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رام الله/ االستقالل:   
أفاد مكتب إعالم األس���رى، مساء االثنين، بأن إدارة 
سجون االحتالل نقلت جميع األسرى القابعين في 
قس���م رقم )10( بسجن ايش���ل إلى قسمي رقم )1 

و4( في سجن نفحة بشكل مفاجئ وبدون أسباب.
وأشار إعالم األس���رى إلى أن نقل 128 أسيرا من سجن 
»ايشيل« إلى نفحة يأتي في إطار السياسة التعسفية 

والقمعية التي تمارس���ها إدارة السجون بحق األسرى 
الفلسطينيين. ونّوه إلى أن إدارة السجون ألغت زيارات 
أهالي أسرى س���جن »ايش���يل« بعد النقل التعسفي 
الجماع���ي. مطالب���ا المؤسس���ات الحقوقي���ة والدولية 
بالتدخل العاجل لحماية األس���رى الفلس���طينيين من 
بطش وقمع االحتالل الصهيوني وإدارة س���جونه الذي 

تجاوز الحدود وخرق كل القوانين.

نقل أسرى »إيشل« إلى سجن 
»نفحة« بشكل مفاجئ 

القدس المحتلة / االستقالل:
تستعد ما تس���مى ب� "جماعات الهيكل" المزعوم 
لتنفي���ذ اقتحام���ات نوعية وواس���عة للمس���جد 
األقص���ى المبارك خالل األس���بوع المقبل، احتفاالاً 

بما يس���مى "عيد الحان���وكاة- األن���وار" اليهودي. 
وفي ظ���ل التحضي���رات اإلس���رائيلية المتواصلة 
لتهويد األقصى واستغالل "عيد الحانوكاة" كأهم 
المواس���م لذلك؛ ش���رعت منظمات "نس���اء ألجل 

الهيكل"، و"طالب ألج���ل الهيكل"، "برنامج هليبا" 
التورات���ي و"اتحاد منظمات الهي���كل" في تنفيذ 

برنامج توراتي مركزي داخل األقصى 
العي���د. ويبدأ  أيام  باقتحامه ط���وال 

يتخللها برامج توراتية مركزية

دعوات وا�صتعدادات يهودية القتحامات »كربى« و »نوعية« للأق�صى
غزة/ االستقالل:

دعت الهيئة الوطنية لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار المواطنين، االثنين، 
للمش���اركة في مس���يرات العودة على طول الحدود الش���رقية لقطاع غزة يوم 

الجمعة القادم. جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقدته وناقشت خالله 
الترتيب���ات الخاصة بيوم الجمعة القادم والذي س���يحمل عنوان 

هيئة العودة« تدعو للمشاركة بجمعة 
»الخليــل عصّيــة علــى التهويــد«

النقب المحتل/ االستقالل:
هدمت س���لطات االحتالل االس���رائيلي يوم أمس، قري���ة العراقيب في النقب 

المحتل وش���ردت أهاليها للم���رة ال�169 عل���ى التوالي. وأفادت 
مصادر صحفية بأن قوات من الشرطة ووحدة "يوآف" التابعة لما 

االحتالل يهدم العراقيب 
للمرة الـ 169 على التوالي

عمليات هدم وتجريف وتوغل وإطالق نار »إسرائيلي« بالضفة وغزة
الضفة المحتلة- غزة/ االستقالل:

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة 
وقط���اع غ���زة المحاصر أم���س، سلس���لة اعتداءات 

»إس���رائيلية« بح���ق المواطني���ن الفلس���طينيين 
االعت���داءات  إط���ار  ف���ي  وذل���ك  وممتلكاته���م، 
اإلس���رائيلية المتواصلة هناك.  فقد هدمت قوات 

االحتالل، االثنين، منزال في بلدة الخضر، جنوب بيت 
لحم، بحجة البناء دون ترخيص. وأفاد 
مدير مكت���ب هيئة مقاوم���ة الجدار 

محلالن: عوامل عدة تساهم في تأخير إصدار 
المرسوم الرئاسي بشأن إجراء االنتخابات

غزة / محمد أبو هويدي:
ال زال رئي���س الس���لطة الفلس���طينية يتلكأ في إصدار المرس���وم الرئاس���ي 

الخاص بإجراء االنتخابات الفلسطينية العامة، رغم تلقيه ردودا 
»إيجابية« من الفصائل الفلس���طينية بما فيها حركة »حماس« 

رام الله/ االستقالل:
طالب���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن، االثني���ن، بوضع عناصر "مليش���يات 
وعصابات" المس���توطنين اإلسرائيليين وقادتها على قوائم اإلرهاب الدولية. 
وقال���ت الخارجية، في بي���ان صحفي، إن "هناك ارتفاعا ملحوظا في مس���توى 

الخارجية تطالب بوضع »عصابات« 
المستوطنين على قوائم اإلرهاب الدولية

ايرلندا تدعو إلى التصدي لخطط 
االحتــالل ضــم غــور األردن

االستقالل/ وكاالت:
أعربت حكومة إيرلندا عن نيتها حث دول االتحاد األوروبي على اتخاذ خطوات 
بغية التصدي ل�« أي تدخل إس���رائيلي غير مس���ؤول وغير مش���روع » في غور 
األردن. وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اإليرلندي، س���يمون كوفيني، 

القيادي عدنان: املحرر 
�سلطان خلوف ج�سد 

انت�ساراً موؤزراً ب�سموده

رام الله/ االستقالل:
أّكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، االثنين، أن األسير 
ا( يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام،  أحمد زهران )42 عاماً

ا عل���ى اعتقاله اإلداري.  للي���وم )85( على التوالي، احتجاجاً
وأوضح���ت الهيئة ف���ي بي���ان صحفي أن 
محاميها تمّك���ن من زيارة األس���ير زهران 

األسير أحمد زهران ُيواصل إضرابه لليوم الـ85

جنين/ االستقالل:
الفلسطيني  ش���عبنا  جماهير  اس���تقبلت 
األس���ير المحرر سلطان خلوف بمنزله ببلدة 

�سابط »ا�سرائيلي: اأ�ساليب 
»اإ�سرائيل« يف مواجهة 
االحتالل يزيد ساعات قطع الأنفاق مل تعد ناجعة

الكهرباء بالضفة لـ3  يومًيا
القدس المحتلة/ االستقالل:

أكد ضابط بجيش االحتالل االس���رائيلي 
بأن أس���اليب محاربة أنفاق المقاومة على 

غزة/ االستقالل:
أك����د رئي����س جمعي����ة رج����ال 
األعم����ال في غزة عل����ي الحايك 
أن االقتصاد في غزة لم يش����هد 
أي تطور إيجابي وملحوظ خالل 
تواصل  نتيج����ة  الع����ام 2019 
الحصار اإلس����رائيلي واالنقسام 

للعام  الفلسطيني 
عش����ر،  الثال����ث 

»رجــال الأعمــال«: 
منــو اقت�ســاد غــزة 

فــي 2019 �سفــر
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القدس المحتلة/ االستقالل:
طرد حزب "الليكود" اإلســـرائيلي اليميني نحو 100 من أعضائه لمعارضتهم سياسات 

زعيم الحزب ورئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكشفت صحيفة" جروزاليم بوست" العبرية، اإلثنين، عن هذه الخطوة، والتي تأتي قبل 
10 أيام من االنتخابات التمهيدية على زعامة الحزب المقررة في 26 ديسمبر/كانون األول 
الجاري. ويتنافس نتنياهو مع الوزير السابق والقيادي في الحزب جدعون ساعر الذي بات 
يحظى بالمزيد من الدعم داخل الحزب دون أن يكون من الواضح ما إذا كان ذلك سيمكنه 
من اإلطاحة بنتنياهو عن رئاســـة الحزب. ويشارك عشرات اآلالف من أعضاء الليكود في 
االنتخابات التمهيدية التي تســـتمر يوًما واحًدا. ونقلت "جروزاليم بوســـت" عن رئيس 
المحكمة الداخلية في حزب "الليكود" ميخائيل كالينر إن "إدارة الليكود قررت طرد جميع 

الليكوديين الجدد، لكنها اشترطت االستماع لهم أوال قبل القيام بهذه الخطوة".
وأضـــاف كالينر: "لقد تصرفت هذه المجموعة بطريقة بشـــعة مثل طابور خامس داخل 

الحزب، لقد قالوا للناس إنه ليس عليهم التصويت للليكود".
وتابع: "مشاركة تدوينة تقول إنه بإمكانك عدم التصويت لليكود ألنه فاسد هو بالتأكيد 
سبب وجيه للطرد". ونقلت الصحيفة عن نير هيرشمان، أحد قادة الليكوديين الجدد، إن 
مجموعته سجلت قرابة 10 آالف شخص. وقال في إشارة إلى قيادة الحزب: "يحاولون طرد 
من يســـتطيعون من أجل التأثير على نتيجة االنتخابات". وأضاف: "هم يراقبون الناس 

مثل شتازي )وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية(. الليكود يحتاج إلى تنظيف".

غزة/ االستقالل:
دعت الهيئة الوطنية لمســـيرات العودة وكسر الحصار 
المواطنين، اإلثنين، للمشاركة في مسيرات العودة على 

طول الحدود الشرقية لقطاع غزة يوم الجمعة القادم.
جـــاء ذلك في أعقـــاب اجتماع عقدته وناقشـــت خالله 
الترتيبات الخاصة بيوم الجمعة القادم والذي سيحمل 

عنوان »الخليل عصية على التهويد«.
ودعـــت الجماهيـــر للمشـــاركة، للتصـــدي للهجمـــة 
االستيطانية التي تســـتهدف مدينة الخليل وبلدتها 
القديمة، مؤكدًة على االســـتمرار في المســـيرات حتى 

تحقيق أهدافها كاملة.
ويشـــارك الفلســـطينيون منذ نهاية مارس 2018 في 
مسيرات أسبوعية سلمية على الحدود الشرقية للقطاع، 
للمطالبة بعـــودة الالجئين إلى مدنهـــم وقراهم، ورفع 
الحصار عن القطاع؛ ويقمع جيش االحتالل اإلســـرائيلي 
تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 

مئات الفلسطينيين، وإصابة اآلالف بجروح مختلفة.

هيئة العودة« تدعو للمشاركة بجمعة »الخليل عصّية على التهويد«

النقب المحتل/ االستقالل:
هدمت سلطات االحتالل االسرائيلي يوم أمس، قرية العراقيب 

في النقب المحتل وشردت أهاليها للمرة الـ169 على التوالي.
وأفادت مصادر صحفية بأن قوات من الشـــرطة ووحدة "يوآف" 
التابعة لما تســـمى بـ"سلطة تطوير النقب" اقتحمت العراقيب 
وأقدمت على هـــدم منازلها للمرة  169، في الوقت الذي تواجد 
فيه معظم األهالي في المحكمـــة للتداول في قضية الملكية 

على األرض".
يشـــار إلى أنه و منذ العـــام 2000 تواصل ســـلطات االحتالل 
محاوالتها المتكـــررة لدفع أهالي القرية إلـــى اإلحباط واليأس 
وتهجيرهم من أراضيهم، فيما يصر أهالي العراقيب على البقاء 
في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات 
تهجيرهم من قريتهم، علما أنه جرى هدم القرية قبل ذلك يون 

21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

االحتالل يهدم العراقيب 
للمرة الـ 169 على التوالي

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قـــوات االحتالل "اإلســـرائيلي"، يوم 
أمس، نحو 20 فلسطينًيا في حملة اعتقاالت 
واســـعة بمناطق متفرقة في الضفة والقدس 

المحتلتين .
ففـــي نابلـــس، اعتقلت قـــوات االحتالل عمر 
عبد اللطيف اشـــتيه من بلدة تل جنوب غرب 
نابلس، وحسام منصور من بلدة تلفيت قضاء 

المدينة.
ووفق المصـــادر المحلية، فقد اقتحمت قوات 
االحتالل إسكان روجيب شرًقا وبلدة سبسطية، 
فيما شـــهدت المنطقة الجنوبية في نابلس 

اعتداءات ليلية من قبل المستوطنين.

وأضافت المصادر، أن قوات االحتالل اقتحمت 
جانب بلدتي دير الغصون وشويكة، واعتقلت 
عـــدًدا من الشـــبان وهم: محمد عبد الســـالم 
الجندب، والشيخ رمزي نعالـوة، ويوسف مهنا، 
ومعتصم تيســـير عليان، وصـــالح دحيلية، 

وأحمد اكبارية وعبد الله ناصر.
وفـــي رام الله، اعتقل قوات االحتالل الشـــاب 
محمد المحسيري، فيما اعتقلت ثالثة أطفال 
من مخيم العروب شمال الخليل، وهم: حسام 
أحمد البدوي، ومنجد أحمد البدوي ومعن نايف 

البدوي.
كما اقحمت قوات االحتالل بيت كاحل، وقامت 
باعتقال رائد ســـالم العطاونة، وقسم هيثم 

عصافرة وأسيد صبري الزهور من بيت كاحل، 
ومروان هديب من إذنا غرب الخليل.

كمـــا اعتقلت قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي ، 
شـــابين خالل اقتحامها بلدة العيزرية شرقي 

مدينة القدس المحتلة.
وذكـــرت مصـــادر محلية أن قـــوات االحتالل 
اعتقلت الشـــابين ســـياف نضـــال أبو رومي 
وحكم مجاهد أبو رومي، بعد مداهمة منزليهما 

وتفتيشهما بالبلدة.
وفي ســـياق متصل، داهمت قوات االحتالل 
يوم أمس قرية بيت دقو شمالي غرب القدس، 
وشرعت بتفتيش بعض المنازل برفقة كالب 

بوليسية.

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت وسائل االعالم العبرية مساء االثنين أن جيش االحتالل يستغل حالة الهدوء الحالية في 

قطاع غزة في بناء الجدار األمني على امتداد الحدود مع القطاع.
ووفقـــًا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن وتيرة العمل في بناء الجدار تتســـارع، في ظل 
حالة الهدوء النسبي التي تشـــهدها حدود قطاع غزة، مشيرة الى أنه وبحلول نهاية عام 2020 
ســـينتهي العمل فيه، كما أنه سيساهم بشكل كبير بإضفاء الشعور باألمان للمستوطنين في 
غالف غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن الجدار الذي يجري بناؤه مرتفع وعميق، و من شأنه أيضًا أن 

يحل تهديدات االختراق فوق وتحت األرض.

تساُرع وتيرة البناء في حالة الهدوء
»يديعوت«: االنتهاء من تشييد 

الجدار العازل حول غزة بحلول 2020

قبل 10 أيام من االنتخابات التمهيدية
 »الليكود« يطرد مائة عضو 
عارضوا سياسات نتنياهو

الضفة المحتلة- غزة/ االستقالل:
شـــهدت مناطق متفرقـــة من الضفـــة الغربية 
المحتلـــة وقطاع غـــزة المحاصر أمس، سلســـلة 
المواطنيـــن  بحـــق  "إســـرائيلية"  اعتـــداءات 
الفلســـطينيين وممتلكاتهم، وذلـــك في إطار 

االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة هناك. 
فقـــد هدمت قوات االحتـــالل، االثنين، منزال في 
بلدة الخضر، جنوب بيت لحـــم، بحجة البناء دون 

ترخيص.
وأفـــاد مديـــر مكتـــب هيئـــة مقاومـــة الجدار 
واالســـتيطان في بيت لحم حســـن بريجية بأن 
قوة كبيرة من جيـــش االحتالل ترافقها جرافات 
اقتحمـــت منطقة "خربـــة عليا" جنـــوب البلدة، 
وشرعت بهدم منزل المواطن سميح أحمد صالح، 
البالغة مساحته نحو 120 مترا مربعا، وتقيم فيه 

عائلته.
وأشـــار إلى أن األرض المقام عليها المنزل فيها 
أوراق "طابو" كوشـــان تركـــي، وان ملفا تم فتحه 
إلجـــراءات الترخيص، غير أن ســـلطات االحتالل 

تعّمدت هدم المنزل بصورة انتقامية.
وفـــي ذات الســـياق، هدمـــت قـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلي، يوم أمس، مغـــارة وجرفت أرضية 
منشأة صناعية في قرية دير رازح، جنوب الخليل.

وقال شهود عيان، إن قوات االحتالل هدمت قوات 
االحتالل مغارة تعود ملكيتها لمواطن من مدينة 
الخليل، وجرفـــت أرضية كراج لصيانة المركبات، 

وحطمت مركبات كانت متوقفة بالمكان.
وقال المواطن باســـل رفيق ادعيـــس، إن قوات 
االحتالل هدمت قبل ثالثة شهور البركس الذي 
كان يســـتخدمه كراجا لصيانـــة المركبات، فيما 
أقدمـــت على تجريف ارضيتـــه وتخريب األرض 
المحيطة به، وطالبتـــه بعدم إعادة البناء او إقامة 

أي منشاة على تلك األرض.
وهـــذه المّرة الّثانيـــة التي تهـــدم فيها قّوات 
االحتالل منشآت في نفس المنطقة خالل أشهر.

أما في قطـــاع غزة، فقد توغلـــت آليات االحتالل 
العسكرية، يوم أمس،  في أراضي المواطنين إلى 

شمال بلدة بيت الهيا شمالي القطاع.
وأوضحت مصادر محلية، أن 4 جرافات عسكرية، 
برفقة آلية عسكرية واحدة توغلت بشكل محدود 

لعشرات األمتار في أراضي المواطنين.
وقامت الجرافات بعمليـــات تجريف وإطالق نار 
بشكل متقطع تجاه األراضي القريبة دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات.
كما اســـتهدفت قوات االحتـــالل أراضي ومنازل 
المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع، 

وقامت بإطالق النار تجاههم، فيما  أطلقت زوارق 
االحتالل الحربية، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه 
مراكـــب الصيادين قبالة ســـواحل الســـودانية 

والواحة شمال غرب قطاع غزة.
إلى ذلك، استهدفت قوات االحتالل "االسرائيلي" 
يوم أمس، أراضي المواطنين شـــرقي المحافظة 
الوســـطى والجنوبية من قطاع غزة، بإطالق النار 
وعدد مـــن قنابل الغاز المســـيل للدمـــوع، دون 
التبليغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين .

وقالت شـــهود عيـــان إن جنود االحتـــالل قاموا 
بإطـــالق عدد مـــن قنابـــل الغاز، تجـــاه صيادي 
عصافير، قرب الســـياج األمني، في محيط بوابة 
"النسر" شرقي بلدة جحر الديك وسط القطاع؛ ما 

أجبرهم على االنسحاب من المكان.
وتزامـــن ذلك مـــع إطالق نـــار ُمكثف مـــن آلية 
عســـكرية تتمركز داخل الســـياج األمني، قرب 
بوابة "المطبق" شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع، 
تجاه األراضي الزراعيـــة، ومحيط بعض صيادي 
العصافير؛ ما أجبرهم أيًضا على االنســـحاب من 

المكان.
ويشار  الى  ان قوات االحتالل تستهدف اراضي 
المواطنين في المناطق الحدودية بشكل يومي 

وبطريقة استفزازية .

عمليات هدم وتجريف وتوغل وإطالق نار »إسرائيلي« بالضفة وغزة
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وكان أميـــن ســـر المجلـــس الثـــوري لحركة 
"فتح" ماجـــد الفتياني قال أمـــس، إن موعد 
تحديد المرســـوم الرئاسي بشأن االنتخابات 
الفلســـطينية فـــي انتظار نتائـــج الضغوط 
الدولية التي تمارس على "اسرائيل" لتنظيم 

االنتخابات في القدس المحتلة .
وتابـــع الفتياني خالل تصريحـــات إذاعية " 
ال نريد ان نســـتبق األحـــداث، فنحن ننتظر 
الجهود الدوليـــة المبذولة وبعدها ســـتقرر 

القيادة موعد المرسوم الرئاسي".
وبين الفتياني أن الجهود التي تبذل من أجل 
ضمان ســـماح االحتالل إجراء االنتخابات في 
القدس في ذروتها، مشـــيرًا إلى أن عددًا من 
الوفود الدولية ستصل األراضي الفلسطينية 
خالل األســـبوع الجـــاري لممارســـة الضغط 
علـــى االحتالل وتذليل ما وصفهـــا بـ"العقبة 

األخيرة".
ونفـــى الفتياني اســـتعداد وجهوزية حركة 
فتـــح لالنتخابـــات بشـــكل كامل، وقـــال إن 
"جهوزيـــة الحركـــة لالنتخابـــات لـــم تصل 
إلى%100 ، وال بد أن نبذل جهودًا أكبر لخلق 

شراكات ميدانية".
وأكد مســـؤولون أن إصدار المرسوم الرئاسي 

الذي يحدد مواعيد االنتخابات »التشريعية« 
أوال، ومـــن ثـــم الرئاســـية، لن يكـــون وفق 
التوقعات التي سادت خالل الفترة الماضية، 
والتـــي كانت ُتشـــير إلى أنه ســـيصدر فور 
وصـــول رد "حمـــاس"، بالموافقـــة على تلك 

الرسالة.
ومـــن جانبه قـــال عضو المكتب السياســـي 
لحركة "حماس" د. خليل الحية في تصريحات 
صحفيـــة إن الحركة قدمـــت مرونة عالية من 
أجل إزالة كل العقبات أمام إجراء االنتخابات، 
وإنهـــا "ال تتفهم التلكؤ والتردد والتأخر في 
إصدار الرئيس عباس المرســـوم الذي يحدد 

موعد إجراء االنتخابات"
مرتبطة بعدة عوامل

بـــدوره، أكـــد الكاتب والمحلل السياســـي 
حســـام الدجني، أن تأخير إصدار الرئيس 
الرئاســـي لالنتخابات  المرســـوم  عبـــاس 
مرتبـــط بجموعـــة مـــن العوامـــل أولهـــا، 
النقاشـــات الداخلية فـــي حركة فتح حول 
مـــدى جهوزيتها لخـــوض االنتخابات، أما 
الثاني فهـــو إجـــراء االنتخابات  العامـــل 
في مدينـــة القدس، والعامـــل الثالث هو 
االســـتجابة لمطالب حركة حمـــاس التي 

رفعتهـــا للرئيس وأهمهـــا صياغة قانون 
االنتخابات وإنهاء مـــادة 45 التي تقوض 
وخاصة  ومشـــاركتها  االنتخابات  دخولها 

المادة السادسة منها.
وأوضح الدجني لـ "االســـتقالل"، أن من ضمن 
تلك العوامل التي تؤخر إصدار هذا المرسوم 
الرئاســـي أيضًا هو العامل الدولي واإلقليمي 
والقضايا الفنية المتعلقة بإجراء االنتخابات، 
إضافة إلى ذلك ما يحدث في كيان االحتالل 
واســـتعداده إلجـــراء انتخابـــات ثالثـــة، وما 

سيتمخض عنها.
وأشـــار المحلل السياســـي، أن هذه العوامل 
التـــي يمكن أن نســـوقها لتأجيـــل الرئيس 
إصدار المرسوم الرئاسي الخاص باالنتخابات 
مبينـــًا، أن مـــدة تأجيل المرســـوم لن يطول 
وربما يصدر فـــي بداية العام الجديد بعد أن 
تتضح الرؤية حول المســـار السياسي العام 
سواء في داخل الكيان أو المناخ العام الدولي 

واإلقليمي.
وأكد أن كل األطراف الفلسطينية أو الدولية 
واالقليميـــة معنية بإجراء هـــذه االنتخابات، 
لذلك فرص عقدهـــا )االنتخابـــات( أكبر من 
فرص إفشالها"، مشـــيرًا أن هذا ليس تلكؤًا 

من الرئيس عباس وإنمـــا عوامل تؤخر فقط 
إصدار المرسوم الرئاسي.

 "فتح" غري جاهزة
مـــن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياســـي 
د. فايز أبو شـــمالة: "إن السلطة الفلسطينية 
والرئيـــس محمـــود عبـــاس يعرفون ســـلفًا 
أن "إســـرائيل" ســـترفض إقامـــة انتخابات 
فلسطينية في القدس على الطريقة والشكل 
الذي تم تطبيقه في انتخابات 1996و 2006، 
هذه هـــي الحقيقـــة المؤكدة وهـــذا عامل 
معيق إلصدار المرسوم الرئاسي ولكنه ليس 
العامل األســـاس وإال لما طـــرح الرئيس فكرة 
االنتخابات أصاًل استجابة للضغوط والمطالب 

الدولية بضرورة إجرائها".
وأضـــاف الكاتـــب والمحلـــل السياســـي لـ 
"االستقالل"، أن الرئيس عباس كان يتوقع أن 
ترفض الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة 
ليحملهم  االنتخابات،  إجـــراء  "حماس" فكرة 
مسؤولية إفشال إجرائها )االنتخابات( وهو ما 
ضّيق عليه في مجال المناورة في هذا الملف 

المهم.
ولفت أبو شـــمالة، إلى وجـــود معيقات داخل 
حركة فتـــح" تعكس عـــدم جهوزية الحركة 

لخوض االنتخابـــات، وهو ما أكـــده أكثر من 
مســـؤول فتحـــاوي، ممكن أن تســـاهم في 
تأجيل عقد االنتخابات، مشيرًا إلى عامل آخر 
أال وهو االنقسام الداخلي في حركة فتح بين 
تياري دحالن وعباس وانقســـامات أخرى في 
القيادات المواليـــة أيضًا للرئيس عباس في 
الضفـــة الغربية وهذا يؤثـــر على االنتخابات 
وخاصـــة أن نظـــام االنتخابـــات يعتمد على 
القوائم ولذلـــك يجب أن يكون هناك توافق 
داخلـــي وإجماع فـــي حركة فتـــح يؤهلهم 

لخوض االنتخابات.
إلـــى األوضاع  السياســـي،  المحلل  وتطـــّرق 
الداخليـــة في كيـــان االحتالل واســـتعداده 
لخـــوض جولة ثالثة مـــن االنتخابات، ومعها  
قد ال يســـتطيع نتنياهو إعطاء موافقة لعقد 
االنتخابـــات الفلســـطينية في القـــدس، لما 
لذلك القـــرار من تأثير على فـــرص فوزه في 

االنتخابات.
وشـــدد أبو شـــمالة على أن "إســـرائيل" غير 
معنية بإجراء انتخابات فلســـطينية وتجديد 
الشـــرعية الفلســـطينية، مفّضلة اســـتمرار 
حالة االنقسام الفلســـطيني الداخلي لخدمة 

مصالحها وأطماعها في الضفة والقدس.

بينها عدم جهوزية حركة »فتح«

محلالن: عوامل عدة تساهم في تأخير إصدار المرسوم الرئاسي بشأن إجراء االنتخابات
غزة / حممد اأبو هويدي:

ال زال رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية يتلكاأ يف اإ�صدار 
املر�صوم الرئا�صي اخلا�س باإجراء االنتخابات 

الفل�صطينية العامة، رغم تلقيه ردودا »اإيجابية« 
من الف�صائل الفل�صطينية مبا فيها حركة »حما�س« 

باملوافقة على اإجراء االنتخابات.  ويف الوقت 
ذاته، بّرر اأكرث من م�صوؤول يف ال�صلطة وحركة 
»فتح« تاأخر اإ�صدار ذلك املر�صوم بانتظار الرد 

االإ�صرائيلي بال�صماح لعقد واإجراء االنتخابات 
يف مدينة القد�س املحتلة، الفتني اإىل اأن ال�صلطة 

ومن خالل االأطراف الدولية حتاول احل�صول على 
موافقة »اإ�صرائيلية« باخل�صو�س.

رام الله/ االستقالل:
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، االثنين، بوضع عناصر "مليشيات وعصابات" المستوطنين 

اإلسرائيليين وقادتها على قوائم اإلرهاب الدولية.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي، إن "هناك ارتفاعا ملحوظا في مســـتوى اعتداءات مليشيات 
المســـتوطنين اإلرهابيـــة ضـــد المواطنين، وتضاعفًا فـــي حجم األضرار التـــي أوقعتها تلك 

االعتداءات بأرضهم وأمالكهم".
وأشارت إلى أن هجمات المســـتوطنين شملت تقطيع وحرق األشجار واالستيالء على األراضي 
والســـيطرة عليها بالقوة، وإعطاب إطـــارات المركبات واالعتداء على منازل ســـكنية وتخريب 

المنشآت والمعدات، وتدمير مشاريع محلية.
وأوضحـــت الوزارة أن هذه الممارســـات يرتكبهـــا عناصر مجموعات "تدفيع الثمن" و"شـــبيبة 

التالل"، منددة بـ "إرهاب المستوطنين اإلسرائيليين بأشكاله كافة".
وحملت الخارجية الحكومة االســــرائيلية وأذرعها المختلفة المســــؤولية الكاملة والمباشرة 
عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات منظمات المســــتوطنين وميليشياتهم االرهابية 

المسلحة.
واعتبرت أن السلطات اإلسرائيلية "توفر الحماية للمستوطنين المتورطين في ارتكاب الجرائم 
ضد الفلســـطينيين، فنادرًا ما يتم اعتقال المســـتوطنين وإن تم ذلك فسرعان ما يتم االفراج 

عنهم بحجج مختلفة، أو إجراء محاكمات شكلية لهم".

االستقالل/ وكاالت:
أعربت حكومة إيرلندا عن نيتها حث دول االتحاد 
األوروبي على اتخاذ خطـــوات بغية التصدي لـ" 
أي تدخل إسرائيلي غير مســـؤول وغير مشروع 

" في غور األردن.
وأكـــد نائب رئيـــس الـــوزراء ووزيـــر الخارجية 
اإليرلندي، ســـيمون كوفيني، حســـب ما نقلت 
"روســـيا اليوم" أمس، عن صحيفة "التايمز"، أن 
مجلس الشـــؤون الخارجية في االتحاد األوروبي 
أجـــرى بطلب منه األســـبوع الماضي مشـــاورات 
بشأن النهج الواجب على االتحاد ممارسته تجاه 
عملية الســـالم في الشرق األوسط بغية "تقديم 
وحمايـــة القـــدرة التفاوضيـــة وإيجاد تســـوية 
على أســـاس مبدأ حل الدولتين الذي يعد عادال 
بالنسبة لإلسرائيليين والفلسطينيين، على حد 

سواء".
وأشـــار المســـؤول اإليرلندي إلى أنـــه طلب من 

مجلس الشؤون الخارجية إجراء دورة جديدة أكثر 
تفصيال من المشـــاورات فـــي 17 يناير القادم، 
بغية محاولة حماية حل الدولتين كـ "خيار صالح 
في وجه ما يعتبره كثيرون الضم الزاحف للضفة 
الغربية، إثر توســـع رقعة االستيطان، وبطبيعة 
الحـــال خطر الضم المباشـــر ألجـــزاء من الضفة 
الغربية، وخاصة غـــور األردن والذي تحدث عنه 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وحـــذر كوفيني مـــن أن ذلك ســـيكون "خطوة 
غيـــر مقبولة" و"تصرفا غير مشـــروع" بالنســـبة 
لالتحاد األوروبي وإيرلنـــدا على وجه الخصوص، 
مشـــيرا إلى أنه التقى، أثنـــاء جولته األخيرة إلى 
إسرائيل واألراضي الفلسطينية "جميع الالعبين 
السياســـيين الرئيســـيين" فـــي المنطقة، بمن 

فيهم نتنياهو والرئيس محمود عباس.
من جانبه، أكد مفوض السياسة الخارجية الجديد 
في االتحـــاد األوروبي جوزيب بوريل، أن كوفيني 

في االجتماع األخير لمجلس الشـــؤون الخارجية 
أعرب عن قلق إيرلندا بشـــأن مستقبل األراضي 
الفلسطينية، نظرا إلقرار الواليات المتحدة مؤخرا 
بشرعية المستوطنات اإلســـرائيلية في الضفة 
الغربية، وأبدى مخاوفه من أن تســـتمر واشنطن 

في اتخاذ خطوات جديدة بهذا االتجاه.
وأشـــار إلى أن خالفات ال تـــزال قائمة بين دول 
االتحاد بشأن مســـألة االعتراف بدولة فلسطين 
والتسوية الشرق أوســـطية، مشددا على أهمية 
تشـــجيع كال طرفي النزاع على إطالق مفاوضات 
جـــادة وذات مصداقيـــة بغيـــة تطبيـــق حـــل 

الدولتين.
وكان وزير خارجية لوكســـمبورغ، جان أسلبورن، 
قد دعا مؤخرا دول االتحاد األوروبي إلى االعتراف 
رســـميا بدولة فلســـطين، ردا على قـــرار اإلدارة 
األميركيـــة األخيـــرة الذي اعتبر المســـتوطنات 

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية شرعية.

الخارجية تطالب بوضع »عصابات« 
المستوطنين على قوائم اإلرهاب الدولية

اعتبرته »تدخاًل إسرائيليًا غير مشروع«
ايرلندا تدعو إلى التصدي لخطط االحتالل لضم غور األردن
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دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة

المســـتدعD / ســـالم حماد شـــعبان الدحدوح – غزة – تل الهوا  - وكيله 
المحامي / عمار سعيد ابو عصر 

في الطلب  )2019/1512 (   في الطلب )2019/6(
  في الدعوى رقم )2018/1320(   نوع الدعوى / حق ارتفاق ) مرور( ومنع معارضة 

قيمة الدعوى / غير محددة القيمة 
الى المستدعى ضدها / فكرية كامل على خلف كرت – من غزة – الزيتون – شارع صالح الدين – 
بالقرب من مسجد صالح – مقابل منزل المختار ابو ناصر دلول سابقا – ) مقيمة خارج البالد حاليا ( 
بما ان المســـتدعي المذكور اعاله , قد اقام عليك الطلـــب المتفرع عن الدعوى المذكورة اعاله لدى 
هذه المحكمة , استنادا الى ما يدعيه في الئحة الطلب المتفرع عن الدعوى المذكورة اعاله , والتي 
محفوظ لك نســـخة منه في ملف الطلب المتفرع عـــن الدعوى المذكورة اعاله ونظرا ألنك مجهولة 
محـــل االقامة في قطاع غزة , وحســـب اختصاص محكمة الصلح الموقرة فـــي غزة , وعمال بالمادة 
)1/20( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وبناء على قرار السيد 
قاضي محكمة الصلح بالســـماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل  لذلك يقتضى عليك ان 

تحضري لهذه المحكمة يوم االربعاء الموافق 2020/1/8م الساعة الثامنة والنصف صباحا .
كما يقتضى عليك ان تتقدمي بجوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 
المستبدل  وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفتي عن الحضور في اليوم المعين لنظر الطلب 

المذكور اعاله سيتم السير بحقك باعتبارك حاضرة . التاريخ : 2019/12/12م

                                                                       رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
                                                                         اال�ستاذ / اكرم ابو ال�سبح

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء

 حمكمة �سلح رفح
 يف الق�ضية احلقوقية رقم 2019/781

المدعية / رجاء عمر ابراهيم عوض الله .. وكيلها المحامي / احمد وهبة 
المدعى عليه / هيثم هشام محمد ابو نحلة  

من ســـكان رفح – حي الجنينة – شارع مسجد االستقامة – خلف اليازوري 
للخضار والفواكه 

نوع الدعوى / حقوق 
قيمة الدعوى )2120 شيكل + 1000 دوالر امريكي (

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في القضية الحقوقية رقم 2019/781
الـــى المدعى عليه المذكور في بعالية بما ان المدعية قد اقامت عليك دعوى 
حقـــوق تطالبك فيهـــا ) حقوق( اســـتنادا الى ما تدعيه فـــي الئحة دعواها 
المرفقة لك نســـخة منها ومن مرفقاتها بهذه المذكرة لذلك يقتضي عليك 
ان تحضر الى هذه المحكمة للرد في دعواها خالل 15يوما من تاريخ تبليغك 
هـــذه المذكرة كما يقتضي عليك ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر استالمك هذه المذكرة والئحة الدعوى 
المرفقة معها وان ترسل نسخة عنها الى المدعية المذكورة حسب األصول 

وليكن معلومـــا لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعية ان 
يســـير في دعواه ويجوز اصدار الحكم بحقك حســـب األصول . 

تحريرا في 2019/12/16م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح 
اال�ستاذ / اكرم ابو طعيمة 

دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء

 مذكرة ح�سور
لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة

المســـتدعى / ســـالم حماد شـــعبان الدحدوح – غزة – تل الهوا  - وكيله 
المحامي / عمار سعيد ابو عصر

في الطلب رقم 1511/2019  في الدعوى رقم 1320/2018                    
نوع الدعوى / حق ارتفاق ) مرور( ومنع معارضة    قيمة الدعوى / غير محددة القيمة 
الى المستدعى ضدها / فكرية كامل على خلف كرت – من غزة – الزيتون 
– شارع صالح الدين – بالقرب من مسجد صالح – مقابل منزل المختار ابو 

ناصر دلول سابقا – ) مقيم خارج البالد حاليا ( 
بما ان المســـتدعى المذكور اعاله , قد اقام عليك الطلب المتفرع عن الدعوى المذكورة اعاله لدى 
هذه المحكمة , استنادا الى ما يدعيه في الئحة الطلب المتفرع عن الدعوى المذكورة اعاله , والتي 
محفوظ لك نســـخة منه في ملف الطلب المتفرع عن الدعوى المذكورة اعاله ونظرا ألنك مجهولة 
محـــل االقامة في قطاع غزة , وحســـب اختصاص محكمة الصلح الموقرة فـــي غزة , وعمال بالمادة 
)1/20( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وبناء على قرار السيد 
قاضي محكمة الصلح بالســـماح لنا بتبليغك عن طريق النشـــر المستبدل  لذلك يقتضي عليك 

ان تحضري لهذه المحكمة يوم االربعاء الموافق 2020/1/8م الساعة الثامنة والنصف صباحا .
كما يقتضي عليك ان تتقدمي بجوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 
المســـتبدل  وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفتي عن الحضـــور في اليوم المعين لنظر 

الطلب المذكور اعاله سيتم السير بحقك باعتبارك حاضرة . التاريخ : 2019/12/12م

   رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
    اال�ستاذ / اكرم ابو ال�سبح

جنين/ االستقالل:
استقبلت جماهير شعبنا الفلسطيني األسير 
المحرر ســـلطان خلوف بمنزله ببلـــدة برقين 
القريبـــة مـــن مدينـــة جنين شـــمال الضفة 

المحتلة.
وأفرجت سلطات االحتالل الصهيوني عن 
األســـير خلوف مساء السبت، بعد أن أنهى 
مدة اعتقاله اإلداري والتي استمرت لسبعة 
أشـــهر خاض خاللها إضرابـــًا مفتوحا عن 
الطعام اســـتمر لما يزيد عن شهرين على 

التوالي.
وقـــال المحرر ســـلطان خلوف فـــي كلمة له 
أمام الجماهير التي احتشـــدت الســـتقباله: 
"أحييكم يا من أبيتم إال أن تشاركونا االنتصار 
فـــي التضامن معنـــا أثناء اإلضـــراب أو حتى 
مشـــاركتكم لي فرحة وانتصـــار اإلفراج عني، 
ونلتقي اليوم مجددًا على أرض جنين القسام 
جنين الطوالبة وجنين أبو جندل لكي أهديكم 
هذا االنتصار الـــذي لم يتحقق إال بفضل الله 
ومن ثم بدعمكم وإسنادكم لي أثناء اإلضراب".

وأضاف خلوف لقد حـــاول العدو الصهيوني 
ومخابراتـــه الخبيثة أن تلتـــف على انتمائي 
وقـــراري من أجل كســـر إرادتـــي وصمودي، 
ولكنهم كانوا يفشلون، لقد كانوا يرددون بأن 
فلسطين وأهالي الشهداء واألسرى وحركتك 
التـــي تنتمي إليها لن ينفعوك، وستخســـر 
حياتك باســـتمرارك باإلضراب، وردي عليهم 
اآلن أننـــي أقـــف منتصرًا شـــامخًا بين أهلي 
وأحبتي وإخواني، وأقول: "والله لن تنحني منا 

العزائم، ومنا عطاء الدم".
وأشار خلوف أنه بالصمود تتحقق المعجزات 
مستشـــهدا بمقولة الدكتـــور المعلم فتحي 
الشقاقي بأنه بقليل من العناد والصبر، سوف 
ينفلـــق الصخر، وأن مـــا ينتظرنا ليس الموت 

وإنما الشهادة أو النصر.
وأوضح خلوف أنه "يفتخـــر بانتمائه للحركة 
الربانية حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
مبرقـــًا بالتحية لـــأخ األمين العام األســـتاذ 
المجاهـــد زياد النخالة "أبو طارق"، على موقفه 
ودعمه لأسرى المضربين خالل معارك اإلرادة 

المختلفة ضد سياســـات العـــدو الصهيوني 
التعســـفية وفي مقدمتها سياسة االعتقال 

اإلداري التعسفي.
واســـتذكر المحرر خلوف أصعب الليالي التي 
مرت عليه خالل إضرابـــه المفتوح عن الطعام 
في عزل نيتسان حين تم إحضار جميع األسرى 

المضربين إلى جانب بعضهم البعض، حين 
تجلت أسمى صور ومعاني الوحدة الوطنية، 
مبرقًا بالتحية إلى األســـرى المرضى في عزل 
الرملة معتصـــم رداد ومنصور موقدة ومبرقا 

بالتحية لروح الشهيد سامي أبو دياك.
واختتم المحرر سلطان خلوف كلمته بتوجيه 
التحية لمؤسسة مهجة القدس ومتابعتها 

الحثيثة خالل إضرابه المفتوح عن الطعام.
بـــدوره قال القيـــادي في "الجهاد" الشـــيخ 
خضر عدنان ما أجمل االنتصار ما أطيب طعم 
االنتصـــار، يا نصر الله القـــادم يا مدد الله يا 
عون الله، ونحن بـــإذن الله وقوته على موعد 
قريب النتصار جديد مع الشيخ القائد طارق 
قعـــدان، ومصعـــب الهندي وأحمـــد زهران 
ولجميع األسرى الذين خاضوا معارك األمعاء 

الخاوية معارك اإلضراب عن الطعام".
وبارك الشـــيخ خضر عدنان لأســـير المحرر 
سلطان خلوف بمناسبة اإلفراج عنه ولعائلته 
المجاهـــدة وكذلك لبلدته بلـــدة برقين بلدة 
الشـــهداء بلـــدة القائد وليـــد العبيدي مبرقًا 

بالتحيـــة لروحه الطاهرة، مؤكـــدًا على أن زرع 
الشيخ الشـــهيد وليد العبيدي قد أثمر زهورًا 
وانتصارًا ألســـرانا األبطال من أبناء هذه البلدة 

الطيبة.
وأرســـل عدنان التحية لأسير مهدي عاصي 
الناشط في دعم وإســـناد األسرى المضربين، 
والذي اعتقلته قوات االحتالل مؤخرًا، وكذلك 
أبرق بالتهنئـــة لحركة المقاومة اإلســـالمية 
حماس والجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين 

بمناسبة ذكرى انطالقتهما.
وأرســـل تعازيه في والد الشهيد المهندس 
يحيى عياش الذي أذاق االحتالل الويالت في 
العمليات االستشـــهادية التي كانت تحمل 
بصمات تخطيطه وتجهيزه، إلى جانب جميع 

فصائل المقاومة اإلسالمية والوطنية.
وتوجـــه عدنان للمهندس المحـــرر خلوف أن 
يكون أهـــاًل لحمل أمانـــة المزارعيـــن الذين 
انتفضوا لنصرته، أمانة الشهداء الذي سبقونا 
على درب اإليمان والوعي الشـــهيد أحمد جرار 

ووالده القائد نصر جرار.

القيادي عدنان: المحرر سلطان خلوف جسد انتصارًا مؤزرًا بصموده

غزة / االستقالل:
قال مدير مركز األســـرى للدراســـات رأفت حمدونة إن 
األسرى الفلســـطينيين يعيشون أضاًعا مأساوية في 
سجون االحتالل اإلســـرائيلي، معتبًرا أن العام 2019 
أقســـى من سابقه في ظل استشهاد خمسة من أبناء 

الحركة األسيرة في نفس العام.
وأوضـــح حمدونة في بيان صحفي أن هناك ما يقارب 
من )5000( أســـير يعيشـــون أوضاًعا ال تطاق، حيث 
أجهزة التشـــويش ومنـــع الزيارات، وسياســـة العزل 
االنفـــرادي، وتصاعـــد االعتقاالت اإلداريـــة، وتواصل 
التفتيشات، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، 

ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كًما ونوًعا.
وأشـــار إلى النقل المفاجئ لأسرى الفردي والجماعي 
وأماكن االعتقال التي تفتقر للحد األدنى من شـــروط 
الحياة اآلدمية، وسياســـة االســـتهتار الطبي وخاصة 
لـــذوي األمـــراض المزمنة ولمن يحتاجـــون لعمليات 

عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف واألقسام.
وأضـــاف أن نحو 26% من األســـرى يعانـــون أمراًضا 

مختلفـــة تعود أســـبابها لظروف االحتجـــاز الصعبة 
والمعاملة الســـيئة وســـوء التغذية، وهم ال يتلقون 
الرعاية الالزمة، منهم نحو مـــن 10% بأمراض مزمنة 

وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة.
وأكد أن كل من دخل السجون اإلسرائيلية مورس بحقه 
أشـــكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بال 
استثناء، حيث يبدأ التعذيب منذ لحظة االعتقال وما 
يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب األهالي.

وطالـــب حمدونة المؤسســـات الحقوقيـــة والدولية 
بالضغط على ســـلطات االحتالل لاللتزام بمواد وبنود 
اتفاقيـــات جنيف الثالثة والرابعـــة والقانون الدولي 
اإلنســـاني فيما يتعلق بحقوق األســـرى واألسيرات 

الفلسطينيات.
ولفـــت إلى أن االحتالل يعتقل نحو 450 مواطًنا إدارًيا 
في الســـجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف ســـري 
ال يمكـــن للمعتقل أو محاميه االطـــالع عليه، ويمكن 
تجديـــد أمر االعتقـــال اإلداري مـــرات قابلة للتجديد 

باالستئناف.

وذكر أن هناك نحو 42 أســـيرة في ســـجن "الدامون"، 
ترتكب سلطات االحتالل بحقهن عشرات االنتهاكات، 
باإلضافة إلى 200 طفل يتعرضون النتهاكات صارخة 
تخالـــف كل األعراف والمواثيـــق الدولية التي تكفل 
حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية 

وتواصلهم بأهاليهم.
ودعا حمدونة إلى إنهاء سياســـة العـــزل االنفرادي، 
والذي يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة 

مصلحة السجون اإلسرائيلية ضد األسرى.
وطالـــب وســـائل اإلعـــالم والمؤسســـات الحقوقية 
واإلنسانية بكشف انتهاكات االحتالل بحق األسرى، 
والضغط عليه لوقفها، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة 
الســـجون والجهات األمنية اإلسرائيلية لمسئوليتها 
عن تلك االنتهـــاكات والخروقات لالتفاقيات الدولية 

وألدنى مفاهيم حقوق االنسان.
ودعا الجهات الرســـمية واألهلية لبذل الجهود كافة 
على ثالثـــة أصعدة "إعالميـــة وقانونية وجماهيرية" 

لمناهضة سياسات سلطات االحتالل بحق األسرى.

حمدونة: استشهاد 5 أسرى في سجون االحتالل خالل 2019

رام الله/ االستقالل:
أّكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، االثنين، أن األسير أحمد 
زهران )42 عاًما( يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم )85( 

على التوالي، احتجاًجا على اعتقاله اإلداري.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن محاميها تمّكن من زيارة 
األسير زهران في "عيادة ســـجن الرملة"، بعد نشر إدارة سجون 
االحتالل إشـــاعات كاذبة حول تعليقه لإلضراب، للّضغط عليه 

إلنهاء إضرابه دون تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله اإلداري.
ولفتت إلى أن األســـير زهران كان شـــرع باإلضراب المفتوح عن 
الطعام بعدما نكث االحتالل وعـــده بإنهاء اعتقاله اإلداري في 
إضرابه السابق، الذي استمر لمدة )39( يوًما، وانتهى في تموز/ 

يوليو الماضي.
واألســـير زهران من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، كان أمضى 

ما مجموعه )15عاًما( في معتقالت االحتالل.

األسير أحمد زهران 
ُيواصل إضرابه لليوم الـ85
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اعالن  �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
 بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )11103( والشارع رقم )11130( 

 منطقة تنظيم خانيونس
 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 
2019/24 المنعقدة بتاريخ 2019/7/31 عن ايداع مخطط تفصيلي للشـــارع 
رقم )11103( بعرض )8( متر بدون ارتداد والمحصور بين شـــارع رقم  )91( 
وقريبـــا حتى نهاية القســـيمة رقم )5( من القطعة رقم )73( والشـــارع رقم 
)11130( بعرض )8( متر بدون ارتداد والمحصور بين شـــارع رقم )111103( 

وشارع رقم )4( والمار بالقسائم رقم )2-5-6-7-8( من القطعة رقم )73( .
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واألبنية واألمالك األخرى المشمولة  
بهذا المشـــروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة 

       دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة جباليا ال�سرعية االبتدائية

   اعالن وراثة �صادر عن حمكمة جباليا ال�صرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار اهالي بيت طيما بتاريخ 
2019/12/16م تتضمـــن ان ســـناء محمد ابراهيم ابو غراب المشـــهورة 
ســـلمان من دير البلح وسكان جباليا توفيت الى رحمة الله تعالى بتاريخ 
2019/10/31م وانحصـــر ارثها الشـــرعي واالنتقالي فـــي والدها محمد 
ابراهيـــم محمد ابو غراب وفي زوجها روحي محمد ســـلمان وفي اوالدها 
من مطلقها السابق عمر عواد نمر االعور وهم رمزي وعواد ومدللة فقط .

وال وراث للمتوفية المذكورة ســـوى من ذكر وليـــس لها وصية واجبة او 
اختيارية وال اوالد  توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطة مراجعة محكمة جباليا الشـــرعية خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ النشر وحرر في 2019/12/16م .

 قا�سي جباليا ال�سرعي
حممد خليل احلليمي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات )600/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
هيثم محمد ديب منصور من ســـكان جباليا هويـــة رقم 800257651 
بصفته وكيال عن: محمد إبراهيم محمد أبو عمشة من سكان بيت حانون

بموجب وكالة رقم: 5767 / 2019 الصادرة عن عدل شمال غزة 
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 2314 قسيمة 2 المدينة أبو مدين
 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامـــة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من 
تاريخ هـــذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء فـــي إجراءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة المـــوكل أو أحد الموكلين 
يتحمل الوكيل المســـؤولية الكاملة عن اســـتخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  16/ 12/ 2019م

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

االستقالل/ وكاالت:
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي، االثنين، فـــي مكتبه بالديوان 
السياســـي  المكتب  رئيـــس  األميـــري 
لحركة "حماس" إســـماعيل هنية والوفد 

المرافق.
وبحســـب بيان للديوان األميـــري، فإنه 
جـــرى خـــالل المقابلة اســـتعراض أبرز 
المستجدات في فلســـطين، حيث أطلع 
هنيـــة، أميـــر قطـــر على آخـــر تطورات 
األوضـــاع على الســـاحة الفلســـطينية 
الســـيما ما يعانيه الشعب الفلسطيني 

في قطاع غزة من حصار جائر.
وأعرب هنية، عن شكره لسمو أمير قطر 
على الجهـــود المقدرة التـــي تقوم بها 

دولته في دعم الشعب الفلسطيني.
من جانبه أكد األميـــر تميم على موقف 
دولـــة قطـــر الثابـــت والداعم للشـــعب 
الفلســـطيني الشـــقيق لنيـــل حقوقه 

الوطنية المشروعة.
من جانبها، قالت حمـــاس في بيان لها، 
إن وفـــد الحركة قّدم شـــرًحا وافًيا حول 
آخـــر التطـــورات السياســـية، وخاصـــة 
المتعلقة بالقضايا االستراتيجية، وعلى 

واالســـتيطان،  القدس،  رأســـها قضية 
والالجئين، والمخاطر المحدقة بالقضية 
الفلســـطينية، ومحـــاوالت تصفيتهـــا 

سياسًيا.
وأشـــاد وفـــد الحركـــة بمـــدى العالقة 
مع دولـــة قطر، والـــدور الـــذي تقوم به 
القيادة القطرية فـــي مختلف المحافل 
الدولية دعًما لفلسطين،  والمؤسســـات 
إلى جانـــب ما تقدمـــه لصالح شـــعبنا 

الفلســـطيني في القدس والضفة وغزة 
من مشـــاريع إغاثية وإنســـانية تساهم 

في تخفيف معاناته.
كمـــا دار نقـــاش حـــول تطـــورات ملف 
قدمته  ومـــا  الفلســـطينية،  االنتخابات 
الحركـــة لتذليل العقبات أمـــام عقدها، 
ومتطلبات نجاحها، وخاصة توفير البيئة 
العامة في الضفة  والحريـــات  المطلوبة 
والقطاع، وصـــواًل إلى تحقيق المصالحة 

المؤسسة  بناء  وإعادة  الشاملة،  الوطنية 
الفلســـطينية الرســـمية علـــى قاعـــدة 

الشراكة وأسس الديمقراطية.
وقد ضـــم وفد قيـــادة الحركـــة كاًل من 
صالح العـــاروري نائب رئيـــس المكتب 
السياســـي، و ماهر صالح رئيس الحركة 
المكتب  الخـــارج، وأعضـــاء  إقليـــم  في 
السياسي موسى أبو مرزوق، ونزار عوض 

الله، وعزت الرشق.

أمير قطر يستقبل هنية وقيادة حماس بالدوحة

القدس المحتلة/ االستقالل:
وقعت وزارة الحرب اإلســـرائيلية، االثنين، اتفاقية بيع أســـلحة بقيمة 35 مليون دوالر، 

ألول مرة، مع الجبل األسود.
وقالت وزارة الحرب االســـرائيلية، في بيـــان صحفي، إن "إدارة التعاون الدولي في وزارة 

الدفاع وقعت اتفاقية تاريخية هي األولى مع وزارة الدفاع بالجبل األسود".
وأضافت: "بموجب االتفاق تم منح شركة أنظمة البيت )إسرائيلية( عقدا لتزويد القوات 

المسلحة في الجبل األسود بمحطات أسلحة يتم التحكم بها عن بعد".
من جانبه، اعتبر يائير كوالس، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الحرب اإلسرائيلية، 
أن "هذه االتفاقية األولى بين الحكومتين وهي لبنة أولى لتوســـيع وتعزيز تعاوننا مع 
دولة الجبل األسود، الحليف االستراتيجي لحلف شمال األطلسي )الناتو( وصديق دولة 

إسرائيل". وفق تعبير البيان اإلسرائيلي.
في الســـياق نفســـه، أفادت شـــركة "أنظمة البيت"، في بيان، أنه تـــم منحها بموجب 
هذا االتفاق عقدا بقيمة 35 مليون دوالر لتزويد القوات المســـلحة في الجبل األســـود 

بمحطات أسلحة يتم التحكم بها عن بعد.
وقال يهودا فيرد، مدير عام الشـــركة، إن "هذا العقد سيوسع قاعدة عمالئنا في حلف 

شمال األطلسي، ويعزز تعاوننا المتنامي مع الجبل األسود".
وتعمل شـــركة "أنظمة البيت" على تطوير وتصنيع نظم إلكترونية لألسلحة المتطورة 
كانـــت حتى العام الماضي، مملوكة للحكومة اإلســـرائيلية قبل أن تصبح شـــركة غير 

حكومية. وال تكشف "إسرائيل" عن جميع اتفاقيات األسلحة التي تبرمها مع الدول.

يتم التحكم بها عن بعد 
ألول مرة.. االحتالل يوقع اتفاقية 
بيع محطات أسلحة للجبل األسود

القدس المحتلة/ االستقالل:
يســــعى االحتالل "اإلســــرائيلي" فــــي اآلونة 
األخيرة إلعداد مشروع سري يطالب فيه الدول 
العربية بدفع تعويضــــات لليهود تصل إلى 

150 مليار دوالر.
وبدأت "إســــرائيل" تتفاوض مع بعض الدول 
العربية لدفع تعويضات عن أموال وممتلكات 
اليهــــود الذين هاجــــروا منهــــا، وتقدر قيمة 

األمــــوال والممتلــــكات التي تركهــــا اليهود 
في الــــدول العربية، بقيمــــة 150 مليار دوالر، 
وســــتطالب بتعويضها خالل الفترة المقبلة. 
وفــــق ما نشــــرته صحيفة "اســــرائيل اليوم"  

العبرية.
وتقول الصحيفة العبريــــة، إن عملية تقدير 
األموال بدأت في عام 2002، مشيرة إلى أنه تم 
إقرار قانون المطالبــــة بتعويض يهود الدول 

العربية في العــــام 2010، وبدأت المفاوضات 
مع الدول العربية في العام 2017.

وترّجــــح مراجــــع تاريخية أن اليهــــود الذين 
هاجروا مــــن الــــدول العربية إلى فلســــطين 
المحتلة عــــام 1948 و1950، بلغوا %42 من 
مجموع الســــكان، ما ساهم في مضاعفة عدد 
سكان "إسرائيل" اليهود إلى ما يقارب نصف 

مليون يهودي.

االحتالل يطالب دوال عربية بتعويض عائالت »إسرائيلية« بـ 150 مليار دوالر

القدس المحتلة/ االستقالل:
رفضـــت مـــا يســـمى "المحكمـــة العليـــا" 
اإلســـرائيلية، االثنين، التماًسا قدمه العالم 
النووي اإلسرائيلي مردخاي فعنونو، للسماح 

له بالسفر خارج "إسرائيل".
ومنع فعنونو منذ سنوات طويلة من مغادرة 
"إسرائيل"، بعد أن كشـــف األسرار النووية 
اإلســـرائيلية من مفاعل ديمونا عام 1986 

واتهامه بالتجسس.
وقـــال القضاة إنهم لم يجدوا مبرًرا يســـمح 
لهـــم بالتدخل في منع قـــرار تمديد الحظر 

من عدمه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دخل األســـير طاهر مصطفى عطوة من مدينة غزة، عامه التاســـع في سجون 
االحتالل االسرائيلي. واألسير عطوة محكوم بالسجن 17 عاًما ومعتقل منذ عام 

2011  بتهمة مقاومة االحتالل، وأمضى ثمانية أعوام في سجون االحتالل.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين، مســـاء األثنين، بأن أطباء مستشفى سوروكا 
اإلســـرائيلية أجروا عملية قسطرة لألسير المقدسي أحمد عادل سعادة )40 عاما(، بعد 

أن اصيب عصر أمس بجلطة قلبية نقل على أثرها الى المشفى من سجن ريمون.
وأوضحت الهيئة، أن الحالة الصحية لألسير سعادة مستقرة بعد إجراء العملية.

وقالت، إن األســـير سعاده هو ممثل القسم رقم 1 في سجن ريمون، واعتقل في العام 
2003 وحكم عليه بالسجن المؤبد لـ 13 مرة.

رفض التماس قدمه عالم نووي إسرائيلي للسماح له بالسفر

أسير من غزة يدخل عامًا 
جديدًا داخل سجون االحتالل

إجراء عملية قسطرة لألسير أحمد 
سعادة ووضعه الصحي مستقر
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية االبتدائية

 �ملو�صوع/ �إعالن خ�صوم �صادر 
عن حمكمة �لو�صطى �ل�صرعية 

في القضية أساس 2019/194م وموضوعها نفقة زوجة 
الى المدعى عليه  لؤي فتحي عبد الفتاح المغاري من كرتيا وسكان النصيرات 
ومجهـــول محل االقامة فيها االن يقتضي حضـــورك إلى هذه المحكمة يوم 
الخميـــس بتاريـــخ 2019/12/23م الســـاعة الثامنة صباحًا وذلـــك للنظر في 
القضية أساس 2019/194م وموضوعها نفقة زوجة المرفوعة عليك من قبل 
زوجتك المدعية/ نعمة محمد سليمان ابو زكري من السبع وسكان النصيرات 
وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترســـل وكيـــال عنك يجر بحقك االيجاب 

الشرعي غيابيا ، لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في 2019/12/3م .

 قا�سي الو�سطى  ال�سرعي
حممد كامل ابو را�س

دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء 

 مذكرة ح�سور
 لدى حمكمة بداية خانيون�س

المدعية / منال محمد ابراهيم المصري – بواســـطة وكيلهـــا العدلي زوجها / 
سعيد محمد ســـعيد المصري بموجب وكالة عدلية تحمل رقم )2018/4372( 
كاتـــب عدل خانيونس المؤرخة 2018/7/19م – من خانيونس – القرارة بالقرب 
من جامع الهداية – ويحمل هوية رقم )929715431( وكيله الدكتور / ســـالم 

حماد الدحدوح – المحامي – غزة – تل الهوا – االسعاف 
المدعى عليهما /  نصر الله محمد ابراهيم المصري – خانيونس – جورة اللوت 
– بجوار مسجد الغانم ) المقيم حاليا في االردن ( سهام زايد رضوان المصري 
– خانيونس – جورة اللوت – بجوار مسجد الغانم ) المقيم حاليا في االردن (

نوع الدعوى / ابطال والغاء بيوع وما ترتب عليها من اثار وقيود تمت بدائرة الطابو 
قيمة الدعوى / تزيد عن مائة االف دينار اردني .

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل    في القضية رقم )2019/140( بداية خانيونس
الى المدعى عليهما المذكورين اعاله بما ان المدعية المذكورة اعاله قد اقامت عليكما 
القضية المذكورة اعاله لدى هذه المحكمة استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها 
والمحفوظ لك نســــخة منها لدى قلم المحكمة في ملف القضيــــة المذكورة اعاله 
ونظرا ألنكما مجهوال محل االقامة في قطاع غزة وحســــب اختصاص محكمة بداية 
خانيونــــس الموقرة بنظر القضية وبناء على القرار الصادر على صفحات الطلب رقم 
)2019/761م( المتفــــرع عن الدعوى المذكورة اعاله وعمال بالمادة )1/20( من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لســــنة 2001م وبناء على قرار السيد 
قاضي محكمة بداية خانيونس , بالسماح لنا بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل 
لذلـــك يقتضـــي عليكمـــا ان تحضرا لهـــذه المحكمة يـــوم االثنيـــن الموافق 
2020/1/13م الســـاعة الثامنة والنصـــف صباحا كما يقتضى عليكما ان تتقدما 
بجوابكما التحريري خالل خمســـة عشر يوما من تاريخ النشر المستبدل  وليكن 
معلوما لديكما انكما اذا تخلفتما عن الحضور في موعد الجلسة المذكور اعاله فإنه 

سيتم محاكمتكما باعتباركما حاضرين . تاريخ 2019/12/4م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 
اال�ستاذ / اكرم ابو طعيمة 

�إعالن ت�صجيل مركبة 
أعلن أنا / اســـامة خليل خليل ابو خليل  من  ســـكان خان يونس – عبســـان 
الكبيرة واحمل هوية رقم )703015362(  عن رغبتي بتسجيل المركبة رقم  
)3314201 (   من نوع   فلوكس واجن  موديل/ )2001( وتحمل شاصي رقم/ 
GC20177   ومحرك رقم ) 025793( والمسجلة سابقا باسم المواطن/ وائل 
مصباح عبد السالم قاسم و يحمل هوية رقم ) 900832262( مجهول محل 
اإلقامة   حيث أنني اشـــتريت المركبة سابقا وارغب بتسجيلها على اسمي 
لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه اعتراض على ذلك أن يســـجل اعتراضه 
لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلســـطينية خالل 

عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن . 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد رياض حسن عكاشة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802383620  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ياسر خضر عطاالله العجرمي ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901638072

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكـــد ضابـــط بجيـــش االحتـــالل 
االســـرائيلي بأن أســـاليب محاربة 
أنفاق المقاومة علـــى حدود قطاع 
غـــزة لـــم تعـــد ناجعة فـــي هذه 

المرحلة.
و قال ميكي أدلشتاين، في تصريح 
لــــه ، يــــوم أمــــس، إن »إســــرائيل« 
ســــتضطر للقتال تحت األرض في 
الشمال والجنوب في أي حرب مقبلة.

ونقلت صحيفة »إســـرائيل اليوم« 
عن ادلشـــتاين قوله: »يجب علينا 
تغييـــر طـــرق وأســـاليب محاربة 
احتمـــال  هنـــاك  ألن  األنفـــاق، 
ابنســـبة%100  أن نواجـــه تحدي 
األنفاق هذا في غزة ولبنان بالحرب 

القادمة«.
 كما حذر الضابط »اإلسرائيلي« من 

خطورة المبانـــي التي تم تدميرها 
بالمناطـــق الحدودية، مشـــيرًا الى 
أنها قد تستخدم في حرب األنفاق.

ولفت أدليشتاين إلى أن المنظمات 

المســـلحة بغزة ولبنان، ســـتعمل 
على إجبار »إسرائيل«، للقتال فوق 
وتحت األرض بشكل متواٍز، بهدف 
ضد  هجمات  وشـــن  االســـتنزاف 

المستوطنين«.
يشار إلى أن ميكي أدلشتاين، هو 
المسؤول عن تطوير نظرية محاربة 

األنفاق الهجومية في قطاع غزة.

غزة / االستقالل:
أوصت لجنــــة الرقابــــة العامة وحقوق االنســــان 
بالمجلس التشــــريعي بتشــــكيل لجنة مختصة 
للبحث في عمل مؤسســــات اإلقراض ومؤسسات 
تيســــير الزواج العاملة في غــــزة ومعرفة آثارها 

وانعكاساتها.
ومن المقرر أن ُتشــــكل اللجنة مــــن وزارة العدل 
رئيســــًا للجنة وتمثــــل فيها كاًل مــــن الجهات 
والمؤسســــات التالية: األمانــــة العامــــة لمجلس 
الوزراء، النيابة العامــــة، المجلس األعلى للقضاء، 
وزارتــــي الداخليــــة واالقتصاد، وتكلــــف اللجنة 

المذكورة بجمع المعلومات والبيانات الكافية عن 
المؤسســــات، وترفع تصــــورًا كاماًل عن عمل هذه 
المؤسســــات مشــــفوعًا بخطٍة عالجية، وتقدمها 

لجهات االختصاص.
وأوضح رئيــــس لجنة الرقابة أن الجلســــة جاءت 
فــــي إطار إيجاد معالجات ســــليمة إلفرازات عمل 
مؤسســــات اإلقراض ومؤسسات تيســــير الزواج 
العاملة فــــي القطــــاع، موضحًا أن التشــــريعات 
ع لتصحيح الحالة،  يتم وضعها من ِقبل الُمشــــرِّ
ومواجهة أي تناقضات، كما استعرض مالحظات 
لجنــــة الرقابــــة العامــــة على عمل المؤسســــات 

المذكورة. وأشــــارت النائب هــــدى نعيم، إلى أن 
بعض المؤسسات المذكورة تنجز معامالتها وفقًا 
للقانون، في حيــــن أن جزءًا منها يمارس التغرير 
بالناس مســــتغلة بذلك حاجة المواطنين لهذه 

القروض.
وناقــــش الحضــــور اإلحصائيــــات والمعلومــــات 
والمعطيات الرســــمية فيما يتعلــــق بعمل تلك 
المؤسسات وتداعياتها على المجتمع، مؤكدين 
على أهمية سياسة اإلقراض والتمويل للمجتمع 
مع وجــــود وتفعيــــل الــــدور الرقابــــي على تلك 

المؤسسات.

القدس المحتلة / االستقالل:
قررت شـــركة الكهرباء اإلسرائيلية تطبيق جدول قطع الكهرباء عن الكثير من 
مناطق الضفة الغربية المحتلة ابتداًء من يوم أمس، وذلك في ظل تراكم الديون 

ألكثر من مليار شيكل.
وذكرت صحيفة »إسرائيل اليوم« العبرية أن القرار جاء في أعقاب فشل االجتماع 
الذي عقد بين مسؤولي الشـــركة ونظرائهم من شركة كهرباء القدس صاحبة 

االمتياز في تغذية مناطق وسط وجنوب الضفة بالكهرباء.
وبينت الصحيفة أنه ســـيتم قطع الكهرباء يوميًا ولمدة 3 ســـاعات عن مناطق 
بالضفة الغربية بداًل من ساعتين، في حين تم إضافة المزيد من خطوط الضغط 

العالي كخطوط معدة للتقنين بمناطق السلطة يوميًا.
وبلغ الدين النهائي للكهرباء اإلســـرائيلية على الســـلطة ما قيمته 1.5 مليار 

شيكل، وفق مصادر إسرائيلية.

القدس المحتلة / االستقالل:
بدأ جيش االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمس، بإجراء مناورات عســـكرية بمنطقة 

القدس المحتلة تستمر حتى يوم غٍد األربعاء.
وذكر الناطق بلسان جيش االحتالل أن المناورات ستشمل حركة نشطة لقوات 

الجيش واألمن، وسماع صفارات وانفجارات.
وقال إن المناورة تأتي »ضمن خطة تدريبات سنوية«.

وتشـــير تقديرات إلى أن جيش أجرى أكثر من 60 مناورة عسكرية خالل العام 
األخير.

وشـــهدت الفترة األخيرة سلســـلة من المناورات العســـكرية تركزت غالبيتها 
بمناطق جنوبي الكيان ووسطه في إطار استعدادات جيش االحتالل الندالع أي 

مواجهة مع الجبهات.
كما تأتي –وفق بيانات االحتالل- في محاولة لتعزيز دور قوات جيش االحتالل، 

والذي تراجع خالل السنوات األخيرة.

االحتالل يزيد ساعات قطع ضابط »اسرائيلي: أساليب »إسرائيل« في مواجهة األنفاق لم تعد ناجعة
الكهرباء بالضفة لـ3  يومًيا

مناورة لجيش االحتالل 
بالقدس تستمر ليومين

غزة: التشريعي يوصي بلجنة لبحث 
أوضاع مؤسسات اإلقراض وتيسير الزواج

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية االبتدائية

  �ملو�صوع / �إعالن خ�صوم �صادر عن 
حمكمة �ل�صيخ ر�صو�ن �ل�صرعية

 إلى المدعى عليها / ختام محمد خليل مزيد من دير البلح وسكان الجالء سابقا - ومجهولة 
محل اإلقامة في مصر حاليا - يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم الخميس الواقع 
في 2020/1/16م الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 1273 | 2019 
م وموضوعها ضم بنت والقضية أساس 2019/1274 وموضوعها بيت طاعة والمرفوعة 
عليك من قبل زوجك المدعي عدنان محمد عبد الله راضي من الجورة وسكان الجالء وان 
لم تحضري في الوقت المعين أو ترسلي وكيال عنك سيجري بحقك المقتضي الشرعي 

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

 القا�سي ال�سرعي
ح�سام ابراهيم احلليمي
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طالـــب االحتالل الصهيوني دوال عربية بتعويض عائالت »إســـرائيلية« بــــ150 مليار دوالر, 
ويســـعي االحتالل في اآلونة األخيرة إلعداد مشـــروع ســـري يطالب فيه الدول العربية بدفع 
تعويضات لليهود تصل إلى 150 مليار دوالر. وبدأت »إســـرائيل« تتفاوض مع بعض الدول 
العربية لدفع تعويضات عن أموال وممتلكات اليهود الذين هاجروا منها، وتقدر اســـرائيل 
قيمة األمـــوال والممتلكات التي تركها اليهود في الدول العربيـــة، بقيمة 150 مليار دوالر، 
وســـتطالب بتعويضها خالل الفتـــرة المقبلة, وفق ما نشـــرته صحيفة »اســـرائيل اليوم« 
العبرية, الوقاحة االســـرائيلية بلغت ذروتها بهذا الفعل االستفزازي الذي يدل على عقلية 
االســـرائيليين في التعامل باســـتخفاف كبير مع الدول العربية, وكأن اسرائيل تتعامل مع 
الرسميين العرب بأنهم اقل من عبيد لديها, وان عليهم دفع »الجزية« لليهود, سواء برضاهم 
او رغما عنم, فلم تكتف اســـرائيل بالمشاريع االقتصادية السرية والعلنية التي تبرمها مع 
العرب, والتي تدر عليها مليارات الدوالرات, لكنها تطالبهم بالتعويض عن ممتلكات اليهود 
الذين هاجروا من الدول التي كانوا يقيمون فيها, لإلقامة في دولة مغتصبة بالقتل وسفك 

الدماء من شعب فلسطيني.
الصحيفة العبرية قالت أن عملية تقدير األموال بدأت في عام 2002، مشيرة إلى أنه تم إقرار 
قانون المطالبة بتعويض يهود الدول العربية في العام 2010، وبدأت المفاوضات مع الدول 
العربية في العام 2017. وترّجح مراجع تاريخية أن اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى 
فلسطين المحتلة عام 1948 و1950، بلغوا 42% من مجموع السكان، ما ساهم في مضاعفة 
عدد سكان »إسرائيل« اليهود إلى ما يقارب نصفا مليون يهودي, فإسرائيل اغتصبت االرض, 
وســـلبت خيراتها, واتـــت باللصوص اليهود من كل بقاع االرض لشـــرعنة اجرامها, واحكام 
القبضـــة على ما اغتصبته بالقوة, واليوم هي تطالب بـــكل وقاحة تعويض هؤالء اللصوص 
الذين شاركوها في سلب وسرقة ارض فلسطين العربية, ونهب خيرات البالد وارتكاب مجازر 
جماعية ضد مدنيين فلســـطينيين عزل, »اســـرائيل« تريد ان تكافئ هؤالء المجرمين على 
مشاركتهم لها في حروب االبادة التي شنتها اسرائيل ضد العرب والفلسطينيين, مستغلة 
حالة الوهن والضعف التي وصل اليها العرب, والتوافق في المصالح المشتركة معهم, بعد 

ان صنعت الدول العربية لنفسها اعداء جددًا غير »اسرائيل«. 
الغريـــب ان اقرار قانون المطالبة بتعويض يهود الدول العربية, جاء في اعقاب قرار امريكي 
بإسقاط حق العودة لالجئين الفلسطينيين, الذي طالبت به »اسرائيل« وضغطت على االدارة 
االمريكية إلقـــراره, وفي اعقاب التنكر الصهيو-امريكي لقـــرار االمم المتحدة 194 القاضي 
بحق العودة لالجئين الفلسطينيين, فاللص الذي جاء من شتى بقاع االرض ليسلب وينهب 
ويغتصب ارضًا ليســـت ارضه, ويشرد شـــعبًا كان يعيش فوق ارضه ,اليوم وفي ظل الواقع 
المـــر الذي نعيشـــه, يطالب هذا اللص بتعويض عن ممتلكات تركها ألجل المشـــاركة في 
حرب ابادة ضد شـــعب اعزل, وال يساورني شك ان الدول العربية ستنصاع في النهاية لقرار 
»اســـرائيل« وتعوض اللصـــوص الصهاينة عن ممتلكاتهم التي تركوهـــا ومضوا, فالدول 
العربية تريد ان تكســـب ود اســـرائيل بأي ثمن, لمواجهة اخطار محتملة, وهى تعتقد ان 
اسرائيل قادرة على حماية عروشها, وان االدارة االمريكية سترضى عن هذه الزعامات العربية 
بمجرد توطيد عالقتها مع »اســـرائيل«, لذلك فرضت »اسرائيل« قانون التعويض على الدول 
العربية, وستمضي في فرض مثل هذه القوانين, طالما بقى العرب بهذا الضعف الذي يزيد 

من اطماعها بهم. 

مليارات العرب إلسرائيل
رأي

قد تكون هـــذه المرة األولى التي يرتبط فيها 
المسار السياسي في »إســـرائيل« بمستقبل 
شخص متهم بثالث قضايا فساد. خصوصية 
هذا الشـــخص أنه رئيس وزراء اســـتطاع أن 
يشّل الكيان منذ نحو سنة، لضمان أاّل يحاكم 
ويدخل الســـجن. ال يتعارض هذا التوصيف 
مع كون الشـــلل السياســـي له أبعاد أخرى ال 
تقـــّل أهمية: الصـــراع العلمانـــي – الديني، 
على  والتنافـــس  السياســـية،  االنقســـامات 
الســـلطة. لكن األكثر غرابة فـــي ما يجري منذ 
مطلع الســـنة أنه بعد كّل المحطات السابقة، 
والتحّديـــات الداخليـــة والخارجيـــة، يؤكـــد 
مراقبون أنه ليس هناك ما يضمن أاّل تستمر 
حالة الشلل ألشهر إضافية، وتتكرر في ضوء 

ذلك االنتخابات.
السياسي بمجموعة  الوضع  ويرتبط مستقبل 
عوامل حاسمة تتمحور جميعها حول شخص 
بنيامين نتنياهو، تبدأ بنتائج انتخابات حزبه، 
والعشرين  الســـادس  المقررة في  »الليكود«، 
مـــن الشـــهر الجـــاري، وال تنتهـــي بنتائـــج 
االنتخابات العامـــة المقبلة في األول من آذار/ 
مارس المقبل. كما تشـــمل موقف المستشار 
القضائـــي والمحكمـــة العليـــا من تشـــكيل 
نتنياهـــو للحكومة، وموقف كتلة اليمين بعد 
االنتخابات من الرجـــل، وإمكانية عقد صفقة 
قضائية - سياسية في شـــأنه، أو بروز تحول 
في موقـــف أّي من األحـــزاب المنافســـة له، 
خصوصًا في حال وقوع حدث أمني كبير على 

مستوى المنطقة.
بعدمـــا نجـــح نتنياهـــو فـــي تأجيـــل موعد 
االنتخابات التمهيدية فـــي »الليكود« إلى ما 
بعد دخول »إسرائيل« في االنتخابات، استطاع 
منافسه اللدود في الحزب، جدعون ساعر، الذي 
ال يقّل يمينية وتطرفـــًا عنه، أن يفرض إجراء 
هذه االنتخابات، مســـتغاًل فـــي ذلك إخفاق 
الحكومة،  فـــي تشـــكيل  المتكرر  نتنياهـــو 
والعبء الذي بات يشكله على معسكر اليمين 

نتيجة قضايا الفساد المتهم بها.
والجديـــر ذكره، هنـــا، أن نتنياهو أدرك مبكرًا 

الخطورة التي يشـــكلها ســـاعر، ولذا بذل كّل 
جهوده لمنعه من الفـــوز بمرتبة متقدمة في 
انتخابـــات قائمـــة »الليكود« الســـابقة، لكنه 
أخفـــق في هذا إلى حّد كبير. ما كان يخشـــاه 
رئيـــس الحكومـــة تحقـــق. فمنـــذ الح اتجاه 
»إســـرائيل« نحو انتخابات ثالثة، َتصّدر ساعر 
الدعوة إلى المنافســـة على رئاسة »الليكود« 
حفاظًا على مكانة الحزب وحكم اليمين. وهي 
منافســـة يمكن القـــول إنها تمثـــل التحّدي 
األخطـــر لنتنياهو، ألنه في حال تفّوق ســـاعر 
عليه، ستطرأ تغّيرات على المشهد الداخلي، 
تتذّلل فـــي ضوئها العقبات أمام تشـــكيل 
الحكومة أّيـــًا كانت النتائج التي ســـتخلص 
إليهـــا االنتخابات العامة. لكن فـــي المقابل، 
تبقى أمام ساعر مهمة صعبة جدًا تتمثل في 
الفوز على شخصية هي األقوى في »الليكود«، 
وأثبتت فـــي محطـــات كثيـــرة قدرتها على 

التحكم بخيارات الحزب.
إذا أخفقت محاولة إطاحة نتنياهو من رئاسة 
»الليكود«، تبقى محطة االنتخابات التي تؤكد 
اســـتطالعات الرأي كافة أنها لـــن تؤدي إلى 
تغيير جذري فـــي معادلة التعطيل المتبادل 
القائمة. ويخشـــى نتنياهو و»الليكود« من أن 
تشـــكل لوائح االتهام عاماًل أساسيًا في بلورة 
موقف الناخب، على األقّل بما يؤدي إلى تراجع 

تمثيله لمصلحة حلفائه أو حتى خصومه.
مع ذلك، يشـــكل موقف المستشار القضائي 
والمحكمـــة العليـــا، فـــي ما يتصـــل بأهلية 
نتنياهـــو لتشـــكيل الحكومة، عاماًل حاســـمًا 
في تحديد مســـتقبله السياسي والشخصي. 
ويعـــود هذا إلى أن أّي قـــرار منهما ملزم لكّل 
مؤسســـات الدولة. وســـبق أن امتنع الطرفان 
عن إبداء رأي في هذه المســـألة كونها ال تزال 
نظرية، في إشـــارة إلى أنه لـــم يكن مطروحًا، 
بعد إعـــالن لوائح االتهام، تكليفه تشـــكيل 
الحكومـــة. وال توجد ســـابقة مشـــابهة لحالة 
نتنياهـــو، كما أن القانون ال ينص على موقف 
محـــدد في تلك الحالة، وهو ما يجعلها قضية 

اجتهادية.

أيضـــًا، يشـــكل موقـــف أحـــزاب اليمين من 
التحالف مع نتنياهو بعد االنتخابات المقبلة 
عاماًل حاســـمًا في نجاح تكتيكه لضمان عدم 
محاكمته. خالل األشـــهر الماضية، اســـتطاع 
نتنياهـــو أن يحـــول دون تشـــكيل حكومة 
برئاســـة بيني غانتس، عبر التفـــاف اليمين 
حوله كمرشـــح وحيد. لكـــن جديد المعطيات 
»القناة 12«، هو إعالن قيادي  حتى اآلن، وفقًا لـ
من معســـكر اليميـــن أنه »لن تكـــون هناك 
مســـيرة عمياء وراء نتنياهو، ولن تكون هناك 

انتخابات رابعة على جدول األعمال«.
وقـــال القيادي المذكور: »ســـنوضح أننا نؤيد 
وندعم المرشـــح الذي لديه أعلى االحتماالت 
لتشكيل الحكومة المقبلة«. وفي اإلطار نفسه، 
ذكرت صحيفة »يسرائيل هيوم« أن قياديين 
في أحـــزاب اليمين أجمعوا في ما بينهم على 

عدم تشكيل كتلة من هذا القبيل مرة أخرى.
في سياق متصل، بدأ التداول في »إسرائيل« 
حول صفقـــة من نوع آخـــر، ُيمنـــح بموجبها 
نتنياهـــو العفـــو مقابـــل اعتزالـــه الحيـــاة 
السياســـية. ومع أنه لم يتم حتى اآلن إيضاح 
اآلليـــات القانونيـــة لهـــذه الصفقـــة ومدى 
إمكانيـــة تحققها، تبقى هـــي الخيار األخير 
لنتنياهو. وإلى حين تحـــول ذلك إلى اقتراح 
جـــدي، تظّل المعطيات الســـابقة هي األكثر 

حضورًا.
وبعيدًا عن التحوالت التي تشـــهدها البيئة 
اإلقليمية »إلســـرائيل«، يبدو واضحًا أن هناك 
تحـــوالت موازية فـــي البيئـــة الداخلية على 
أكثر مـــن صعيد، وهو ما يقّر به المســـؤولون 
والخبراء كافة، وســـبق أن تطّرق إليه الرئيس 
»اإلسرائيلي«، رؤوفين ريفلين، قبل نحو ثالث 
سنوات، عندما قال إن »إسرائيل« على مفترق 
طـــرق )داخلي(. وليس شـــلل كيـــان دولتي 
بكاملـــه، بهدف ضمان أاّل يحاكم رئيس وزراء 
على فســـاده، إال أحد مظاهر تلـــك التحوالت 
التي لهـــا مصاديقها األخرى فـــي الميادين 
السياســـية واالجتماعية، وحتى على مستوى 

الجيش.

تحديات متكاثرة أمام نتنياهو: االحتفاظ برئاسة »الليكود« مهمة أولى
د. باسم عثمان

كثــــر الحديث في أجهزة االعالم االســــرائيلية خــــالل فترة حكم 
انفــــراد نتنياهــــو بالحكم ) الى حين تشــــكيل حكومــــة ( ، حول 
جاهزية الجيش االســــرائيلي لشن هجوم واســــع رابح ” للقضاء 
على الوجود العسكري االيراني ” ، ومحور المقاومة وانساقت وراء 
ذلك أجهزة اعالم عربية تبحث عن نبأ أو اشــــاعة ترفع المعنويات 
، فضخمــــت التعليقات االســــرائيلية وخلطت بيــــن مالحظتين 
نقديتين أوردهما بعض المعلقين الصحفيين االســــرائيليين ، 
وسرى هذا التضخيم في عروق من أصغى للتغطية العربية لهذا 

الخبر، وتخدر االحساس بالخطر الى حد ما .
يهمنــــا انظالقا من ايماننــــا بحتمية انتصار الشــــعوب ، ومحور 
مقاومــــة االمبرياليين الصهاينــــة والصهاينــــة االمبرياليين أن 
نقــــول كالما دقيقا حتى نكون متمكنين مــــن تقدير ما نواجهه 

من أعدائنا
اوال : اســــتنادا لكل المعلومات المتاحة ، والتي تتوفر ألي باحث 
متعمق في الشؤون التسليحية ، نستطيع أن نكون متأكدين أن 
سالح الجو االسرائيلي يمتلك أحدث الطائرات القاصفة والمقاتلة 
وفي مقدمتها f-35 التي ال يرصدها الرادار ، وان اسرائيل تمتلك 
من الصواريخ المضادة للصواريخ ما يحصن أجواءها الى حد بعيد 

) دفعت الواليات المتحدة أكثر من ملياري دوالر مســــاعدة لفريق 
عمل طور صواريخ يســــمونها اســــرائيلية الصنع ، وذلك بتعاون 
شــــركة رفائيل مع شــــركات اميركية متخصصة ( ، وســــالح الجو 
جاهز وقادر على القصف وتنفيذ المهمات وكذلك األمر بالنسبة 
لألســــلحة االخرى ، وهي بحرية ) اضيفت عشــــر غواصات بينها 
5 بالوقود النووي ( ، وســــالح الدبابــــات والمدفعية الثقيلة التي 
حدثت العام الماضــــي لتضم أحدث ما أنتجته الواليات المتحدة 
، ويملك الجيش االسرائيلي كميات هائلة من الذخائر المختلفة 
والقذائــــف وتؤكد المعلومات الدقيقة أن عددا من أنواعها محرم 

دوليا !! ، ومنها الفوسفورية والنابالم هذه هي الحقيقة !
ومــــا حديــــث الصحفييــــن االســــرائيليين اال جزء من ســــيناريو 
المخابرات االســــرائيلية التي تقوم ببثه عادة قبل قيام اسرائيل 
بعملية واســــعة ” أي عدوان كبير ” ، وأعتقد أنه معروف للجميع 
أن الصحافــــة االســــرائيلية ال تتمتــــع بأي هامش مــــن الحرية أو 
االســــتقاللية أو الصدق اال ما تقرره المخابرات ، فيتحول ما يريده 
مسؤولو المخابرات الى ” سبق صحفي ” ، يعطى لهذا الصحفي أو 
ذاك أو لهذه القناة التلفزيونية أو تلك ، ومن المؤكد دون شك أن 
مانشره بعض الصحفيين حول عدم جاهزية الجيش االسرائيلي 

لشن عملية واسعة هوما خرج من مكتب مسؤول الدعاية والتعبئة 
واألخبــــار في المخابرات االســــرائيلية ، والهدف هــــو اعطاء فكرة 
خاطئة ” ألعداء اســــرائيل ” ، عن وضع الجيش ومدى استعداده ، 

وهو نوع من الخداع االسرائيلي المعروف لدى المتتبعين .
وعلى االعــــالم الملتزم أن يعرف ذلــــك ، وأن يتخذ هذا التضليل 
االســــرائيلي فرصــــة للتحذير مما تخطط له اســــرائيل ، وتحديثا 
لهذه ” المناوشــــات االعالمية الحربية ” ، خرج بومبيو اليوم وألول 
مرة بتهديد اليران من نمط جديد ومتعاكس مع كل ما كان يردده 
بومبيــــو ورئيســــه من ” عدم نيــــة وعدم رغبة الواليــــات المتحدة 
باالشــــتباك مع ايران ورفضهما لشن حرب على ايران ” ، فقد أعلن 
تهديده إليران بتوجيه ضربات عسكرية لطهران قادرة على شلها 
ان قامت طهران بمس مصالح واشــــنطن في المنطقة ، وتفســــير 
كلمة مصالح واشنطن ليس صعبا اذا ما نظرنا الى قاموس ترامب .
لنفترض جدال أن كركوك تعرضت لغزو واحتالل من البيشــــمركة 
البارازانيــــة ، وردا علــــى ذلــــك دعمت ايــــران القــــوات العراقية 
السترجاع كركوك حيث سيكون العســــكر االميركيون قد دخلوا 
مع البيشــــمركة للهيمنة على النفط ، ذلك سيعتبره بومبيو ضربا 
لمصالح اميركا وبنفس الطريقة ســــيعتبر بومبيو ايران معتدية 

علــــى مصالح اميركا ان هي أســــقطت طائرة اســــرائيلية محملة 
بالســــالح متوجهة لكردســــتان قرب معاقل المجموعات الكردية 
المسلحة التي تقوم بعمليات عسكرية داخل ايران !! ناهيك عن 

دعم حزب الله في أي معركة أو أنصار الله أو الحشد .
وال يظن أحد أن ترامب ســــيجازف بحياة جنود اميركيين بل لديه 
مــــن جنود حلفائه ما يكفي ، وعبر بومبيو أكثر من مرة ) حتى في 
شأن اميركا الالتينية ( ، عن اعتماد واشنطن على تل ابيب للقيام 

بحروبها نيابة عن واشنطن .
لكن .. كون الجيش االســــرائيلي جاهزًا ال يعنــــي أبدا ، ويجب أال 
يعني أنه ســــينجح في مهماته أو ان اســــرائيل ســــتنتصر ، بل 
وهذا على محــــور المقاومة اعداد ما يواجه الســــيناريوهات هذه 
المحتملة  فالتفــــوق الجوي له عالج على األرض ، وعبر المقاتلين 
الشجعان حساباتنا يجب أن تقوم على الحقيقة المتجسدة في ” 
جاهزية جيش العدو لشــــن عمليات واسعة ” ، ) وبما أن الموازين 
المتفق عليها دوليا تمنع تمكين ســــوريا من التوازن مع السالح 
االســــرائيلي فان النجاح في كســــر شــــوكة آلة العدو يكمن في 
أساليب الهجوم الدفاعي الذي يركزعلى الجبهة االسرائيلية غير 

الجاهزة للحرب ، وهي الجبهة الداخلية.

بسام ابو شريفجاهزية الجيش اإلسرائيلي حقائق وأوهام
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أعلن أنا المواطنة/عطاف محمد شحده عبد العال....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
976318675  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/اشرف محمد سليمان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
90159027    فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الله سليمان محمود ابو جزر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   909350258

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سجود رياض عيسى البحيصي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404043432

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ميمي ابراهيم موسى فرج الله....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
917646440  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/جواهر احمد قدورة حمودة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
4101175 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 
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أعلن أنا المواطنة/ شذى فايز طلب ابو الحصين....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
405217530   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد حسن عبد الوهاب زيدان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
967748054  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن معتز احمد عبد الله عودة )....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   972301865

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكــــد رئيس جمعيــــة رجــــال األعمال في 
غزة علي الحايــــك أن االقتصاد في غزة لم 
يشــــهد أي تطور إيجابــــي وملحوظ خالل 
العــــام 2019 نتيجــــة تواصــــل الحصــــار 
الفلســــطيني  واالنقســــام  اإلســــرائيلي 
للعام الثالث عشــــر، ومحدودية التدخالت 

الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.
وحــــذر الحايك في تصريــــح صحفي، من 
أوضاع اقتصادية وإنســــانية واجتماعية 
أكثر ســــوءًا في العــــام 2020 حــــال بقاء 
األوضاع على حالهــــا، وعدم الحد من اآلثار 
المتفاقمة لألزمات، وعلى رأســــها البطالة 
والفقر واالنعدام الغذائي، وحالة الشــــلل 
التي تعيشــــها األســــواق بفعل النقص 
الشــــديد في الســــيولة النقدية، ناهيك 
عن التوقــــف التام للقطاعــــات اإلنتاجية 
والمصانــــع بالتزامــــن مــــع النقــــص غير 
المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير 
وعدم تعويض أصحابها عن خســــائرهم 
المالية التي تكبدوها على مدار ســــنوات 

الحصار والحروب.
وقال الحايك: نتحدث عن واقع اقتصادي 

ومالــــي مــــزٍر فــــي العــــام 2019 فمعدل 
النمــــو في غالبيــــة النشــــاطات هو صفر، 
فلدينا شــــيكات مرتجعة بنحــــو 1.158 
مليار دوالر، وهو أعلى مســــتوى في تاريخ 
القطاع المصرفي الفلســــطيني، والقطاع 
خاص شــــهد انهيارا هو األكبر منذ أعوام 

حيث انخفضت قدرته التشــــغيلية ألكثر 
من 15% بســــبب الظــــروف الخاصة التي 
يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من %80 

قبل بداية الحصار اإلسرائيلي عام 2006.
المنشــــآت  الحايــــك أن دعــــم  وأضــــاف 
الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل 

بشــــكل كلي وجزئي يمثل أولوية قصوى 
إلعادة تشغيلها، بما يساهم في تخفيف 
أعــــداد العاطلين عــــن العمــــل والفقراء، 
مشــــددًا علــــى ضــــرورة تفعيــــل البرامج 
التنمويــــة الدوليــــة وإعادة ضــــخ األموال 
للمشاريع، كونها األكثر فاعلية، مع أهمية 

معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس 
المال الناتج عن انعدام السيولة النقدّية.

وأشــــار الحايك إلى أن حديث تقرير األمم 
المتحدة األخير، والــــذي حذر من أن قطاع 
غزة ســــيعيش أوضاعًا صعبة على صعيد 
النمو االقتصادي، وإمكانية الحصول على 
المياه الصالحــــة للشــــرب والكهرباء، هو 
أمر خطير يســــتوجب التدخل العاجل من 
جميع األطــــراف المحليــــة والدولية لمنع 
ذلك، واتخــــاذ التدابير الالزمة إلنهاء هذه 

المأساة.
وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة 
وفتح كافة المعابر والسماح بحرية الحركة 
والســــفر واالســــتيراد والتصديــــر، وإلغاء 
قوائم الســــلع الممنوعة وتمكين القطاع 
الصناعي من ممارســــة نشاطه دون إعاقة، 
وإلغاء العمل باآللية الدولية إلعادة االعمار 
المعروفة بـ""GRM، لما يترتب عليهما من 
أثار كارثيــــة أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع 
ضرورة إعفاء القطــــاع الخاص لمدة زمنية 
مــــن الضرائب والتعليــــات، والتوقف عن 
اعتبــــار القطاع الخاص بئــــر بترول وممول 

االحتياجات الحكومات.

»رجــال األعمــال«: نمــو اقتصــاد غــزة فــي 2019 صفــر

رام الله/ االستقالل:
أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، أن إجمالي اإليرادات 
الضريبية المجباة محليًا وعبر إســـرائيل »المقاصة«، بلغت  8.542 مليارات شـــيكل، في 

الشهور العشرة الماضية من 2019.
وتاليًا أعلى 5 أنواع من الضرائب تحصياًل لإليرادات المالية من يناير/ كانون الثاني حتى 
أكتوبر/ تشرين أول للعام 2019، وفق تقرير الميزانية الفلسطينية: احتلت الجمارك على 
السلع المستوردة عبر »المقاصة«، المرتبة األولى من حيث أعلى اإليرادات بإجمالي أموال 
بلغت 2.749 مليار شيكل. وجاءت ضريبة المحروقات )البلو( في المرتبة الثانية من حيث 
أعلى الضرائـــب التي حصلت الحكومة من خاللها إيـــرادات مالية، بقيمة بلغت 1.942 
مليار شيكل. وفي المرتبة الثالثة، جاءت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة 

والقادمة من إسرائيل عبر »المقاصة« بقيمة بلغت 1.608 مليار شيكل.
وإيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على الســـلع الـــواردة من الخارج، وتجبيها 
إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس االقتصادي، وتحولها 

للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.
وفـــي المرتبة الرابعة، جاءت اإليرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي 
تجبيهـــا وزارة المالية )محلية(، بقيمة بلغت 892.4 مليار شـــيكل. جاءت ضريبة الدخل 
التي تجبيها وزارة المالية الفلســـطينية محليًا، في المرتبة الخامسة، بإجمالي إيرادات 
مالية بلغت 634.5 مليون شـــيكل خالل 10 شـــهور الماضية من 2019. وجاءت ضريبة 
الجمارك التي تجنبيها وزارة المالية محليًا في المركز السادس، بــ 534.4 مليون شيكل.

رام الله/ االستقالل:
وقع وزيـــر االقتصاد الوطني خالد العســـيلي، ورئيس 
الجهـــاز المركزي لإلحصـــاء الفلســـطيني عال عوض، 
واالتحـــاد العـــام للصناعات ممثـــال بأمين الســـر نور 
الدين جرادات، مذكرة تفاهم مشـــتركة إلجراء مســـح 
للمنشـــآت الصناعية العاملة في فلســـطين، بتمويل 
الوكالة الفرنسية للتنمية)AFD( ضمن مشروع تحديث 

الصناعة.
وبموجـــب مذكرة التفاهم يتولى جهـــاز االحصاء جمع 
وتوفيـــر بيانـــات ميدانيًا لجميع المنشـــآت الصناعية 
العاملة في فلسطين، التي تشغل خمسة عاملين فأكثر 
على عينة تبلغ حوالي )4200( عاملة في فلسطين وفقا 
للتصنيف الدولي لألنشطة االقتصادية )ISIC4(، وهي 

جزء من قاعدة بيانات تعداد المنشآت 2017.
ويهدف المســـح الصناعي الى توفيـــر قاعدة بيانات 
دقيقة حول أعداد المنشـــآت االقتصادية العاملة في 
محافظات الوطـــن وتطورها خالل الســـنوات الماضية 
من خالل عملية مســـح شـــاملة، بحيث تســـتند اليها 
الجهـــات الحكومية عنـــد وضع الخطط والسياســـات 
والبرامج التنموية، باإلضافة إلى مقارنة واقع أداء القطاع 
الصناعي مع األهداف الموضوعة في االســـتراتيجيات 

والخطط.
وتأتي هـــذه المذكرة التي جرى توقيعهـــا بمقر وزارة 
االقتصاد الوطني بمدينة رام الله، في اطار رؤية الوزارة 
نحو تنميـــة الصناعـــة الوطنية وتعزيز تنافســـيتها 
وإنتاجيتها من خالل العديد من البرامج التي تؤدي الى 

تحسين خدمات األعمال والبنية التحتية والتشريعية.
ويســـاهم القطاع الصناعي بنســـبة 13.2%من الناتج 
اإلجمالـــي المحلي للعام 2018، بقيمـــة اجمالية بلغت 
1.826.3 مليار دوالر، ويشغل هذا القطاع نحو 103.500 
الف عامل يعملون فـــي قطاعات )المنتجات الغذائية، 
المشـــروبات، المالبس، الصناعات الجلدية، المنتجات 
الورقية، الكيماويـــات، االدوية، المنتجات االنشـــائية 

والمعدنية و االثاث(، وغيرها من االنشطة االقتصادية.
ومن الجدير ذكره ان 60 شركة في المحافظات الشمالية 
والجنوبية اســـتفادت من مشـــروع تحديـــث الصناعة 
الفلســـطينية توزعـــت على 5 قطاعـــات إنتاجية هي: 
"الصناعات الكيماوية، والصناعات الورقية، والصناعات 

البالستيكية، والصناعات المعدنية".

غزة/ االستقالل:
أعلن نقيب الموظفين فــــي قطاع غزة يعقوب 
الغنــــدور يوم أمــــس، عن موعد صــــرف رواتب 

موظفي غزة.

وأوضح الغنــــدور في تصريحــــات صحفية أن 
رواتب موظفي غزة ستصرف الخميس المقبل.

وبين، إنه ســــيتم صرف الرواتب لكافة الفئات 
الخميس بنفس اآللية السابقة.

يذكــــر، أن وزارة المالية بغزة حــــددت الـ20 من 
كل شهر موعدًا لصرف الرواتب بناء على اتفاق 
مع نقابة الموظفين ضمن تســــهيالت خاصة 

للموظفين.

نقيب الموظفين: صرف رواتب موظفي غزة الخميس المقبل

أعلى 6 ضرائب تحصيال انطالق مسح شامل للمنشآت الصناعية في فلسطين
في فلسطين خالل 2019
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أعلن أنا المواطنة/  سماح أحمد سعيد عويضة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   905459384

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/والء ابراهيم عبد ابو ضباع....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   412297715

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ موسى سالم محمد عطوه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   904026549

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن   اكرام سرحان سليمان زعرب........ /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
930612403  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  خالد محمد احمد المصري....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802040634

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطنة/  آمنـــة نصرالله اجميعان الشـــيخ 
العيـــد....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمل رقـــم 929096428   فعلى مـــن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيروت/ االستقالل:
دارت مواجهات عنيفة لليـــوم الثالث على التوالي قرب 
مقـــر البرلمان اللبناني في بيروت بين متظاهرين وقوات 
األمن، رغم استمرار مشـــاورات تكليف رئيس للحكومة 

المقبلة.
ويعـــارض المتظاهـــرون، الذيـــن يطالبـــون بحكومـــة 
اختصاصيين مســـتقلة عن الطبقة السياســـية، إعادة 
تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي 
يبدو األوفر حًظا، بعدما تعّثر التوافق على أســـماء بديلة 

تم تداولها في األسابيع الماضية.

وألقـــت قـــوات األمـــن قنابـــل مســـّيلة للدمـــوع على 
المتظاهرين، كما أطلقت الرصاص المطاطي لتفريقهم.

وتـــداول متظاهرون وناشـــطون على مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي مقاطع مصورة تظهر أشـــخاصًا مقنعين أو 

بلباس مدني وهم يضربون المتظاهرين بوحشية.
ونبهت وزيـــرة الداخلية في بيانهـــا المتظاهرين »من 
وجود جهات تحاول اســـتغالل احتجاجاتهم المحقة أو 
التصدي لها بهدف الوصول الى صدام بينهم وعناصر 
القوى األمنية من أجل أهداف سياســـية«، متحّدثة عن 

»دخول عناصر مندسة« في صفوفهم.

وتجددت المواجهات في شارع يؤدي الى ساحة النجمة، 
حيـــث مقر البرلمان، بعد رمـــي المتظاهرين عبوات مياه 
ومفرقعات باتجاه قـــوات األمن التي ردت بإطالق قنابل 
مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وفق مصور فرانس 
بـــرس. وكان اآلالف قـــد تجّمعوا تدريجيًا في ســـاحتي 
رياض الصلح والشـــهداء في وسط بيروت، وفي مناطق 
عدة أبرزها طرابلس شـــمااًل، وسط انتشار كثيف لقوات 
األمن ومكافحة الشغب. وحملوا األعالم اللبنانية ورددوا 
هتافات مناوئة للســـلطة ومنددة بالقوة المفرطة التي 

استخدمتها قوات األمن.

تونس/ االستقالل:
دشـــنت تونـــس أكبر َمعلـــم خاص 
بالقضية الفلســـطينية فـــي العالم 
العربي واإلســـالمي، وهـــو عبارة عن 
3 ســـاحات عامـــة تمثـــل إحداهـــا 
النضـــال الفلســـطيني ضد االحتالل 

"اإلسرائيلي".
بالضاحية  الكـــرم  بلدية  وافتتحـــت 
الشـــمالية لتونس العاصمة، المعلم 
الكبيـــر تعبيـــًرا عـــن تضامنهـــا مع 
واحتفـــااًل  الفلســـطينية،  القضيـــة 
باليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلســـطيني وإحياء الذكرى الثالثة 
المهندس محمد  الشـــهيد  الغتيال 
الزواري، التي تصادف 15 ديســـمبر/

كانون األول.
وحضر االحتفال السفير الفلسطيني 
وســـفير  الفاهوم  هائـــل  بتونـــس 
إندونيسيا بتونس اكرار نوزا بهاكتي 
وعلي أونانير السفير التركي بتونس.

ويشـــمل المعلـــم على 3 ســـاحات 
عامة، األولى تحت اســـم ساحة الحق 
الفلســـطيني، وتشـــمل العديد من 
الجداريـــات التـــي تجســـد النضال 

الفلســـطيني، فيما جسدت الساحة 
الثانية باب المغاربـــة التاريخي في 

البلدة القديمة في القدس المحتلة.
أمـــا الســـاحة الثالثـــة فخصصـــت 
محمد  التونسي  المهندس  للشهيد 
الزواري، الذي استشـــهد أمام منزله 
في مدينـــة صفاقس )جنوب( قبل 3 

سنوات، حيث تتهم جهات تونسية 
الموساد "اإلسرائيلي" باغتياله.

الكرم،  بلدية  رئيــــس  قال  بدوره 
فتحــــي العيوني: "أردنا أن نحيي 
بطريقة جديدة  االحتفاالت  هذه 
بعيــــدا عــــن الطــــرق التقليدية؛ 
فنحــــن فــــي حاجة إلــــى تثبيت 

هذه القضية في الضمير العربي 
واإلسالمي".

وأضاف: "قمنا ببناء أكبر معلم خاص 
بالقضية الفلســـطينية، لتخليد هذه 
الفلســـطينيين  ونضـــال  القضيـــة 
فـــي قلـــوب التونســـيين والعـــرب 

والمسلمين".

أدنبرة/ االستقالل:
شارك المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والمتضامنين األجانب بالعاصمة 

األسكتلندية أدنبرة، في مهرجان »القدس«.
وتضمـــن المهرجان الـــذي نظمه التجمع العربي في أدنبـــرة »أمل«، وعدد من 
المؤسســـات العربية واإلسالمية المؤيدة لفلســـطين في اسكوتلندا، فقرات 

فنية ومعارض تراثية، بمشاركة شخصيات فلسطينية.
وشدد رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطران عطا الله في كلمة 
مســـجلة له، على ضرورة، أن »ال تترك بالدنا المقدسة فلسطين لوحدها تقارع 

االحتالل والظلم واالستبداد«.
وأكد أن »من يحتفل المســـيحيون بميـــالده ولد في بيت لحم وعاش بالقدس 

منادًيا باألخوة والمحبة بين الناس«.
من جهته، أشـــار المدرس في المســـجد األقصى رائد فتحي إلى ارتباط هذه 
األمة بالقدس، من خالل استحضار وجدانية ارتباط الفلسطيني بأرضه وترابها 

وأشجارها وكل تفاصيلها.
 

ّ
وأضاف أّن االنتماء لفلســـطين هو انتماٌء لإلنســـانية وانحيـــاٌز للعدالِة وحق
الفلســـطينّي في أن يعوَد إلـــى أرِضِه ووطنه، مؤكـــًدا أن »الظلم ال يدوم، وأن 

التمكين حتمية إلهيٌة ألصحاب األرض والمستضعفين«.
من جانبها، دعت المتحدثة باســـم منظمة النســـاء المسلمات في أدنبرة، إلى 
االلتفـــاف حول قضية القدس واالهتمام بأخبارهـــا والعمل من داخل البيوت 

ابتداًء لنصرتها.
واختتم المهرجان بحملة لجمع التبرعات لصالح عدد من المشـــاريع اإلنسانية 

في القدس.

مهرجان في اسكتلندا 
دعمــًا للقــدس

تدشين أكبر معلم خاص بالقضية الفلسطينية في تونس

واشنطن/ االستقالل:
قـــال مصدر في مكتـــب رئيس الجمهورية بالعـــراق للجزيرة إنه ال اتفاق رســـميا أو غير 
رســـمي حتى اآلن على تسمية مرشح لرئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، خلفا لرئيس الوزراء 
المســـتقيل عادل عبد المهدي. وأضاف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اســـمه- أن الكتل 
البرلمانيـــة وخاصة الشـــيعية منها غير متفقـــة حتى اآلن على مرشـــح بعينه، وأن عدم 
االتفاق يعني عدم الذهاب باتجاه تقديم أي اسم إلى البرلمان. وقال المصدر إن اليومين 
الماضيين شـــهدا تداول اسم مرشح لرئاســـة الوزراء، وتم تقديمه من قبل بعض الكتل 
للرئيس بشـــكل غير رسمي، لكن اعتراض الكتل األخرى من داخل التحالف الشيعي على 
اسم المرشـــح أجهض هذا المسعى. وتخوض الكتل السياســـية في العراق هذه األيام 
مفاوضات اللحظة األخيرة لتســـمية مرشـــح جديد لتشـــكيل الحكومة االنتقالية، عقب 

استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مطلع الشهر الجاري.

ال اتفاق رسميًا على مرشح لرئاسة 
الحكومة المقبلة في العراق

االحتجاجات اللبنانية تتواصل لليوم الثالث على وقع مشاورات تكليف الحكومة

الدوحة/ االستقالل:
أكد محمد بن عبـــد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية 
القطـــري، إنه مـــن المبكر الحديث عـــن تقدم في 
الحوار مع السعودية وحل األزمة الخليجية ، مشيرا 
إلى أن مـــا تحقق خالل الفتـــرة الماضية »هو فتح 

قنوات بيننا«.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة القطرية: يجـــب أن يعود 

مجلس التعاون متماســـكا ليمثل اللبنة ألي حوار 
مثمـــر بيـــن دول الخليج وإيران ، معتبـــرًا ان عمل 
مجلس التعاون »تأثر بسبب األزمة« المستمرة منذ 
يونيو 2017، معبرا عـــن أمله في »تجاوز كثير من 

التحديات العام القادم«.
ونفى آل ثانـــي »وجود أي محادثـــات مع اإلمارات 
بشـــأن إصالح العالقات معها ، مبينًا انه ال يرى في 

الوقت الحالـــي إمكانية وضع موعد محدد للتوصل 
إلى اتفـــاق مع ، ونعتقـــد أننا ســـننظر في بقية 

القضايا بمرحلة الحقة«.
وكانـــت الســـعودية واإلمـــارات والبحرين ومصر 
قطعت العالقـــات مع دولة قطـــر وفرضت حصارا 
عليهـــا فـــي يونيـــو 2017، متهمة إياهـــا بدعم 

اإلرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.

قطر: تقدم في الحوار مع السعودية وال مصالحة مع اإلمارات بعد

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  وليد صبحي صالح الغصين....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926762428

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ كاميليا محمد محمود حميد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901956284  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/  صباح محمد عبدالله ابو مسامح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   907790687

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

  �إعالن فقد �شيك
أعلن انا / ناصر  بشـــار ماجد نمر الجعفراوي من ســـكان غزة عن فقد الشـــيك ويحمل رقم 
)30000071( والبالغ قيمته )1000 شيكل( والمستحق االداء بتاريخ 2019/12/10م والصادر 
باسم  السيد/حسني محمد حسن شمالي والمسحوب على بنك االستثمار الفلسطيني من 
حساب رقم )9382( والذي استلمته من السيد / معتز على الجمال مقابل معامالت تجارية . 

فأرجو ممن يجده ان يسلمه ألقرب مركز شرطة , وله جزيل الشكر والتقدير .
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غزة/ االستقالل:
فرض التعادل الســـلبي نفســـه علـــى لقاء قمة 
الجولة بين خدمات الشاطئ وضيفه خدمات رفح، 
وبنفس النتيجة تعادل الجارين شـــباب واتحاد 
خانيونس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية 

عشرة من دوري الدرجة الممتازة.
وعاد خدمـــات رفح من ملعـــب اليرموك بتعادل 
مـــرٍض بدون أهـــداف، أمام مضيفه ومنافســـه 

خدمات الشاطئ.

تعـــادل رفع به األخضر الرفحـــي رصيده إلى 26 
نقطة وظل بالصدارة، بينما رفع الشاطئ رصيده 

إلى 21 نقطة بالمركز الثالث.
وعلى ملعب المدينة الرياضية، و بنفس النتيجة 
فرض التعادل الســـلبي نفســـه على لقاء اتحاد 
خانيونس وشـــباب خانيونس، ليرفع الطواحين 
رصيـــده إلى 12 نقطـــة وتقدم للمركز التاســـع 
مؤقتا، فيما رفع النشـــامى رصيده إلى 15 نقطة 

بالمركز السابع مؤقتا.

غزة/االستقالل:
تمّكن فريق العطاء من إسقاط مضيفه فريق خدمات البريج إثر الفوز عليه، 
فيما فـــرض التعادل المخيب على لقاء نماء وضيفـــه خدمات خانيونس، 

وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة األولى.
وفي اللقاء األول عزز فريق العطاء آماله البســـيطة بالبقاء بين فرق الدوري، 
بعد فوزه المفاجئ على حســـاب مضيفه خدمات البريج بهدفين لهدف؛ 
ليرفع رصيده إلى 6 نقاط بمركزه الثاني عشر واألخير، فيما ظل البريج عند 

16 نقطة بمركزه السابع.
وسجل للعطاء محمد عثمان في الدقيقة12 ومحمد الصليبي في الدقيقة 

45، وسجل هدف البريج الوحيد محمد بشير بالدقيقة 70.
وعلى ملعب بيت الهيا، فرض التعادل الســـلبي المخيب نفســـه على لقاء 

نماء وخدمات خانيونس.

تعادل رفع به نماء رصيده إلى 13 نقطة وظل بمركزه الحادي عشـــر وقبل 
األخير، بينما رفع الخدمات رصيده إلى 17 نقطة أيضًا بمركزه السادس.

وفـــي دوري الدرجة الثالثة، اختتمت منافســـات الجولـــة األولى من دوري 
الدرجة الثالثة للفرعيـــن، بفوز الترابط على الرباط، والمشـــتل على اتحاد 

جباليا.
وحقـــق الترابط فوزا غاليا على الرباط بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم 

على استاد خانيونس جنوب القطاع.
وسجل الثنائية أمين خطاب بالدقيقة41 وبالدقيقة 67 من ركلة جزاء.

انتصار ثمين للمشتل
وعلى ملعب بيت حانون، حقق فريق المشـــتل انتصارُا ثمينًا على حساب 

اتحاد جباليا بهدف دون رد، ليحصد أول ثالث نقاط في جبعته.
وسجل هدف المشتل حسين كنعان بالدقيقة72.

التعادل السلبي يهيمن على قمة 
الخدمات و ديربي خانيونس

العطاء ُيسقط البريج.. 
وتعادل سلبي ببن نماء و »الذئاب«

وكاالت/ االستقالل
أســـفرت قرعة دور الــــ16 لبطولة دوري أبطـــال أوروبا عن 
لقاءات قوية بين األندية المتنافسة، حيث أوقعت القرعة 
التي أقيمت في مقر االتحاد األوروبي »يويفا« بمدينة نيون 
السويسرية ليفربول حامل اللقب في مواجهة مع أتليتكو 

مدريد اإلسباني.
بينمـــا يلتقي برشـــلونة اإلســـباني مع نابولـــي اإليطالي، 
وتشيلسي اإلنجليزي مع بايرن ميونخ األلماني، ويصطدم 
ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة 

)13 لقًبا( بمانشستر سيتي.
ويخـــوض توماس توخيـــل المدير الفني لباريس ســـان 
جيرمـــان، مواجهة صعبة أمام فريقه الســـابق بوروســـيا 

دورتموند.
فيما حملت القرعة مواجهة سهلة نسبًيا بالنسبة لبرشلونة 
حيث يواجـــه نابولي، وكذلك الحال بالنســـبة ليوفنتوس 

الذي يلتقي ليون.
وفـــي مباراتين متكافئتين يلعب فالنســـيا مـــع أتاالنتا، 

وتوتنهام مع اليبزيج.
جدير بالذكر أن مباريات الذهاب ستقام على مالعب أندية 
الوصافة أحد أيـــام 18، 19/ 25، 26 فبراير، فيما ســـتقام 
مباراة اإلياب على مالعـــب أندية التصنيف األول أحد أيام 

10، 11/ 17، 18 من شهر مارس المقبل.
هذا وحملت قرعـــة دور الـ32 من الدوري األوروبي، مواجهة 
ســـهلة إلنتر ميالن، كما جاءت متوازنة بالنســـبة آلرسنال 

ومانشستر يونايتد.
ويواجـــه إنتر ميالن نظيره لودوجوريتـــس البلغاري، فيما 
يلعب آرســـنال أمام أولمبياكوس اليوناني، ومانشســـتر 

يونايتد مع كلوب بروج البلجيكي.
ويلتقي إشبيلية صاحب الرقم القياسي في التتويج بهذه 
البطولـــة )5 ألقاب( كلوج الرومانـــي، كما يصطدم أياكس 

أمستردام بخيتافي اإلسباني.
وفي مواجهات متكافئة يلعب وولفرهامبتون مع إسبانيول، 
بايـــر ليفركوزن مع بورتو، روما مع جنت، فرانكفورت مع ريد 

بول سالزبورج، شاختار مع بنفيكا.

دوري أبطال أوروبا: مواجهتان 
ناريتان لريال مدريد وليفربول

االستقالل/ وكاالت:
أبدى تشافي هيرنانديز، نجم 
المعتزل،  اإلســـباني  برشلونة 
المديـــر الفني الحالـــي لنادي 
الســـد القطري، ثقته في قدرة 
العبيه على تحقيق الفوز أمام 
الترجي التونســـي في المباراة 
الثالثاء  اليوم  تجمعهما  التي 
بمبـــاراة تحديد صاحب المركز 
الخامس ببطولـــة كأس العالم 
لألندية المقامة حاليًا في قطر.

وقال تشـــافي، في تصريحات 
للموقع الرســـمي لنادي السد: 
»ســـعيد بما قدمه الفريق من 

أداء وشـــخصية في بطولة كأس 
العالم لألندية، ولكننا ليســـوا سعداء بالنتائج، خاصة في 

مباراة مونتيري وكنا نتوقع الوصول لألشواط اإلضافية«.
وأضاف المدير الفني لنادي السد: »في المباراة األولى أمام 
هينيجن قدمنا مباراة كبيرة وحققنا الفوز، وأنا سعيد بهذه 
المشـــاركة وكنا نرغب الذهاب بعيدا، وفي المباراة الثانية 
مونتيري وصل لنصف النهائي وهو يســـتحق ذلك، وأنا 
فخـــور بما قدمه العبو الســـد، ولم يحالفنـــا الحظ وارتكبنا 
أخطاء وكان ينقصنا شـــيء ما في إنهـــاء الهجمات، وكنا 

قريبين جدا بالوصول لنصف النهائي«.
وعن مباراة الترجي التونسي المقبلة قال تشافي: »الترجي 
لديـــه العبون مميزون ومحاربون، باإلضافة لخط دفاع مميز 
ومدرب جيـــد جدا ورائع وهم أبطـــال أفريقيا وهذا يعني 
الكثير، ونحن على أتم استعداد للمباراة، وقادرون على عبور 
الترجي وحصد المركز الخامس، لدينا فريق مليء بالالعبين 
الشباب ونستطيع البناء على ذلك، وكنا نستطيع تقديم 

االفضـــل ويجب علينـــا العمل 
معهـــم لالســـتفادة بالشـــكل 

األمثل«.
وتابع تشـــافي: »نعـــم ارتكبنا 
أخطـــاء كبيـــرة أمـــام مونتيري 
ولكننـــا نافســـنا بشـــكل جيد 
وهذا جزء من كرة القدم، ودائما 
أتحدث مـــع الالعبين عن ثقتي 
الكبيرة فيهم وفي الحياة يجب 
مواصلة العمل بغض النظر عما 

تحقق«.
تصريحاته  تشـــافي  وواصـــل 
قائـــاًل: »راض تمامـــًا عـــن أداء 
الالعبيـــن ولكـــن لســـت راضيا 
عـــن النتائج ويجـــب أن أطالبهم 
باألفضـــل والفوز بكل البطوالت التي نشـــارك فيها وهذا 

ليس باألمر السهل«.
وعن طموحاته بتدريب فريق برشلونة في المستقبل، قال 
تشافي: »أحد أحالمي هو تدريب برشلونة وتحدثت بذلك 
في العديد من المؤتمرات وأنا اآلن رجل سعيد في المكان 
الذي أتواجد فيه، وأريد أن أطور من الكرة القطرية وأن أطور 
من نفسي، وحققت لقبا واحدا مع السد وأسعى للمزيد من 

األلقاب، وسعيد أنى أسير في الطريق الصحيح«.
وعـــن صعوبـــة التحول من العب لمدرب، أشـــار تشـــافي 
إلـــى أن التحول من العب إلى مدرب ليس باألمر الســـهل، 
وأضاف: »أشـــعر بالمسئولية أكثر كمدرب وذلك في حالة 
الفوز والخسارة، ودائما هناك انتقادات كثيرة من اإلعالم 
وكيفيـــة التعامل مع الجميع من مســـاعدين وجهاز طبي 
وإداري والعبين وأحاول االستماع، ومن األفضل أن أظل العبًا 

ولكن اآلن األمر مختلف تمامًا«.

تشافي: أحلم بتدريب برشلونة 
والسد قادر على تخطي الترجي
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رام الله/ االستقالل:
قرر مجلس الوزراء خالل جلســـته األســـبوعية، االثنين، 
اعتمـــاد إغـــالق 120 برنامـــج تعليمـــي لم تعـــد تلبي 
احتياجات ســـوق العمل، واعتمـــاد 60 برنامجًا تكامليًا 
وتقنيًا ودراســـات عليا جديدة بما يتناسب مع متطلبات 

سوق العمل وتعزيز البحث العلمي.
ووجه رئيس الوزراء محمد اشـــتية التحية إلى الدول الـ 
170 فـــي الجمعية العامة لألمـــم المتحدة التي صوتت 
لصالح إعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين »االونروا«.

كما اعتبر رئيس الـــوزراء، التصويت الذي جاء باألغلبية 
الســـاحقة انتصارا لقيم الحق والعدل والحرية، ولجميع 
قـــرارات الشـــرعية الدولية التـــي تحـــاول إدارة ترمب 

االلتفاف عليها.
وأدان رئيس الوزراء اقتحامات المســـتوطنين للمسجد 
األقصـــى المبارك، واالعتـــداءات اإلرهابية اليومية التي 
يرتكبونها ضد المواطنين فـــي المدن والقرى والبلدات 

في جميع األراضي الفلسطينية.
وأكد رئيس الـــوزراء جاهزية الحكومة إلجراء االنتخابات 

بعد أن أعلنت جميع الفصائل موافقتها عليها.

وخالل الجلســـة، اســـتمع المجلس إلـــى تقرير مفصل 
قدمه وزير التعليم العالي حـــول واقع وظروف التعليم 
العالي في فلسطين، والذي تضمن إغالق هيئة االعتماد 
والجودة 120 برنامجـــًا تعليميًا لم تعد تلبي احتياجات 
ســـوق العمـــل، واعتمـــاد 60 برنامجًا تكامليـــًا وتقنيًا 
ودراسات عليا جديدة. واستمع المجلس إلى تقرير قدمه 
وزيـــر االقتصاد الوطني حول ظروف صناعة األعالف في 
فلســـطين. ودعا المستثمرين إلى ضرورة االستثمار في 
هذا القطاع المهم، لســـد النقص الكبيـــر الذي تعانيه 

السوق المحلية من هذه المادة الحيوية.

الحكومة تقرر إغالق 120 برنامجًا تعليميًا في الجامعات

ويبـــدأ هذا العيـــد اعتباًرا مـــن يوم األحد 
المقبـــل الموافق 22/12، ويســـتمر حتى 
تبـــدأ  وخاللـــه   ،  30/12 االثنيـــن  يـــوم 
الجماعـــات اليهودية المتطرفـــة الداعية 
إلقامة "المعبد" مكان األقصى، بالنشـــرات 
المّحرضـــة علـــى إقامة أي شـــعائر داخل 

األقصى احتفاًء بـ"الحانوكاة".
ويعـــد "هـــذا العيـــد بحســـب المـــوروث 
اليهودي من أكثر األعياد ارتباًطا بالهيكل 
المزعـــوم، لذلـــك فهـــو من أكثـــر األعياد 
والمواســـم اليهودية ربًطـــا باألقصى من 
التوراتية، فاألعياد  والرواية  القصة  ناحية 
بالهيكل  ترتبـــط  الســـابقة جميعهـــا ال 

المزعوم حدًثا أو مكاًنا بشكل مباشر".

وفـــي ســـياق االســـتعدادات لالحتفـــال 
بالعيد، أعلنت ما تســـمى منظمة "شـــباب 
هار إيـــل" الطالبيـــة نيتها تنفيـــذ أكبر 
اقتحام لألقصى خالل يوم الثالثاء الموافق 

.24/12
وسيقتحم شباب هذه المنظمة اليهودية 
المســـجد األقصى في الفترة الواقعة بين 
الســـاعة الثامنة والتاسعة من صباح اليوم 
نفسه وبأعداد كبيرة، وسيرتدون زًيا موحًدا 
يحمل عبارات وشعارات "الهيكل الثالث".

كما أعلنت جماعة "طـــالب ألجل الهيكل" 
و"منظمة إم ترتســـو" المتطرفة عن تنفيذ 
اقتحـــام لألقصـــى بقيـــادة كبيـــر مزوري 
التاريخ المتطرف "موردخاي كيدر"، وذلك 

يوم االثنين الموافق 23/12.
وبحســـب دعـــوات الجماعـــات المتطرفة؛ 
سيشـــارك في هذا االقتحام أعداد كبيرة 
العبرية، وســـيتخلله  الجامعات  من طالب 

محاضرة تهويدية مسجلة.
وفـــي الســـياق، ســـيتم تنظيم مســـيرة 
الهيـــكل"  أمنـــاء  لـ"منظمـــة  تهويديـــة 
المتطرفـــة يوم اإلثنيـــن المقبل في تمام 
الساعة التاسعة والنصف صباًحا للمطالبة 

بهدم األقصى وبناء "الهيكل" المزعوم.
وسيســـعى المتطرفـــون المقتحمون إلى 
إدخال الشمعدان للمسجد األقصى، حيث 
يخططون إلشـــعاله عند باب األسباط في 

ساحة الغزالي بالقدس المحتلة.

كما ســــيوضع عند حائط البراق خالل األيام 
القليلــــة القادمــــة أكبــــر شــــمعدان احتفاًء 
بالعيد اليهودي، وســــيتم إشــــعاله في كل 
ليلــــة أيًضــــا. وفي ســــياق متصــــل، اقتحم 
عشــــرات المســــتوطنين المتطرفين صباح 
أمس المســــجد األقصى من بــــاب المغاربة 
بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة. 
وبحســــب دائــــرة األوقــــاف اإلســــالمية في 
القدس المحتلة، فإن 75 مســــتوطًنا بينهم 
30 طالًبا يهودًيا اقتحموا المسجد األقصى 
خــــالل الفتــــرة الصباحية، ونظمــــوا جوالت 

استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.
وأوضحـــت أن 15 موظًفـــا مـــن حكومـــة 
االحتـــالل بلباس مدنـــي اقتحمـــوا أيًضا 

المسجد، وتجولوا في ساحاته.
ويشهد المسجد األقصى يومًيا )عدا يومي 
وانتهاكات  اقتحامات  والســـبت(  الجمعة 
من المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، 
في وقت تمنع فيه شرطة االحتالل دخول 

عشرات الرجال والنساء إلى المسجد.
وتتزايـــد وتيرة اقتحامـــات األقصى خالل 
أداء  اليهوديـــة، والتـــي يتخللها  األعياد 
طقـــوس وصلـــوات دينيـــة تلمودية في 
باحاتـــه وعند أبوابه، باإلضافـــة إلى أعمال 
اســـتفزازية بحـــق المصليـــن وتضييـــق 
الخنـــاق عليهـــم، وإبعـــاد بعضهـــم عن 
المســـجد إلتاحـــة المجال للمســـتوطنين 

لتنفيذ اقتحاماتهم دون قيود.

غزة/ االستقالل:
 اختتمـــت كليـــة اإلعـــالم 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
أمس  فلســـطين  بجامعـــة 
أعمـــال مؤتمرهـــا الدولـــي 
بعنوان:  جـــاء  الـــذي  الرابع 
االســـتقصائية  الصحافـــة 
الواقع وتحديات المستقبل، 
ونظم على مدار يومين تحت 
رعاية أ.د سالم صباح رئيس 
وجـــرى خاللهما  الجامعـــة، 
مناقشة ما يزيد عن ثالثين 
لباحثين  بحثية  وورقة  بحثًا 
مـــن فلســـطين واإلمـــارات 
والجزائر والسودان والمغرب 

وماليزيا.
  وكانت فعاليات اليوم الثاني 

للمؤتمر قد بدأت بالجلسة الثالثة التي 
ترأســـتها د. رابعة الدريملي أســـتاذة 
اإلعالم وتخللها استعراض ست أوراق 
بحثيـــة لباحثيـــن محلييـــن وعرب ثم 
تالها تعقيب للدكتور حاتم العسولي 
رئيس قســـم اإلعالم بجامعة غزة، فيما 
ترأس الجلسة الرابعة د.أحمد الشقاقي 
رئيس مجلـــس إدارة شـــبكة القدس 
اإلعالميـــة وتخللها أيًضا اســـتعراض 
عليهـــا  عقـــب  بحثيـــة  أوراق  ســـتة 
الصحفي واألكاديمـــي د. خالد راضي، 
وترأس الجلســـة الخامسة د.عدنان أبو 
عامر عميد كلية اآلداب ورئيس قســـم 
بجامعة  واإلعـــالم  السياســـية  العلوم 
األمة وتم استعراض ست أوراق بحثية 
، وفي الجلســـة الختامية للمؤتمر التي 
ترأســـها د. عمرو أبو جبر رئيس قسم 
اإلعـــالم واالتصال بجامعة فلســـطين 
وتم خاللها قراءة النتائج والتوصيات، 

وتكريم المشاركين ولجان المؤتمر

 وقـــد خـــرج المؤتمـــر بمجموعـــة من 
التوصيات أهمها ضـــرورة توفير بيئة 
مالئمـــة للعمل الصحفي على أســـس 
قانونية وتشريعية وأخالقية، كما دعا 
الفلســـطينية  الفضائيات  المؤتمرون 
التركيـــز على ممارســـة الصحافة  إلى 
االســـتقصائية وتشـــجيعها من أجل 
خدمة المجتمع وكشف الفساد المالي 
واالداري واالنحرافـــات، وبفتـــح قســـم 
خـــاص للتحقيقـــات االســـتقصائية، 
برســـالة  الفضائيـــات  ادارة  ووعـــي 
الصحافـــة االســـتقصائية إضافة إلى 
التنـــوع فـــي القضايا التـــي يتناولها 

التحقيق االستقصائي .
  كمـــا أكد المؤتمر علـــى ضرورة وجود 
تمـــول  داعمـــة  نزيهـــة  مؤسســـات 
الصحافـــة االســـتقصائية، وأن يدرك 
االســـتقصائية  للصحافة  القرار  صانع 
دورهـــا في كشـــف الفســـاد وحماية 
واالهتمام  وتشجيعه  ودعمه  المجتمع 
به في إطار تبـــادل المعارف والخبرات 

مـــع دول الجوار 
الريادية  االســـتقصائية  والمؤسسات 
في الوطن العربي عبر التشبيك معها.

 كمـــا أوصـــى المؤتمر أيًضـــا بضرورة 
للصحفييـــن  الحريـــات  إتاحـــة 
عملهـــم  إلتمـــام  االســـتقصائيين 
بمرونة عالية، وســـن قانون ينظم حق 
الحصول علـــى المعلومة من أجل دعم 
الصحافة االســـتقصائية، وعدم تجاوز 
الصحفيين االستقصائيين ألخالقيات 
العمـــل الصحفـــي عند تنـــاول بعض 
القضايا الحساســـة، وضـــرورة التحلى 
بالموضوعيـــة فـــي نقـــل المعلومات 

ومناقشة القضايا .
  وفـــي ســـياق آخـــر أكـــد المؤتمـــر 
الصحفييـــن  حمايـــة  ضـــرورة  علـــى 
االســـتقصائيين وتشـــجيعهم، بمـــا 
يشـــكل عمـــاًل متكاماًل مـــع الحكومة 
والمؤسســـات والجمعيـــات مـــن أجل 
مجتمع متماســـك يخلو من الفســـاد، 
االســـتقصائية  الصحافـــة  وترســـيخ 

في كليات وأقســـام اإلعـــالم وتأهيل 
الطلبـــة من خـــالل التدريـــب العملي 
وخـــوض التجربـــة الميدانيـــة بالعمل 
الخريجيـــن  وتدريـــب  االســـتقصائي 
الجامعـــات  فـــي  اإلعـــالم  وطـــالب 
الفلســـطينية على الجانب العملي في 
التحقيقات االســـتقصائية، ووضعهم 
فـــي طبيعـــة العمل داخل فلســـطين 
من ناحية األفـــكار والمقترحات وطرق 

صياغة الفرضيات.
  ومـــن بين التوصيات التـــي خرج بها 
المؤتمر أيًضا، إجراء دراسات تطبيقية 
عـــن دور الصحافة االســـتقصائية في 
إدارة األزمـــات بـــكل أنواعهـــا، وإجراء 
دراســـات مقارنـــة لتعامـــل الصحافة 

االستقصائية ببلدان متقدمة.
  كمـــا أوصـــى المؤتمـــر بتفعيل دور 
الصحفيـــة  واالتحـــادات  النقابـــات 
الصحفيين  لمســـاعدة  الفلســـطينية 
علـــى تجـــاوز مشـــكالتهم وتقديـــم 
االســـتقصائيات  للصحافيات  الدعـــم 

إنجـــاز  فـــي  يســـهم  بمـــا 
المهـــام بالمؤسســـات ورفع 
األداء لديهـــم، وأيًضـــا عقد 
دورات تدريبيـــة متخصصة 
إنتـــاج األفالم  في مجـــاالت 
االستقصائية كافة، وتفعيل 
التدريـــب فـــي مؤسســـات 
الســـينمائي  اإلنتـــاج 
بمـــا يحقق  والتليفزيونـــي، 
أكبر قدر من االســـتفادة من 
التقنيات الحديثة ، ومن بين 
التوصيـــات التي خـــرج بها 
المؤتمر أيًضا ضرورة تثقيف 
االستقصائيين  الصحفيين 
المرتبطـــة  حـــول القضايـــا 
القانونيـــة  بالمعاييـــر 
الصحفيـــة  للتحقيقـــات 
التدريبية والمعرفية،  بكافـــة األدوات 
المتخصصة  المؤسســـات  خـــالل  من 
القانونية  الثقافة  وإعداد دليل حـــول 
يركز  االســـتقصائيين،  للصحفييـــن 
على المحاكاة العملية وأمثلة من واقع 
التجربة إلعالميين وإعالميات ويشارك 
بإعـــداده خبراء قانونيين ومؤسســـات 
تدريبات  فـــي  متخصصـــة  إعالميـــة 
باإلضافة  االســـتقصائية  التحقيقات 
واالســـتقصائيين  الصحافيين  لنقابة 

أنفسهم.
الصحافـــة  مؤتمـــر  أن  يذكـــر    
االســـتقصائية هـــو المؤتمـــر الرابـــع 
لكلية اإلعـــالم وتكنولوجيا المعلومات 
حيـــث اختـــص المؤتمـــر األول بالفن 
الرواد في المســـرح والسينما  وتكريم 
الفلســـطينية، بينما اختـــص المؤتمر 
الفلســـطيني،  اإلذاعي  بالفـــن  الثاني 
فيما اهتم الثالث بالمســـرح والسينما 

في فلسطين وآفاق المستقبل. 

جامعة فلسطين تختتم أعمال مؤتمرها الدولي الرابع حول الصحافة االستقصائية

رام الله/ االستقالل:
قررت الحكومة، مســـاء االثنين، اعتبار يـــوم األربعاء 25--12-

2019 عطلة رســـمية لمناســـبة عيد الميالد المجيد بحســـب 
التقويم الغربي، وفق التقويم الشـــرقي يوم الثالثاء الموافق 

.2020/1/7
كما أكدت أن األربعاء 1-1-2020 عطلة لمناســـبة رأس السنة 

الميالدية.

الحكومة تقر عطلة عيد 
الميالد ورأس السنة

دعوات وا�ستعدادات ..
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مز�رعون يقطفون �لزهرة)�لقرنبيط( بقرية �لنويعمة يف مدينة �أريحا   )وفا ( 

دانكيلد/ االستقالل:
فوجئ ســـكان دانكيلد األســـترالية، بالعشـــرات من حيوان الكنغر وقد قتلت 
بطريقة وحشـــية، إذ تعرضت لطلقات نارية، وقطع رؤوسها وأطرافها، مما أثار 

الذعر ودفع السكان للمطالبة بالعثور على »السفاح«.
وعثر الســـكان على نحو 40 كنغرًا قتلت في ليلتي 21 نوفمبر و3 ديسمبر، دون 

أن يتمكنوا من تحديد المهاجم.
وذكرت صحيفة »هيرالد صن« أنه بالرغم من أن الســـلطات األســـترالية أجازت 
قتل الكنغر، فإن الطريقة البشعة التي قتلت بها هذه الحيوانات مؤخرا، تخالف 

القوانين.
وذكرت مؤسسة »Animals Australia« غير الربحية، إن ما بين 40 إلى 60 ألف 
كنغر ُيقتل ســـنويا، الفتة إلى أن هذا الرقم وصل إلى 3 أضعافه بعد أن أجازت 

والية فكتوريا قتل الكنغر.
ويرى هـــذا القانون أنه من الضروري تقليل أعداد حيوانات لكنغر، كونها 
تلتهـــم المحاصيـــل الزراعية للمزارعين، وتشـــكل خطرا على ســـائقي 
السيارات، وقد تعيش في مناطق قريبة من المدارس، مما قد يشكل خطرا 

على األطفال.
وذكرت مؤسسة »المجتمع األسترالي للكنغر«، أن صيادي الكنغر يحصلون على 

10 دوالرات أسترالية مقابل لحمه، و10 أخرى مقابل الجلد.
وباإلضافـــة إلى ذلك، فإنه يتم صيد الكنغر أيضا ألغراض تجارية عبر 6 واليات 

أسترالية. 

مذبحــة ضــد الكنغــر.. 
والسفــاح طليــق

فلوريدا/ االستقالل:
قال مسؤولون في والية فلوريدا األميركية إن الرجل 
الذي عثروا على جثته وقد عقرها تمســـاح جزئيا في 
يونيو الماضي لقي مصرعه في الحقيقة بسبب جرعة 

زائدة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.
ووفقـــا لتقريـــر الطـــب العدلي لخبير طبي بوســـط 
فلوريدا، فإن جســـد مايكل غلين فورد الثاني كان به 

ميثامفيتامين وقت وفاته، وهذا كان سبب الوفاة.
وعثـــر على جثة الرجل البالغ مـــن العمر 45 عاما في 
قناة ضمن ملكية خاصـــة بمقاطعة بولك في يونيو 

الماضي.
وحاصـــرت هيئة الحياة البرية والمصائد في فلوريدا 
التمساح وقتلته للقيام بتشـــريحه، لتجد يد وقدم 

فورد داخل معدته.
وفـــي تقريره، المؤرخ 27 نوفمبر، كتب الخبير الطبي، 
ستيفن نيلسون، أن إصابات فورد وما تعرض له من 
أشكال بتر ألعضائه افتقرت إلى »ما يكفي من نزيف 
مصاحب يشـــير إلى أنها وقعت بينما كان على قيد 

الحياة«.

االستقالل/ وكاالت:
 تمكن فريق علمي من جامعة »تشالمرز« 
للتكنولوجيــــا فــــي مدينــــة غوتنبــــرغ 
السويدية من ابتكار سائل خاص يمكنه 
امتصاص طاقة الشــــمس وتخزينها 18 

عامًا كوقود حراري.
ويعمل الســــائل كبطاريــــة قابلة إلعادة 
الشــــحن، لكن بدال مــــن الكهرباء، تدخل 
أشــــعة الشــــمس وتخرج كحــــرارة عند 

الحاجة.
ويعتمد االبتكار على أجزاء داخل السائل 
يمكنهــــا امتصاص الطاقــــة تتكون من 

الكربــــون والهيدروجيــــن والنيتروجين، 
وتكون المادة ســــائلة فــــي درجة حرارة 
الغرفة وتمتص طاقة الشمس وتخزنها، 
ليتم إطالقها الحقا عند الحاجة إليها من 
خالل جهــــاز خاص، خالل فترة زمنية قد 

تمتد إلى 18 عاما، بحسب »سي إن إن«.
وأنفــــق فريــــق البحث، بقيادة األســــتاذ 
كاســــبر موث بولســــن، ما يقرب من 10 
أعوام من البحث وبتكلفة تقدر بمليوني 
يورو فــــي تطوير وحــــدة تخزين الطاقة 

الشمسية الكيميائية الجديدة.
وطور الباحثون االبتكار وأصبح قادرا على 

تخزين الطاقة لمدة تزيد عن عمر بطارية 
»ليثيوم أيون« التي تخزن بفترة تقارب 
من  5-10 ســــنوات فقط، حيث استخدم 
الباحثون أنبوبا زجاجيا يمكن وضعه على 
النافذه أو في سيارة، ليقوم بجمع الطاقة 
وإطالقها الحقــــا، مما يخفف من نفقات 

تدفئة المنازل أو المركبات.
ويركز الباحثون حاليا على استخدام هذه 
الطريقة لتوليد الكهرباء، والتي يعتقد 
أنهــــا ســــتكون متاحة قريبــــا بعد رصد 
ميزانية بحثية تقدر بـــــ 5 ماليين يورو، 

. »tekniikkatalous.fi« بحسب

دبي/ االستقالل:
تحّول أب إماراتي إلى قدوة على تويتر بعد نشــــره تغريدة يتحدث خاللها عن زواج ابنته بأســــلوب قصصي، 
راويًا الحديث الذي دار بينه وبين عريس ابنته حول تكاليف الزفاف التي سيغطيها العريس من قرض بنكي. 
وخالل 24 ساعة من نشر التغريدة حصدت أكثر من 35 ألف إعجاب و16 ألف ريتويت و6 آالف تعليق أعرب 
خاللها المغردون عن تقديرهم لهذا الموقف األبوي الذي غّلب سعادة ابنته الحقيقية على المظاهر البازخة 
المنتشرة في المجتمعات العربية عمومًا والمجتمعات الخليجية خصوصًا. وكانت أغلب التعليقات تجمع على 
أن األب تصرف بروح تعاليم اإلسالم التي تدعو إلى التيسير في حفالت الزفاف وتنبذ مظاهر اإلسراف منهم 
إحدى المغردات التي قالت: "من ســــن في اإلســــالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده". وفيما 
نّصب المغردون األب اإلمارتي قدوة لآلخرين، اعتبر مغّرد أن "الموضوع مو صعب وال مســــتحيل كل أب يقدر 

يكون سباقا للخير" فيما تمّنى الكثير من الشباب أن يرزقوا بوالد عروسة بأخالق هذا األب اإلماراتي.

أب إماراتي: أريد البنتي 
عريسًا دون قروض

سائل يحفظ طاقة الشمس ويخزنها 18 عامًا كوقود

االستقالل/ وكاالت:
تســـعى شـــركة المياه الغازية العالمية "بيبسي" 
للدخول في ســـوق جديدة، وذلك بطرح مشـــروب 

جديد لها ممزوج بالقهوة.
وتخطط الشـــركة األمريكية لطرح "بيبسي كافيه"، 
والذي يحتوي على ضعف كمية الكافيين المتوافرة 
في مشروب الكوال التقليدي، وستتوافر بنكهتين، 

وهي العادية والفانيليا، بحسب موقع "فورشن".
وتسعى "بيبسي" من خالل مشروبها الجديد لتعزيز 

مبيعات مشـــروبات الصودا الراكـــدة لديها، وذلك 
في الوقت الذي يبحث فيه جمهور المســـتهلكين 
عن مشـــروبات تزيد من طاقتهم ونشـــاطهم في 

منتصف اليوم.
وسيتم طرح المنتج الجديد في شهر نيسان 2020.

وهذه بالـــكاد هي المـــرة األولى، التـــي يتم فيها 
دمج مشـــروب الكوال الغازي مـــع جرعة إضافية من 

الكافيين.
يشار إلى أن شركات المياه الغازية العالمية، تسعى 

القتحام أســـواق جديدة، من أجل زيادة مبيعاتها، 
والبقاء في المنافســـة، إذ أعلنت شركة "كوكاكوال" 
في آب 2018، أنها توصلت إلى اتفاق نهائي لشراء 
سلســـلة محالت القهوة العالمية "كوســـتا"، التي 

تأسست في لندن منذ عام 1971.
وستمنح هذه الصفقة، شـــركة "كوكاكوال" منصة 
قوية للقهوة، عبر أجزاء من أوروبا وآســـيا والمحيط 
الهادئ والشـــرق األوســـط وأفريقيا، مـــع إمكانية 

التوسع لمناطق أخرى في العالم.

الجزائر/ االستقالل:
 تبادلت مواقع التواصــــل االجتماعي مقطع فيديو 
يظهــــر جزائرية تطلب الطالق من زوجها ألنه توّجه 
إلــــى مكتــــب االقتــــراع للتصويت فــــي االنتخابات 

الرئاسية التي جرت الخميس الماضي. 
وخالل بث مباشــــر، تم تداوله على نطاق واسع خالل 
الســــاعات األخيرة، قالت الزوجة صوفيا إن زواجهما 
الذي استمر 16 ســــنة قد ذهب هباًء نتيجة إقدام 

زوجها على التصويت.

ووصفت صوفيا، في البث الذي ظهرت فيه وخلفها 
علما الجزائر وفلسطين، خطوة زوجها  بأنها »خيانة« 

للحراك والشعب الجزائري، ووصفته بأنه »خّواف«.
وطالبت المرأة زوجها بأن يظهر فورًا وعلى الهواء من 

أجل أن يرمي عليها يمين الطالق ثالثًا.
وفي خطوة رمزية، حملت السيدة ورقة وكتبت فيها 
أنها صــــارت في عداد المطلقات، مهددًة إياه بطلب 

الخلع إن هو رفض تطليقها.
وأعلنت الســــلطة الوطنية لالنتخابــــات في الجزائر، 

الجمعة، فوز المرشــــح عبد المجيد تبون بانتخابات 
الرئاسة، التي جرت الخميس، بنسبة تصويت %58، 
بمجموع أصوات بلــــغ أربعة ماليين و945 ألفًا و116 

صوتًا، ليصبح سادس رئيس منتخب للجمهورية.
وقاطــــع الحــــراك الشــــعبي االنتخابات الرئاســــية، 
احتجاجًا على مــــا يعتبره المتظاهــــرون تدخاًل من 
قبل الجيش والمؤسســــة العســــكرية لفرض مسار 
انتخابي، من دون تحقيق مطالب رحيل رموز النظام 

السابق.

قريبــًا.. طــرح بيبســي القهــوة

جزائرية تطلب الطالق ألن زوجها شارك باالنتخابات

ظنوا أن تمساحًا 
قتله.. فاكتشفوا 
»السبب الصادم«


