بإجالء 
العائلة وممتلكاتها مـــن المنزل، فيما قامت 
جرافـــة تتبـــع لبلدية "تـــل أبيـــب" بهدمه 

وتسويته باألرض.
وممـــا يذكر أن المنزل قديـــم وهو مكّون من 

طابق أرضي كان يأوي 7 من أفراد العائلة.
وتجدر اإلشـــارة إلـــى أن ما تعرف بــــ "دائرة 
أراضي إســـرائيل" هدمت المنـــزل بحجة أن 
العائلـــة ال تمتلك التراخيص الالزمة للمنزل، 
وأنـــه جرى بناء البيت على قطعة األرض التي 

تعود ملكيتها لها، بشكل غير قانوني.

وفي جنين شـــمال الضفة الغربية المحتلة، 
أقدمت قوات االحتالل في ســـاعة فجر أمس 
على عملية هدم واسعة، طالت بسطات على 
شارع الناصرة قرب معبر الجلمة شمال جنين. 
وأفـــادت مصـــادر فلســـطينية: إن "جرافـــة 
عسكرية ودوريات لالحتالل أقدمت على هدم 
وتدمير 25 بســـطة لبيع الخضـــار والفواكه 
واألدوات المنزلية ومواد أخرى، يعتاش منها 
مواطنون فلسطينيون على شارع الناصرة في 

الطريق لمعبر الجلمة".
وتبعد البســـطات مئات األمتار عـــن المعبر 
وليســـت قريبة منه بشـــكل مباشر، في حين 
أنها ليســـت المرة األولى التـــي يتم هدمها 

فيها.
فـــي اعتـــداء جديد علـــى المقدســـات في 

فلسطين المحتلة، حاول مستوطن صهيوني 
أمس الثالثاء رفع علم كيان العدو اإلسرائيلي 
داخـــل ســـاحات المســـجد األقصـــى، خالل 

اقتحامه المسجد.
“أحـــد  أن  فلســـطينية  مصـــادر  وأفـــادت 
المســـتوطنين حاول رفع العلم اإلســـرائيلي 
خالل اقتحامه المســـجد األقصـــى عند باب 
القطانيـــن – من داخل المســـجد-“، وتابعت 
“علـــى الفـــور تصدى لـــه حراس المســـجد 
وصادروا العلم منه، وأجبروه على الخروج فورًا 

من المسجد”.
وأضافت المصـــادر أن “مســـتوطنا آخر قام 
بالتبول في ســـاحات األقصـــى، وكذلك قام 
الحـــراس بالتصدي لـــه”، وتابعت “اعتقلت 
قوات االحتالل قبل قليل 5 فتيات وشابا من 

ساحات االقصى واقتادتهم للتحقيق”.
وتابعت المصادر “فـــي منطقة باب الرحمة، 
طالبت شـــرطة االحتالل مـــن المصلين عدم 
الجلوس في الســـاحة العلويـــة لمصلى باب 
الرحمة لتأمين اقتحامات وسير المستوطنين 
في المنطقة”، وأوضحت أن “شرطة االحتالل 
حـــررت هويـــات المتواجديـــن من النســـوة 

والشبان وصادروها”.
ولفتت المصادر إلى أن “عشـــرات الصهاينة 
اقتحموا المســـجد األقصى المبارك عبر باب 
المغاربـــة، ضمن فترة االقتحامات بحراســـة 
شرطية مشـــددة”، وتابعت “في منطقة باب 
األســـباط، قامت ســـلطات االحتالل بالتواجد 
والقاء كلمات بحراســـة مشـــددة من شـــرطة 

االحتالل”.

رفح/ االستقالل: 
أعلن رئيس بلدية رفح د. أنور الشـــاعر ، عن اعتماد 
المجلس البلدي قـــرارًا بصرف رواتب كاملة لصناع 
الجمال التابعين لبلدية رفح بدءًا من راتب شـــهر 

يناير القادم .
جاء ذلك خالل حفل تكريمي لصناع الجمال نظمته 
بلدية رفح بالتعاون مع حملة فكر بغيرك الشبابية 
_ فلســـطين ، صباح أمـــس في قاعـــة الهيلتون 
الذهبية ، بحضور أعضـــاء المجلس البلدي ومدراء 
الدوائر ورؤســـاء لجان األحياء وممثلي المؤسسات 

األهلية وأهالي العمال .
واعتبـــر الشـــاعر أن صرف الرواتـــب كاملة لصناع 

الجمال يمثل لمســـة وفاء وشـــكر لدورهم وعظيم 
المهـــام المناطـــة بهم في الحفـــاظ على المظهر 
الحضـــاري لمدينـــة رفح وإماطـــة األذى من طريق 
المواطنيـــن وحمايـــة البيئـــة من أخطـــار تكدس 

النفايات .
وأشـــاد بأداء طواقم صناع الجمال على مســـتوى 
محافظـــة رفـــح وانضباطهـــم العالـــي وحرصهم 
الالمتناهـــي على أداء مهامهم بأكمل وجه ، مردفا 
:" طواقم صناع الجمال تباشـــر عملها قبل الموعد 
المحـــدد دون تكليف ؛ لشـــعورهم بالمســـؤولية 

وحرصهم على جمال المدينة ".
وأوضح الشـــاعر أن المجلس البلدي سيدرس قرارًا 

إضافيـــا بزيادة قيمـــة رواتب صنـــاع الجمال في 
المدينة ، بما يتناسب مع جهودهم الكبيرة .

بدوره ، أعرب مدير فريق فكر بغيرك كامل الهيقي 
عن عظيم شكر كافة المواطنين برفح لصناع الجمال 
وتقديرهم لجهدهم المبذول لرســـم لوحة جمالية 
لرفـــح بكل صباح . وأضاف الهيقي :" أن هذا الحفل 
هو همســـة شـــكر وتقدير لكل قطرة عرق خالطت 

جباه صناع الجمال من أجل جمال مدينة رفح ".
وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات شكر وهدايا 
بســـيطة لكافة صنـــاع الجمال فـــي المدينة ، كما 
تم تكريم المؤسســـات واإلعالميين والشخصيات 

المشاركة في إنجاح الحفل .

غزة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، مساء أمس الثالثاء، مواطًنا من قطاع غّزة، 

خالل مغادرته القطاع عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، للسفر إلى األردن.
وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراســـات والتوثيق في هيئة شـــؤون 
األســـرى، إن االحتـــالل اعتقل المواطن أحمد عماد عاشـــور عـــودة، على معبر 

"ايرز"، أثناء مغادرته القطاع إلى جسر الكرامة.
وأشـــار فروانة، إلـــى أنـــه بذلك يرتفع عـــدد المواطنيـــن من غزة والذين تم 
اعتقالهم على حاجز بيت حانون "ايرز" منذ مطلع العام الجاري إلى 13 مواطًنا.

ووفق فروانة، فإن االحتالل يحتجز المواطنين لســـاعات طويلة ويســـتجوبهم 
أحيانًا قبل السماح لهم بالمرور.

وأّكد أن ســـلطات االحتـــالل تصر على جعـــل حاجز "ايرز" مصيـــدة العتقال 
المواطنين ومكاًنا للضغط واالبتزاز وأحيانا المساومة.

خالل حفل تكريمي لهم
رئيس بلدية رفح: بدءًا من يناير سيتم صرف رواتب كاملة لصناع الجمال

غزة/ االستقالل:
أفادت إذاعة صوت األســـرى أن ثالثة أسرى من مدينة الخليل بالضفة الغربية 
المحتلـــة وقطاع غزة يدخلـــون أعواًما جديدة داخل ســـجون االحتالل، بينهم 

اثنان محكومان بالمؤبد.
واألســـرى هم: األســـير عالء الدين فهمي فهـــد الكركـــي )46 عاًما( محكوم 
بالســـجن المؤبد مدى الحيـــاة ومعتقل منذ عـــام 1993، وأمضى 26 عاًما في 

سجون االحتالل.
واألسير بكر خليل شحادة نجار ) 39 عاًما( محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة 

ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عاًما في سجون االحتالل.
واألســـير وائل عبد المجيد أحمد أبو جبين )48 عاًما( محكوم بالسجن 15 عاًما 

ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عاًما في السجون.

االحتالل يعتقل مواطنًا 
من غزة على حاجز »إيرز«

رام الله/ االستقالل: 
أكـــدت القوى الوطنية واالســـالمية، رفضهـــا القاطع ألي 
محاوالت الســـتثناء القدس عاصمة دولة فلســـطين من 

المشاركة في االنتخابات.
وشـــددت "القـــوى" خـــالل اجتماعها فـــي رام الله، أمس 
الثالثاء، على أهمية المضي بإجراء االنتخابات كاستحقاق 
ديمقراطي وربما تشكل مدخال إلنهاء االنقسام البغيض 
الذي شـــكل أفدح األضرار بقضيتنـــا الوطنية مع التأكيد 
علـــى أن االنتخابات يجب أن تجري فـــي القدس والضفة 
وقطاع غـــزة ورفض أي تصريحات أو محاوالت تســـتثني 
القـــدس أو تقفز عن شـــعبنا في القدس وحق الترشـــح 

واالنتخاب.
واستنكرت، قرارات االحتالل بمنع حرية العبادة والوصول 

إلى األماكن المقدسة االسالمية والمسيحية، ومنع وصول 
أبناء شـــعبنا المســـيحيين من قطاع غزة الى كنيســـتي 
القيامة والمهد في ســـياق فرض مزيد من الحصار الظالم 

والجائر المفروض على شعبنا الصامد في القطاع.
وأشـــارت "القـــوى" إلـــى عربـــدة قطعان المســـتوطنين 
االســـتعماريين واالعتداء على أبناء شعبنا وممتلكاتهم 
وقطع الشـــوارع واالعتداء على القرى والبلدات القريبة من 
المستوطنات االســـتعمارية، الذي يجسد ارهابًا وجرائم 
متواصلة ضد شـــعبنا بدعم وإســـنادًا وحماية من جيش 
االحتالل، ما يعكس ارهـــاب الدولة المنظم التي تتحمل 
مســـؤوليته حكومة االحتالل في مواصلـــة جرائمها، من 
خـــالل االقتحامات اليوميـــة واالعتقاالت وهـــدم البيوت 
وتكثيـــف الحواجـــز العســـكرية وسياســـة التهويـــد 

واالعتداءات اليومية.
ودعـــت إلى تأمين حماية دولية لشـــعبنا في ظل تصاعد 
هذه الجرائم المتواصلة، وســـرعة محاكمة االحتالل على 
هـــذه الجرائم وقيـــام المحكمة الجنائيـــة الدولية بفتح 
تحقيقات جنائية لمســـؤولي االحتالل، والخروج من حالة 
االنتظار التي تعطي االحتالل المزيد من الوقت لمواصلة 
هذه الجرائم معتقدا أنه سيفلت من العقاب والمساءلة .

االســـتعماريين  المســـتوطنين  دعـــوات  وحذرت مـــن 
القتحامات جماعية للمســـجد االقصى المبارك، بمناسبة 
حلول "األعيـــاد اليهودية" ومحاولة جر المنطقة الى حرب 
دينية بالتزامن مع ما تقوم به من منع المصلين المسلمين 
والمســـيحيين من الوصول إلى المسجد االقصى المبارك 

وكنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة.

وأكـــدت أهميـــة الرباط في المســـجد االقصـــى المبارك 
والدفاع عنه والتواجد داخله خالل األيام القادمة للتصدي 
لهـــذه الجرائـــم المتواصلـــة، وفي ظل فرض سياســـات 
التطـــرف والعنصرية والتنكر لحقوق شـــعبنا، خاصة في 
ظل التحضيـــر لالنتخابات داخل االحتـــالل حيث تحاول 
األحزاب اإلســـرائيلية أن تنحو نحو المزيـــد من التطرف 

واإلرهاب والتصعيد.
وأعلنـــت "القـــوى" رفضها قـــرار البرازيل بفتـــح مكتب 
فـــي مدينة القدس وزيـــارة أحد أعضـــاء البرلمان إلحدى 
المســـتعمرات، مؤكـــدة أهميـــة العـــودة الـــى الموقف 
البرازيلي المؤيد لحقوق شـــعبنا والمتمســـك بالقوانين 
والقرارات الدولية وليس التساوق مع المواقف األميركية 

الهادفة لتثبيت شريعة الغاب.

»قوى رام الله« تؤكد رفضها ألي محاوالت الستثناء القدس من االنتخابات

بيت لحم/ االستقالل: 
أصيب شـــاب برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء 

أمس الثالثاء، قرب بيت جاال غرب بيت لحم.
وأفاد مصادر محلية، بأن قوات االحتالل أطلقت الرصاص 

صوب شـــاب في منطقة األنفاق غـــرب بيت جاال، ما أدى 
إلصابته بالفخذ، قبل أن تعتقله.

بدوره، قال مدير اإلســــعاف والطوارئ في الهالل 
األحمر بمحافظة بيت لحم عبد الحليم جعافرة، لـ 

»وفا«، إن بالغا ورد بإصابة شاب برصاص االحتالل 
في منطقة األنفاق، وعلــــى الفور توجهت مركبة 
إسعاف للمكان إال أن قوات االحتالل منعتها من 

الوصول للمصاب.

إصابة شاب برصاص االحتالل واعتقاله غرب بيت لحم

بيت لحم.. تحذير من إخفاء االحتالل رخص أبنية لتشريع هدمها ثالثة أسرى يدخلون أعوامًا 
جديدة داخل سجون االحتالل

االحتالل يهدم ...
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طوكيو/ االستقالل:
عثـــرت أم يابانية على حيلة ذكيـــة لخداع طفلها وتفادي 

بكائه المستمر كلما غابت عن ناظريه.
وقامـــت األم بصناعة مجســـم لها بالحجـــم الطبيعي من 
الورق المقوى، حتى يعتقد الطفل أنها ال تزال في الغرفة، 

بحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وتظهر األم في إحدى الصور وهي تقف في الغرفة كما لو 
كانت تشاهده وهو يلعب، وفي صورة أخرى وهي تجلس 

على األرض كما لو أنها على وشك اللعب معه.

وتم وضع كال الشـــكلين بعيدًا عن متنـــاول اليد، حتى ال 
يتمكن الطفل من كشـــف الخدعة، لتســـتطيع األم بهذه 
الطريقة العبقرية من االستمرار في األعمال المنزلية، بينما 
يستمر  ابنها في اللعب بسعادة معتقدا بأنها إلى جانبه.

وتمت مشـــاركة مقطع فيديو الحيلة الذكية هذه من قبل 
األب على موقع »تويتر«، لتنال إعجاب آالف األشخاص.

وأوضح األب أن الطفل لم يترك لوحده، وكان دائما متواجدًا 
معه لإلشراف على لعبه. كما أن األم تقوم بالدخول والخروج 

كل 20 دقيقة للتحقق من أن طفلها كان على ما يرام.

لندن/ االستقالل:
طرحت بريطانيا، أول رغيف خبز مصنوع من مئات الصراصير.

أصدر متجر بريطاني في منطقة نورويتش بالمملكة المتحدة، مجموعة محدودة 
مـــن رغيف خبز مصنوع من دقيق الكريكيت )صرصور الليل(، الذي توفره »إيت 
غـــراب«، العالمة التجارية الرائدة في مجال الحشـــرات فـــي المملكة المتحدة، 

بحسب صحيفة »ذا إندبندنت« البريطانية.
وبحســـب المخبز البريطاني »روبرتس بيكري«، فإن كل رغيف من الخبز ينتجه 
يحتـــوي على حوالي 336 من الصراصير المجففة، التي يتم طحنها، ثم مزجها 
بدقيق القمح والحبوب، ثم يخبز ليصبح ما يدعي أنه »رغيف لذيذ للغاية بأطراف 
مقرمشـــة«. وأكد المدير اإلداري للمخبز: »الصراصير عنصر غذائي جديد ومثير 
حقا، إنها جيدة بشـــكل ال يصدق ولذيذة بالفعل، علـــى الرغم مما قد يعتقده 
النـــاس عنها«. وبخالف أنها مفيدة لصحة األمعـــاء، فإن خبراء األغذية يزعمون 
أن الصراصيـــر مليئة بالعناصر الغذائية، وأن الخبز المصنوع منها يحتوي على 

بروتين أكثر من الرغيف العادي.
بينما قال رئيس قسم االبتكارات في مخبز »روبرتس بيكري«: »إضافة إلى كونها 
قوية للغاية في مجال االســـتدامة وبيانات اعتماد بيئية، فإن الحشرات لذيذة 
جدا، ويجب أال يتم تجاهلها كمكون وصفة رائعة«. يشار إلى أن تناول الحشرات 
أصبح شائعا بشكل متزايد في أجزاء كبيرة من العالم، خاصة مع ظاهرة التغير 
المناخي وقضايا االستدامة المتعلقة باللحوم، وفي العام الماضي، قدرت األمم 
المتحدة أن ما ال يقل عن ملياري شخص على كوكب األرض، يتناولون الحشرات.

طرح أول رغيف خبز 
مصنوع من الصراصير

القاهرة/ االستقالل:
اقدم شــــاب مصري على تهشيم رأس 
شــــقيقته ودفن جثتهــــا داخل غرفة 
نومه، بســــبب تقصيرها في االهتمام 

بنظافة المنزل بمحافظة البحيرة.
وألقى القبض علـــى الجاني، بعد أن 
تلقى مركز كفر الدوار بالغا من مزارع 
)65 ســـنة( يتهم نجلـــه )عامل 35 
سنة( بقتل شـــقيقته )ربة منزل 30 
ســـنة( ودفنها داخل منـــزل العائلة 

بذات العزبة.
وتبين بالفحص وجــــود جثة المجنى 
عليها داخل كيس بالســــتيك بحفرة 
بعمق متر في أرضية غرفتها بالمنزل، 
وباســــتخراجها تبيــــن أنهــــا بكامــــل 
مالبســــها وبها جرح بالرأس وكدمات 

وسحجات متفرقة.
وأفاد األب بأن ابنته كانت ُتقيم رفقة 
ابنــــه بذات الغرفة حيــــث تركت منزل 
الزوجية منذ فترة لمرورها بأزمة نفسية 

إثر إصابتها بمرض نفسي وعصبي.
صديق المتهم )عامل 37 ســــنة( أشار 
إلــــى أن المتهم أبلغــــه بوفاة المجنى 
عليها وطلب منه مساعدته في دفنها 
سرًا، وأمكن ضبط الجاني وأقر بارتكاب 
الجريمة لحدوث مشــــاجرة بينه وبين 
المجنــــى عليها؛ بســــبب إهمالها فى 
أعمال نظافة المنــــزل، مؤكدًا أنه رطم 
رأسها بأحد حوائط الغرفة مما أدى إلى 

إصابتها ووفاتها.

االستقالل/ وكاالت:
هل يمكنك تخيل الرعب الذي شـــعر به هذا األب عندما رأى وجه طفله وهو ينظر إليه من داخل غســـالة 
المالبس؟ هذا بالضبط ما حدث ألحد مستخدمي موقع "تويتر" قبل بضعة أسابيع، لكن لحسن الحظ لم يكن 

طفله الفعلي داخل الغسالة، ولكن كان هناك قميص طبع عليه وجه الطفل هذا!
وشـــارك األب الصورة على موقع التواصل االجتماعي، قائال إنه تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة 
قلبية جراء الصدمة. وحذر اآلباء واألمهات من التعرض لخوف مماثل، قائال: "من فضلك، إذا كنت تغســـل 

قميصك المفضل مع صورة لطفلك عليه، ضع مالحظة تحذيرية على الغسالة أو شيء من هذا القبيل".

مصري يقتل شقيقته ويدفنها بغرفة النوم أصيب بجلطة بعد أن شاهد 
طفله داخل الغسالة!

االستقالل/ وكاالت:
أنقذت طفلة في السابعة من عمرها حياة والدتها بعدما 
قامـــت بعملية إنعاش قلبي رئوي، كانت قد شـــاهدتها 

وتعلمتها من موقع يوتيوب.
فوجئـــت الطفلة »جيســـيكا كينـــدر« بينما كانت 
تشـــاهد فيلمًا لألطفال على التلفزيـــون، بوالدتها 

»بيكـــي غرين« وهي تســـقط علـــى األرض بعدما 
أصيبت بنوبة قلبية.

تمكنت جيسيكا من إنقاذ والدتها بفضل درس تعلمته 
على يوتيوب »ميرور«، بحسب ما ذكر موقع »فوكس نيوز«.

 وبدأت الطفلة بإنقاذ والدتها حيث ســـكبت كوبًا من الماء 
على وجه أمها لتوقظها قبل أن تدرك بأن األمر خطير وأن 

عليها االتصال باإلسعاف.
وقد قامت جيســـيكا بإجـــراء عملية إنعـــاش اصطناعي 
لوالدتهـــا حتى وصل فريق اإلســـعاف الـــذي نقل األم 
إلى المستشـــفى على الفور. وقال األطباء في مستشفى 
بريســـتون، إن محاوالت الطفلة ســـاهمت في إنقاذ حياة 

والدتها التي كانت في حالة خطيرة.

 االستقالل/ وكاالت:
نجح زوجان أســـتراليان في العثور علـــى خواتم زفافهما 
وخطبتهما الماسية في شاحنة قمامة، وذلك عقب إلقائها 
 News 9 عن طريق الخطأ مع النفايات. وأشـــارت شـــبكة
األسترالية، إلى أن الزوجين اللذين لم يكشفها هويتهما 
كانا يجددا منزلهمـــا الواقع في ضاحية »مالفرن« بملبورن، 

وألقيا عن طريق الخطأ بالخواتم الماسية في القمامة.
وعقب اكتشـــافهما للخطأ الفادح، أسرع الزوجان إلى محطة 
ســـتونينغتون لنقل القمامة، وشـــرحا للموظفين العاملين 

في المنشـــأة مشـــكلتهما. وتجاوب العاملـــون في المحطة 
مع الزوجيـــن، وقاموا بفحص ما يصل وزنـــه إلى 30 طنا من 
النفايات، ليعثروا في نهاية المطاف على الخواتم في كيس 

للقمامة، ألقاه الزوجان في الحاوية القريبة من منزلهما.
ونقلـــت الشـــبكة التلفزيونية عن متحدث باســـم محطة 
النفايات قوله: »إننا ال نوفر خدمة البحث عن األشـــياء في 
القمامـــة، إال أن الزوجين تعرفا على الشـــاحنة التي كانت 
تنقل القمامـــة من الحي الذي يقطنون فيه، وهكذا وجدنا 

الخواتم بفحص محتويات الشاحنة عند إفراغ حمولتها«.

زوجان يعثران على كنزهما المفقود في النفاياتاحتالت على طفلها بطريقة عبقرية لتفادي بكائه

فيرجينيا/ االستقالل:
يحـــب الدكتور ديفيد رايت ، الذي يـــدرس الفيزياء وعلم الفلك في كلية تايد 
ووتـــر المجتمعية في فيرجينيا بيتش بوالية فرجينيا ، الحفاظ على مشـــاركة 
الطالب من خالل دمجهم في الدراسة بطريقة ترفيهية في فصولهم الدراسية.

وبحســـب صحيفة »ديلـــي ميل«، قام طالـــب جامعي يبلغ من العمـــر 18 عاًما 
بتســـجيل مقاطع فيديو للدكتور رايت ونشـــرهم عبـــر Twitter ، حيث تمت 
مشـــاهدة تصرفات الدكتور الجامعي لتدريس مادته بطريقة فريدة ألكثر من 

20 مليون مرة حتى اآلن.
يظهـــر الفيديو األســـتاذ الجامعي وهو يجلس على لوح تزلـــج ويقوم الطالب 
بسحبه بسرعة، كأحد التجارب العلمية ليشرح للطالب قوانين الفيزياء والعلوم 

الطبيعية.

داالس/ االستقالل:
تفاجأت ســـيدة من مدينة داالس األميركية عندما 
اكتشـــفت وجـــود أكثر مـــن 37 مليـــون دوالر في 

حسابها المصرفي، ثّم سرعان ما تبّين وجود خطأ.

وقالت السيدة راش بالون إنها كانت تقوم بكشف 
علـــى رصيدها المصرفي عندمـــا أصيبت بالصدمة 
لرؤية مبلغ 37 مليون دوالر إضافي في الحساب من 
دون تفسير. وأوضحت بالون أنها أخبرت زوجها عن 

موضوع "الثروة الغامضة"، فاتصل بدوره بالمصرف.
وأبلغ المصرف الزوجيـــن أن إدخال مبلغ 37 مليون 
دوالر الى الحســـاب هو نتيجة خطأ كتابي، موضحًا 

أنه تّم تصحيح هذا الخطأ.

طفلة تنقذ حياة والدتها بفضل يوتيوب

خطأ مصرفي ُيدخل 37 مليون دوالر لحساب سيدة

أستاذ جامعي يحصد 20 مليون 
مشاهدة لطريقته بالشرح
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