
القدس المحتلة/ االستقالل:
س���محت الرقابة اإلس���رائيلية األربعاء، بنش���ر تفاصيل خلية »العبوة« التابعة للجبهة 

الش���عبية في رام الله، في محاولة للتغطية عل���ى الصدى اإلعالمي الذي 
حظي به فيلم القسام »سراب« الذي بثته قناة الميادين. وخلية »العبوة«، 
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غزة/ االستقالل:
وّق���ع رئيس اللجنة القطري���ة إلعادة إعمار غزة الس���فير محمد 
العمادي، مس���اء أمس اتفاقية البدء في أعمال تنفيذ مش���روع 
إنش���اء وتجهيز مركز نوره راش���د الكعبي لغس���يل الكلى في 
محافظة شمال قطاع غزة. ووفق ما ورد عبر موقع اللجنة القطرية، 
فقد أقيمت مراس���م توقي���ع االتفاقية بين الس���فير العمادي 
وش���ركة األهرام الذهبية للتجارة العام���ة والمقاوالت، في مقر 

إقامة السفير القطري بغزة، إيذانا ببدء أعمال تنفيذ المشروع.
ومن المقرر أن تنفذ أعمال المش���روع بإش���راف مباشر من قبل 
وزارة الصحة الفلس���طينية، قرب مقر المستشفى االندونيسي 
في ش���مال القط���اع، بتكلفة إجمالي���ة تبل���غ 1.2 مليون دوالر 
أمريكي. كما أنه من المقرر أن يتم تخصيص مبلغ حوالي نصف 
مليون دوالر لتجهيز المبنى بالمعدات واألجهزة الطبية الخاصة 

بمرضى غسيل الكلى في محافظة شمال قطاع غزة.

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع 
إنشاء مركز لغسيل الكلى شمال غزة

إغالق تخصصات جامعية واستحداث أخرى 
جديدة.. محاوالت حكومية للحد من تفشي البطالة

غزة / سماح المبحوح 
القرار الوزاري بإغالق العشرات من التخصصات والبرامج الجامعية واستحداث 

أخرى، يفتح باب التس���اؤالت على مصراعيه حول مصير الطلبة 
الذي���ن يدرس���ون حاليا ف���ي التخصصات التي ت���م اتخاذ قرار 

رام الله/ االستقالل:
اعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »االونروا« ان 
العجز المالي للعام 2019 انخفض م���ن 167 مليون دوالر الى 90 

العجز المالي لوكالة )أونروا( 
يتراجع إلى 90 مليون دوالر

الكونجرس األمريكي يوافق على 
تحويل 150 مليون دوالر للسلطة

واشنطن/ االستقالل:
ذك���رت صحيف���ة هآرتس اإلس���رائيلية يوم أم���س ان الكونجرس 
األمريكي وافق على تحويل مبلغ 150 مليون دوالر للسلطة الوطنية 

أنفاق ومقابر يهودية.. حرب »إسرائيلية« 
متسارعة لتهويد القدس واألقصى

غزة / محمد أبو هويدي:
على مدار الساعة، تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي ممارساتها وإجراءاتها 

العدواني���ة للنيل من عروبة وإس���المية مدينة القدس المحتلة، 
وصوال إلى تهويدها بش���كل كامل. وفي أحدث تلك اإلجراءات، 

غزة/ االستقالل:
قالت حركة »حماس« يوم أمس إن »مواقف وسلوك حركة فتح ورئيس السلطة 

محم���ود عباس ف���ي التعاطي م���ع موضوع االنتخابات س���لبية 
ومخيبة لآلمال«. وأضاف المتحدث باس���م الحركة فوزي برهوم 

»حماس«: »فتح« تتعاطى 
بسلبية مع موضوع االنتخابات

»بتسيلم«: االحتالل يمارس سياسة »اليد الخفيفة 
على الزناد« الستهداف األطفال الفلسطينيين 

محكمة »إسرائيلية« ترفض التماس المعتقلة اإلدارية شروق البدن

القدس المحتلة / االستقالل:
أكد مركز المعلومات اإلس���رائيلي لحقوق اإلنس���ان في األراضي المحتّلة )بتسيلم( 

اإلس���رائيلي لألطف���ال  االحت���الل  اس���تهداف جن���ود  اس���تمرار 
الفلسطينيين. واستشهد المركز بتحقيق ميداني له، يثبت أن جنود 

محافظات/ االستقالل:
شّنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، األربعاء، حملة 
اعتقاالت واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية 
والقدس المحتلتْين، طالت 22 مواطًنا، عقب دهم 

منازلهم وتفتيشها؛ قبل أن تقوم بنقلهم لجهات 
لمراكز التحقيق. وقال جي���ش االحتالل في بيانه 
لوس���ائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا 13 فلسطينيا 
بالضف���ة الغربية، جرى تحويله���م للتحقيق لدى 

األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة 
ش���عبية وحيازة أسلحة ووس���ائل قتالية. وأفادت 

مصادر فلس���طينية بأن ق���وة كبيرة 
من جيش االحت���الل اقتحمت مخيم 

عشرات المستوطنين »يدنسون« األقصى
االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة بالضفة 
والقدس ويعتدي على المزارعين بغزة واألغوار

»الشاباك« يكشف تفاصيل 
خلية »العبوة« برام الله

رام الله/ االستقالل:
تعق���د محكمة االس���تئنافات العس���كرية لالحتالل 
اإلسرائيلي في »عوفر« اليوم الخميس جلسة لألسير 
أحمد زه���ران، المضرب عن الطعام من���ذ )88( يوما، 

للنظر في االستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله 
اإلداري ومدته أربعة ش���هور. وقال نادي األس���ير في 

بيان صحف���ي ، يوم أمس، إن األس���ير 
زهران يواج���ه ظروًفا صحيًة صعبًة في 

االحتالل يعقد  اليوم جلسة استئناف لألسير المضرب أحمد زهران

مؤتمر بغزة يوصي بتفعيل المقاومة
 في القدس المحتلة ودعم صمود أهلها

خالد: االن�شغال 
باالنتخابات ال 

يعني اإدارة الظهر 
لقرارات »الوطني 

واملركزي«

) APA images  (    م�صتوطنون خالل اقتحامهم باحات امل�صجد الأق�صى
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الخليل/ االستقالل:
قررت محكمة عسكرية إسرائيلية تحويل النائب في المجلس التشريعي 
عمر القواسمي والقيادي في حركة حماس مازن جمال النتشة إلى االعتقال 

اإلداري.
وأفادت مصادر محلية، بأن محكمة عوفر أصدرت أمر اعتقال إداري بحق األسير 

القواسمي من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، لمدة 4 شهور.
والقواسمي هو أحد مبعدي مرج الزهور، وأمضى 9 سنوات في سجون االحتالل 

وأعيد اعتقاله قبل أسبوع مع عدد من قيادات حمـاس في الخليل.
وأشـــار إلى أن ذات المحكمة أصدرت أمر اعتقال إداري بحق القيادي النتشـــة 

)48عاًما( من مدينة الخليل أيًضا، لمدة 4 شهور.
وكان النتشة أمضي 15 عاًما في سجون االحتالل وأعيد اعتقاله قبل أسبوع.

القدس المحتلة/ االستقالل:
سمحت الرقابة اإلسرائيلية األربعاء، بنشر 
تفاصيل خليـــة »العبوة« التابعة للجبهة 
الشعبية في رام الله، في محاولة للتغطية 
على الصدى اإلعالمي الذي حظي به فيلم 
القسام »سراب« الذي بثته قناة الميادين.

وخلية »العبوة«، هي المسئولة عن تنفيذ 
عملية تفجير عبوة ناسفة قبل عدة أشهر، 
والتي تسببت بقتل مســـتوطنة وإصابة 

آخر بجراح.
وذكـــر جهـــاز المخابـــرات اإلســـرائيلي 
»الشـــاباك« أنه جرى التحقيـــق في إطار 
الخلية مع 50 ناشطًا وقياديًا في الجبهة 
الشـــعبية، وتبين تنفيذ الخلية لعمليات 

إطالق نار أخرى.
ووفقًا للشـــاباك، فالخلية يقودها األسير 
ســـامر عربيـــد ) 44عاما( من ســـكان رام 
اللـــه، وهو مـــن صنع العبـــوة وجند باقي 
أعضائهـــا، وتعرض للتعذيب الشـــديد 
وأدخل المستشفى على إثره وأعيد بعدها 

للتحقيق.
كما ضمت الخلية كاًل من: يزن مغماس من 
سكان قرية كوبر )25 عاما(، واشترك في 
عملية العبوة وعمليات أخرى، قسام شبلي 
من ســـكان كوبر )25 عاما( واشترك أيضا 

في عملية العبوة.
في حين جرى ضبط الكثير من األســـلحة 
بحـــوزة الخلية ومن بينها بنـــادق »م16، 
كالشـــنكوف، جاليـــل، كاربيـــن، عوزي«، 
باإلضافة لعدة مسدســـات وكاتم صوت 
وســـماد لتصنيـــع العبـــوات وصواعـــق 
وذخيرة من كل األنـــواع، وأجهزة اتصال 
العبوات.  لتفجير  وبطاريات  وتلسكوبات 

بحسب الشاباك.
كما بينت التحقيقات أن األسير عربيد هو 

من ضغط على زر التفجيـــر وفجر العبوة 
علـــى عين الماء غربـــي رام الله، بعد رصد 
للمنطقة قبلها بعدة أيام وزرع العبوة في 

المكان.
ويرى المختص في الشأن العبري سعيد 
بشـــارات أن نشـــر هذه المعلومات، جاء 
بعد الفضيحة الكبرى التي طالت سمعة 
وهيبة الشاباك والتي عرضت تفاصيلها 
ضمن فيلم »ســـراب« على قناة الميادين 

مساء الثالثاء.

وذكر أن الفيديو الذي نشـــره الشـــاباك 
يعتبر حالة نادرة لم تتكرر، إال بعد نشـــر 
التفاصيـــل األولـــى لعمليـــة خانيونس 

الفاشلة.
وقال إن الجديد فيما نشـــره الشـــاباك 
والـــذي يغلب التقدير علـــى أنه رد على 
ـــع اعتقاالت 3  »الســـراب«؛ هو أنـــه جمَّ
شـــهور فـــي الضفـــة الغربيـــة ليقول 
لجمهوره إنه قام بإحباط عملية ضخمة، 

وأنه اعتقل 50 فلسطينيا.

اعتقال 50 ناشطًا من »الشعبية«
»الشاباك« يكشف تفاصيل خلية »العبوة« برام الله

رام الله/ االستقالل:
تعقد محكمة االستئنافات العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي في »عوفر« 
اليوم الخميس جلســـة لألســـير أحمد زهران، المضرب عن الطعام منذ 
)88( يوما، للنظر في االستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله اإلداري 

ومدته أربعة شهور.
وقال نادي األســـير في بيان صحفي ، يوم أمس، إن األسير زهران يواجه 
ظروًفا صحيـــًة صعبًة في معتقل »عيادة الرملة«، وكان ُنقل إليها مؤخًرا 
من مستشـــفى »كابالن« اإلسرائيلي. وأكد أن ال حلول جّدية حتى اليوم 

بشأن قضيته، وأن سلطات االحتالل تواصل رفضها االستجابة لمطلبه.
ولفت النادي، إلى أن إضراب األســـير زهـــران الحالي هو الثاني له خالل 
هذا العام، علًما أنه أنهى إضرابه الســـابق، الذي استمر لمدة )39 يوًما(، 
بناًء على وعود، وقبل انتهاء األمر اإلداري السابق، أبلغته إدارة معتقالت 

االحتالل أنه سيتم تجديد اعتقاله اإلداري، وعليه شرع باإلضراب.
ُيشار إلى أن األسير زهران )42 عاًما( من بلدة دير أبو مشعل، أسير سابق 
قضى ما مجموعه في معتقالت االحتالل )15( عاًما، وهو أب ألربعة أبناء.

االحتالل يعقد جلسة استئناف 
لألسير المضرب أحمد زهران

االحتالل يحّول نائبا وقيادًيا 
في حماس لالعتقال اإلداري

القدس المحتلة/ االستقالل:
حكمــــت المحكمة العســــكرية لالحتالل في 
»عوفر« على األسير براء كايد عيسى )22 عاًما(، 
من بلدة عناتا شــــرق مدينة القدس المحتلة، 
بالّسجن الفعلي لمدة تسع سنوات، باإلضافة 

إلى تعويض بقيمة 40 ألف شــــيقل، وصدر 
هــــذا الحكم بعد 36 جلســــة ُعقــــدت له في 

المحكمة.
وحســــب ما أفاد به نادي األســــير أمس، فقد 
تعــــرض األســــير عيســــى إلصابــــة برصاص 

االحتالل في بطنه عام 2014، أي قبل اعتقاله 
بثالث ســــنوات، وسببت له مشــــاكل صحية 
صعبة، ما يزال ُيعاني آثارها، ويقبع حاليا في 
معتقل »ريمون«، حيث ُنقــــل مؤخرًا إليه من 

معتقل »نفحة«.

الحكم على األسير براء عيسى بالسجن )9( سنوات وغرامة مالية

رام الله/ االستقالل:
أّكدت هيئة شؤون األسرى والمحّررين أن إدارة سجون االحتالل 
اإلسرائيلي تنقّض على إنجازات األسرى الفلسطينيين على 

المستويين المعيشي والتنظيمي تدريجيًا.
وأشـــارت الهيئة في بيان صدر عنها، يوم أمس، إلى أن إدارة 
الّســـجون شـــرعت بحملة تضييقات جديدة على األســـرى 
مؤخرًا، كان آخرها ســـحب أصناف غذائية ومواد تنظيف من 
»الكنتينا«، وحظر استخدام األسرى لألغطية الملّونة والّسماح 
باألغطية ذات اّللون الواحد فقط، باّدعاء أن األسرى »يعيشون 

في رفاهية زائدة«.
وبّينت هيئة األسرى أن تلك الّسياسات جاءت بعد تشكيل 
وزير األمن الداخلي اإلســـرائيلي جلعاد أردان »لجنة ســـحب 
إنجـــازات األســـرى« عـــام 2018، والتي تكّونت مـــن أعضاء 
كنيســـت وعناصر من الشاباك والشـــاباص لتحديد ظروف 
اعتقال األسرى الفلسطينيين القابعين في سجون االحتالل 
والّتضييق عليهم، وذلك بعد انتشار صورة لألسير عمر العبد 

مع والدته خالل زيارتها له في سجنه.
وأضافت أن توصيات اّللجنة هدفت للمساس بأمور تنظيمية 
وحياتية، ومنها: الّتمثيل الّتنظيمي والّنضالي، المشتريات 
من الكنتينا، الحركة داخل األقســـام، مـــّدة ومواعيد الفورة، 

زيارات العائالت، كمية ونوعية الّطعام، كمية المياه المتوّفرة، 
عدد الكتب والّتعليم والّدراســـة، علمًا أن اّللجنة أوصت إدارة 

الّسجون بتنفيذ الّتوصيات »في الوقت الذي تراه مناسبًا«.
ومنذ تشـــكيل تلـــك اّللجنة؛ شـــرعت إدارة الّســـجون بعّدة 
إجراءات خطيرة للّتضييق على األسرى، ومنها: منع الّتصوير 
السّنوي مع العائلة، والّسماح به كل خمس سنوات، ومصادرة 
كتب ومخطوطات تعليمية من ســـجني »هداريم« و«نفحه«، 
وحظر جهاز الراديو الترانزستور، واّتخاذ إجراءات مشّددة حول 
عملية الحركة داخل األقسام والّساحات، باإلضافة إلى ازدياد 

وتيرة العنف خالل االقتحامات والتفتيش ألقسام األسرى.
وذكـــرت الهيئـــة، أن الحركة الوطنية األســـيرة دفعت ثمنًا 
باهظـــًا من االحتجاجات واإلضرابات والّشـــهداء في ســـبيل 
انتزاع بعض الحقوق اإلنسانية البسيطة التي كفلها القانون 
الّدولي اإلنســـاني، ككميـــة الّطعام ونوعيتـــه وزيارة األهل 
 في الّتعلم وغيرها، وأّن إدارة الّسجون 

ّ
والّتصوير معهم والحق

لم تقّدمها لألسرى بإرادتها في أّي ظرف من الظروف، الفتة 
إلى أن اّدعاءاتها بأن األســـرى يعيشون في رفاهية؛ تفّندها 
شهادات األسرى والمؤسسات الحقوقية والّدولية، التي تؤّكد 
على أن األســـرى ال يحصلون على أدنى ما يعترف به القانون 

الّدولي.

الضفة الغربية / االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلســـالمية )حماس( يوم أمس، إن األجهزة 
األمنية في الضفة الغربية المحتلة تواصل في اعتقال 50 مواطًنا 
بينهـــم أكثر من 15 منذ 5 أعوام؛ علـــى خلفية مقاومة االحتالل 
اإلســـرائيلي. وذكرت الحركة أن األجهزة األمنية اعتقلت األسير 
المحـــرر محمد نصوح اشـــتية مـــن مدينة نابلـــس على خلفية 
انتمائه السياسي. وأشـــارت إلى أن جهاز األمن الوقائي اعتقال 
األسير المحرر عامر حاليقة منذ يومين. ولفتت إلى أن »المعتقل 

السياســـي لدى الوقائي تامر مســـك أعلن إضرابه المفتوح عن 
الطعام احتجاًجا على استمرار اعتقاله منذ 7 أيام دون محاكمة«.

واستدعى األمن الوقائي في نابلس للمرة الثالثة خالل أسبوعين 
األســـير المحرر والمعتقل السياســـي لعدة مرات ســـامر شراب 

للمقابلة يوم أمس، وفق الحركة.
وقالت إن أجهـــزة األمن مددت اعتقال الطالب في جامعة النجاح 
مجاهد عاشور، واألســـير المحرر زاهي كوسا 10 أيام، والصحفي 

محمد نمر عصيدة 15 يوما، وجميعهم من محافظة نابلس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي يوم أمس، والد الشهيد فارس 
بســـام أبو ناب وأنجاله الثالثة، بعد اقتحام منزلهم في حي رأس 

العامود ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وأفاد أحد أقرباء العائلة، بأن قوات االحتالل اقتحمت منزل الشهيد 
بعنـــف، واعتدت على أفراد العائلة، بينهم نســـاء، واحتجزتهن 

بغرفة، ومنعت االقتراب من والد الشهيد وأنجاله خالل اعتقالهم.
واعتقلت قوات االحتالل والد الشـــهيد بســـام أبو ناب )52 عاًما( 

وأنجاله يوسف )14 عاًما(، وسيف )17 عاًما(، ومحمد )20 عاًما(.
والشـــهيد فارس أبو ناب ارتقى في 17 من شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبـــر الماضي، بعد إطـــالق الرصاص نحوه عنـــد حاجز النفق 

بالقرب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

»حماس«: أمن الضفة يواصل اعتقال 
50 مواطنًا على خلفية مقاومة االحتالل

االحتالل يعتقل والد الشهيد أبو 
ناب وأشقاءه وشبانًا من العيسوية

هيئة األسرى: إدارة سجون االحتالل 
تنقض على إنجازات األسرى تدريجيًا
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وتعد المقبـــرة اليهوديـــة المقامة في جبل 
الزيتون/ الطور شـــرقي المسجد األقصى، من 
أقـــدم وأكبر المقابر اليهوديـــة في القدس، 
وتقع على مســـاحة ُتقدر بنحـــو 250 دونًما، 
وهـــي قائمة على أرض تعتبر وقفًا إســـاميا 
منذ 130 عاًما، وســـبق أن جـــرى "تحكيرها" 
وتأجيرها لمدة 99عاًما، إلحدى المؤسســـات 
اليهوديـــة لدفـــن الموتـــى اليهـــود فيها، 
وانتهت تلـــك المدة منذ ســـبعينات القرن 
الماضـــي تقريًبـــا، وهو مـــا تؤكـــده العديد 
مـــن الوثائق لدى دائرة األوقاف اإلســـامية 

بالقدس.
ومنـــذ احتالـــه مدينة القدس عـــام 1967، 
عمـــل االحتال على توســـيع المقبـــرة، وعزز 
من ســـيطرته علـــى األرض الوقفيـــة لمئات 
الدونمـــات، وحرص على دفـــن كافة اليهود 
"بحســـب  قدســـيتها  بســـبب  بداخلهـــا 
شـــخصيات  رفات  وتضـــّم  معتقداتهـــم"، 

إسرائيلية دينية وسياسية.
وبادعاء "امتـــاء المقبرة، والتغلب على نقص 
قبـــور اليهود في القدس"، أقدمت ســـلطات 
االحتـــال على إقامة مقبـــرة يهودية ضخمة 

ابتداًء من نهاية أســـفل المقبرة القديمة في 
جبل الزيتون وحتى وادي سلوان.

قلب الواقع
الكاتب والمحلل السياســـي راســـم عبيدات، 
وفي تعقيبه على ما ســـبق، أكد أن االحتال 
اإلسرائيلي يســـعى للســـيطرة على مدينة 
القدس من خال عدة اســـتراتيجيات، أولها: 
الســـيطرة على األرض من خال االســـتيطان 
والممتلـــكات  المنـــازل  علـــى  واالســـتياء 

الفلسطينية.
ولفـــت إلـــى أن "االســـتيطان فـــي القدس 
تضاعف 4 مرات منذ اتفاق "أوسلو" إلى اآلن".
أما االســـتراتيجية الثانية، -بحسب عبيدات 
الذي كان يتحدث لـ"االستقال"، فهي "سعي 
االحتال الحثيث للســـيطرة على المدينة من 
تحـــت األرض والمقصود بذلك األنفاق، حيث 
تم حفر  104 أنفاق تحت المســـجد األقصى 
وحولـــه،  باإلضافة إلى األنفاق الموجدة تحت 

بلدة سلوان.
وأشـــار إلى وجود "57 نفقًا تخترق المســـجد 
األقصى و5 أنفـــاق تحت ســـلوان و8 أنفاق 
فـــي مناطـــق متفرقة مـــن مدينـــة القدس، 

يحاول االحتال من خالها بناء مدينة كاملة 
أسفل مدينة القدس، بالتزامن مع بناء مقبرة 
يهوديـــة تمتد من جبـــل الزيتـــون )الطور( 

باتجاه البلدة القديمة".
وتقـــام هـــذه المقبرة علـــى عمـــق 50 مترًا 

بمساحة 1600 م2 وتتسع لـ 24 ألف قبر.
وقـــال عبيـــدات إن االحتال مـــن خال هذه 
المشـــاريع التهويديـــة، إلـــى جانب مخطط 
إقامة قطار طائر، يحاول أن يظهر عبر الفضاء 

صورة يهودية خالصة للمدينة المقدسة.
ولم تقتصر محـــاوالت االحتال على تهويد 
المدينـــة عبر تلـــك المشـــاريع، وإنما تمتد 

لمحاوالت  
خفض عدد الســـكان المقدسيين إلى 12% 
مقابل %88 للمســـتوطنين مـــن خال ضم 
المســـتوطنات الواقعة جنـــوب غرب مدينة 
القدس بمعنى ضم تجمعات غوش عتصيون 
مرورًا بالتجمع االستيطاني الموجود في بيت 
لحم ومن ثم مســـتوطنات القدس المحيطة 
وصوال إلـــى مجمـــع معاليه أدوميم شـــمال 
شـــرق القدس وهذا يضـــخ لمدينة القدس 
150 ألف مســـتوطن مع إخـــراج الـ 100 ألف 

مواطن مقدسي يســـكنون خلف جدار الضم 
التوسعي.

طم�س املعامل 
بـــدوره، قال المختص في شـــؤون مدينة 
القدس فخري أبو دياب: إن "اآلونة األخيرة  
شـــهدت مزيدا من اإلجراءات التهويدية 
بحق المدينة المقدسة، سواء فوق األرض 
أو تحتهـــا، عبر سلســـلة من الممارســـات 
من بينها محاوالت تهجير المقدســـيين 
واإلســـامية  العربية  المعالـــم  وطمـــس 

هناك".
وأوضح أبو دياب لـ "االستقال"، أن االحتال 
يقســــم مدينة القدس إلى قســــمين، جزء 
شــــرقي وأسماه بمدينة األموات، وجزء غربي 
وأســــماه بمدينــــة األحياء، ويضــــم األخير، 
المســــجد األقصى وبلدة ســــلوان باإلضافة 
إلى الكنس والمعالم اليهودية، أما الناحية 
الشــــرقية فيوجد فيها القبور الوهمية ومن 
ضمنهــــا مقبرة ضخمة تمتد على مســــاحة 
16 دونًما وهي إضافة لمقبرة جبل الزيتون 
والتــــي يريد االحتــــال أن يجعلها مهيأة لـ 

24 ألف قبر.

وأكـــد على وجود "حرب إســـرائيلية يهودية 
خفية تشـــن فوق األرض وتحتها في مدينة 

القدس".
وبيـــن المختـــص في شـــؤون القدس، أن 
هذه المقبرة اليهودية ســـيتم وصلها مع 
ما يسمى بـ"المسارات التلمودية" مع سفح 
جبل الزيتون حيث أن المنطقة من الســـور 
الشرقي للمسجد األقصى من باب الرحمة، 
بحيث تتسع ألكثر من 24 ألف قبر يهودي 
بهدف تعزيز الوجود اليهودي في مدينة 
القدس، وغســـل أدمغة العالم وإيهامهم 
بـــأن هناك حضارة يهوديـــة وهذه القبور 
تشـــهد بهذا التاريـــخ المـــزور والترويج 
المزورة على حســـاب  التلمودية  للروايـــة 

الرواية الفلسطينية.
ووفـــق أبـــو ديـــاب فـــإن هـــذه القبـــور لها 
خطـــر وتأثير كبيـــر على المســـجد األقصى 
والمقدســـيين، كونها ســـتعمل على تغيير 
الواقـــع المقدســـي المتمثل في المســـجد 
األقصى وإبعاد المقدســـيين عـــن المنطقة، 
ووضـــع اليـــد علـــى مســـاحات واســـعة من 

أراضيهم.

أنفاق ومقابر يهودية.. حرب »إسرائيلية« متسارعة لتهويد القدس واألقصى
غزة / حممد اأبو هويدي:

على مدار ال�ساعة، توا�سل �سلطات االحتالل 
االإ�سرائيلي ممار�ساتها واإجراءاتها العدوانية 

للنيل من عروبة واإ�سالمية مدينة القد�س 
املحتلة، و�سوال اإىل تهويدها ب�سكل كامل. 

ويف اأحدث تلك االإجراءات، مت ك�سف النقاب 
موؤخرا عن بناء اآالف املدافن والقبور الوهمية 

لليهود �سرقي امل�سجد االأق�سى، وحتديدًا 
يف املنطقة الواقعة يف بلدة �سلوان وجبل 

الزيتون، حيث املقربة اليهودية التي كانت قد 
اأُقيمت على اأرا�سي الوقف االإ�سالمي قبل نحو 

ع�سرة عقود.

غزة/ االستقال:
قالـــت حركـــة »حماس« يوم أمس إن »مواقف وســـلوك حركـــة فتح ورئيس الســـلطة محمود عباس في 

التعاطي مع موضوع االنتخابات سلبية ومخيبة لآلمال«.
وأضاف المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح له، أنه »بعد أجواء االرتياح والتفاؤل اّلتي سادت 
من خال الجهود التي بذلتها اللجنة المركزية ورئيســـها الدكتور حنا ناصر، وما قدمته حركة حماس من 
مرونة وتنازالت، وتعاملها بمســـؤولية وطنية عالية مع متطلبات المرحلة، وكذلك الحرص الشـــديد الذي 
أبدته كل الفصائل للشروع في العملية االنتخابية وترتيب البيت الفلسطيني، فقد اتضح للجميع وبما ال 

يدع مجاال للشك أن فتح ورئيسها أبو مازن استخدموا ورقة االنتخابات كفزاعة ومناورة«.
وذكـــر برهوم أن »فتح وعباس اســـتخدموا ورقـــة االنتخابات للتهرب مـــن مبادرة الفصائـــل الثمانية، 
واستحقاقات ومتطلبات المرحلة بإنهاء االنقسام، ولقطع الطريق أمام األجواء اإليجابية والفرص المتوفرة 
إلصاح النظام السياســـي الفلسطيني بهدف كسب مزيد من الوقت على أمل الخروج من مأزقها الراهن، 

وضمان استمرار هيمنتها المنفردة والمطلقة على الحالة الفلسطينية«.
وأشـــار إلى أن ذلك »تأكد من خال تعامل فتح مع كل محطة من محطات الحوارات والنقاشـــات الوطنية 
حول موضوع المصالحة واالنتخابات«. ولفت إلى أن »حماس- ومن منطلق حرصها الشـــديد على تحقيق 
الوحدة والشـــراكة وتصويب المســـار السياســـي الفلســـطيني والتفرغ لمواجهة التحديات ومشـــاريع 
التصفيـــة- وافقـــت  منذ اللحظة األولى على ترتيـــب وجدولة العملية االنتخابيـــة، وتنازلت عن التزامن، 
ووافقت على إجراء االنتخابات التشريعية أوال تتلوها الرئاسية، وأن يتم النقاش حول  انتخابات المجلس 
الوطني، وأبدت مرونة عالية في موضوع إصدار المرســـوم قبل اللقاء القيادي الوطني«. ودعا برهوم حركة 
فتح والرئيس عباس إلى »وقف سياسة المماطلة والتسويف والتهرب والمراهنة على عطاءات االحتال، 

واالنخراط في العمل الوطني الوحدوي والمشترك، فهذا صمام وشبكة األمان لمواجهة كل التحديات«.

نابلس/ االستقال:
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو 
المكتب السياســـي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلســـطين تيســـير خالد: »إذا كانـــت االنتخابات 
العامـــة أولوية، فإن أولويـــة األولويات تكمن في 

تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي«.
ودعـــا خالـــد فـــي تصريـــح لـــه أمس، إلـــى عدم 
إضاعة الوقت بدعوى االنشـــغال فـــي االنتخابات 
التشـــريعية والرئاســـية، والشـــروع في تطبيق 
قـــرارات المجلســـين الوطني والمركـــزي واللجنة 
التنفيذيـــة بإعـــادة بناء العاقة مع »إســـرائيل«، 
باعتبارهـــا دولـــة معاديـــة واحتال واســـتعمار 

استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي.
وطالب بوقف التنســـيق األمني وسحب االعتراف 
بـ«دولـــة إســـرائيل«، من خال خطـــوات متدرجة 
تفضـــي إلى التحرر مـــن قيود اتفاقيات أوســـلو 
وتوابعه كاتفاق باريـــس االقتصادي وفًقا لخطة 
العمل التي أقرها المجلـــس الوطني الذي انعقد 
نهاية نيســـان ومطلع أيـــار من العـــام الماضي، 
وما تبعه وســـبقه من قرارات تـــم التوافق عليها 

بالتفصيل في المجالس المركزية الفلسطينية.
وأضاف أن ما نشـــهده من تصريحـــات ومواقف 
تصدر عن القوى السياسية اإلسرائيلية بمختلف 
أطيافهـــا بما في ذلك تصريحات جدعون ســـاعر، 
منافـــس نتنياهو على زعامة الليكود، والتي يؤبن 

فيها ما يسمى حل الدولتين.
وأوضح أن ما تؤشـــر إليـــه التفاهمات التي يجري 
تطبيقها على األرض في »صفقة القرن« يؤكد بما ال 
يدع مجااًل للشكوك بأنه ال يوجد شريك إسرائيلي 
يمكن أن نصل معه إلى تســـوية سياسية شاملة 
ومتوازنة، وبأن الجانب الفلسطيني وحده هو الذي 
يعيش في الوهم بوجود اتفاقيات مع »إسرائيل« 
أو فـــرص للتوصل إلـــى مثل هذه التســـوية في 

الظروف الراهنة.
وأكـــد أن »إســـرائيل« دفنـــت هـــذه االتفاقيات 
منذ زمـــن تحـــت التراب فـــي القـــدس المحتلة 
والمســـتوطنات والبؤر االستيطانية، و هي أخذت 
تتعامل معها، باعتبارها »جثة هامدة حنطتها في 
مادة الفورمالين حتـــى ال تتعفن وتتحلل وتفوح 
رائحتها«، كما أعلن في حينه دوف فايســـغاس 

مستشـــار رئيس الوزراء األسبق ارئيل شارون بعد 
االنتهاء من عملية »السور الواقي«.

وجـــدد خالد الدعوة إلى أهمية االهتمام بالشـــأن 
السياســـي الوطني العام والصراع الذي يدور على 
األرض فـــي ضوء تصاعد واتســـاع نطـــاق ووتيرة 
نشاطات »إسرائيل« االستيطانية ومخططات ضم 
األراضي إليها وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها، 
كما هـــو واضح في تصريحـــات ومواقف الليكود 
وكاحـــول الفـــان، وغيرهما. ودعا إلى بـــدء اإلعداد 
لعصيان وطني شـــامل في وجه االحتال تتزامن 
خطواته وفعالياته مع خطوات مدروسة لممارسة 
الشـــعب ســـيادته على أرضه ومقدراتـــه كخيار 

سياسي ال بديل له وال رجعة عنه.
وأكـــد علـــى مواصلة تدويـــل الحقـــوق الوطنية 
للشعب الفلســـطيني في جميع المحافل الدولية، 
ودعوة المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل إنهاء 
االحتال، ومســـاءلة ومحاســـبة حكام »إسرائيل« 
علـــى جرائمهم، بما في ذلك جرائم االســـتيطان 
واالنتهاكات اليومية لحقوق االنسان الفلسطيني 

تحت االحتال.

دعا لإلعداد لعصيان وطني شامل في وجه االحتالل

خالد: االنشغال باالنتخابات ال يعني إدارة الظهر لقرارات »الوطني والمركزي«
»حماس«: »فتح« تتعاطى 

بسلبية مع موضوع االنتخابات
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اإعالن مزايدة
) haesبيع مركبة اإ�سعاف م�ستعملة تيوتا(

تعلن مستشفى الكويت التخصصي الخيري بمحافظة رفح عن رغبتها في 
بيع سيارة  إسعاف مستعملة من نوع تيوتا haes  ومواصفاتها :

• سيارة إسعاف تيوتا haes  .      • الوقود ديزل  .
• سنة االنتاج2009 .    • عدد الركاب )5( 2  .  • قوة المحرك 2494 .

فعلى الراغبين في الشراء مراعاة الشروط التالية :
1. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي.

2. يجب إن تكون األسعار سارية لمدة ال تقل عن )30(من أخر موعد لتسليم المزايدة.
3. كل شخص يرغب في التقدم لهذه المزايدة يستطيع الحصول على نسخة من 
المزايدة على العنوان التالي)مستشفى الكويت التخصصي الخيري محافظة رفح( 
بدءا من يوم السبت  الموافق2019/12/21م وحتى يوم األحد الموافق2019/12/29م 

وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي )من الساعة 8 ص وحتى الساعة 2 م(.
4. يجب إرفاق تامين مســـترد لضمان الجدية في المشـــاركة في المزايدة 
بقيمة )100$( عبارة عن كفالة بنكية ســـارية المفعول لمدة )30(يوما من 

آخر موعد لتسليم المزايدة أو شيك بنكي أو مبلغ نقدي.
5. يمكن للمشاركين في المزايدة زيارة المكان للمعاينة واالستفسار ابتداء من يوم السبت 
تاريخ 2019/12/21م من الســـاعة 9ص وحتى 2:30 م )مستشـــفى الكويت التخصصي( 

’ علما بان المعاينة والحصول على المعلومات هي مسؤولية المشاركين في المزايدة .
6. أخر موعد لتسليم المزايدة الساعة 12م يوم األحد تاريخ 2019/12/29م في مقر 

مستشفى الكويت التخصصي ولن تقبل أي مزايدات بعد هذا الموعد.
7. يتم إيداع المزايدات في المكان المخصص لها حسب  العنوان المذكور 
أعاله ’وسيتم فتح المظاريف الساعة  12:30م من نفس اليوم وفي نفس 

المكان بحضور من يرغب من المشاركين في المزايدة.
8. رسوم اإلعالن على من ترسو عليه المزايدة 

9. مستشفى الكويت التخصصي غير ملزمة بقول أعلى األسعار .
10. يحق للجمعية إعادة طرح أو إلغاء المزايدة دون إبداء األسباب .

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة )مستشــــفى الكويت التخصصي ( وذلك 
خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال على هاتف المستشفى 2140008.

م�صت�صفى الكويت التخ�ص�صي اخلريي مبحافظة رفح

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
�صلطة الأرا�صي 

جلنة ت�صحيح الأ�صماء
اإعالن ب�ساأن ت�سحيح ا�سم يف �سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ أيسر سليمان عبد الحميد عبد الله من سكان 
خانيونس هوية رقم / 905332714 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم/ جده لوالده 

والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // عبد الحميد حافظ عبد الله
القطعة 77 القسيمة 15 أراضي  + القطعة 723  القسيمة 36  أراضي

القطعة 722  القسيمة  17 أراضي + القطعة 714 القسيمة 2 – 17 أراضي
القطعة  752 القسيمة 6  أراضي

إلى االسم الصحيح له // عبد الحميد حافظ يوسف عبد الله
لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا الشأن 
عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا 
من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

رئي�س جلنة ت�صحيح الأ�صماء
موفق حممد علوان

دولة فل�صطني
ال�صلطة الق�صائية 

املجل�س الأعلى للق�صاء
حمكمة بداية �صمال غزة- دائرة التنفيذ

اخطار تنفيذ
إلى المخطر إليه/ إسماعيل مديرس محمد أبو عوكل "خارج البالد" 

ُنخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 9515 / 2019 لصالح 
طالبة التنفيذ/ ســـناء محمد عبد أبو عوكل، وذلك لتسيد قيمة سند إقرار 
والبالغ قيمته 16700 دينار في القضية التنفيذية الراهنة لدى محكمة 
بداية شـــمال غزة باإلضافة إلى رســـوم ومصاريف القضيـــة التنفيذية 
وقدرها 860 شيكل وذلك خالل أسبوعين من شر هذا اإلعالن، وعليه يتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك حسب األصول.
// لذلك //  لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين.

التاريخ: 2019/12/18م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �صمال غزة
جمال النمرة

القدس المحتلة/ االستقالل:
نقلت ســـلطات االحتالل "اإلســـرائيلي"، يوم أمس، طفاًل جريحا من المستشـــفى إلى 
معتقل "عوفر". وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن االحتالل نقل الطفل المصاب 

حمزة الهريمي )15 عاًما( من مدينة بيت جاال قضاء بيت لحم، إلى معتقل "عوفر".
وأضافـــت أن الهريمـــي أصيب برصاص جيـــش االحتالل في فخـــذه أثناء عملية 
اعتقاله مؤخرًا، وجرى نقله بعدها إلى قسم الطوارئ في مشفى "شعاري تسيدك" 
اإلســـرائيلي لتلقي العـــالج. وأوضحت الهيئة، أنه من المقـــرر أن تعقد المحكمة 

العسكرية اإلسرائيلية اليوم جلسة تمديد توقيف للطفل الجريح "الهريمي". 

القدس المحتلة / االستقالل:
أكد مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان 
فـــي األراضـــي المحتّلة )بتســـيلم( اســـتمرار 
اســـتهداف جنود االحتالل اإلسرائيلي لألطفال 

الفلسطينيين.
واستشهد المركز بتحقيق ميداني له، يثبت أن 
جنود االحتالل أصابوا أطفـــااًل »كان من الواضح 
وضوح الّشـــمس أّنهم لم يشّكلوا أي خطر على 

سالمة الجنود أو حياتهم«.
وحســـب تقرير أعده المركز بهـــذا الخصوص، 
»فهـــذا التصّرف ليس ســـوى مثـــال آخر على 
سياســـة اليد الخفيفة على الّزناد التي يّتبعها 
الجيش، وهي سياســـة يدعمها ويعّززها جهاز 
تطبيق القانون العسكرّي، من حيث أّنه يضمن 
في كّل مّرة وفي هذه المّرة أيًضا عدم مســـاءلة 
ومحاســـبة أحد على إطـــالق النيـــران المخالف 

للقانون«.

ووّثق شـــهادات حيـــة ألطفال كانـــوا تعرضوا 
لإلصابة المباشـــرة خالل مواجهـــات في مخيم 
الجلـــزون شـــمال رام الله قبل نحو شـــهر، ففي 
الســـابع عشر من تشـــرين الثاني الماضي، ومع 
انتهاء اليوم الدراسّي في مدرسة البنين الواقعة 
عنـــد مدخل مخّيم الجلـــّزون اندلعت مواجهات 
مع قـــوات االحتالل، وكانت مجموعة من األطفال 
تشاهد المواجهات من مكان يبعد أكثر من 100 
متر عن المدرسة، ومن بينهم التلميذان رامي أبو 

نصر )13 عاًما( وأمير زبيدة )11 عاًما(.
وأضاف »بتســـيلم« : »بعد مضّي نصف ســـاعة 
أخذ الجنود يتقّدمون نحـــو المخّيم ففّر الفتية 
واألطفال إلى داخل المخّيم المجموعة التي كانت 
تشاهد عن ُبعد، واختبأ أبو نصرة وزبيدة وأطفال 
آخرون خلف أسوار منزل يبعد نحو 150 متًرا عن 

الجنود الذين كانوا آنذاك قرب مدرسة البنين«.
وتابع »فـــي هذه األثناء وصل إلـــى المكان جنود 

آخـــرون في جيب عســـكرّي ومعهم علـــى األقّل 
شـــخص واحد بلباس مدنـــّي وأخـــذوا يطلقون 
الّرصاص الحّي نحو األطفال والفتية أثناء فرارهم، 

إضافة إلى الّرصاص المّطاطّي وقنابل الغاز«.
وقال الطفل أبو نصرة: »بعد مضي نصف ساعة 
على المواجهات رأيـــت المتظاهرين يفّرون في 
ا  اّتجاه المخّيـــم، عندما أصبح الجنود قريبين جّدً
من المدرسة هربنا من هناك أنا واألطفال الذين 
كانوا يشـــاهدون المواجهات معـــي، كان معي 
صديقي أمير زبيدة، ابتعدنا مســـافة 150 متًرا 
تقريًبا أي أّننا وصلنا إلى المكان الذي اسُتشهد 
فيه محمود نخلة قبل ســـنة، اختبأنا خلف سور 
بناية مع ثالثة أو أربعـــة أطفال ال أعرفهم ولكّن 

الّسور كان منخفًضا بحيث بالكاد كان يسترنا«.
وأضـــاف »هبط المتظاهرون فـــي اّتجاه المخّيم 
ونحن كّنا بعيدين عنهم، كان الجنود وبعضهم 
بلباس مدنّي يطلقون الّرصاص الحّي والمّطاطي 

وقنابل الغاز، ســـمعت طلقتين أو ثالثة متتالية 
مـــن الّرصاص الحّي، قلت لألطفـــال الذين كانوا 
بجانبي: »ال ترفعوا رؤوسكم لئاّل ُتصابوا«. جميعنا 
أخفضنا رؤوسنا، بعد أن توّقف إطالق الّنار قّررنا 

أنا وأمير الفرار إلى داخل المخّيم«.
وتابع أبو نصـــر »أدركت أّنني أصبت عندما رأيت 
دماء كثيرة تســـيل من ذراعـــي اليمنى، كانت 
يدي ارتخت وأحسســـت أّنها ُكســـرت، ركضت 
نحو الشـــارع وأنا أصرخ لقد أصبـــت! لقد أصبت. 
ســـاعدني طفل ال أعرفه فاستندت إليه وركضنا 
مًعا وهو يصرخ )إســـعاف! إســـعاف!(. في تلك 

الّلحظات لم أتنّبه لما يحدث مع أمير«.
أما الطفـــل زبيدة، فقال: » عندمـــا توّقف إطالق 
الّرصاص رفعنا رؤوســـنا لكي نفحـــص إن كان 
باســـتطاعتنا الفرار في اّتجاه المخّيم حيث كّنا 
خائفين مـــن البقاء في نفس المـــكان، فّر رامي 
قبلي واختفـــى، ترّددت بضع ثـــواٍن في اللحاق 

بـــه ولكّني انطلقت عندها راكًضـــا، عندما قمت 
أحسست أّنني أصبت ببطني«.

وأضاف »وضعت يدي على مكان اإلصابة وعندها 
أصابتني رصاصة أخرى في ســـّبابة يدي اليمنى 
وتقريًبا قطعتها تماًما، اخترقت الّرصاصة يدي 
وأصابت شـــظية منها صدري، علمت الحًقا أّنها 
استقّرت تحت الجلد، خفت كثيًرا وأخذت أركض 
بسرعة في اّتجاه المخّيم وأنا أصرخ »لقد أصبت! 
لقد أصبـــت!«. وجددت »بتســـيلم« تأكيدها أن 
»إســـرائيل« أنشأت منظومة ال تنتج سوى صورة 
زائفة توهم بتطبيق القانون -في المســـتويين 
الجنائي والمدنّي مًعـــا، ونتيجة لذلك ال يعاَقب 
المســـؤولون وال تحظـــى الضحايـــا بالتعويض 
عن إلحاق األضرار بهم، هكذا هو الوضع ســـوى 
في حاالت قليلة واســـتثنائية ُتســـتخدم فقط 
لتضخيم اإليحاء بأّن جهاز تطبيق القانون يعمل 

كما ينبغي.

»بتسيلم«: االحتالل يمارس سياسة »اليد الخفيفة على الزناد« الستهداف األطفال الفلسطينيين 

االحتالل ينقل المصاب 
القدس المحتلة/ االستقالل:الهريمي إلى سجن عوفر

أجرى جيش االحتالل اإلســـرائيلي، األربعاء، تمرينا 
فجائيـــا ألذرعـــه التكنولوجية، للتحقـــق من أداء 
الجيش حينما يتعرض لهجوم إلكتروني "سايبر"، 

وتعّطل أنظمة معلوماته الرئيسية.
وُعّطلت خـــالل التمرين المئات مـــن مواقع أنظمة 

التحكم والسيطرة في وحدات الجيش.
وهذا التمرين هو الثالث من نوعه، الذي ُيشرف عليه 
قائـــد هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي، بشـــكل 
مباشر. وجاء في بيان أصدره أفيخاي أدرعي، الناطق 
بلسان الجيش اإلسرائيلي لإلعالم العربي، أن سلسلة 
التمرينات الُفجائية التي يجريها كوخافي، تهدف 
إلـــى اختبار مدى اســـتعداد الجيش اإلســـرائيلي. 

والتمرين األول ضمن هذه السلســـلة، أجري في 25 
سبتمبر/أيلول الماضي، لدى سالح البحرية، وحاكى 
ســـيناريوهات معّقدة على طول الحـــدود البحرية 

لـ"إسرائيل" في الشمال والمركز والجنوب.
ّود بنتائـــج التمرين، التي  وأفيد آنـــذاك، أن كوخافي زُ
أشارت إلى الكفاءة العالية لســـالح البحرية. وتبّين من 
النتائج، تفّوق منطقة حيفا على ســـائر المناطق، سواء 
تحت أو فوق الماء، جوا وبرا وبحرا. وُنّفذت خالل التمرين، 

مهمات دفاعية وهجومية، بواسطة أسلحة متطورة.
وفي نوفمبر / تشـــرين الثاني الماضي، أعلن جيش 
االحتـــالل "اإلســـرائيلي" أنه بدأ تمرينـــه الُفجائي 
الثاني ضمن هذه السلسلة، وكان الهدف منها هذه 
المرة لواء الشـــمال، بمشـــاركة آالف الجنود. وشمل 

التمرين الذي اســـتغرق عدة أيام، تجنيدا محدودا 
لقوات االحتياط عبر الهاتف.

وكان أحد أهـــداف التمرين، اختبـــار نجاعة جهاز 
التعبئـــة واســـتدعاء االحتياط بواســـطة الهاتف، 
بحيث ُيفحص كم يســـتغرق مـــن الوقت، حضور 

قوات االحتياط من لحظة استدعائهم.
وعلى الرغم من أن موعد ذلك التمرين ُحدد ُمســـبقا، 
إال أنـــه تزامن آنـــذاك، مع التصعيـــد بين الجيش 
اإلسرائيلي وحزب الله اللبناني، حينما أطلق األخير 
قذائف على قاعدة عســـكرية وآلية عسكرية داخل 
"إســـرائيل"، بالقرب من الحدود مع لبنان، ردا على ما 
قال إنه هجوم إســـرائيلي بواسطة طائرات مسّيرة، 
على معقله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

جيش االحتالل ُيجري تمرينا فجائيا ألذرعه التكنولوجية

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األســـرى والمحّررين، األربعاء، إن 
المحكمة العليا لالحتالل في "عوفر" رفضت التماًسا 
باسم المعتقلة شروق البدن للّطعن بقرار اعتقالها 

إدارًيا.
وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي لها أمس، أن 
االلتماس قدم للطعن بقرار المحكمة الّسابق برفض 
 

ّ
االســـتئناف على أمر االعتقال اإلداري الّصادر بحق

البدن لمّدة 6 شهور.

وبّينت أن قّوات االحتـــالل كانت قد اعتقلت البدن 
)25 عاًما(، مـــن محافظة بيت لحم، بتاريخ 15 تّموز/ 
يونيو الماضي، واحتجزتها في "هشارون" لـ 5 أيام 

في غرفة عزل انفرادي.
وأشـــارت إلى أن ظـــروف احتجـــاز المعتقلة البدن 
في "هشـــارون" أدت إلى إصابتها بمشاكل نفسية 
وصحّية في الكلـــى واألعصاب والمعـــدة. وأردفت 
الهيئة الحقوقية: "قامت سلطات االحتالل بعد ذلك 
بتحويل األسيرة شروق لالعتقال اإلداري )بال تهمة(، 

متجاهلة وضعها الّصحي وكونها أم لطفلة".
يشـــار إلى أن 3 أسيرات أخريات يقبعن في سجون 
االحتـــالل قيد االعتقال اإلداري )بـــال تهمة(، وهّن: 
بشرى جمال الطويل )البيرة(، شذا ماجد حسن )رام 

الله(، وآالء بشير )قلقيلية(.
وتحتجز ســـلطات االحتالل في ســـجونها ومراكز 
التوقيـــف التابعـــة لهـــا قرابـــة الـ 5500 أســـير 
فلســـطيني؛ بينهم 43 معتقلة، و230 طفاًل ونحو 

450 معتقاًل إدارًيا )بينهم 4 أسيرات(.

محكمة »إسرائيلية« ترفض التماس المعتقلة اإلدارية شروق البدن



الخميس 22 ربيع اآلخر 1441 هــ 19 ديسمبر 2019 م

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية

املو�ضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
�ضادر عن حمكمة غزة ال�ضرعية

إلى المدعى عليه/ نبيل بن أحمد بن علي شحادة من حمامة وسكان الشاطئ ومجهول 
محــــل اإلقامة في جمهورية مصر العربيــــة اآلن، ُنعلمك بأنه قد حكم عليك من قبل 
هــــذه المحكمة للمدعية/ رجــــاء عبد المهدي بن زرعي الوحيدي من غزة وســــكانها 
بالتفريــــق بينك وبينها بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى بعد الدخول دفعًا للضرر 
الحاصل للمدعية رجاء المذكورة من جراء غيابك عنها مدة أكثر من سنة وذلك اعتبارًا 
مــــن تاريخ هذا الحكم الواقــــع في 2019/12/12م وإن لها الحــــق في أن تتزوج بمن 
تشاء من المسلمين األكفاء بعد انقضاء عدتها الشرعية منك واكتساب هذا الحكم 
الدرجة القطعية وضمنتك الرسوم والمصروفات القانونية وعشرين دينارًا أردنيًا أو 
مــــا يعادلها بالنقد المتداول أجرة أتعاب محامي المدعية في القضية أســــاس رقم 
146 / 2019م بتاريــــخ 2019/1/24م مســــجل في ســــجل )99( عدد )1219( صفحة 
)213( حكمًا وجاهيُا بحق المدعية قابال لالســــتئناف غيابيًا بحقك قابال لالعتراض 

واالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/16م 

قا�سي غزة ال�سرعــي
عاطف م�سطفى الترت

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعـالن �ضادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بإيداع  مخطط  تفصيلي للشارع رقم )58( 
منطقة تنظيم : الحي اإلداري – رفح

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها 
رقـــم 2019/30 المنعقـــدة بتاريـــخ 2019/10/16 عن إيـــداع المخطط 
التفصيلي لمســـار الشـــارع رقم )58( بعرض )8( متـــر وارتداد )3( متر 
المحصور بين شارع رقم )12( شارع رقم )69( والمار  بالقسائم رقم )12-

13( من القطعة رقم )7(.
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليـــه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخري المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل 
ســـاعات الدوام الرســـمي وتقديم االعتراضات عليه إلـــى مكتب اللجنة 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعـالن �ضادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بإيداع  مخطط  تفصيلي للشارع رقم )1( ) المسمى أبو بكر الصديق ( منطقة تنظيم : رفح
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلن اللجنة المركزيـــة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها رقم 2019/31 
المنعقـــدة بتاريخ 2019/10/30 عن إيداع المخطط التفصيلي لمســـار الشـــارع رقم )1( 
المســـمى ) أبو بكر الصديق ( بعرض )40( مترًا بدون ارتداد في الجزء المحصور بين شارع 
رقم )24( شـــرقا و شـــارع رقم )17( غربا وبعرض )34( مترًا بدون ارتداد في الجزء المحصور 
بين شـــارع رقم )16( غربا و شـــارع رقم )17( شرقا والمار بالقســـائم رقم )1-5-6-7-9( من 
القطعة رقم )2376( والقســـائم رقم )14-16-17-20-22-38-39( من القطعة رقم )2359( 
والقسيمة رقم )1( من القطعة رقم )2362( والقسائم رقم )1-2( من القطعة رقم )2367( 
والقسيمة رقم )2( من القطعة رقم )2361( والقسائم رقم )1-2( من القطعة رقم )2369(.

لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك األخري المشمولة 
بهذا المشـــروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

وبحســــب الجهاز المركــــزي لإلحصاء 
الفلســــطيني فإن معدل البطالة بين 
الخريجيــــن وصــــل في نهايــــة العام 
2018 الى %50، مقابل %31 المعدل 
العــــام للبطالــــة في الضفــــة الغربية 

وقطاع غزة.
وأوضــــح المركز فــــي دراســــة أعدها 
أن النتائج تشــــير إلى وجود تســــارع 
وبشكل متزايد في نسب األفراد )19 
ســــنة فأكثر( الحاصلين على شهادة 
الدبلوم المتوســــط فأعلى من حوالي 
%13 في العــــام 1997 إلــــى حوالي 
%18 فــــي العــــام 2007 ووصلت إلى 
%25 فــــي العــــام 2017 ، مبينــــا أن 
هذا االتجاه فــــي االرتفاع ينطبق على 
الجنسين، وكذلك على الضفة الغربية 
وقطاع غزة، ما يدلل على تضخم جانب 
العرض في سوق العمل الفلسطينية 
من خــــالل زيــــادة التدفــــق لخريجي 

التعليم العالي.
وأشارت بيانات مســــح القوى العاملة 
بالدراســــة إلى دخول حوالي 40 ألف 
شخص سنويا إلى سوق العمل ثلثهم 
تقريبا من الشــــباب، وفي المقابل فإن 
سوق العمل الفلسطينية ال تستوعب 
أكثر مــــن 8 آالف فرصــــة عمل بالحد 
األقصــــى، حيــــث تجــــاوزت معدالت 
البطالة بين الشباب الخريجين 50%، 
وهذا يعني أن هناك فجوة كبيرة بين 
عدد الشــــباب الحاصلين على شهادة 
دبلوم متوســــط فأعلــــى مقابل فرص 
العمل التي تحتاجها السوق المحلية 

سنويا. 
قرار هام

الباحث واألكاديمي سامي عكيلة، عّد 
قــــرار مجلس الوزراء المذكــــور؛  "قرارًا 
تنظيميًا مهمًا"، إاّل أنه خطوة متأخرة 

على صعيد التجســــير بين متطلبات 
ســــوق العمــــل المحلــــي والجامعات 

الفلسطينية.
ورأى عكيلة في حديثه لـ"االســــتقالل 
" أن القرار سيعفي الطلبة من حمالت 
ما أسماها بـ"التضليل اإلعالمي" التي 
تمارســــها بعض الجامعات لتسويق 
برامج أكاديميــــة منتهية الصالحية، 

بحثا عن مصالحها الخاصة. 
وبّيــــن أن القــــرار من ناحيــــة إيجابية 
سيســــاهم على المدى المتوسط في 
الحد من أزمة البطالة المتفشــــية في 
صفــــوف الخريجيــــن، أما مــــن ناحية 
اعتمــــاد القــــرار لمواءمــــة الجامعات 
الفلســــطينية للســــوق المحلي فقط، 
فُيعــــد القــــرار خطــــوة ســــلبية، نظرا 

لســــوق غزة الصغير جدا باحتياجاته 
ومجاالته. 

وأشــــار إلى أن جعل الســــوق المحلي 
العامــــل الوحيــــد لتحديــــد البرامــــج 
الجامعيــــة، قد ينطــــوي على تطرف 
وانحســــار، نتيجــــة تعلقه بمشــــاكل 
االحتالل والحصار واالنقسام والفصل 

بين أجزاء الوطن.
ولفــــت إلى وجود مســــألة إنســــانية 
متعلقة بحق كل شــــخص في اختيار 
وفقا  سيدرســــه  الــــذي  التخصــــص 
ألحالمــــه وطموحاتــــه، وبالتالي يجب 
أيضــــا "األخذ بعيــــن االعتبــــار ميول 
وأحالم الشــــباب حتى ال نحجر عليهم 
اختيــــارات محــــددة تفرضهــــا فقط 

عوامل السوق".

ونّبــــه قائــــاًل: "ليــــس كل تخصــــص 
جامعي يفيد الطالب في ســــوق غزة 
المحلــــي فقط، لذلك يجب توســــعة 
دائــــرة العوامل التي يســــتند إليها 
قرار االغالق أو الدمج والتفريع، بحيث 
تشمل عوامل متعددة، إذ أن العديد 
من التخصصات يتوفر لها فرص عمل 
في دول الخارج دون غزة، كالهندسة 

الصناعية والتعليم األساسي". 
التخ�س�سات تلئم ال�سوق

بدور, أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة 
الوطنية لالعتمــــاد والجودة في وزارة 
التعليــــم العالي، د. معمر اشــــتيوي، 
أن الهيئــــة قامت بإغالق العشــــرات 
من التخصصات القديمة بمضمونها 
والبرامج الجامعية واســــتحداث أخرى 

تحاكي احتياجات السوق بفلسطين . 
حديــــث  فــــي  اشــــتيوي  وأوضــــح 
التخصصــــات  أن  لـ"االســــتقالل" 
الجامعيــــة التــــي تــــم اســــتحداثها 
معظمها تقنية، إذ تمثل قرابة  50% 
منها وتتعلــــق بتخصصات االقتصاد 
المعرفــــي وعصــــر العولمــــة والتطور 
التكنلوجــــي  وبرامج أخــــرى يتطلبها 

السوق المحلي والخارجي.
وبّيــــن أن الجامعات بادرت إلى تغيير 
وتطوير برامجها الدراسية وتقييمها  
بما يتالءم مع احتياجات الســــوق، إذ 
عملت على دمــــج بعض التخصصات 
وخطتهــــا  بمحتواهــــا  المتقاربــــة 
الدراســــية، وإغالق التخصصات التي 
ليس عليها إقبــــال من الطالب خاصة 
أخرى غير  وبرامج  العليا،  بالدراســــات 

مرخصة ومعتمدة من الهيئة.  
وأشــــار إلى أن البرامج الدراسية التي 
تــــم إغالقها لــــن يواجــــه طالبها أي 
عائق ومشــــكلة في اعتماد وتصديق 
شــــهاداتهم تحت اســــم التخصص 
الجامعي الذي سجلوا له قبل االغالق. 
ولفت إلــــى أن قرار إغالق العشــــرات 
مــــن التخصصات الجامعيــــة جاء بناء 
على حوار بين الهيئة والمؤسســــات 
التعليميــــة  دام لقرابــــة 6 أشــــهر، 
الحكومة  وتوجهــــات  رؤيــــة  ضمــــن 
واستراتيجياتها نحو التعليم التقني 

والمهني والبحث العلمي. 
ونّبه إلى أن "التوجه الحكومي يسعى 
إلــــى التخفيف من معــــدالت البطالة 
بالتوجه للحرف والمهن والتخصصات 
التقنية"، لذلك المؤسسات التعليمية 
ســــتعمل على إنشــــاء كليات مجتمع 
يتوفــــر فيها برامــــج دبلــــوم ودبلوم 

متوسط تواكب توجهات الحكومة. 

إغالق تخصصات جامعية واستحداث أخرى جديدة.. محاوالت حكومية للحد من تفشي البطالة
غزة / �سماح املبحوح 

القــرار الــوزاري باإغــلق الع�ســرات مــن التخ�س�ســات 
والربامــج اجلامعيــة وا�ستحــداث اأخــرى، يفتــح بــاب 
الت�ساوؤالت على م�سراعيــه حول م�سري الطلبة الذين 

يدر�ســون حاليــا يف التخ�س�ســات التي مت اتخــاذ قرار 
باإغلقها، واالآلية التي مت اعتمادها ال�ستحداث برامج 
جامعية اأخرى، يف ظل تف�سي اأعداد البطالة يف �سفوف 
اخلريجــني وقلة فر�س العمل. واأ�سدر جمل�س الوزراء 

الفل�سطيني يف ختام جل�ستــه االأ�سبوعية التي عقدت 
االثنني املا�سي يف مدينة رام اهلل ، قرارا باإغلق 120 
تخ�س�سا تعليميا يف اجلامعات الفل�سطينية وا�ستحداث 

60 تخ�س�سا جديدا.
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حمكمة بداية دير البلح

 يف الق�سية املدنية رقم : 2017/44
 يف الطلب احلقوقي رقم : 482 / 2019

 المستدعين :  1ـ  فتحي جمعه حمدان مزيد .       ويحمل هوية رقم ) 914260534 
(   2 - عبد الفتاح جمعه حمدان مزيد .   ويحمل هوية رقم ) 914260559 (  3 - غازي 
جمعه حمدان مزيد  -   ويحمل هوية رقم ) 914260567 (  4- عاطف جمعه حمدان 

مزيد  .   ويحمل هوية رقم ) 914260575 (      وكفيلهم المحامي / خالد بركة
 المســـتدعي ضدهم :  1 - سليمان عبد القادر سليمان زيدان  من سكان دير 
البلح ) مجهول محل االقامة (  2 - خديجة محمد ابراهيم ســـامة من ســـكان دير 
البلح ) مجهول محل االقامة (   3 - ابتســـام عبد القادر ســـليمان زيدان من سكان 
دير البلح )مجهول محل االقامة (   4 – عائشة عبد القادر سليمان زيدان من سكان 

دير البلح ) مجهول محل االقامة (   خارج الباد حاليا
 نوع الدعوى/ ) تنفيذ عيني (

 قيمة الدعوى/ ) 24792 د . أ ( اربع و عشرون الف وسبعمائة واثنان وتسعون دينار اردني 
  تبليغ الحكم بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية رقم 2018/809

 حكمت المحكمة بتنفيذ عقــــد االتفاق على البيع المبرز م / 1 المحرر بتاريخ 
2006/5/21 وذلك بشــــطب ما مساحته ) 1033 متر مربع ( من ارض القسيمة 
رقم ) 36 ( من القطعة رقم ) 126 ( من اراضي دير البلح المسماة ) ابو قويعة ( 
عن اسم المدعى عليه 1 - سليمان عبد القادر سليمان زيدان 2 - خديجة محمد 
ابراهيم ســــامة 3 - ابتسام عبد القادر سليمان زيدان 4 - عائشة عبد القادر 
سليمان زيدان وتسجيلها باسم المدعين 1 - فتحي جمعة حمدان مزيد 2 - 
عبد الفتاح جمعه حمدان مزيد 3 - غازي جمعه حمدان مزيد 4 - عاطف جمعه 
حمدان مزيد واشــــعار دائرة تسجيل االراضى بغزة بذلك وتضمين المدعين 

بالرسوم والمصاريف القانونية (  تحريرا في : 2019/12/18م

 رئي�س قلم حمكمة بد به دير البلح
     اال�ستاذ/ امين ابو م�سطفي

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

االإدارة العامة للم�ساحة – دائرة الت�سوية
اعالن عن بيع اأر�ض مبوجب لدى الإدارة 

العامة للم�ساحة  ملعاملة ت�سجيل جمدد
ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة للمساحة بغزة السيدة/نفيسة عمر 
يوسف شـــراب لتنفيذ الوكالة التالية:- الوكالة رقم: سجل )22( صفحة 
)391 / 2019( بتاريـــخ 2019/3/3م صادرة عن ســـفارة دولة فلســـطين- 

 p00144276 القاهرة الُموكل/ عادل محمد يوسف شراب وثيقة رقم
والوكالة رقم: 11176 بتاريـــخ 2019/9/10م صادرة عن القنصلية العاملة لدولة 
فلســـطين اإلمارات العربية المتحدة والتي وكل بموجبها: الُموكل/ عليان محمد 
يوسف شراب ويوسف محمد يوسف شراب الوكيل/ صالح أحمد محمد الخطيب.

موضـــوع الوكالة/ اجراء معاملة بيع أرض الواقعـــة في أراضي خانيونس 
قطعة رقم "108" قسيمة رقم "59".

فمن له اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة للمساحة- دائرة 
التسوية خال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان في الصحف 

وبخاف ذلك سوف يتم السير في إجراءات المعاملة. تحريرًا في: 2019/12/18م

دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

  دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء
 حمكمة بداية �سمال غزة - دائرة التنفيذ

 اإخطار تنفيد 
إلى المخطر إليه / رائد عبد الكريم عبد الله المدهون " خارج الباد"

 نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2019/8404 
  لصالح طالب التنفيذ / محمد حسن علي مسعود

 وذلك لتسديد قيمة شيك ويحمل رقم 30000175 والبالغ قيمتها 6200 شيكل 
في القضية التنفيذية الراهنة لدى محكمة بداية شـــمال غزة باإلضافة إلى رسوم 
ومصاريف القضية التنفيذية وقدرها 100 شيكل وذلك خال أسبوعين من نشر 

هذا االعان وعليه يتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك حسب األصول .
  لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خال أسبوعين

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ مريم غازي سليمان ابو كريم....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800459703  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عبد الفتاح عبد الكريم عبد الحافظ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
908713183  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القاهرة / االستقال:
من المقرر، أن تقعد جامعة الدول العربية دورة 
طارئة في القاهرة، لمجلســــها على مســــتوى 
المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، بناء على 
طلب فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية، 
وبعد التشــــاور مع العــــراق، الرئيــــس الحالي 

لمجلس الجامعة.
وقال سفير فلســــطين لدى القاهرة، ومندوبها 
الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح 
إنــــه "طلب عقد اجتماع طــــارئ لمجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين 
فــــي دورة غير عادية في أقــــرب وقت، بناًء على 
توجيهات الرئيس محمود عباس، وبتعليمات 

وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي".

وأوضح اللوح ، أن االجتماع يأتي لبحث الخطوات 
واإلجــــراءات التــــي يمكن أن تقــــوم بها الدول 
العربية إزاء الخطــــوة غير القانونية التي قامت 

بها البرازيل عبر فتح مكتب تجاري بالقدس.
وأضــــاف "ال بــــد أن ينتج عــــن االجتماع موقف 
عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع 
البرازيل عن قرارهــــا والحيلولة دون إقدام دول 

أخرى على مثل هذه الخطوات".
وأشـــار إلى أن هذه الخطـــوة تعتبر انتهاًكا 
للقانـــون الدولي وقرارات الشـــرعية الدولية 
لـــة، واســـتهتاًرا بقـــرارات جامعة  ذات الصِّ
الدول العربية على مســـتوى القمة والوزاري 
والمندوبين الدائمين، والتي حذرت البرازيل 
في أكثر من مناســـبة من اإلخـــال بالمكانة 

القانونية لمدينة القدس.
واألحد الماضي، افتتح عضو البرلمان البرازيلي 
إدواردو بولسينارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير 
بولسينارو، مقرا للبعثة التجارية البرازيلية لدى 

إسرائيل في القدس المحتلة.
وقــــال بولســــينارو، خــــال االفتتــــاح، إن باده 
ستنقل ســــفارتها في "إسرائيل" من تل أبيب 
إلــــى القدس، معتبًرا ذلك "أمــــًرا طبيعًيا"، وفق 
اإلســــرائيلية  بوســــت"  "جيروزاليم  صحيفــــة 

الصادرة باإلنجليزية.
العربية  وتنتقد الحكومة الفلسطينية والدول 
والعديد من الدول اإلسامية، بشكل متواصل، 
افتتاح ســــفارات أو مكاتــــب تجارية غربية في 

القدس وتطالب بالتراجع عن هذه القرارات.

تونس/ االستقال:
أوصى المؤتمر اإلسامي الحادي عشر 
لـــوزراء الثقافة في تونـــس، بضرورة 
تقديم كافة أنـــواع الدعم والمناصرة 
لجهـــود دولـــة فلســـطين الموجهة 
لتعزيز صمود أهالي مدينتي القدس 
والخليـــل فـــي التصـــدي لحمـــات 

وانتهاكات االحتال االسرائيلي.
ودعـــا البيان الختامـــي للمؤتمر الذي 
للتربية  المنظمة اإلســـامية  نظمته 
والثقافة والعلوم-"اإليسســـكو" يوم 
أمـــس، فـــي العاصمـــة التونســـية، 
بمشـــاركة وزير الثقافـــة عاطف أبو 
ســـيف، إلى تقديم الدعم للمشهد 

الثقافي في المدينتين.
وندد بمحـــاوالت ســـلطات االحتال 
تهويـــد مدينـــة القدس الشـــريف، 
وتراثها الثقافـــي والحضاري العربي 
واإلســـامي والمســـيحي، وبما تقوم 
به مـــن تزويـــر للحقائـــق التاريخية 

والجغرافية.
وأدان االنتهاكات المتكررة ومشاريع 
االحتال االستيطانية لتغيير معالم 
مدينـــة الخليـــل في خرق لقـــرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.
كمـــا أدان األعمـــال اإلرهابيـــة التي 

تستهدف تدمير أو نهب أو تشويه 
أو طمـــس معالـــم التـــراث الثقافي 
والحضاري في عدد من الدول األعضاء، 
وتقديم  معهـــا  التضامن  وضـــرورة 

الدعم الازم لها.
وكلف المؤتمر، "اإليسســـكو" بوضع 

خطة إلنشـــاء مركز للتراث في العالم 
اإلســـامي يكون مـــن مهامه توثيق 
التـــراث الثقافي والطبيعي بتقنيات 
المعزز،  والواقـــع  االفتراضي  الواقـــع 
وتوفير التدريب الازم لألطر العاملة 

في مجاالت التراث.

تونس: مؤتمر إسالمي ُيوصي بدعم القدس والخليل

اليوم.. اجتماع عربي طارئ لبحث افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في القدس

غزة/ االستقال:
وصلت بعثة متخصصة من األمم المتحدة يوم أمس، إلى قطاع غزة، لعقد سلسلة لقاءات 
مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة االنتخابات، بهدف االطاع 

على التحضيرات الجارية بشأن إجراء االنتخابات.
وقال مدير المكتب اإلقليمي للجنة االنتخابـــات المركزية في قطاع غزة جميل الخالدي 
في تصريح له: إن وفًدا من األمم المتحدة وصل يوم أمس، إلى القطاع، بشأن االطاع على 

تطورات إجراء االنتخابات في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أنه التقى بمســــؤول الشــــئون االنتخابية- مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة 
مايكل بورك والوفد المرافق له، وأطلعهم على آخر المســــتجدات واالســــتعدادات إلجراء 
االنتخابات التشــــريعية والرئاسية، باإلضافة إلى جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لعقد 
هذه االنتخابات. وأوضح أن الوفد األممي أبدى اســــتعداده لمساعدة لجنة االنتخابات في 
النواحي اللوجستية والفنية، دعًما إلتمام العملية االنتخابية. وكان الوفد األممي التقى في 
مدينة رام الله، رئيس لجنة االنتخابات حنا ناصر، وأطلعهم على مشاورات اللجنة بخصوص 
االنتخابات، وعلى التحديات التي تواجه عمل اللجنة مع االحتال اإلســــرائيلي، ال سيما في 
مدينــــة القدس المحتلة. ومن المقرر أن تســــتمر زيارة الوفد لمدة أســــبوع، حيث تتمحور 
مهمته في تقييم البيئة العامة في فلســــطين، تحضيًرا لانتخابات، وكذلك االطاع على 
االحتياجات الازمة لجميع الجهات ذات العاقــــة بالعملية االنتخابية عموًما واحتياجات 

لجنة االنتخابات خصوًصا، ومن ثم يقدم تقريًرا لألمم المتحدة حول نتائج الزيارة.
وقبل أســـابيع، تســـلم الرئيس محمـــود عبـــاس ردود الفصائل االيجابية حـــول إجراء 
االنتخابات من رئيس اللجنة المركزية لانتخابات حنا ناصر، ورغم ذلك لم يتم حتى اآلن 
إصدار مرســـوم رئاسي يحدد موعد إجراء االنتخابات، وبقيت مسألة إجرائها في القدس 

هي المعضلة الوحيدة أمامها، في ظل الرفض اإلسرائيلي المتوقع.

الخالدي: بعثة أممية تصل غزة لالطالع 
على استعدادات إجراء االنتخابات

غزة / االستقال:
أعلنت وزارة األوقاف والشئون الدينية في غزة، يوم أمس، عن آلية صرف المكافأة المالية 
التي سيتم دفعها للمتطوعين الذين يعملون لديها في المساجد من الخطباء والوعاظ 

والمحفظين واألئمة والمؤذنين واألذنة، ذكوًرا وإناًثا.
وأوضحـــت األوقاف أنه بإمكان المتطوعين االســـتعام عن أســـمائهم عبر موقع الوزارة 

اإللكتروني www.palwakf.net، من خال رقم الهوية.
وأكدت أنه سيتم صرف مبلغ 200 شيكل لكل متطوع، ممن ليس لهم أي مصدر دخل، 
وذلـــك اليوم عبر مكاتب البريد، منوهًة أنه تم فحص وتدقيق كافة أســـماء المتطوعين 
للتأكد أنه ليس لهم أي مصدر دخل. وأشـــارت الوزارة، إلى أن صرف هذه المكافأة يأتي 
تقديرا للجهود التي مازال المتطوعون يبذلونها في خدمة بيوت الله، وفي إطار سعيها 

للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة.
رت وزارة األوقاف عن جزيل الشـــكر والتقدير لكل الجهات التي ساهمت في تقديم  وعبَّ
هذه المكافأة، مشددًة على أنها ستواصل جهودها مع كافة األطراف من أجل المساهمة 

في حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.
وتقدمت األوقاف بالشـــكر والتقدير لكافة المتطوعين على ما بذلوه من جهود، وخاصة 

المتطوعين الذين لم تشملهم المكافأة.

األوقاف بغزة تعلن آلية 
صرف مكافأة المتطوعين
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تعرضـــت حركة الجهاد االســـامي في فلســـطين لحملة صهيونية شرســـة ومزاعم بأنها 
تقـــف وراء عمليات اطاق الصواريخ علـــى االراضي المحتلة عام 48م, وعلى اثر ذلك خططت 
»اسرائيل« الغتيال القائد الكبير بهاء ابو العطا, وارادت استهداف عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد االســـامي في فلســـطين اكرم العجوري,  وعندما ردت سرايا القدس الجناح 
العســـكري لحركة الجهاد االســـامي على العملية, شـــن االحتال عدوانًا همجيًا على قطاع 
غزة وردت ســـرايا القدس بقصف تل ابيب والمدن الفلسطينية داخل االراضي المحتلة عام 
48م, اليوم تعاود اســـرائيل توجيه االتهامات جزافا, وهـــذه المرة زعمت بأن حركة حماس 
خططت لتنفيذ عمليات ضد »إســـرائيل« من األراضـــي التركية، في الوقت الذي يغض فيه 
الرئيـــس رجـــب طيب أردوغان الطرف عن ذلك، بحســـب ما جاء فـــي تحقيق صحفي أجرته 
صحيفة »ديلي تلغراف« يوم الثاثاء الماضي, ووفقًا للتحقيق، فإن الدولة التركية تســـمح 
لحماس بالتخطيط لعمليات ضد »إســـرائيل«، خاصة في القدس والضفة الغربية، ومن بين 
تلـــك العمليات التي خططتها حماس في تركيا العـــام 2018 الماضي، هي محاولة اغتيال 
رئيس بلدية القدس آنذاك، وعضو الكنيســـت الحالي من حزب »الليكود« الحاكم نير بركات, 

حسب ما يزعم االحتال.
الترويج لمثل هذه الدعايـــات واالكاذيب الصهيونية يهدف لعدة امور منها, طرد قيادات 
حركة حماس من االراضي التركية, وامكانية تنفيذ اســـرائيل الغتياالت لقيادات حمساوية 
على االراضي التركية, وفرض عقوبات امريكية ودولية على تركيا, تحت بند ان كل دولة تساعد 
الفلســـطينيين يعاقب بالحصار, فايران تحاصر منذ سنوات ألنها تقف مع الفلسطينيين 
وتقدم لهم كل اشـــكال الدعم الممكنة, وقطر تحاصرها دول الجوار بمباركة امريكية ألنها 
تدعم الشـــعب الفلسطيني ماليا, وتقدم اليه المســـاعدات لحل ازماته المعيشية, وتركيا 
حيكـــت ضدها مؤامرات كبيرة بتخطيط امريكـــي صهيوني لقلب نظام الحكم فيها, ودعم 
المعارضة التركية بقوة وتأليبها على حزب العدالة والتنمية والنظام السياسي الحاكم, نظرا 
لمواقف الســـيد رجب طيب اردوغان الداعمة للحقوق الفلســـطينية, فقد طالب الصهيوني 
المجرم نير بركات من الســـفير األميركي في »إسرائيل« ديفيد فريدمان، فرض عقوبات على 
تركيا، لـ »دعمها اإلرهاب«, »فإسرائيل« تاحق كل من يدعم القضية الفلسطينية ليس على 
مستوى الدول فقط, انما ايضا على مستوى االفراد والجماعات, وهذه السياسة ليست جديدة 

على »اسرائيل« انما هي سلوك ونهج تمضي به لتمرير مخططات بعينها. 
اتهامات »اســـرائيل« لم تتوقف عند الجهاد االســـامي وحماس فقط, بـــل طالت الجبهة 
الشـــعبية لتحرير فلسطين, فقد كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية امس أن جهاز 
الشـــاباك »الصهيوني، اعتقل 50 ناشـــًطا من الجبهة الشـــعبية في منطقـــة رام الله بزعم 
انهم خططوا لسلســـلة عمليات ضد االحتال. ونشر االحتال نبأ االعتقاالت تحت بند »سمح 
بالنشر، وهذا يدل ايضا على نوايا االحتال باستهداف قيادات في الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســـطين, فوزير الحرب الصهيوني نفتالي بينت قال وبشـــكل واضح وصريح انه سيعود 
لسياسة االغتياالت فور تولية »وزارة الدفاع االسرائيلية« ولن يستطيع احد ان يكبح جماحه, 
حتى بنيامين نتنياهو الذي يعاني من قضايا فساد لن يستطيع كبح جماح بينت ان سعى 
لذلك, فكل الدالئل تشير الى ان »اسرائيل« تسعى اليوم واكثر من أي وقت مضى الستئناف 
سياســـة االغتياالت داخليا وخارجيا, فالشاباك ينســـج خيوطه داخليا, والموساد ينسجها 
خارجيا, وعلينا كفلســـطينيين ان نكون متيقظين دائما لغدر االحتال الذي ال يؤمن جانبه 
مطلقا, وقد تعودنا دائما ان االشاعات التي يطلقها االحتال ضد المقاومة الفلسطينية عبر 
وســـائل االعام المختلفة, تكون مخططه ويتعبها دائما ارتكاب جرائم, فتوحدوا لمواجهة 

القادم, ألن القادم اصعب. 

توزيع االتهامات جزافًا .. 
سياسة ينتهجها االحتالل 

رأي

تعتبر دولة الكيان الصهيوني دولة قد بنيت ونمت بطريقة شاذه، تختلف 
تمامًا عن تطور الدولة الطبيعي، فهر وجدت على ارض فلســــطين بالحديد 
والنار وبدعم من دول االســــتعمار وتحت سيادة التهجير والقتل والمجازر 
الجماعيــــة. فعملية التطهيــــر العرقي )النكبة( والتــــي رافتها أكبر عملية 
ســــطو مســــلح في التاريخ االنســــاني، فلم تكتف العصابات الصهيونية 
بتهجيــــر االهل وتخويفهم واحضــــار يهود من باد أوربا الى فلســــطين، 
انما ســــرقت االرض والتراث واالموال، فكل أماك المهجرين وثرواتهم قد 
سيطرت عليها »إسرائيل« واعتبرتها ملك الدولة. وتقدر اماك المهجرين 
الفلسطينيين وقت النكبة بمبلغ وقدره 756 مليون جنية استرليني، يقابله 
اليوم ترليونات، هذا الرقم الفلكي كان فقط لمليون يهودي عشيه النكبة، 

و%78 من ارض فلسطين التاريخية أصبحت كلها لهذا الكيان الغاصب.
صحيح أن »إسرائيل« قد تطورت اقتصاديًا، صناعيًا، وتكنولوجيا، وأصبحت 
من الدول الصناعية، وميزانيتها ما يقارب 500 مليار شــــيكل، لكنها ومنذ 
البدايــــة بل بــــدأت غنية بالمال والخيــــرات، فكل االماكــــن العامة، األثاث، 
الذهب، المصانع، الثمار، الحبوب، البيارات، االراضي، المساحات الشاسعة، 
الثــــروة الحيوانيــــة والنباتية، كلهــــا أصبحت ملكًا لليهــــود دون أن تدفع 
»إســــرائيل« فلسًا واحدًا، ودون أن تعوض الشــــعب الفلسطيني قرشًا، وما 
زالت تروج لكذبتها التاريخية أن الفلسطينيين رحلوا لوحدهم، ومن تلقاء 

أنفســــهم، ولم ُيمارس عليهم اإلرهاب والقتل، رغــــم أن بعض المؤرخين 
االســــرائيليين أمثال )إيان بابيه( في كتابة المشــــهور )التطهير العرقي 
في فلسطين( والذي يثبت فيه بالوثائق والبراهين ومن مصادر اسرائيلية، 
أن الذي حــــدث عام 1948م، تطهير عرقي بكل مــــا تحمل تلك الجملة من 
معاني سياســــية معاصرة ودالالت سياســــية وقانونية، حيث تخلل ذلك 
التطهير البطش واالرهاب والمذابح والســــرقة والسطو، وقد دحض الرواية 
الصهيونية التي تزيف الحقائق دائمًا. وحينما قامت دولة »إسرائيل« على 
حســــاب الشعب الفلســــطيني والذي ما زال يعاني من جراء النكبة ولحتى 
هذه اللحظة لم تعترف بجريمتها ولم تعوض الشعب الفلسطيني ال ماديًا 

وال معنويًا، بل منعت النقاش في حق العودة والاجئين. 
وقد استمرت »إسرائيل« في شذوذها )سرقتها لألراضي( فما زالت تسيطر 

على االرض وتهجر أهلها من بيوتهم أو تهدمها على رؤوسهم.
وتسيطر كذلك على منابع المياه والينابيع، األنهار، البرك واآلبار االرتوازية، 
وتقيــــم عليها المشــــاريع، وشــــبكات المياه، وتحــــرك مصانعها من خال 
ســــيطرتها على البحــــر الميت، ومصبــــات العيون واألنهــــار- فقد أوصلت 
»إســــرائيل« في سنوات الخمســــينات من بحيرة طبريا شــــمااًل إلى صحراء 
النقــــب جنوبًا عبر انبوب مــــاء ضخم، فأحيت الصحراء واســــتثمرت األرض 
لصالح اقتصادها، وبسبب ســــيطرة »إسرائيل« على المياه بحيث أن حصة 

المســــتوطن الواحد من الماء في الضفة الغربية تفوق حصة الفلســــطيني 
بـ )17( مــــرة، وتعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة ســــوقًا اســــتهاكيًا أوليًا 
للمنتجات االســــرائيلية. كذلك الضرائب، الغرامــــات، المصادرات المالية، 
العقوبات، الســــيطرة علــــى األموال، حجز األرصدة منذ عــــام 1948م، أغنت 

خزينة الدولة وما زالت، وأموال المقاصة التي تعدت وتجاوزت المليار.
ال نســــتطيع أن ُنحصي الطرق واألســــاليب التي تســــتخدمها هذه الدولة 
المارقة لســــرقة أموال شــــعبنا وحقوقه، وما زالت مستمرة في نهجها رغم 
احتالها لكل االرض الفلسطينية. وقد شرعنت هذه السرقة وقوننتها من 
خال سن قوانين في الكنيســــت تتيح المصادرة والعقوبات االقتصادية 
الباهظة وجعلت ذلك وكانه حق لها. وهكذا لم تتقدم »إســــرائيل« تقدمًا 
طبيعيــــًا فقد بدأت دولتها متخمه بأموالنا وثرواتنا ونمت نموًا شــــاذًا على 
حســــاب هذا الشعب الذي ُأفقر قسرًا. ففلســــطين )يافا، حيفا، اللد، الرملة، 
بيسان...الخ( كانت مليئة بالخيرات والثمار، وكان برتقال يافا خال سنوات 
الثاثينيــــات ُيصدر بكميــــات هائلة الى اوروبا، وليــــس كما تدعي الحركة 

الصهيونية أن أرض فلسطين كانت بورًا وهم من عمروها ومن زرعوها.
وهكذا صنعت دول االستعمار وسرقت خيرات الشعوب بيعًا بعدما أعادت 
انتاجها من جديد، و«إســــرائيل« التي نشأت في دفيئة االستعمار اتقنت 

الدرس ونمت شاذة في كل تفاصيل حياتها.

في جريمة صهيونيــــة جديدة ضد األطفال الفلســــطينيين في المنطقة 
المحتلــــة عــــام 1948، اعترفت ســــلطات االحتــــال بأنها أبعــــدت أطفااًل 
فلســــطينيين إلى الســــويد لتبنيهم؛ وذلك خال الفترة بين 1990-1970 
من دون إعطاء فرصة ألهلنا هناك ومؤسســــاتهم لتبنيهم. القضية كتبت 
عنها صحيفة »كل العرب«، التي تصدر في الناصرة، وأكدتها القناة ال13 
الصهيونية في أكتوبر/تشــــرين األول الماضي، في برنامجها: »ضائعون«، 
األمر الذي دفع بالنائب في الكنيســــت أحمد الطيبي إلى تقديم استجواب 
لــــوزارة الرفاه االجتماعي )فــــي كيان العدو( حول هــــذه المعلومات، والتي 
مفادها أن »إسرائيل« قامت بتسليم 192 طفًا مسلمًا إلى السويد أخذتهم 
من مراكز للتبني والرعاية، التابعة لــــوزارة الرفاه االجتماعي في خطوة غير 
مسبوقة، وغير قانونية؛ بحيث ينص القانون على تسليم األطفال لعائات 

تحمل نفس الدين.
وأوضح الطيبــــي: إنه من خال االســــتجواب، اعترف ياريــــف لفين الوزير 
المنســــق بين الحكومة والكنيســــت، باألمر، وعزا ذلك لعــــدم توفر عائات 
حاضنة، ومؤسســــات لهؤالء األطفال وقتها، وأن قرار نقلهم إلى الســــويد 
كان بســــبب عدم قانونية الخطوة في »إسرائيل«؛ إذ ُيلزم القانون المحلي، 
أن تكون العائلة الحاضنة أو المتبنية من الدين نفسه. من وقتها لم تقدم 
ســــلطات االحتال الرســــمية أجوبة شافية عن عدة أســــئلة؛ منها، لماذا لم 
تعط فرصة للتبني في فلسطين المحتلة عام 1948؟ وهل هناك من تسّلم 

مقابًا ماليًا بعد تسليم األطفال؟ وعّبر الطيبي عن صدمته من جواب الوزير، 
وأكد لموقع »عرب 48« أنه »حسب المعلومات التي وردت إليه، ومما نشرته 
صحف سويدية، فإن هؤالء األطفال قد تم تحويل دينهم، وأن المسؤولية 
تقع على »إســــرائيل«، والوزارة، وأنهم لو كانوا من اليهود لما استســــهلت 
هذه الخطــــوة، وما كانت لتتم أصًا. ووفقًا لما تؤكــــده قيادات من منطقة 
ال48، فــــإن الســــلطات الصهيونية تماطل في كشــــف كّل تفاصيل هذه 
القضية، وهو ما دعا الطيبي مع زمائه إلى التهديد بتقديم مذكرة رسمية 
إلى محكمة العدل العليا والمستشــــار القضائي للحكومة. وقد صّرح حسن 
خطيب رئيس أســــبق لتحرير مجلة »صوت العدالة والحق«، بأن ما جرى »هو 

جريمة أخاقية ومحاولة ترانسفير لمئات األطفال الفلسطينيين«.
يخطئ أهلنا في فلسطين 48، إذا راهنوا على »عدالة« محكمة العدل العليا 
الصهيونية والمستشــــار القضائي للحكومة، فالضابط شــــيدمي مسؤول 
مجزرة كفر قاسم، حكم عليه بغرامة قرش واحد عام 1956، وسائق الجّرافة 
الصهيوني الذي قتل الناشــــطة راشيل كوري عن سابق إصرار وعمد، جرت 
تبرئته من التهمة الموجهة إليه. وكم من مذكرات كثيرة ُقّدمت للمحكمة 
من فلســــطينيين، إّمــــا رّدت إليهم أو جــــرى تأكيد أحــــكام النيابة العامة 
الصهيونية بحقهم. وفيما يتعلق بقضية ترانسفير 192 طفًا فلسطينيًا 
إلى الســــويد، فإن المقصود من القضية إبعاد هؤالء كجزء من استراتيجية 
التخلــــص مــــن أكبر عدد مــــن فلســــطينيي 48. إن سياســــة التخلص من 

األطفال الفلســــطينيين بكافة الطرق والوسائل، وحتى قتلهم هي جزء من 
اســــتراتيجية عقائدية صهيونية، تهدف كما قال الحاخامان كشــــتئيل 
وعوفوديا يوســــف وغيرهما: »اقتلوا األطفال حتى تتخلص »إسرائيل« من 
»إرهابيين« مستقبليين قد يقومون بعمليات إرهابية ضدها«!؛ لذلك قتلوا 
الطفــــل محمد أبو خضير في حضن والده عام 2014. وكذلك أقدمت دويلة 
الكيان في العام نفســــه على اغتيال الطفلين المراهقين: محمد أبو ظاهر 
)16 ســــنة(، ونديم نوارة )17 سنة( بدٍم بارد. وحتى اللحظة وثقت منظمات 
حقوق اإلنســــان قتل الكيان 17 طفًا فلســــطينيًا، إلى جانب ما يزيد على 
250 طفًا فلســــطينيًا تم ســــجنهم في معتقات العدو؛ من بينهم 118 

طفًا من القّصر.
وكانت صحيفة »الغارديان« نشرت في سبتمبر/أيلول 2018، البيان الصادر 
عن »الحركة العالمية للدفاع عن األطفال - فرع فلســــطين«، الذي يفيد بأن 
األطفال الفلســــطينيين في األغلب يتعرضون لاعتقال ليًا، ويتم تكبيل 
أياديهم، وتعصيب أعينهم، وإساءة معاملتهم، ومنع وصول أفراد أسرهم 
أو الممثلين القانونيين إليهم. ويذكر التقرير أن األطفال الفلســــطينيين 
يتم احتجازهم في حبس انفرادي أليام أو حتى ألســــابيع، وأحيانًا يوقعون 
اعترافات، ويذكرون في وقت الحق أنهم وقعوها باإلكراه. وصّرحت منظمة 
»بتســــيلم« أن معاملة هؤالء األطفــــال، تنتهك نصــــوص اتفاقية حقوق 

الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة.

شــذوذ االقتصــاد اإلسرائيلــي

االحتالل يستهدف أطفالنا

جمعة التايه

بقلم: د. فايز رشيد

 شهدت الساحة الدولية مؤخرا عدة تطورات من المرجح أن تسهم في تحسين 
المكانـــة الدوليـــة للكيان الصهيوني وتعـــزز من قدرة قيادته علـــى المناورة 
وتوفير بيئة أفضل لتحســـين فرص تحقيق مصالحه. ولعل أكثر ما يمثل هذه 
التطورات هو فوز حزب المحافظين برئاســـة بوريس جونســـون في االنتخابات 
التشريعية البريطانية وسقوط حكم الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس. 
فلم يكن من المستهجن أن يخرج قادة الكيان الصهيوني ورؤساء األحزاب فيه 
عن طورهم وهـــم يحتفون بفوز حزب المحافظيـــن البريطانية بزعامة بوريس 
جونســـون؛ حيث إن هذا الفوز لم يسهم فقط في تافي سيناريو الرعب الذي 
توقعـــه الصهاينة في حال فاز منافســـه زعيم حزب العمال جيرمي كوربن. بل 
هم يراهنون أيضا على أن يمهد صعود جونسون الطريق أمام اتخاذ الحكومة 
البريطانية القادمة سلســـلة من الخطوات التي تحســـن بشكل جذري المكانة 
الدولية إلســـرائيل وتقلص بعض المخاطر الجدية التي تتهددها. فقد سبق 
أن تعهد حزب المحافظين خال الحملة االنتخابية بسن قانون يقلص هامش 
المنـــاورة أمام حركة المقاطعة الدولية التي تطالب بفرض عقوبات على الكيان 

الصهيوني بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وحســــب تعهدات الحزب، فإن القانون المرتقب سيتبنى التعريف الصهيوني لـ 
مصطلح »معاداة الســــامية«، بحيث إن أي انتقاد لسياســــات االحتال ضد الشعب 
الفلســــطيني سينظر إليها على أساس أنها ســــلوك ال سامي، يتوجب معاقبة من 
يقدم عليــــه. وتتوقع تل أبيب أن تلعب بريطانيــــا دورا فاعا في فرملة التحركات 
التي تقدم عليها بعض الــــدول األعضاء في االتحاد األوروبي، والهادفة إلى الدفع 
نحــــو تبني مبادرات سياســــية تتعارض مع مواقف الحكومة الصهيونية، ســــيما 
علــــى صعيد المبــــادرات التي تطرح فــــي مواجهة الخطوات التــــي أقدمت عليها 
إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، والتي تتبنى بشــــكل مطلق مواقف اليمين 
الصهيونــــي المتطــــرف. في الوقت ذاته، فــــإن الصهاينة يراهنــــون على صعود 
جونسون في توســــيع دائرة الشــــراكات مع بريطانيا في الكثير من المجاالت؛ مع 
األخذ بعين االعتبار أن إدارة ترامب تشــــجع التعاون البريطاني اإلســــرائيلي. ورغم 
أن دور بوليفيا المحدود في الســــاحة الدولية، فإن ســــقوط حكم الرئيس اليساري 
موراليــــس فيها وصعود حكومة يمينية أحدث تحوال على سياســــات هذه الدولة 

الاتينيــــة تجاه إســــرائيل. فقد قطع موراليس العاقات الدبلوماســــية مع الكيان 
الصهيوني في أعقاب الحرب التي شــــنتها على قطاع غزة في 2008 وألزم كل من 

يحمل الجواز اإلسرائيلي بالحصول على تأشيرة دخول قبل السفر إلى  بوليفيا.
ولكن جانين أنييز التي خلفت موراليس في الرئاســــة أقدمت فور توليها منصبها 
الجديد على اســــتئناف العاقات مع الكيان الصهيوني وأعفت اإلسرائيليين من 
الحصول على تأشــــيرة الدخول. لكن ما حصل في بريطانيــــا وبوليفيا يمثل عينة 
فقط من تحوالت سياســــية في كل من أوروبا وأمريكا الاتينية ومناطق أخرى بعد 
صعــــود اليمين فيها. ففي أوروبا بات الكيــــان الصهيوني يحظى بعاقات مميزة 
بشــــكل كبير مع دول أوروبا الشــــرقية بعد صعود اليمين للحكم فيها. فحكومات 
هذه الدول باتت تقوم بإسناد الموقف الصهيوني في محافل االتحاد األوروبي. وال 
حاجة للتذكير بطابع الشــــراكات اإلستراتيجية التي تربط الكيان الصهيوني بكل 
من قبرص واليونان، ســــيما على صعيد الشراكات في مجال الطاقة والتحالف غير 
المعلــــن ضد تركيا. أما في أمريكا الاتينية، فإن أهم تطور حدث تمثل في صعود 
الرئيس يئير بولسينارو، الذي ينتمي للتيار اإلنجيلي، للحكم في البرازيل، حيث إن 

هذا التحول أحدث تحوال هائا على المواقف البرازيلية من الصراع.
فقد عزز بولســــنارو العاقات مع تل أبيب بشــــكل جذري، كما تعهد بنقل السفارة 
الى القدس المحتلة. وفي أعقاب ذلك قامت غواتيماال بنقل الســــفارة إلى القدس 
المحتلــــة، وقامت بإدراج حــــزب الله ضمــــن التنظيمات اإلرهابية بنــــاء على رغبة 
إسرائيل. وال تقل هندوراس حماسا في اسناد المواقف الصهيوني وتبني أجندة 
حكومة اليمين في تل أبيب. وال حاجة بالطبع للحديث عن تداعيات صعود اليمين 
المتطرف بقيــــادة ناريندرا مودي في الهند، والذي نقل العاقات مع تل أبيب إلى 

مربع متقدم جدا.
إن أحد أهم األســــباب التي وفرت بيئة ساعدت على تهافت نظم الحكم اليمينية 
الجديدة على تعزيز عاقاتها مع الكيان الصهيوني يتمثل في الموقف الرســــمي 
العربــــي، حيــــث إن هذا الموقف شــــجع على هــــذا التوجه. فعندمــــا تقدم بعض 
الحكومــــات العربية على تطبيــــع عاقاتها مع الكيان الصهيونــــي، على الرغم من 
سياساته العدائية ضد الشعب الفلســــطيني، ورغم تبنيه مواقف بالغة التطرف 

من الصراع، فإنه ال يمكن توجيه اللوم للدول التي صعد فيها اليمين.

صالح النعاميصعود اليمين في العالم يحسن مكانة »إسرائيل« الدولية
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أعلن أنا المواطن/حسني نعمات كامل أبو طه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804653988  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/عائشة عبد القادر محمد سمور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
917141053  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ جمـيله  صـبحي يوسـف آلفيري...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   405223983

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/طلعت ابراهيم موسى ابو جزر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802147322  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/أحمد محمود أحمد الزطمة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926741976

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/امنه جمال عبد الرحيم العلول....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801852328  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
أظهـــر مســـح اقتصـــادي، أن 70% من صافي 
أقساط التأمين المكتتبة في الشهور التسعة 
األولـــى 2019، مـــن نصيـــب أقســـاط تأمين 

المركبات.
واستند المســـح على بيانات مجمعة لشركات 
التأمين العشرة العاملة في السوق الفلسطينية، 
إذ بينـــت أن صافي أقســـاط التأمين المكتتبة 
حتى نهاية ســـبتمبر/ أيلـــول الماضي، بلغت 

203.4 ماليين دوالر.
وبلغت قيمة صافي أقســـاط التأمين المكتتبة 
للمركبات في الشهور التسعة األولى من 2019، 
نحو 144 مليون دوالر، مقارنة مع 136.3 مليون 

دوالر على أساس سنوي.
في المرتبـــة الثانية من حيـــث القيمة، جاءت 
أقســـاط التأمين الصحي، إذ بلغ صافي قيمتها 

حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، نحو 28.14 
مليـــون دوالر، مقارنة مع 28.9 مليون دوالر على 

أساس سنوي.
وجاءت تأمينـــات العمال في المرتبـــة الثالثة 
بقيمة بلغت 18.16 مليـــون دوالر حتى نهاية 
سبتمبر الماضي، بينما بلغت في الفترة المقابلة 

من 2018 نحو 18.7 مليون دوالر.
وبلغت قيمة تأمينات الحريق 3.4 ماليين دوالر 
في الشـــهور التســـعة األولى من 2019، بينما 
بلغت تأمينات المسؤولية المدنية 2.78 مليون 
دوالر، فيما بلغت قيمة التأمينات العامة األخرى 
1.8 مليون دوالر والتأمين الهندسي 2.2 مليون 
دوالر والتأميـــن على الحيـــاة 1.7 مليون دوالر، 

و547 ألف دوالر التأمين البحري.
وشـــركات التأمين التي تشملها البيانات، هي: 
المشـــرق للتأمين، المجموعة األهلية للتامين، 

التأميـــن الوطنية، فلســـطين للتأمين، تمكين 
للتأمين، التكافـــل للتأمين، ترســـت العالمية 
للتأميـــن، العالمية المتحدة للتأمين، مت اليف 

اليكو، فلسطين لتأمين الرهن العقاري.
وحتـــى نهاية ســـبتمبر/ أيلـــول الماضي، بلغ 
إجمالـــي صافـــي التعويضـــات المتكبدة، نحو 
129.5 مليـــون دوالر مقارنة مـــع 122.9 مليون 

دوالر في الفترة المقابلة من 2018.
ووفق مسح ســـابق تراجع صافي أرباح شركات 
التأميـــن المدرجة ببورصة فلســـطين بنســـبة 
17.4% خالل التسعة الشهور األولى من 2019 

على أساس سنوي.
وبلـــغ صافي أرباح الشـــركات الســـبع المدرجة 
حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، نحو 10.6 
ماليين دوالر، نـــزوال من 12.83 مليون دوالر في 

الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

رام الله/ االستقالل:
اعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »االونروا« ان العجز المالي 

للعام 2019 انخفض من 167 مليون دوالر الى 90 مليون حتى نهاية العام. 
وكانت األونروا اعلنت ســــابقا أنها بحاجة لتأمين 167 مليون دوالر الدارة دفة 
خدماتهــــا ودفع رواتب عامليهــــا حتى نهاية هذا العام علمــــا أن هذا المبلغ 
المنشــــود يمكن الوكالة من اإلســــتمرار بتقديم »الحد االدني« من الخدمات 

لالجئين.
وقال عدنان ابو حسنه المستشـــار االعالمي لالونروا »انه بفضل جهود مكثفة 
بذلت على مدى األسابيع الثالث الماضية استلمت األونروا مبلغ 77 مليون دوالر 
من أكثر من 20 دولة وشـــريك وتشـــمل مبالغ تم تحويلهـــا من دول كانت قد 
جمدت ما تبقي من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق الذي أشـــرف عليه 
مكتب الرقابة الداخلي لالمم المتحدة والذى خلص إلى أنه ال يوجد أي فســـاد أو 

سوء استغالل مالى«.

العجز المالي لوكالة )أونروا( فلسطين.. المركبات تستحوذ على 70 % من قيمة صافي أقساط التأمين
يتراجع إلى 90 مليون دوالر

واشنطن/ االستقالل:
ذكـــرت صحيفة هآرتـــس اإلســـرائيلية يـــوم أمس ان 
الكونجرس األمريكي وافق على تحويل مبلغ 150 مليون 
دوالر للسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله وتجديد 
المســـاعدات للعديد من المشـــاريع المدنية في الضفة 
الغربية و القدس الشرقية التي جمدتها اإلدارة األمريكية 

برئاسة دونالد ترامب العام الماضي.
وبحســـب الصحيفة فان المســـاعدات ليســـت مشروطة 
بدعـــم أو التعـــاون مع خطة ترامب للســـالم المعروفة ب 
صفقة القرن التي رفضتها السلطة الفلسطينية كذلك 
هناك بندان في الميزانية لمســـاعدة الفلسطينيين: 75 
مليون دوالر لدعم األجهزة األمنية والباقي لدعم المشاريع 

المدنية.
وكشـــفت صحيفـــة "هآرتـــس" العبريـــة، أول أمس، أن 

الكونغرس األمريكي رفض طلبا تقدمت به إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب، بتمويـــل مالي لدعم خطـــة األخير لحل 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي " صفقة القرن ".
وذكرت "هآرتس" أن البيت األبيض أرسل في شهر مارس 
الماضي، اقتـــراح الميزانية الخاص به إلـــى الكونغرس، 
بما يشـــمل طلبا للحصول على 175 مليون دوالر إلنشـــاء 

"صندوق التقدم الدبلوماسي".
ووفق الصحيفة العبرية، فإن "البيت األبيض قال حينها 
إن هـــذا الصندوق ضروري في حالة التقدم نحو الســـالم 
اإلقليمي وأنه يمكن اســـتثمار هذا المبلغ في مســـاعدة 
الفلســـطينيين".  وأوضحت أن "الطلب أظهـــر أن اإلدارة 
أرادت الحصول على أموال يتم تخصيصها وتكون متاحة 
في حال تحســـنت العالقات مع الفلســـطينيين"، لكنها 
أشـــارت إلى أن الكونغرس األمريكي رفض، يوم االثنين، 

طلب اإلدارة األمريكية.
وقالت إن اتفاق الميزانية الذي توصل إليه قادة الكونغرس 
مــــن كال الحزبين الجمهــــوري والديمقراطي، والذي نشــــر 

االثنين، يتضمن "رفضا مباشرا لهذا الطلب النقدي".
ونقلـــت هآرتس عن مصدر في الكونغرس، أن الرفض لم 

يكن بدافع سياسي، بل "العتبارات في الميزانية".
وصرح المصدر، الذي لم تكشـــف الصحيفة اســـمه، بأن 
"ال أحـــد يعتقد أن خطة الســـالم هذه ســـتصدر في أي 
وقت قريب، فلماذا يكرس لهـــا المال؟ إذا أصبحت جادة، 

فسيجدون في البيت األبيض الدعم لذلك"
يذكر أن اإلدارة األمريكية، أعلنت مرارا تأجيل الخطة خالل 
العام الجاري 2019 بانتظار تشـــكيل حكومة إسرائيلية، 
دون أن يكـــون مـــن الواضح مـــا إذا كانت ستنشـــر بعد 

االنتخابات القادمة في مارس المقبل.

الكونجرس األمريكي يوافق على تحويل 150 مليون دوالر للسلطة
رام الله/ االستقالل:

وقع وزير المالية، شـــكري بشارة، مع القنصل اإلســـباني في القدس، »اجناثيو 
جارثيـــا فالدكاســـاس«، اتفاقية بقيمة مليـــون يورو، مخصصة للمســـاهمة 
في برنامج دفعات األســـر الفقيرة، والفئات المهمشـــة، التابـــع لوزارة التنمية 
االجتماعية من خالل آليـــة الدعم األوروبي )بيجاس(. وأكد الوزير بشـــارة، على 
أن هذه االتفاقية، تهدف إلى االســـتجابة لالحتياجات الملحة للفئات الفقيرة، 

وتمثل التزام الشعب اإلسباني بعملية بناء المؤسسات الفلسطينية.
وعبر بشارة عن عميق امتنانه للحكومة اإلسبانية على دعمها المستمر للشعب 
الفلســـطيني، من خالل توقيع هذه االتفاقية، مثمنـــًا وقوفهم بجانب مطالب 

الشعب الفلسطيني؛ لنيل حقوقه الوطنية والمشروعة.
بدوره، عبر القنصل فالدكاساس، عن دعم الشعب والحكومة اإلسبانية المستمر 
لدولة فلسطين، خاصة الدعم الذي تقدمه إسبانيا لقطاعات الزراعة، والسياحة، 

وحقوق المرأة.

إسبانيا تدعم »األسر 
الفقيرة« بمليون يورو

رام الله/ االستقالل:
قـــال رئيس الوزراء د. محمد اشـــتية: »ارتفاع قيمة 
وارداتنا المباشـــرة من العالم أكثر من 16%، دليل 
كبير على وعي المســـتهلك الفلسطيني، واهتمام 
رجال االعمال بأن نبدأ بمغادرة منصة التبعية التي 

يفرضها علينا واقع االحتالل«.
جـــاء ذلك خـــالل كلمته فـــي حفل جائـــزة مصدر 
فلســـطين للعـــام 2018، الذي نظمته المؤسســـة 
الوطنية لتنميـــة الصادرات »بال تريـــد« برام الله، 
بحضور عدد من الوزراء ورجال األعمال وممثلين عن 

القطاع الخاص.
وبّين رئيس الوزراء: »من المهم جدا، أن نعلم ان قيمة 

الصادرات الفلســـطينية تضاعفت خالل السنوات 
األخيرة ألن ثقة المســـتهلك الدولـــي المتصاعدة 

بالمنتج الفلسطيني هي ثقة في فلسطين.«
وأضاف اشتية: »نقدر ونرعى الجهد الذي يقوم به 
قطاعنا الخاص ألنه يصب في عصب االستراتيجية 
الفلســـطينية الرامية الى تعزيـــز المنتوج الوطني 

والداعية الى تنوعه ورفع الواردات«.
وتابع رئيـــس الوزراء: »الوضـــع االقتصادي صعب، 
ولكـــن اإلصرار الفلســـطيني هو الـــذي يجعل من 
الصعوبة فرصة وكل الذين عاشوا على هذه األرض 
يعلمون معنى أن نجعل من الصعوبة فرصة، وهناك 
قصـــص نجاح كبيرة لشـــركات ومصانع وماكينات 

انتاج وإذا أردنا أن نعطي الجائزة ألحد، فكل انسان 
فلسطيني صامد على أرضه يستحق هذه الجائزة«.

وأردف اشتية: »إن العمل في المنطقة الصناعية 
في جنين قد بــــدأ فعال، والمنطقة الصناعية في 
الخليــــل، وهنــــاك منطقة صناعيــــة جديدة في 
نابلــــس، واليوم وقعنا مع ألمانيا منحة بقيمة 76 
مليون يورو، لتنفيذ مشــــاريع حيوية في الضفة 
وقطاع غزة، ال ســــيما تحلية مياه البحر في غزة«. 
واالهم ان فيها دعم للقطاع الخاص الفلسطيني، 
ونحرص كل الحرص أن يجلــــس القطاع الخاص 
الفلســــطيني بجدية حقيقية في مقعد السائق 

باالقتصاد«.

اشتية: ارتفاع قيمة تبادالتنا التجارية
 المباشرة مع العالم دليل على وعي المستهلك

رام الله / االستقالل:
قالت القناة اإلســـرائيلية السابعة: إن المؤسســـة األمنية اإلسرائيلية تدرس 

زيادة الصادرات الزراعية من قطاع غزة وكميات الوقود المدخلة.
وأوضحت القناة، يوم أمس، أن هذا المقترح القى مصادقة من قبل المســـتوى 
السياسي اإلســـرائيلي ورئيس هيئة األركان ألن استقرار الوضع االقتصادي 

في غزة هو مصلحة أمنية إسرائيلية أواًل وأخيرًا، حسب تعبيرها.
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية للقناة، أنه بعد استشهاد القيادي في الجهاد 
اإلسالمي بهاء أبو العطا تم تغيير الواقع وفتحت فرص لتسوية اقتصادية في 

غزة من أجل استقرار الوضع االقتصادي، حسب قولها. 

مقترح أمني إسرائيلي 
لـ »تحسين الوضع 

االقتصادي« في قطاع غزة

نصفها لالجهزة االمنية 
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أعلن أنا المواطن/ عزمي حمدان حامد الشوا...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   916130941

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/اسراء محمود علي نسمان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404561227

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبد الكريم حسن عبدالكريم الزر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901622100   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ تسنيم عماد حسن الحاج أحمد...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803417393   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ أحمد مروان أحمد ابو طعيمة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803415066

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نسرين زكي العبد دغمش....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800227654

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عالء عبد الله عارف بكر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
953822483  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  مصطفى زكي مصطفى الغول....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901664672

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

تونس / االستقالل"
قـــال الرئيس التونســـي قيس ســـعيد إن مطالب الثورة 

ستتحقق في ظل الدستور والشرعية الدستورية.
جاء ذلك في خطاب له بساحة "الشهيد محمد البوعزيزي" 
في مدينة سيدي بوزيد، بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة 
الندالع الثورة التونســـية في 17 ديســـمبر/كانون األول 
2010. وفي ذلك اليوم، أقدم الشاب محمد البوعزيزي على 
إحراق جســـده أمام مقر محافظة ســـيدي بوزيد، احتجاجا 
على منعه من الســـلطات المحلية من ممارســـة نشـــاطه 
كتاجـــر متجول، وهو ما أطلـــق احتجاجات انتهت في 14 
يناير/كانون الثاني 2011 بإســـقاط نظام الرئيس آنذاك 

زين العابدين بن علي.
وأضاف ســـعيد وســـط هتافات المئات "رغم المؤامرات 
التي تحاك في الظالم، ســـنعمل علـــى تحقيق مطالبكم 
كاملـــة"، وتابع: "أنتم طالبتم بالحرية وســـتنالون الحرية، 

وأنتم طالبتم بالكرامة وستتحقق".
وحّذر من أن "من يريد أن يعبث بالشـــعب التونسي فهو 
واهم، ولن يحقق وهمه أبدا"، مردفا أن الشعب يريد فرص 

شغل لتحقيق كرامته وسيتحقق ذلك.
وتوجه إلى الجماهير المحتشـــدة بقوله "هنا اشـــتعلت 

الثـــورة، وهنا أرض األحرار، وهنا ثـــورة زلزلت العالم تحت 
أقدام المستبدين".

واســـتطرد ســـعيد -الذي تولى الرئاســـة في 23 أكتوبر/
تشـــرين األول الماضي- "ال تهمني رئاسة الجمهورية وال 
رئاســـة الدولة، يهمني أن يتحقق مشروعكم في الحرية 

والشغل والكرامة الوطنية".

وزاد بقولـــه "وجودكم اليوم يدل على أن الثورة ومطالبكم 
ستحقق في ظل الدستور والشرعية الدستورية".

وأضاف ســـعيد "يجب أن يكون هذا اليوم )17 ديسمبر/
كانون األول( يوم عطلة ويوم عيد وطني".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن االتحاد الجهوي للشغل في 
محافظة ســـيدي بوزيد )نقابة عمالية( يوم 17 ديسمبر/

كانون األول عطلة في المحافظة، احتفاال بالثورة، في حين 
تعتمـــد الدولة تاريخ 14 يناير/كانـــون الثاني يوم عطلة 

وعيدا للثورة.
وُينظـــر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي 
تحظى بانتقال ديمقراطي ســـلس، مقارنـــة بدول عربية 
أخرى امتـــدت إليها االحتجاجات من تونس، وأســـقطت 

أنظمتها الحاكمة، ومنها مصر وليبيا واليمن.
وأدى الرئيس التونســـي المنتخب قيس ســـعيد في 23 
أكتوبر/تشرين األول الماضي اليمين الدستورية في مقر 
مجلس نواب الشعب بالعاصمة تونس، وأكد في كلمة له 
أن ما يعيشه التونسيون أذهل العالم، باحترام الشرعية 

وقيادة ثورة حقيقية بأدوات الشرعية.
وأوضح أن التونســـيين بحاجة إلى عالقة ثقة جديدة بين 
الحكام والمحكوميـــن، مضيفا أن الكل حـــر في خياراته 
وقناعاته وأن مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج الحسابات 

السياسية.
كمـــا تحدث عـــن اإلرهاب، وقـــال إن رصاصـــة واحدة من 
إرهابي ســـتواجه بوابل من الرصاص، مبرزا أنه من واجب 
الجميع الوقوف ضـــد اإلرهاب متحدين والقضاء على كل 

أسبابه.

الرئيس التونسي يعد بتحقيق مطالب الثورة رغم المؤامرات

بغداد / االستقالل:
عقد البرلمان العراقي جلسة، يوم امس، للتصويت على 

قانون انتخابات مجلس النواب.
وأجرى النائب األول لرئيس مجلس النواب حســـن كريم 
الكعبـــي، مباحثات مع رؤســـاء وممثلي الكتـــل النيابية 
اللمســـات األخيرة لمشـــروع قانون انتخابـــات البرلمان 
تمهيدا للتصويت عليه ، حسبما ذكرت صحيفة الصباح 

العراقية.
وحث الكعبي جميع الكتل النيابية على ضرورة اإلســـراع 
فـــي االتفاق لتمرير قانون االنتخابـــات ليكون مع وجود 
مفوضيـــة مســـتقلة، أهـــم الضمانات لعدالـــة ونزاهة 

االنتخابات النيابية المقبلة«.
وأوضـــح الكعبي، أنه نظـــرا ألهمية هـــذا القانون جرى 
عقد ما يقارب عشـــرين اجتماعا ولقاء وحوارا سواء داخل 
اللجنـــة القانونيـــة النيابية أو مع قـــادة الكتل النيابية، 
وكذلك مع الجهـــات القطاعية المعنية مثل خبراء األمم 
المتحدة في العراق والمفوضية المســـتقلة لالنتخابات، 
وكان الهدف هو الخـــروج بقانون انتخابات رصين يلبي 
طموح الجمهـــور ويعزز ثقتهـــم بالمنظومة االنتخابية 

وتمثيلهم بشكل شفاف«.
وأشـــار الكعبي إلـــى أن »االجتماع بحـــث فقرات عديدة 
مهمـــة تضمنها مشـــروع القانـــون، تتطلـــب أخذ رأي 

الجهـــات الفنية لضمـــان عدم حـــدوث معرقالت خالل 
مرحلـــة تنفيذه، كما تدارس االجتمـــاع جملة مقترحات 
تكون قابلة للتطبيق بشـــكل فعلي، ومن المؤمل طرحها 

خالل جلسة التصويت واألخذ بأفضلها ».
وقالت الصحيفة إن مصادر برلمانية كشفت عن االتفاق 
على الصيغة شـــبه النهائية لقانون االنتخابات الجديد، 
مضيفة أنه ســـيتم اعتمـــاد نظام الدوائـــر االنتخابية 
المتعددة والترشـــيح الفـــردي بنســـبة %100 للفائز 
األعلى أصواتًا، مع اإلبقاء مؤقتا على العدد الحالي ألعضاء 
البرلمـــان 329 نائبا، لحين إجراء تعداد ســـكاني جديد 

وتدقيق إحصاءات وزارة التخطيط.

جنيف/ االستقالل:
قـــال الرئيـــس التركي رجـــب طيب أردوغـــان، إن بالده 
ستعمل على تســـريع التعاون مع ليبيا، وأنها مستعدة 

لمساعدتها في أي لحظة.
جاء ذلك خالل تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين 
فـــي مدينة جنيف، التي زارها للمشـــاركة في المنتدى 

العالمي األول لالجئين في مكتب األمم المتحدة.
وقال أردوغان: »سنعمل على تسريع التعاون بين تركيا 
وليبيا، وعّبرنا للجانب الليبي عن اســـتعدادنا للمساعدة 
فـــي أي لحظـــة إذا تطلب األمـــر، بما في ذلـــك التعاون 

العسكري واألمني«.

وعـــن فحوى مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الروســـي 
فالديميـــر بوتين، مؤخًرا، وما إذا كانت تطرقت إلى خطة 
تركيا إلرســـال جنود إلى ليبيا، أشار أردوغان إلى تكليف 
وفد يضم نائبي وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين من 
االســـتخبارات واألمن القومي، بزيارة موسكو خالل فترة 

قصيرة.
وأوضح أن هذا الوفد سيناقش القضايا اإلقليمية بشكل 

مفصل مع الجانب الروسي.
وبّيـــن أنه طلب من بوتيـــن أن تكـــون المباحثات بناءة 
وتتوصـــل إلى نتيجة في فترة قصيـــرة، وأن األخير قال 
إنه ســـيصدر التعليمات الالزمة بنفس الشكل. وأردف: 

»اتفقنـــا كذلك علـــى مســـألة المباحثات حـــول ملفي 
ليبيا وســـوريا«. ولدى ســـؤاله عن تصريحات مسؤولين 
إســـرائيليين بشـــأن مشـــروع خط أنابيب »إيست ميد« 
وانفتاحهـــم على التفـــاوض، قال أردوغـــان إن موضوع 

إسرائيل غير موجود أبًدا على جدول أعمالهم.
وأضاف: »ســـيكون من غير المجدي إثارة هذا الموضوع 

ألنه ال يندرج ضمن جدول أعمالنا«.
أردوغان أشـــار أيضا إلـــى أن اليونان تقـــول إن مذكرة 
التفاهم بين أنقرة وطرابلس مخالفة للقانون، لكن تركيا 
تؤكـــد أنها متوافقة مـــع القانون البحـــري الدولي، وقد 

اتخذت خطوتها بناء على حسابات ودراسات.

جلسة للبرلمان العراقي للتصويت على قانون انتخابات

أردوغان: سنسّرع التعاون مع ليبيا ومستعدون للمساعدة في أي لحظة

 سريناغار /االستقالل:
للمرة األولى منذ أربعة أشـــهر، ُرفع يوم أمس، أذان صالة الظهر من المســـجد 
الجامـــع فـــي أكبر مدن إقليم كشـــمير، لينتهـــي بذلك الحظـــر الفعلي على 

الممارسات الدينية في أكبر مسجد في المنطقة ذات األغلبية المسلمة.
 في المســـجد ألداء صالة الظهر. وُيَعّد المسجد الجامع، 

ٍّ
وتجّمع نحو 100 مصل

الذي ُبني قبل قرون من الطوب والخشب، أحد أقدم المساجد في المدينة التي 
يبلغ عدد ســـكانها 1.2 مليون نسمة، ويشكل المسلمون نسبة 96 في المائة 

منهم، وغالبًا ما يحضر اآلالف ألداء الصالة في المسجد.
وُأغلق المسجد الجامع في سريناغار في 5 أغسطس/ آب الماضي ضمن الخطة 
األمنيـــة التي طبقتها الهند بعد تجريد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، 
كشمير من وضعها شـــبه المستقل في الدســـتور، وإخضاع الشطر الهندي 
من كشمير إلغالق أمني، وحجب خدمات اإلنترنت والهاتف، وإغالق المساجد 

المهمة، وتقييد حرية التجمع واعتقال اآلالف من سكان اإلقليم.

رفع األذان ألول مرة منذ 
أغسطس بأكبر مدن كشمير

لندن/ االستقالل:
من المتوقع أن يزور األمير تشـــارلز أمير ويلز فلسطين الشهر المقبل، استجابة لدعوة 

رئيس السلطة محمود عباس.
ووفًقا للقنصلية البريطانية في القدس المحتلة فإن األمير تشـــارلز ســـيزور فلسطين 
مـــن أجل تعزيز روابط الصداقة والعالقـــات الدولية الهامة مع المملكة المتحدة ضمن 

سياسة بريطانيا في زيارة كافة الدول العالم.
القنصل البريطاني فيليب هول قال: »يســـعدني جـــدًا أن أمير ويلز قبل دعوة رئيس 
الســـلطة الفلســـطينية محمود عباس لزيارة فلســـطين بداية العام الجديد«. وأوضح 
القنصل هول، أن هذه الزيارة من شأنها أن تبني على زيارة األمير ويليام العام الماضي 

وستضيف إلى العالقات الودية التي يتمتع بها األمير مع زعماء الدول العربية«.

األمير تشارلز يزور 
فلسطين الشهر المقبل
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غزة/ االستقالل
قال إسماعيل المدهون حارس وقائد غزة الرياضي، إن المكان 
الطبيعي للعميد )غزة الرياضي( هو التواجد في مقدمة الدوري 

وليس في المراكز المتأخرة منه.
جاء ذلك في أعقاب فوز فريقه على شباب رفح )1-0(، في ختام 
األسبوع الثاني عشـــر من الدوري الفلسطيني الممتاز ألندية 
قطاع غـــزة. وقّدم المدهون مباراة كبيرة تعتبر األفضل له هذا 

الموسم، وأنقذ مرماه من أهداف كادت تغير مسار المباراة.
وأشاد المدهون في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة، باألداء 
القوي لزمالئه أمام شباب رفح. وأضاف »ُكنا نعلم أهمية مباراة شباب 
رفح، وأهمية الفوز بهـــا، كمفتاح لتقدم الفريق على الئحة الترتيب، 
خاصـــة مع فارق الــــ 3 نقاط التي كانت لصالـــح الفريق الرفحي قبل 
المباراة، لذلك كان هناك تركيز شديد ورغبة قوية لدى الجميع العبين 

وجهازًا فنيًا جديدًا لحسم المباراة«.
وأوضح »االنتصار ال يمثل سوى البداية، فالمطلوب منا الكثير 
لتجاوز تلك األزمة، وأعتقد أننا سنبني على هذا االنتصار الذي 
خلط األوراق في مؤخرة الدوري، وعلينا أن نبدأ التحضير للمباراة 
المقبلة أمام شباب خانيونس وهي أيضا مباراة مهمة للغاية«.

ويحتـــل غزة الرياضـــي المركز قبل األخير فـــي جدول ترتيب 
الدوري برصيد 11 نقطة.

مسقط/ االستقالل:
كشف عادل الفارسي رئيس نادي صحم العماني، السبب وراء قراره 

بطرد مهاجم الفريق محمد بلح من التمارين.
وكان بلح نشـــر عبر حسابه على »تويتر« نبأ طرده من تمارين الفريق 
بأمر مباشر من رئيس النادي. وقال الفارسي، في تصريحات صحفية 
» إن النادي يمر ببعض الظروف المادية الصعبة كحال معظم أندية 
الســـلطنة، وتم االجتماع مع الالعب في وقت ســـابق لتسوية األمور 

المادية وجدولة الدفعات المتأخرة.
وأضـــاف »حدد مجلـــس إدارة النادي موعدا مـــع الالعب عصر األحد 
الماضي، وتم قبـــول الموعد من قبل بلح، لتتفاجأ إدارة النادي بعدم 

حضور الالعب في موعده، كما أنه لم يعتذر«.
وأشار رئيس النادي إلى أنه وبعد بداية التمارين سأل الجهاز اإلداري 
المهاجم الفلسطيني عن تخلفه عن الموعد ليجيب »عليكم التحدث 

مع وكيل أعمالي«.
وأكد الفارسي أن تصرف الالعب باإلضافة إلى العديد من المنشورات 
عبر حسابه في تويتر، والتي تستهدف اإلدارة بشكل مباشر أو غير 

مباشر كانت السبب وراء قرار طرده.
وأتم الفارسي »سيتم عقد اجتماع مع الالعب التخاذ القرار النهائي 
بشـــأنه«، الفتًا إلى أن »حقوقه المالية يكفلها القانون والعقد المبرم 

بين الطرفين، ولكنه ارتكب أخطاء كثيرة ال يمكن التغاضي عنها«.

»الفارسي« يكشف 
سبب طرد المهاجم 

الفلسطيني »بلح«

المدهون: الفوز 
على شباب رفح 

مجرد بداية

االستقالل/ وكاالت:
قـــال هاري كيـــن مهاجـــم توتنهام هوتســـبير، إن 
فريقه اســـتعاد بريقه منـــذ تولي جوزيـــه مورينيو 
تدريب النادي، لكنه ســـيخوض اختبارا صعبا عندما 
يستضيف تشيلســـي األحد المقبل، في صراعهما 
على احتـــالل أحد المراكز األربعـــة األولى في الدوري 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتولى المدرب البرتغالي المسؤولية خلفا لماوريسيو 
بوكيتين الشهر الماضي، وكان الفريق في المركز 14 
لكنه قاده للفوز في أربعة آخر خمس مباريات بالدوري، 
ليتقدم للمركز الخامس متأخرا بفارق ثالث نقاط عن 

تشيلسي.
وقال كين لوســـائل إعالم بريطانية »استعدنا زخمنا 

وقوة الدفـــع التي كنا نملكها. لكـــن المباراة المقبلة 
صعبـــة. لو نجحنا في الفوز بها ســـنتقدم لألمام في 
الترتيب. لدينا عدة مباريات خالل فترة األعياد، ونشعر 

أننا نستطيع الفوز بالتأكيد«، حسبما نقلت »رويترز«.
وبعد مواجهة تشيلسي سيستضيف توتنهام فريق 
برايتون أند هوف ألبيون صاحب المركز 13 وسينتقل 
بعدها للقاء نوريتش سيتي، صاحب المركز 19، يوم 
28 ديسمبر الحالي، ثم يلتقي ساوثامبتون، صاحب 

المركز 18، في أول أيام العام الجديد.
وأشـــاد كين بتأثيـــر مورينيو على الفريـــق قائال، إن 
الفريق يسعى لمواصلة االنتصارات خاصة بعد الفوز 
على ولفرهامبتون واندرارز األحد الماضي، في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.

وأضاف قائـــد منتخب إنجلترا: »نشـــعر بأننا على ما 
يرام. نسجل في كل مباراة منذ تولى المدرب الجديد 
المســـؤولية. إذا تمكنـــا من مواصلـــة ذلك وتحقيق 
االنتصـــارات مثلما حدث على ملعـــب ولفرهامبتون 

طوال الموسم ستكون األمور على خير ما يرام«.
وذكر كين الذي خاض معظم مسيرته مع الفريق األول 
تحت قيادة بوكيتينو إنه كان حريصا على التعلم من 
مورينيو مدرب بورتو وتشيلســـي وإنتر ميالن وريال 

مدريد ومانشستر يونايتد السابق.
وأضاف عـــن مدربه الجديد: »يملك أســـلوبه الخاص 
فـــي العمل. بالنســـبة لي فأنا أتعلم منـــه. من الجيد 
اكتســـاب خبرات جديدة ومعرفة الطـــرق المختلفة 

لعمل المدربين«.

كين »يتغزل« في مورينيو ويعلق على لقاء تشيلسي

باريس/ االستقالل:
لم يحسم نجم باريس ســـان جيرمان، نيمار دا سيلفا أمر بقائه ضمن صفوف الفريق، 

لكن تقريرا فرنسيا أشار إلى تغير قناعات الالعب البرازيلي في الفترة األخيرة.
وحلـــل موقع »le10sport« الفرنســـي، تصريحـــات نيمار األخيـــرة لصحيفة »فرانس 
فوتبول«، فقال إن البرازيلي بدأ يناور من جديد بشأن مستقبله، لكن هذه المرة في اتجاه 
حديقة األمراء، ملمحًا إلى أنه بات يميل إلى تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وكان نيمار قد ُسئل عن سبب رغبته في الرحيل عن بي إس جي في الصيف الماضي، ليرد 
ضاحكا: »ال يزال لدي موسمين في تعاقدي، والفريق يتطور، يجب أن نتحلى بأقصى درجات 
التركيز لنحقق أهدافنا هذا الموســـم، والفوز بأكبـــر عدد ممكن من البطوالت، ويبقى دوري 
األبطال هدفنا األول«. وأضاف: »األولوية لبي إس جي في ظل كثرة ارتباطات الفريق، الهدف 

يبقى دائما الفوز في كل مباراة، وأن نبذل أقصى جهدنا من أجل مصلحة الفريق«.
وأشـــار الموقع الفرنســـي إلى أن تصريحـــات نيمار تدل على أنه أعاد التفكير بشـــأن 

ا من المشروع الحقيقي للنادي. مستقبله مع سان جيرمان، كما أنه بات يرى نفسه جزًء
وأوضـــح أن اختيار نيمار بأن يجري الحوار مع إحدى وســـائل اإلعالم المحلية، يعود إلى 

رغبة الالعب في كسب تعاطف الجمهور الفرنسي من جديد.
وشـــدد »le10sport« على أن نيمار يريد أيًضا من تصريحاته األخيرة أن يوجه رســـالة 

ضمنية إلدارة سان جيرمان برغبته الجديدة حول االستمرار معهم.
وزعم أن ما نشـــر مؤخًرا في اإلعالم الفرنسي عن تقارب بين نيمار وإدارة سان جيرمان » 

ال يبدو من قبيل الصدفة«.

االستقالل/ وكاالت:
قال النرويجي أولي غونار سولســـكاير مدرب مانشســـتر يونايتد، إن وعكة صحية تسببت في 

تأجيل عودة العب الوسط الفرنسي بول بوغبا للفريق األول.
ولعب بوغبا )26 عاما( 6 مباريات فقط هذا الموسم بعد أن تعرض إلصابة في الكاحل في سبتمبر، 

ويأمل سولسكاير في عودة بوغبا قبل نهاية العام.
وأبلغ سولســـكاير الصحفيين: "أصيب بوعكة صحية وسيغيب ليومين أو ثالثة. ربما يستغرق 

األمر ثالثة أيام. سيؤجل هذا عودته قليال".
وتابع: "نرغب في أن يستعيد حساسية المباريات. نرغب في الدفع به لمدة ساعة أو 45 دقيقة 
أو 60 أو 90 دقيقة. من يدري ربما يحدث هذا في أول مباراة. نعمل بجد لتجهيزه لكنه مريض 

اآلن".
وتراجـــع يونايتد للمركز الســـادس فـــي الدوري الممتاز بعـــد التعادل 1-1 مـــع إيفرتون، لكن 
سولســـكاير عبر عن إعجابه بالالعب ميسون غرينوود خريج األكاديمية الذي سجل سابع أهدافه 

مع يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم.
وقال سولسكاير إنه يعتزم منح المهاجم الواعد فرصة المشاركة في سلسلة مباريات لمعرفة ما 

إذا كان سيزيد غلته من األهداف في فترة عيد الميالد.
وأضاف مدرب يونايتد "أتذكر عندما جئت إلى النادي وســـجلت عدة أهداف. قال المدرب وقتها 

إنه من الصعب عليه استبعاد العبين يسجلون أهدافا من التشكيلة.
وتابع: "من الصعب جدا حاليا اختيار أي تشكيلة بدون التفكير في ميسون".

لسبب مفاجئ.. تأجيل عودة 
بوغبا لمانشستر يونايتد
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غزة/ االستقالل:
تســـلمت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة ، األربعاء، 
مركبات ومعدات لصالح جهاز الدفاع المدني الفلسطيني 

في القطاع، بتبرع من دولة قطر.
جاء ذلك خالل مراســـم عقدت في فندق المشـــتل غرب 
مدينة غـــزة، بحضور وكيل وزارة الداخليـــة في غزة اللواء 
توفيـــق أبو نعيم، ورئيـــس اللجنة القطريـــة إلعمار غزة 
الســـفير محمد العمادي، ومســـاعد مدير عام قوى األمن 
الداخلي اللـــواء محمود أبو وطفة، ومديـــر الدفاع المدني 
العميد زهير شـــاهين، إلى جانب عدد من قادة األجهزة 
ومـــدراء اإلدارات فـــي الوزارة. وفق مـــا ورد عبر موقع وزارة 

الداخلية.

وشكر اللواء أبو نعيم، دولة قطر أميرًا وحكومة وشعبًا على 
الدعم المتواصل لشـــعبنا الفلسطيني في غزة، متوجها 
بالشـــكر لوزير الداخليـــة القطري ولقائد جهـــاز الدفاع 
المدني القطـــري لدعمهم بهذه القافلـــة نظراءهم في 

الدفاع المدني الفلسطيني.
وقال أبو نعيم: "نســـتقبل هذه القافلة بعد ســـنوات من 
الحصار واالنقطاع عن تزويد هذا الجهاز المدني باألجهزة 
والمعـــدات التي تلبي وتغطي الحاجة اإلنســـانية ألهلنا 

في غزة".
وأضاف: "قطـــر ما فتئت، بأميرها وشـــعبها وحكومتها، 
الوقوف إلى جانب شعبنا ودعمه وتأييده لسد احتياجاته 
اإلنســـانية، وتنفيـــذ مشـــاريع مهمة في ظـــل الظروف 

الصعبة التي وقف فيها شعبنا وحيدًا".
بدوره، أكد السفير العمادي أن قطر كانت وال زالت السباقة 
في مد يد العون ألهل غـــزة، بمختلف أنواع وطرق الدعم 

بما يضمن تعزيز األمن واألمان ويحقق معايير السالمة.
وقال العمادي: "نســـلم اليوم 22 من معـــدات ومركبات 
اإلطفاء الخاصة، واألجهزة والمعدات بتبرع من دولة قطر 
ممثلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك ضمن 

دعم الشعب القطري المتواصل لشقيقه الفلسطيني".
وأعـــرب العمادي عن أمله أن يســـاهم الدعم القطري في 
تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الفلسطينيين، 
وتعزيز قدرات جهـــاز الدفاع المدني في تقديم خدمات 

أسرع وأفضل ألهلنا في غزة.

الدهيشـــة، واندلعـــت مواجهات مع الشـــبان، 
أطلق خاللهـــا الجنود النار مـــا أدى الى إصابة 
شـــابين برصاص معدني مغلف بالمطاط، نقال 
الى إحدى مستشفيات بيت لحم لتلقي العالج.

وأضافت المصادر، أن قـــوات االحتالل اعتقلت 
من المخيم يوســـف عزات أبو ديـــة )21 عاما(، 
ويوســـف محمد صـــدوق )24 عامـــا(، بعد أن 

داهمت منزلي والديهما وفتشتهما .
وفي مدينـــة الخليل، اندلعـــت مواجهات بين 
شـــّبان وقوات االحتالل عقب اقتحامها مدينة 
دورا جنوب غرب الخليل، دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات.
كمـــا اقتحمت قوات االحتـــالل، منطقة قيزون 
شرق المدينة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات 
المنطقـــة وداهمت منزل  اقتحمـــت  االحتالل 

المواطن جودة عبد الودود الجعبري وفتشته.
وفي نابلس، اقتحمت قـــوات كبيرة من جيش 
االحتـــالل، فجر أمس، عدة أحيـــاء في المدينة 
ومخيم "بالطة" لالجئين وســـط تحليق لطائرة 

عمودية في سماء المنطقة.
وأفـــاد شـــهود عيـــان، أن دوريـــات االحتالل 
اقتحمت شـــوارع الـ "15"، و"تـــل"، و"المدرس"، 
و"القـــدس" بمخيم "بالطـــة"، فيما رصد صوت 
قنابـــل صوت بكثافـــة، إضافـــة لتواجد قوات 
خاصة وحدة "اليمام" العســـكرية الخاصة، كما 
داهمت بلدة "جماعين" جنوبي المدينة، وجرت 

عمليات تفتيش فيها.
وفـــي قرية النبي صالح شـــمال غـــرب رام الله، 
فجـــرت قـــوات االحتالل أجســـاًما قـــرب البرج 
اإلســـرائيلي على مدخـــل القرية، لـــم تعرف 
ماهيتها، كما اقتحمت حْي "البالوع" في مدينة 

البيرة.
وفي جنيـــن، اندلعـــت مواجهاٍت بين شـــّبان 
وقوات االحتالل في بلدتْي "بيت قاد" و"دير أبو 

ضعيف" شرقي المدينة.
وفـــي قلقيليـــة، اعتقلـــت قـــوات االحتـــالل، 
المواطن أســـيد أبو لبدة، بعد دهم منزله، حيث 
دارت اشـــتباكات بيـــن تلك القوات الشـــبان 

الفلسطينيين.
أمـــا في مدينة القدس المحتلـــة، فقد اعتقلت 
شـــرطة االحتالل تسعة شـــبان فلسطينيين، 

واستدعت اثنين آخرين للتحقيق.
واقتحمـــت قـــوات مـــن جيش االحتـــالل بلدة 
"العيسوية" شرقي المدينة المحتلة، واعتقلت 
كال من: محمد مروان عبيد وعلي ســـفيان عبيد 
ويونـــس ســـفيان عبيـــد وفيصل لـــؤي عبيد 

ووسيم نايف عبيد.
كمـــا اعتقلت قـــوات االحتـــالل والد وأشـــقاء 
الشهيد فراس أبو ناب من  حي "رأس العامود" 
في بلدة "سلوان" وهم؛ سيف ويوسف ومحمد 

وبسام أبو ناب.
واستشـــهد أبو نـــاب في 17 تشـــرين الثاني 

)نوفمبر( الماضي، بعد أن أطلق عليه عناصر من 
شرطة االحتالل النار بدون مبرر.

وســـلّمت القوات االحتالل، ذوي الشابين هاني 
عصمـــت عبيـــد، وأمين رأفـــت عبيـــد، بالغين 

للتحقيق معهما.
أما في قطاع غزة، فقـــد أطلقت قوات االحتالل 
"اإلســـرائيلي"، يـــوم أمس، النار تجـــاه أراضي 
المواطنين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع 

غزة.
وأفـــادت مصـــادر محلية، بأن جنـــود االحتالل 
أطلقوا النار من موقع "كيســـوفيم" العســـكري 
تجاه أراضي المواطنين شـــرقي بلـــدة القرارة 
شـــرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون أن 
يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

ويواصل االحتالل "اإلســـرائيلي" اســـتهداف 
أراضي المواطنين بإطالق النار صوب منازلهم 
تارة، وتجريف أراضيهم تارة أخرى، فين تتوغل 
آلياته بشـــكل شـــبه يومي وتقـــوم بعمليات 

تجريف واسعة في أراضي المواطنين.
إلـــى ذلك، منعت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، 
المزارعين من اســـتكمال حراثة أراضيهم في 

األغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات 
االحتـــالل داهمت منطقـــة أم الجمال، ومنعت 
أراضيهم  المزارعيـــن من اســـتكمال حراثـــة 
وزراعتها، وهددت باالســـتيالء علـــى أي جرار 

زراعي يتواجد في المنطقة.
يذكر أن قوات االحتالل منعت المزارعين، الليلة 
قبـــل الماضة، أيضا من العمـــل في أراضيهم، 

بمنطقة "الشق"، واستولت على جرار زراعي.
المتكـــررة  االقتحامـــات  صعيـــد  علـــى  أمـــا 
للمســـجد األقصـــى، فقـــد اقتحم العشـــرات 
مـــن المســـتوطنين المتطرفيـــن ومجنـــدات 
إسرائيليات يوم أمس، باحات المسجد المبارك 
من باب المغاربة بحراســـة مشـــددة من شرطة 

االحتالل الخاصة.
ووفـــرت شـــرطة االحتـــالل الحمايـــة الكاملة 
ا مـــن دخولهم عبر  للمقتحميـــن اليهـــود بدًء
باب المغاربة وتجولهـــم في أنحاء متفرقة من 
المســـجد األقصى وانتهاًء بخروجهم من باب 

السلسلة.
وذكـــرت دائـــرة األوقاف اإلســـالمية بالقدس 
المحتلـــة، أن 102 مســـتوطًنا بينهـــم 22 من 
طـــالب المعاهـــد والجامعـــات اليهودية و30 
مجندة إسرائيلية بلباسهن العسكري اقتحموا 

المسجد األقصى، وتجولوا في باحاته.
وعـــادًة ما يتخلل تلك االقتحامات، أداء طقوس 
تلمودية من قبل المســـتوطنين في ســـاحات 
األقصى، وتحديًدا في منطقة باب الرحمة، األمر 
الذي يثير غضب واســـتياء المصلين وحراس 

المسجد.
وال تزال تواصل شرطة االحتالل فرض قيودها 

على دخول المصلين الفلســـطينيين للمسجد 
النســـاء  األقصى، واحتجاز هوياتهم، وخاصة 

والشبان، عند بواباته الخارجية.
وتســـتعد ما تســـمى بــــ "جماعـــات الهيكل" 
المزعـــوم لتنفيـــذ اقتحامات نوعية وواســـعة 
للمسجد األقصى خالل األسبوع المقبل، احتفااًل 

بما يسمى "عيد الحانوكاة-األنوار" اليهودي.
وفي ظل التحضيرات اإلســـرائيلية المتواصلة 
لتهويد األقصى واســـتغالل "عيـــد الحانوكاة" 
كأهم المواســـم لذلك؛ شرعت منظمات "نساء 
ألجل الهيكل"، و"طالب ألجل الهيكل"، "برنامج 
هليبا" التوراتي و"اتحاد منظمات الهيكل" في 
تنفيـــذ برنامج توراتي مركـــزي داخل األقصى 

باقتحامه طوال أيام العيد.
ويبـــدأ هذا العيـــد اعتباًرا مـــن يوم األحد 
ويســـتمر   ،12/22 الموافـــق  المقبـــل 
حتى يـــوم االثنيـــن 12/30، وخالله تبدأ 
الجماعـــات اليهوديـــة المتطرفة الداعية 
إلقامة "المعبد" مكان األقصى، بالنشـــرات 
المّحرضـــة علـــى إقامة أي شـــعائر داخل 

األقصى احتفاًء بـ"الحانوكاة".
ويشـــهد المســـجد األقصى يومًيا )عدا يومي 
الجمعة والســـبت( اقتحامـــات وانتهاكات من 
المســـتوطنين وأذرع االحتـــالل المختلفة، في 
وقت تمنع فيه شـــرطة االحتالل دخول عشرات 

الرجال والنساء إلى المسجد.

غزة/ االستقالل:
دعا مشاركون الفصائل الفلسطينية لتفعيل المقاومة 
في مدينـــة القدس المحتلـــة ودعم ومســـاندة أهلها، 
مطالبين السلطة الفلسطينية بوقف التعاون األمني مع 
سلطات االحتالل اإلســـرائيلي، ووقف المالحقة األمنية 
لعناصر المقاومة في الضفة الغربية المحتلة بوجه عام، 

واتخاذ إجراءات سياسية عملية لمواجهة االستيطان. 
جاء ذلك في ختام مؤتمر القدس العلمي الثالث عشـــر، 
والذي عقدته مؤسسة القدس الدولية، األربعاء، بفندق 
الكومودور غرب مدينة غزة، بالشـــراكة مع وزارة األوقاف 

الدينية. 
وعقد المؤتمر تحت عنوان: "القدس والتحيات المعاصرة 
2010-2020"، بحضور النائب األول للمجلس التشريعي 
د. أحمـــد بحر، ورئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة القدس 
الدولية النائب أحمد أبو حلبية، ووكيل وزارة األوقاف عبد 

الهادي األغا، ونائب رئيس جمعية الشـــبان المسيحية 
ســـهيل ترزي، وعدد من قيادات الفصائل الفلسطينية 

والكتاب والدعاة والمثقفين. 
ودعا المشـــاركون أهل ومؤسسات القدس المحتلة إلى 
مقاومـــة محاولة االحتـــالل برفض المنهـــاج التعليمي 
اإلســـرائيلي على طالب ومدارس القـــدس، ورفض كل 
االغراءات والمنح اإلسرائيلية، باإلضافة لدعوة الجماهير 
الفلسطينية للحفاظ على الهبات واالنتفاضات الشعبية 

ومساندتها دفاعا عن القدس والمسجد األقصى. 
كما وطالب المؤتمر الســـلطة وحكومة اشـــتية بالقيام 
بواجبهـــا الوطني والديني المتمثل بدعم المؤسســـات 
الوقفية فـــي القدس، خصوصا مدارس األوقاف بتطوير 
مســـتواها التعليمـــي والتربـــوي، ودعم المؤسســـات 
الثقافيـــة والتعليميـــة والصحية واألنديـــة الرياضية 

واالجتماعية والسياسية المقدسية وتطويرها. 

وأشـــار المؤتمرون إلى ضرورة دعوة علماء األمة العربية 
واإلســـالمية لتقدم الصفوف والقيـــام بواجبهم، ببيان 
أهميـــة ومكانة القدس والمســـجد األقصـــى واألحكام 
الشـــرعية المتعلقـــة بهـــا، وبيـــان واجب األمـــة تجاه 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية. 
وطالبـــوا كذلـــك بتوفيـــر المنـــح الدراســـية للطـــالب 
الجامعييـــن، وترميـــم المدارس وبناء مـــدارس جديدة، 
وإقامة مشـــاريع إســـكانية وتوفير فـــرص عمل لألزواج 
الشـــابة داخل مدينـــة القدس وفي األماكـــن والبلدات 

واألحياء األكثر استهدافا من االحتالل.
 ودعـــوا إلـــى متابعـــة وإبـــراز األحـــداث واالعتـــداءات 
اإلســـرائيلية فـــي القـــدس وتوثيقها وفضـــح جرائم 
االحتالل، ونقلها للمحاكـــم الدولية والوطنية، باإلضافة 
لمطالبة حركتي حماس وفتح والسلطة بإنهاء االنقسام 

واتمام المصالحة وانجاز االنتخابات الشاملة .

مؤتمر بغزة يوصي بتفعيل المقاومة في القدس المحتلة ودعم صمود أهلها

القدس المحتلة/ االستقالل:
افتتح وزير النقل اإلسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، األربعاء، خط سكك حديدية فائق 

السرعة يربط بين تل ابيب والقدس مباشرة.
وتســـتغرق رحلة القطارات عالية الســـرعة أقـــل من 30 دقيقة بيـــن المحطات، بينما 
تســـتغرق الرحلة بالنظام الحالي حوالي 45 دقيقة وتتطلب تغيير القطارات. ويمكن 

أن تستغرق الحافالت العامة أكثر من ساعة لقطع نفس المسافة.
ومن المقرر فتح خط الســـكة الحديدية للركاب مســـاء الســـبت المقبل، حيث ســـوف 
يتوقـــف القطار فـــى محطة واحدة فـــي كل منطقة. وتهدف الخطة إلـــى زيادة عدد 
المحطات في األشـــهر المقبلة، وفًقا لمســـؤول بوزارة النقل. وحتى ذلك الحين، يجب 
على الركاب تغيير القطارات للمتابعة إلى محطات أخرى. اســـتغرقت شـــركة خطوط 
السكك الحديدية اإلسرائيلية حوالي 17 عاًما لبناء الخط الذي يربط القدس بتل أبيب. 

وتكلف هذا المشروع الضخم 7 مليارات شيكل )2 مليار دوالر(.

االحتالل يفتتح خط سكك 
حديدية بين القدس وتل ابيب

بيت لحم/ االستقالل:
أصيب مســـاء أمس المواطن عطـــا الله ابراهيم عبيـــات )52 عاما( من منطقة 
كيســـان الى الشـــرق مـــن بيت لحم بجـــروح وصفـــت بالطفيفة إثـــر إفالت 

مستوطنتين كالبا باتجاهه واثناء عمله في حقله.
يشار إلى أن المستوطنين اعتادوا مهاجمة المواطنين في تلك المنطقة وغالبا 

ما تقع هذه االعتداءات تحت حماية قوات االحتالل التي لم تحرك ساكنا.

خانيونس/ االستقالل:
ألقت المباحث العامـــة بمحافظة خانيونس جنوب 
قطاع غزة القبض على اثنين من المطلوبين للعدالة 
على ذمة قضية مقتل المواطن »محمد أبو سحلول« 

نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضـــح المقـــدم محمـــود البريم مديـــر المباحث 
العامة بمحافظـــة خانيونس أن قـــوة من المباحث 
ألقـــت القبـــض علـــى كّل مـــن »ف.ح« )29 عامًا( و 
»ع.ح« )29 عامـــًا(، بعد ورود معلومات عن تواجدهما 
في المحافظة الوســـطى. وأكـــد البريم أنه تم ضبط 

قطعة ســـالح آلي تخص القضيـــة، الفتًا إلى أنه تم 
إحالة الشخصين وقطعة السالح إلى النيابة العامة؛ 
الستكمال اإلجراءات القانونية في القضية. يذكر أن 
المواطن »أبو ســـحلول« ُقتل في شجار عائلي تخلله 
إطالق نار بمحافظة خانيونس، في سبتمبر الماضي.

غزة: اللجنة القطرية تسلم الدفاع المدني معدات ومركبات

اعتقال مطلوبْين في قضية مقتل مواطن بخانيونس

كالب المستوطنين
 تهاجم مواطنًا في كيسان

الخليل/ االستقالل:
لقيت مواطنة تبلغ من العمر) 60 عاما( مصرعها، وأصيب خمسة آخرون، مساء 

األربعاء، في حادث دهس ببلدة خاراس غرب الخليل.
وأفاد المتحدث باســـم الشـــرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشـــرطة باشـــرت 

التحقيق للوقوف على مالبسات الحادث.

مصرع مواطنة وإصابة 5 
آخرين دهسًا غرب الخليل

االحتالل ي�شن ..
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املواطن برهان ب�شارات "46 عاما" ميتهن وعائلته تربية املوا�شي يف خربة مكحول بالأغوار ال�شمالية    )وفا(

االستقالل/ وكاالت:
ببرود شديد وكأنه يضع ألواح ثلجية على قلبه قال األب في المحاكمة: »لم أقتل 
الرضيع«، واتهم ابنه الكبير البالغ من العمر 8 ســـنوات بقتل الصغير البالغ من 
العمر 13 يوما، إال أن الطفل الكبير كان يبكي بكاء هيستيريا بسبب ما رآه حينما 

قتل والده شقيقه األصغر.
وفقـــا لما ورد في صحيفة »ميرور« البريطانية فإن أحد اآلباء الذي يدعى أنتوني 
البالـــغ من العمر 33 عاما، في الواليات المتحـــدة األمريكية، يمثل أمام القضاء 

للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة بشعة.
ألقت الشرطة األمريكية القبض على أنتوني صباح الخميس ، بعد أن قتل طفله 
الصغيـــر البالغ من العمر 13 يوما فقط، بعد أن خرجت زوجته لتشـــتري طلبات 

المنزل وتركت معه طفليه.
عـــادت األم إلى المنزل لم تجد أنتوني، ولكنها وجدت طفلها الصغير شـــاحب 
الوجه ال يبكي حتى أو يحرك ســـاكنا، و في المقابـــل طفلها الصغير الذي بلل 

مالبسه من الرعب وأخذ في البكاء الهيستيري عندما سألته عن والده .
على الفور انتقلت األم إلى المستشفى إلنقاذ الطفل الرضيع ، إال أن األطباء قالوا 
لها إن الطفل تعرض للهز العنيف تســـبب في توقف القلب عن ضخ الدم إلى 

المخ ، وتوفى الطفل في الحال .
قامت األم باإلبالغ عن زوجها، حتى عثرت الشـــرطة عليه و اتهمته بقتل الطفل 
الصغير إال أنه أنكر في البداية واتهم إبنه الكبير و لكن بكاء الطفل الهيستيري 

كان بمثابة رد للمحكمة أن األب كاذب وأنه من قتل الصغير .

قتل ابنه بعد 13 
يومًا من والدته

 االستقالل/ وكاالت:
رصد مقطع فيديو، وســـيلة مبتكرة إلجبار قائدي السيارات على 
تخفيف الســـرعة أثناء الســـير داخل المدن، حفاظا على سالمة 

األطفال، دون أن تتعرض مركباتهم للضرر.
نشرت قناة »سي إن بي سي عربية«، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد 
إنشاء ممرات للمشاة في تايالند، عن طريق رسوم ثالثية األبعاد، 
تجعل أصحاب السيارات يعتقدون أنها حواجز فعلية، وبالتالي 
يتجنبون االقتراب منها، وهو مـــا يجعل األطفال أكثر أمنا خالل 

سيرهم على تلك الممرات.
ويقول الفيديو: »رغم أنها مجرد رســـومات، إال أنها اســـتطاعت 
تحقيق نتائج جيدة في دفع السائق لتجنب المرور فوقها، إضافة 

إلى أنها تجعل البعض يعتقد أن األطفال يسيرون فوق الهواء«.
ويتعرض آالف التايالنديين لحوادث سير كل عام، وهو ما يجعل 
البعض ال يشـــعرون بالسير بأمان عندما يقطعون ممرات المشاة 
المرســـومة بطريقة تقليدية، خاصة في الشـــوارع، التي يمر بها 
تالميذ المدارس. وتتسبب حوادث الطرق في موت أكثر من 1.3 
مليون شـــخص ســـنويا، في العالم، بينها 93 % في الدول ذات 

الدخل المتوسط أو المنخفض.
وتقول شـــبكة تلفزيون الصيـــن »العربية«، إن ممرات المشـــاة 
ثالثية األبعاد، ظهرت عام 2017، في بلدة في أيســـلندا، مشيرة 
إلى أن الهدف منها هو تحذير سائقي السيارات حتى يخفضوا 

سرعتهم من أجل تقليل وقوع حوادث المرور.

االستقالل/ وكاالت:
أنقذ طفل عمره أربع سنوات فقط حياة شقيقته الصغيرة 
بعد أن تعلم اإلسعافات األولية في مرحلة ما قبل المدرسة.

وكان شـــيلوه أوبونغ كونادو مع شـــقيقته بيال البالغة من 
العمر عامين، عندما الحظ أنها كانت تختنق بقطعة نقدية 
في منزلهما فـــي مدينة كامبريـــدج البريطانية، وبفضل 
المهارات التي تعلمها في دورة "ميني فيرست إيد كيدز" 

أدرك أنها في خطر، وسارع إلى تقديم المساعدة.
وعلى الرغم من خوفه، علم شيلو أنه يحتاج إلى شخص 
بالغ، حتـــى يتمكن من ضرب شـــقيقته عى ظهرها، 
بهدف تحريـــك العملة المعدنية العالقة في حلقها، 

لذلك أسرع لتنبيه والده.
وقال الطفل الشجاع "صرخت طالبًا المساعدة من والدي ألن 
بيال كانت تختنق. قمت بالتربيت على ظهرها ألنني أردت 
أن تكون بخير، وتعلمت ذلك من فصل اإلسعافات األولية".

 وأضاف "لقد كانت بيال خائفة، لكنني تمكنت بمســـاعدة 
والدي من إنقاذها.. الجميع فخورون بي".

 وتشـــمل جلسات اإلســـعافات األولية على برنامج "سيت 
شـــوب شيو"، والذي يستند إلى موضوع األكل اآلمن، وماذا 
تفعل إذا تعرض شـــخص ما لالختناق، وهو ما منح شيلوه 
المعرفة الالزمة إلنقاذ حياة شـــقيقته الصغيرة، بحســـب 

صحيفة ميرور البريطانية.

طفل ينقذ حياة شقيقته بعدما 
تعلم اإلسعافات األولية

طريقة مبتكرة لحماية األطفال
 من حوادث السير في تايالند

اكتشاف مقبرتين ملكيتين عمرهما 3500 عام باليونان
االستقالل/ وكاالت:

اكتشـــف علماء آثار أميركيـــون مقبرتين أثريتين 
ملكيتين في اليونـــان يرجع تاريخهمـــا إلى أكثر 
مـــن 3500 عام إلى العصر المينوســـي في منطقة 

بيلوبونيس جنوبي البالد.
وذكر بيان وزاري أن ســـقفي المقبرتين على شكل 
قباب قرب قصر بيلوس، الـــذي ينتمي إلى العصر 
البرونزي وكانا قـــد انهارا خالل عصور قديمة ما مأل 
المقبرتين بكثير مـــن الحطام والتـــراب لدرجة أن 

لصوص القبور لم يتمكنوا من الدخول ونهبهما.
رغـــم ذلك فتحت المقبرتان أكثر من مرة خالل فترة 
اســـتخدامهما على مدار عدة أجيـــال- على خالف 
مقبرة المينوســـيين التي عثر عليها في الجوار عام 
2015 والتي خرجت منها كنوز من الذهب والفضة 
والمجوهـــرات والـــدروع البرونزية التـــي كانت قد 
دفنت مع رجل يفترض أنه كان أحد الحكام األوائل 

لبيلوس.
وشـــملت المقتنيات، التـــي تم اســـتخراجها من 

المقبرتيـــن، خاتمـــا ذهبيا وتميمـــة ذهبية إللهة 
مصرية قديمة تبرز الروابط التجارية والثقافية خالل 
العصر البرونزي. وأشـــارت الوزارة إلى أن الكشف له 
أهمية خاصة إذ ألقى الضوء على المراحل األولى من 

الحضارة المينوسية في اليونان.
يذكر أن العصر المينوسي الذي استمر خالل الفترة 
1650- 1100 قبـــل الميالد، كان مـــورد الكثير من 
األســـاطير والخرافات حول اليونان القديمة ومنها 

حرب طروادة.

نيودلهي/ االستقالل:
يخـــوض مزارعو الخشـــخاش فـــي والية ماديا 
براديـــش الهنديـــة تحدًيا كبيًرا أثنـــاء زراعة 
محصـــول الخشـــخاش، فقد أدمنت أســـراب 
الببغاوات تناول األفيـــون المتواجد في أزهار 

المحصول.
وتقوم الببغاوات بمهاجمة المحصول على شـــكل 
أســـراب، نحو 40 زيـــارة يوميـــا، لتلبيـــة حاجتها 

»إدمانها« من الخشخاش.

وقال أحد مزارعي الخشـــخاش في حي نيموخ وسط 
الهند: »لقد ســـببت هذه الببغاوات المدمنة فوضى 
كبيرة في المحاصيل، وأّثرت على المنتج. مجموعة 
كبيرة مـــن الببغاوات تتغذى على هـــذه النباتات، 
وتهاجم المحصول،  نحو 30 إلى 40 مرة في اليوم، 

لقد أدمنت على ذلك«.
ويقول المزارعـــون أنهم يتكبدون خســـائر كبيرة 
في المحاصيل بســـبب هذه الببغاوات التي تبحث 

بشغف كبيرعن الخشخاش. 

وتـــم تصوير بعض الطيور في حقول الخشـــخاش 
غير الناضجة )حيث يوجد الحليب الغني باألفيون(. 
وتســـتخدم الطيـــور مناقيرهـــا ومخالبهـــا لقص 
النباتات، وتأخذ الســـيقان مـــع زهورها وتطير بها 

بعيدا.
ويقـــول المزارعـــون: »إن بعض الطيـــور قد دربت 
نفســـها على عدم الصراخ عند النزول إلى الحقول، 
وتتســـلل داخل الحقول بدون صـــوت وتخرج مثل 

النينجا الصامتة«

االستقالل/ وكاالت:
تثير طفلة هندية الفزع لدى كل من يراها بسبب حالة غريبة تجعلها تبكي وتتعرق دما 

من كافة أنحاء جسمها.
وُتظهر مجموعة من الصور الطفلة تشونغساســـا ديبارما، من تريبورا في شـــمال شرق 
الهند، وهي تبكي وتنزف ســـائال أحمر مـــن أذنيها وأنفها وتتعـــرق دما من ذراعيها 

وساقيها.
 hematohidrosis وُيعتقد أن ديبارما )8 ســـنوات( تعاني من حالة نادرة ُتعرف باســـم

)تعرق شقي أو عرق الدم(، والتي تصيب واحدا فقط من بين كل 10 ماليين شخص.
وبدأت أعراض المرض الغامض تظهر على الفتاة في أبريل من العام الماضي، ونقلت إلى 
المستشـــفى حيث حيرت حالتها األطباء بسبب النوبات الغريبة من التعرق والبكاء دما، 

التي كانت تستمر لمدة 10 دقائق بنحو 5 مرات في اليوم.
وعقب إجراء فحوصات أولية، اشتبه األطباء في أن تكون الحالة تسمما دمويا، وهو مرض 
نادر يجعل المريض ينزف الدم من جلده، لكنهم أشـــاروا إلى أن التشـــخيص الرسمي 
»مبكر جدا«. وأحيلت بعد ذلك إلى مستشـــفى متخصص في أغارتاال، حيث أجرى األطباء 
بعض الفحوص الطبية األولية، ثم أرسلوا الطفلة إلى منزلها مع وصف بعض األدوية لها، 

لكن حالتها تحسنت لبضعة أيام فقط.
ولـــم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى بدأت المريضـــة في النزيف مجددا، وهذه المرة 
كانت الدماء تظهر من أنفها وشـــفتيها ولســـانها وجبهتها ورأسها فضال عن اليدين 

والساقين والعينين وأصابع القدمين واألذنين وأصابع اليدين والكفين.
ويترك النزيف الفتاة في حالة عدم راحة وألم في الصدر، وتطلبت حالتها إرســـالها إلى 

مستشفى متخصص آخر، تابع لكلية الطب Christian Medical College في فيلور.
وأبقاها األطباء تحت المالحظة، حيث خضعت للعالج لتظل حالتها تحت السيطرة لفترة 

من الوقت، وال يزال المتخصصون الطبيون يعملون على تحديد حالتها وأسبابها بدقة.

هندية تتعرق دما

ببغــاوات الهنــد فــي حالــة إدمــان


