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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أغلق���ت عن���د الس���اعة الحادية عش���رة م���ن ليلة 
الخمي���س/ الجمع���ة، صناديق االقت���راع الخاصة 
باالنتخاب���ات التمهيدية الداخلي���ة لحزب الليكود 

التي خصصت لرئاسة الحزب.
وفور إغالق الصناديق ب���دأت عملية فرز األصوات، 
حيث وصلت نس���بة التصويت إلى %49.15 ممن 

يحق لهم التصويت وفق ما ذكرت قناة 13 العبرية. 
وأظهرت العين���ات األولية لنتائج االنتخابات التي 
تنافس فيها على رئاسة »الليكود« كل من بنيامين 
نتنياه���و، وجدع���ون س���اعر، أن األول حقق أغلبية 

ساحقة بنحو %72، مقابل %28 للثاني.
وتعد ه���ذه االنتخابات األولى على رئاس���ة الحزب 

منذ 5 أعوام.

تقديرات ترجح فوز نتنياهو بأغلبية 
ساحقة في انتخابات »الليكود«

غزة / االستقالل:
ش���نت الطائ���رات الحربي���ة الصهيوني���ة الليلة 
الماضية، سلسلة غارات على مواقع في أرجاء قطاع 
غزة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء 

قطاع غزة. وكان���ت طائرات االحتالل قصفت موقع 
عس���قالن التابع للمقاومة بأربع���ة صواريخ وموقع 
البحرية ش���مال قطاع غزة بصاروخين، ، وموقع بدر 
غرب مدينة غزة بخمس���ة صواري���خ ، فيما قصفت 

محي���ط ميناء خانيون���س جنوبي القط���اع بثالثة 
صواريخ ،دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وتتواصل 

ردود األفعال الصهيونية على اطالق 
الص���اروخ بعد أن أجبرت رئيس وزراء 

االحتالل ينفذ سلسلة غارات جديدة على القطاع 
وتهديــدات بالعــودة لسياســة االغتيــاالت  

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ا،  أمس  الخميس، باحات المس���جد األقصى  اقتحم 88 مس���توطنا إس���رائيلّيً
المب���ارك في القدس المحتلة، وفق ما أفادت دائرة األوقاف اإلس���المية. وقالت 

غزة: وقفة تضامنًا مع مسلمي 
»االيغور« في الصين 

88 مستوطنًا يقتحمون 
باحات المسجد األقصى

تحذير »إسرائيلي«: التوتر بباب الرحمة 
باألقصى يدهور عالقاتنا باألردن

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال ضابط إس���رائيلي إن »باب الرحمة في الحرم القدسي ما زال مصدرًا للتوتر 
بين »إسرائيل« من جهة، والفلسطينيين واألردنيين من جهة أخرى؛ ألنه بعد 

غزة/ االستقالل: 
نظمت رابطة علماء فلس���طين ووزارة األوقاف والش���ؤون الدينية  أمس 
الخميس وقفة تضامنية مع المس���لمين المضطهدي���ن في »االيغور« 

الهيئة الوطنية: مسيرات 
العودة في 2020 ستنظم 

شهريًا في المناسبات الوطنية
غزة/ االستقالل : 

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أنها قررت اعتماد 
برنامج مس���يرات العودة للعام 2020 من خالل تنظيم المسيرات 
ش���هريًا وفي المناس���بات الوطنية البارزة. وأوضح متحدث باسم 

المقاومة 2019 : نقلة نوعية في ردع 
االحتالل توجتها بمعركة »صيحة الفجر«

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس���ير أحمد زهران )42 عاما( إضرابه 
المفت���وح ع���ن الطعام ف���ي س���جون االحتالل 

اإلس���رائيلي لليوم ال�98 على التوالي احتجاجًا 
على اس���تمرار اعتقاله اإلداري. واألسير زهران 
يقطن بل���دة دير أبو مش���عل بمحافظة رام الله 

والبيرة وس���ط الضفة الغربية المحتلة وأمضى 
م���ا مجموعه 15 عاما في معتقالت 
االحتالل . ونقل األسير زهران قبل 

األسير زهران يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ97

االحتالل يواصل إخفاء الحقائق بشأن 
استشهاد المقدسي فارس أبو ناب

غزة / محمد أبو هويدي:
استطاعت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس الجناح العسكري 

لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين أن تشكل عالمة فارقة 
وحدثًا مهمًا ف���ي العام 2019 من حيث الرس���ائل القوية التي 

تحليل: االحتالل لن يتجرأ على الدخول 
بمغامرة الحرب على غزة خوفًا من النتائج 

غزة / سماح المبحوح:
حذر مختصان بالشأن االسرائيلي والسياسي من تنفيذ قادة االحتالل االسرائيلي 

تهديداتهم بالعودة لسياس���ة اغتيال قادة المقاومة وشن حملة 
عس���كرية ضد قطاع غزة ، ردا على مطلق���ي الصواريخ ضد أهداف 

االحتالل يوا�صل فر�ض 
الت�صييقات على اأ�صرى »عوفر«

يف  االأمل  يقا�صني  اأ�صرية   41
�صجون »اإ�صرائيل« منهن 17 اأمًا

جامعة األزهر تناشد عباس واشتية 
التدخل إلنقاذها من أزمتها المالية

غزة/ االستقالل:
ناش���دت جامعة األزهر الرئيس محمود عب���اس ورئيس الوزراء محمد 
03اش���تيه؛ ووزير التعلي���م العالي؛ التدخ���ل العاجل إلنق���اذ الجامعة 
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غزة/ االستقالل : 
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكســـر الحصار أنها قـــررت اعتمـــاد برنامج 
مسيرات العودة للعام 2020 من خالل تنظيم 
المسيرات شـــهريا وفي المناسبات الوطنية 

البارزة.
وأوضح متحدث باســـم الهيئـــة خالل مؤتمر 
صحفي عقدته بمدينة غـــزة أمس الخميس، 
أنها قررت وبعد جولة نقاش امتدت ألســـابيع 
اعتماد برنامج مسيرات العودة لعام 2020، من 
خالل تنظيم المسيرات شهريا وكلما احتجنا 
للتواجد الجماهيري وفي المناسبات الوطنية 

البارزة".
وذكـــر أنـــه ســـيبدأ االنطـــالق اعتبـــارًا من 
2020/3/30 تزامنـــًا مع إحياء شـــعبنا ذكرى 
يوم األرض الخالـــد، والذكرى الثانية النطالق 

مسيرات العودة.
وأشـــار إلى اســـتثمار الفترة الزمنية قبل هذا 
الموعد من أجل تشكيل حالة استعداد عالية 
إلبراز الذكرى الســـنوية الثانية، والتحشـــيد 
ليوم تاريخي  للتحضيـــر  الكاملة  والجهوزية 

جديد من أيام نضال شعبنا .
وخاطب جماهير شـــعبنا بالقول: "لقد خضتم 
على مدار ستة وثمانين أسبوعًا أعظم ملحمة 
نضالية أكدتم وما زلتم فيها إصراركم العنيد 
على المضي قدمًا في مسيرات العودة بجميع 
أهدافها التي انطلقت من أجلها، رغم الظروف 
بالغة التعقيـــد، والتضحيات الجســـام التي 
َتعّمدت بدماء الشهداء ومعاناة وآالم الجرحى 
والمعتقلين، فلم يتوقـــف خالل هذه الفترة 
تدفـــق الجماهير إلى مخيمـــات العودة على 

امتداد القطاع واالشتباك مع العدو".
وأشار إلى أن مسيرات العودة أربكت حسابات 
االحتالل اإلسرائيلي وجنوده المهزومين، الذي 

تفاجـــأ والعالم أجمع بعنفوان هذا الشـــعب 
وطاقته الهائلة، وشـــجاعته وأصالته، وعزته 
بنفســـه وتاريخه وقيمه ومقدساته، ورفضه 

قبول الذل واالمتهان.
وقـــال: "لقد حققت مســـيرات العـــودة منذ 
انطالقتهـــا جملة مـــن األهـــداف العظيمة 
واإلنجازات الكبيرة، وفي مقدمتها إعادة إحياء 
حق العـــودة في نفـــوس الجماهير وكجوهر 
ثابـــت للصراع مع هـــذا العـــدو الصهيوني، 
كما وكســـرت المســـيرات عنجهية االحتالل 
واستنزفت جنوده وأربكت خياراته، وتصدت 
لصفقة القرن المشـــؤومة، وأوجـــدت البيئة 
السياسية المطلوبة إلفشال صفقة القرن وأي 

مشروع يهدف لتصفية الوطن والقضية".
وبين أنهـــا رســـمت لوحة وطنيـــة وحدوية 

تجســـدت فيها أعظم وأرقـــى معاني الوحدة 
الوطنية، وتكاملت فيها الفسيفساء بمختلف 
ألوانها التعددية الوطنية والمجتمعية، تحت 
لواء ومظلة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة 

وكسر الحصار.
وحول تطوير مسيرات العودة، ذكر المتحدث 
أنه منذ نحو عام ونيف وضعت الهيئة مسألة 
تطويرهـــا، وتقييـــم أداء لجانهـــا وهيئاتها 
المختلفة، ومحاولة نقل تجربتها على امتداد 
الوطـــن المحتل علـــى جدول أعمـــال الهيئة، 
فعقـــدت العديد من اللقـــاءات واالجتماعات 
الخاصة بذلك، وأجرت نقاشات معمقة داخل 
وخارج الهيئـــة، مرتكزة في نقاشـــاتها على 
نبض الشـــارع، وعلى أكثر مـــن تقدير موقف 
تم خالله إجـــراء اســـتقصاء جماهيري حول 

المسيرات وآلية االرتقاء بها، وماهية برنامجها 
القادم للعام 2020 وتوقيته.

وأشـــار إلى أنها اســـتندت على أن مسيرات 
العودة هي فعل شـــعبي مقـــاوم لالحتالل، 
وموجة ثورية من عشـــرات الموجات الثورية 
التي خاضها شعبنا على مدار العقود الماضية، 
ومن الطبيعي أن تخضع هذه التجربة للتقييم 
بين لحظة وأخرى، واالســـتماع واالنحياز لرأي 
الجماهير الرافعة الحقيقية للمسيرات، ووقود 

استمرارها على طريق تحقيق أهدافها.
ولفت إلى أن "إعالننا اليوم برنامج مســـيرات 
العودة للعام الجديـــد القادم بآليات جديدة، 
مرتبطة بتقديـــرات الهيئـــة الوطنية، الذي 
ينطلق أواًل وأخيرًا من مصالح شـــعبنا ومراعاة 

لظروفه".

وجدد التأكيد على اســـتمرار مسيرات العودة 
بطابعها الشـــعبي وأدواتها الســـلمية حتى 
تحقيق أهدافها اآلنية واالستراتيجية، ووفقًا 
لبرنامـــج متطور مرتبط بتطويـــر وتقييم أداء 
المسيرات، ويأخذ بعين االعتبار التطورات على 
األرض ونبـــض الجماهير بما يشـــمل تواصل 
الفعاليات التراثية الشـــعبية التي تؤكد على 

حق العودة المقدس.
وقال إن الهيئة ستواصل في الفترة القادمة 
التحضير الحاشـــد والكبير لذكرى يوم األرض 
الخالدة فـــي 2020/3/30، وفـــي ذات الوقت 
مواصلـــة جهود تطويـــر اللجـــان والوحدات 
الخاصة باللجان، وتعميم المســـيرات كنهج 
نضالي فـــي كل االراضي الفلســـطينية وفي 
مقدمتها تفعيل اللجان اإلعالمية والقانونية، 
باإلضافة إلى ربطها دوليًا عبر التشبيك مع كل 

المتضامنين والمساندين لقضيتنا.
وشـــدد علـــى أن مســـيرات العـــودة أوصلت 
رســـائل قوية وواضحة للعدو اإلسرائيلي بأن 
اســـتهداف جماهيرنا لن يمر بـــدون عقاب 
فلســـطيني، أو عقاب دولـــي ينتظره ويربكه، 
لذلك عليه أن يعيد حساباته جيدًا، وأن يوفر 
وقته بوقف كل أشـــكال العـــدوان واالحتالل 
علـــى شـــعبنا، فشـــعبنا عصي على الكســـر 
وسيظل صلبًا في أقسى الظروف رغم الحصار 

والعدوان.
وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 
30 مـــارس 2018 داخل خيم العودة شـــرقي 
محافظات القطاع للمطالبة في كســـر الحصار 
والعودة إلى البلدات المحتلة من قبل االحتالل.

وستكون فعاليات اليوم الجمعة بعنوان "دماء 
الشهداء ترسم طريق الحرية" تزامنًا مع ذكرى 
العدوان اإلسرائيلي الغاشم على القطاع عامي 

.2009-2008

الهيئة الوطنية: مسيرات العودة في 2020 ستنظم شهريًا في المناسبات الوطنية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
سلمت مخابرات االحتالل االسرائيلي،  أمس  الخميس 6 شبان من 
قرية العيســـاوية بالقدس المحتلة بالًغـــا موقًعا من قائد الجبهة 
الداخليـــة لالحتالل عن نيته إصدار قـــرار بفرض الحبس المنزلي 

الليلي عليهم.
وقال محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين محمد محمود، إن هذا 
القرار هو األول الذي يصدر عن قائد الجبهة الداخلية بهذا الشأن.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تكون هذه القرارات سارية المفعول يوم 
األحد المقبل، وبدوره سيقدم استئناًفا عليها.

وأوضـــح المحامي محمود أن هذا القرار يعتبر اســـتمراًرا للهجمة 
االســـرائيلية ضد شـــبان قرية العيســـاوية، وتهدف للتضييق 

عليهم.
والشبان الستة هم: صالح أبو عصب، وأنور سامي عبيد، نضال غنام، 
فايز محيســـن، محمد عليان عليان، محمد موسى مصطفى، وتبلغ 

اعمارهم ما بين 18و 25 عاًما.
ويقضي القـــرار بالحبس المنزلـــي الليلي لعدة شـــهور، بذريعة 
قيامهم بنشاطات تشكل خطًرا على األمن والمواطنين، والمشاركة 

بالمواجهات وضرب الحجارة والزجاجات الحارقة.
والليلـــة الماضية تواصلت مخابرات االحتالل هاتفًيا مع الشـــبان 
الســـتة للمثول أمامهم في غرف "4 " في مركز شرطة المسكوبية 

غربي القدس، وسلمتهم القرارات ثم أخلت سبيلهم.

االحتالل يحكم بالحبس المنزلي 
الضفة الغربية/ االستقالل: على 6 شبان بالعيساوية

شــــنت قــــوات االحتــــالل اإلســــرائيلي حملة 
مداهمات واعتقاالت، فجر أمس الخميس، في 

مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
 ففــــي الخليــــل، اعتقلــــت قــــوات االحتــــالل 
اإلسرائيلي، مواطنا من بني نعيم جنوب الضفة 

الغربية المحتلة.
وقالــــت مصــــادر محليــــة، إن قــــوات االحتالل 
اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، واعتقلت 
زيد عبد الناصــــر دعيس، بعد أن داهمت منزله 

وفتشته.
وأضافت المصــــادر ذاتها، أن قــــوات االحتالل 

اقتحمت بلدة حلحول شــــمال الخليل، وداهمت 
عــــدة منازل وفتشــــتها وعبثــــت بمحتوياتها، 
وعرف من أصحابها ياســــر محمــــد عبد العزيز 

زماعرة، ومحمد عبد الهادي السعدة.
قــــوات االحتــــالل  وفــــي ســــلفيت اعتقلــــت 
اإلسرائيلي، شابا من بلدة قراوة بني حسان غرب 

المدينة.
وأفــــادت مصــــادر محليــــة أن قــــوات االحتالل 
اقتحمــــت البلــــدة واعتقلت الشــــاب مصطفى 
عاصي )19 عاما(، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفــــي قلقيلية اعتــــدت قوات االحتــــالل على 
مواطنين وانتشــــرت في أحيــــاء المدينة عقب 

اقتحامها فجر اليوم.
وقالت مصادر محلية، إن جنود االحتالل أوقفوا 
مركبــــة مواطن وســــط المدينة واعتــــدوا عليه 
بالضرب المبرح عقــــب مروره على حاجز مفاجئ 
نصبه الجنود قرب مقر بنك فلســــطين القديم 

وسط المدينة.
كما انتشرت قوات االحتالل في حي النقار غربي 
المدينة حيث فتشت عددا من المنازل واعتدت 
على المواطنين واســــتجوبت عددًا منهم قبل 

انسحابها في وقت مبكر من صباح اليوم.
وفي أريحا داهم جيش االحتالل منزل المواطن 

محمود الولجي دون اإلبالغ عن اعتقاالت.

مداهمات واعتقاالت في مناطق متفرقة بالضفة

عمان/ االستقالل: 
حـــذرت وزارة الخارجيـــة وشـــؤون المغتربيـــن 
األردنيـــة، مـــن مغبـــة اســـتمرار االنتهـــاكات 
اإلســـرائيلية بحق المســـجد األقصـــى المبارك، 
والتي كان آخرها ســـماح شرطة االحتالل لعضو 
كنيســـت باقتحام المسجد، واستمرارها بإدخال 

مجموعات المتطرفين إليه.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف 
الله الفايز، رفض هذه االنتهاكات المتواصلة التي 
تمثل استفزاًزا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء 
العالم، وانتهاًكا اللتزامات "إســـرائيل" بصفتها 

القوة القائمة باالحتالل وفًقا للقانون الدولي.

وحذر من أن استمرار هذه االنتهاكات ال تساهم 
إال بزيـــادة التوتـــر واالحتقان، مطالًبـــا بوقفها، 

وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وشـــدد الفايز على أن المســـجد األقصى بكامل 
مســـاحته البالغـــة 144 دونًما هو مـــكان عبادة 

للمسلمين فقط.

األردن ُيحذر من استمرار االنتهاكات »اإلسرائيلية« بحق األقصى
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ســـرايا القدس وفصائـــل المقاومة الفلســـطينية التي 
شـــاركت في معركة "صيحة الفجر" دكت البلدات والمدن 
اإلسرائيلية بالصواريخ وحولتها لمدن أشباح، بعد جريمة 
اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركـــة الجهاد اإلســـامي بهاء أبو العطا بمنزله شـــرقي 
مدينـــة غزة، ومحاولـــة الكيان الصهيونـــي اغتيال عضو 
المكتب السياسي لحركة الجهاد االسامي في فلسطين 

أكرم العجوري في دمشق.
وتمكنـــت المقاومـــة الفلســـطينية علـــى اثـــر العملية 
الجبانة إطـــاق مئات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف 
إســـرائيلية بين "غاف غزة" و"تل أبيب" والخضيرة التي 
طالتهـــا صواريـــخ المقاومة,  واصبحت فـــي مرمى ايدي 

المقاومين وتحت مرمى ضرباتهم الصاروخية.
يشار إلى ان "اسرائيل" اذعنت في حينها لشروط المقاومة 
الفلســـطينية المتمثلة بوقف العدوان اإلســـرائيلي، إلى 
جانب عدم اســـتهداف المشاركين في مسيرات العودة، 

ووقف سياسة االغتياالت.
فر�ض معادالت جديدة

من جانبه قال الكاتب والمختص في الشـــأن اإلسرائيلي 
عامر عامر: "إن عام 2019 شـــهد مفاصل مهمة في العمل 
المقاوم تمثل بمواجهة االحتال الصهيوني واستطاعت 
فصائل المقاومة وخاصة سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلســـامي أن تفـــرض معادالتها الرادعة 
لجيـــش االحتال مـــن خـــال التطوير المســـتمر لألداء 
العســـكري والعمليات المختلفة على ســـبيل المثال كان 
هناك عمليات قنص لجنود االحتال على حدود قطاع غزة 
ومبادرتها للرد على استهداف االحتال لمسيرات العودة 
وضربها للعمق اإلسرائيلي في أكثر من مكان وأخرها تل 

أبيب والخضيرة في معركة صيحة الفجر".
وأضـــاف عامر لــــ "االســـتقال"، وكان الحـــدث األبرز هو 
اســـتهداف مدينة أسدود عشية االنتخابات اإلسرائيلية 
وهـــروب نتنياهـــو مـــن المؤتمـــر االنتخابـــي , بعد أن 
استهدفت سرايا القدس أســـدود بالصواريخ, فكان هذا 
المشهد من المشاهد البارزة إلهانة نتنياهو خال ايلول 
الماضي ، وهذا يدلل على أن المقاومة باتت تمتلك معادلة 
ردع جديدة في مواجهة االحتال اإلسرائيلي واستطاعت 

أن تفرض شروطها في أكثر من جولة عسكرية.
وأشار المختص في الشأن اإلسرائيلي، أن هذا العام شهد 
أكثر من جولة عســـكرية وكانت رسائل المقاومة واضحة 

وجليـــة أنها قادرة على فرض ثوابتها وشـــروطها خاصة 
أنها استطاعت أن تشل العمق اإلسرائيلي على مدى عدة 
أيـــام في كل الجوالت وخلقت حالة من الذعر والخوف في 
صفوف المستوطنين , وظهر العجز السياسي لنتنياهو 
عن المبـــادرة ألي رد فعل ممكن أن يزيل حالة القلق هذه 

وما زال المستوطنون يشكون حالة العجز.
ولفـــت عامر، الى تطـــور صواريخ المقاومة الفلســـطينية 
ووصولهـــا إلـــى مدى أبعـــد باإلضافة إلى نوعيـــة المواد 
المتفجرة المســـتخدمة في تصنيع هذه الصواريخ وقوة 
الـــرأس المتفجـــر المحمولة في الصواريـــخ التي تحدث 
انفجـــارات ضخمـــة وأضرارًا جســـيمة وكبيـــرة, وهذا ما 
شـــهدناه في صواريخ بدر العماقة التي أطلقتها سرايا 
القـــدس في مايو الماضي وما أحدثتـــه من أضرار فادحة  

وقتل في عسقان في هذه الجولة أربعة صهاينة.
مضيفًا أيضـــًا إلى براق 120 األخير الذي أدخلته ســـرايا 
القدس فـــي معركة صيحـــة الفجر وقصفـــت به مدينة 
الخضيرة المحتلة اربك االحتال وجعله يعيد حســـاباته 
الف مرة قبل االقدام على أي عدوان على غزة، وبهذا نكون 
أمام معادلة جديدة ال تسمح  لاحتال أن يستبيح قطاع 
غزة ويفعل مـــا يريد دون أن يكون هنـــاك قوة مواجهة 
تستطيع أن تردعه والمعركة األخيرة "صيحة الفجر" التي 
خاضتها ســـرايا القدس منفردة دليل ومؤًش على ذلك, 

حيث إن المقاومة الفلســـطينية تمتلك أدوات ووســـائل 
يمكن من خالها أن توجع بها العدو وتســـتطيع الصمود 
لفترات طويلة فـــي وجه العدوان وفـــي النهاية تفرض 

المقاومة شروطها وفق ما تطالب به.
اإجنازات مهمة

بدوره أكد الكاتب والمختص في الشـــأن العسكري رامي 
أبو زبيدة، أن المقاومة الفلســـطينية قـــادرة على مراكمة 
القوة العســـكرية وقدراتها الكبيرة على تحقيق إنجازات 
عسكرية مهمة واســـتطاعت أن تهزم العدو اإلسرائيلي 
في عدة جوالت عســـكرية والتي زادت عـــن أكثر من 10 
جوالت عسكرية خال العام ومن أبرز تلك المعارك عملية 
القنص والـــرد على جرائـــم االحتال ضـــد المتظاهرين 
في مســـيرات العـــودة وأعقبهـــا رد قوي مـــن المقاومة 
الفلســـطينية ومعركة صيحة الفجر التـــي أتت ردًا على 

اغتيال القائد بهاء أبو العطا.
وأوضـــح أبو زبيدة لـ "االســـتقال"، أن عام 2019 شـــكلت 
فيه مســـيرة العودة حالة اشـــتباك مســـتمرة مع العدو 
اإلسرائيلي حيث بات عاجزًا ميدانيًا وداخليًا في الحد من 
هذه المســـيرات وكشفت خافات العدو الداخلية وتعدد 
األراء بيـــن قادة دولـــة االحتال والمجتمـــع الصهيوني 
في التعامـــل مع قطاع غزة فيما يخص تـــأكل قوة الردع 
اإلســـرائيلية وعدم قدرة القيادة اإلسرائيلية أخذ قرارات 

حاسمة فيما يتعلق بموضوع قطاع غزة.
وأضاف المختص في الشـــأن العســـكري، وأن المقاومة 
الفلســـطينية فـــي غـــزة قدرتها علـــى مفاجئـــة العدو 
الصهيونـــي من خـــال اليقظة واالســـتعداد الدائم لرد 
العدوان, وبقاءها فـــي حالة الدفاع عن النفس وأي تغول 
علـــى المدنييـــن والمتظاهريـــن في مســـيرات العودة, 
فتقـــوم المقاومة بواجبها بالرد علـــى هذا العدوان ووضع 
الحد لهذا التغول واإلجـــرام الصهيوني بحق المواطنين 
الفلســـطينيين وتحمـــي ظهورهم بالرد المشـــترك من 
خال غرفة العمليات المشـــتركة والتي كانت نتاجًا مهمًا 
للفصائل الفلسطينية لحماية مســـيرات العودة وثبتت 

معادلة الدم بالدم والقصف بالقصف.
وقـــال أبو زبيـــدة: "إن المقاومة أرســـلت رســـائل قوة بأن 
قدراتهـــا وإمكانياتهـــا غيـــر مألوفة للعدو اإلســـرائيلي 
وأنـــه غير قادر على توقع هذه القدرات حيث اســـتطاعت 
المقاومـــة تواصـــل مراكمة قوتها وإعدادهـــا المتواصل 
وما ترســـله من رســـائل لاحتال خال جواالت التصعيد 
الصغيـــرة, هـــى بمثابـــة رســـائل عليه ان يســـتوعبها 
جيـــدا,  مثل صواريخ البدر التي أطلقتها ســـرايا القدس 
ألول مرة على عســـقان واســـتخدام المســـيرات الجوية 
واستهداف الســـرايا لآلليات العسكرية ألول مرة مما زاد 
من تخوف العدو من استخدامها من جديد في استهدف 

المغتصبات والجنود في أي معركة مقبلة".
وأشـــار المختص فـــي الشـــأن االســـرائيلي أن كل هذه 
المقاومـــة  رصيـــد  مـــن  زادت  العســـكرية  اإلنجـــازات 
الفلسطينية وبات العدو يحسب ألف حساب في توسيع 
رقعة المواجهة العســـكرية ألنه يعلـــم أن المقاومة بعد 
كل جولة تســـتخلص النتائج والعبر وتعد نفسها جيدًا 
لتتعامل مع العدو في أي مواجهة مفتوحة بطرق وآليات 
مختلفـــة وتكتيكات عســـكرية جديـــدة لتفاجئ جيش 

االحتال بقدراتها وامكاناتها القتالية.
ولفت أبو زبيدة، أن هذه الجوالت العسكرية أثبتت تفوق 
المقاومة في عملها األمني واالستخباري وأظهرت الفشل 
األمني واالســـتخباري لدولة الكيان الصهيوني في عملها 
في قطاع غزة وهذا أثبتته المقاومة في كشـــفها للعديد 
من العمليـــات األمنية ألجهزة أمن االحتـــال وما تبعها 
من إنجـــازات للمقاومة أفشـــلت الكثير مـــن المخططات 
اإلســـرائيلية التي كانت تحاك ضـــد قطاع غزة للنيل منه 

ومن مقاومته الباسلة. 

المقاومة 2019 : نقلة نوعية في ردع االحتالل توجتها بمعركة »صيحة الفجر«
غزة / حممد اأبو هويدي:

ا�ستطاع��ت املقاوم��ة الفل�سطيني��ة وعل��ى راأ�سه��ا �سراي��ا 
القد���ض اجلن��اح الع�سك��ري حلركة اجله��اد االإ�سالمي يف 
فل�سط��ن اأن ت�س��كل عالمة فارق��ة وحدثًا مهم��ًا يف العام 

2019 من حيث الر�سائل القوية التي وجهتها املقاومة 
لالحت��الل ال�سهي��وين خ��الل  ج��والت الت�سعي��د الت��ي 
خا�سته��ا �سراي��ا القد���ض وغرف��ة العملي��ات امل�سرتك��ة 
لف�سائ��ل املقاوم��ة الفل�سطينية اأم��ام االحتالل، اجلميع 

الكي��ان  جعل��ت  الفل�سطيني��ة  املقاوم��ة  اأنَّ  كي��ف  �سه��د 
ال�سهي��وين عاج��زًا عن حتقي��ق اأهداف��ه، اأم��ام القدرات 
واالإمكانيات التي متتلكها املقاومة، حيث اأحفق االحتالل 

يف احلد من هذه القدرات.

القدس المحتلة/ االستقال: 
قال بســــام أبو ناب والد الشــــهيد المقدســــي 
فــــارس أبو ناب، أنه ورغم مرور شــــهر ونصف 
علــــى استشــــهاده "ال يــــزال الغمــــوض يلف 
مابسات وظروف االستشهاد بعد إطاق النار 
عليه قرب حاجز النفق جنوب مدينة القدس ".

وأوضــــح لمركز معلومات وادي حلوة/ ســــلوان 
أنــــه " أوكل محامًيــــا لمتابعــــة قضية إطاق 
النار علــــى نجله والتحقيق بكافــــة جوانبها"، 
مؤكــــدًا "مواصلته البحث عــــن حقيقة ما جرى 
لجله وكشــــفه، والوصول إلى مســــاءلة وعقاب 

المتسبب بالقتل ".
وأضــــاف "معهد الطب الشــــرعي "أبــــو كبير"، 
يرفض إعطائي نتائج التشــــريح، ولم أســــتلم 
التقريــــر األولي أو النهائــــي، وأخبرني بأنه تم 
تحويله لوحدة التحقيق مع الشرطة )ماحش(، 
ولدى توجهي وســــؤالي المسؤول نفى بداية 

ثم رفض اإلدالء بأية معلومة"، ُمشــــيًرا إلى أن 
ا مما تعرض  "حالة جثمان نجله كشــــفت جــــزًء
له من قتــــل "بــــدم بــــارد"، ألن الرصاص كان 
بالجزء العلوي من الجســــم، في القلب والصدر 
والرأس والرقبة، وآثار االعتداء على رأســــه من 
الجهة الخلفية وأســــفل ظهره، وكأنه تم جره 
علــــى األرض، إضافــــة إلى خلع فــــي كوع يده، 
وهــــذا كله فند رواية االحتــــال بأنه تم إطاق 
الرصاص على قدميه فقط والتي ظهرت دون 

أي رصاصة".
كما أشار خال حديثه إلى أنه "منذ لحظة علمي 
بالحادث أخبرني االحتال بأنه أطلق الرصاص 
مــــن الخلــــف على المركبــــة بحجة أنهــــا "غير 
قانونية"، وبعد دقائق وجدت صدفة الســــيارة 
فــــي موقــــف المســــكوبية بالقدس الغربية، 
وكانت خالية تماًما مــــن الرصاص، وبالفحص 
والتحقيق تبين بأنها قانونية"، ُمتسائًا "أين 

الحاجز العســــكري؟،  المراقبة على  كاميــــرات 
ولماذا عرض على وســــائل اإلعام اإلسرائيلي 

تقريًرا حول الحادث بمشاهد تمثيلية؟".
ــــد أنه "ال يوجد أي حــــق لاحتال لقتل أي  وأكَّ
شخص مهما كان الســــبب، بإمكانه استخدام 
الســــاح الكهربائي غير القاتل للقبض عليه"، 
الفًتا إلى "ماحقته وأســــرته من قبل سلطات 
االحتال في اآلونة األخيرة، من اقتحام المنزل 
واالعتداء عليهم واعتقالهم، وخال التحقيق 
مــــع أوالده الثاثة األســــبوع الماضي قال لهم 
المحقــــق "ليش بتقولــــوا إحنا قتلنــــا أخوكم 
الحــــادث صار بالضفــــة الغربية مــــا دخلنا وما 

تحكوا بالموضوع كتير.. غلطة وصارت ".
وأطلق جنود االحتال النار على الشــــاب فارس 
أبو ناب من بلدة ســــلوان، بتاريخ 2019/11/17 
عند حاجز النفق جنوب مدينة القدس، وسلم 

جثمانه بعد 3 أيام من احتجازه.

رام الله/ االستقال: 
يواصل األســـير أحمد زهران )42 عاما( إضرابـــه المفتوح عن الطعام في 
ســـجون االحتال اإلســـرائيلي لليوم الــــ98 على التوالـــي احتجاجا على 

استمرار اعتقاله اإلداري.
واألســـير زهـــران يقطن بلدة دير أبو مشـــعل بمحافظـــة رام الله والبيرة 
وســـط الضفة الغربية المحتلة وأمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقات 

االحتال .
ونقل األســـير زهران قبل أيام من "عيادة سجن الرملة" إلى أحد المشافي 
اإلســـرائيلية وذلـــك بعد تدهور وضعه الصحي بســـبب اســـتمراره في 

اإلضراب.
 والثاثاء الماضي، قال نادي األســـير إن وضع األســـير زهران في تدهور 
خطير حيث يعاني من عدة أمراض، ويقبع في مستشفى "سجن الرملة".

وأشار إلى أن محكمة االحتال أجلت البت في االستئناف المقدم من قبل 
هيئة األســـرى والمحررين باسمه في محكمة "عوفر" تحت حجج واهية ما 

ينذر بخطر شديد على حياته.

األسير زهران يواصل 
إضرابه المفتوح لليوم الـ97

االحتالل يواصل إخفاء الحقائق بشأن استشهاد المقدسي فارس أبو ناب
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
ب�سفتها ال�ستثنائية

يف ال�ستئناف رقم )2019/755(    يف الطلب رقم )2019/306(
المستأنفون : حسونة اسعد خليل الدلو     هوية رقم ) 801899238(

حمدي اسعد خليل الدلو - عبد الله اسعد خليل الدلو
اشرف محمد خليل اســـعد الدلو باألصالة عن نفسه وباإلضافة عن باقي 
ورثة وتركة والده المرحوم / محمد اسعد خليل الدلو      وجميعهم من غزة 

– شارع الوحدة – مقابل الجرجاوي     وكيله المحامي / محمد فؤاد شبير 
)T946758( المستأنف ضدهم : محمد اسعد خليل الدلو  مقيم في األردن – جواز سفر اردني رقم
طالل محمد عطا قويدر باألصالة عن نفسه وعن باقي وتركة والدته المرحومة / 

صبحية اسعد الدلو   من غزة – الجالء – بالقرب من نقابة المهندسين 
عبد إســـماعيل عبد ناصر باألصالة عن نفســـه وباإلضافـــة عن باقي ورثة 

وتركة والدته المرحومة / بدرية اسعد الدلو  
 )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

الى المســـتأنف ضده )3( عبد اســـماعيل عبد ناصر باألصالة عن نفسه وباإلضافة عن باقي 
ورثة وتركة والدته المرحومة / بدرية اسعد الدلو بما ان المدعي المذكور اعاله قد اقام عليك 

االستئناف رقم )2019/755( وذلك استنادا الى ادعائه في الئحة االستئناف .
لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ) االحد ( بتاريخ 2020/1/12م 
الساعة التاســـعة صباحا كما يقتضي إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشـــر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك ســـينظر في 

االستئناف والطلب باعتبارك حاضرا . حرر في 2019/12/15م

  رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
  الأ�ستاذ / عمار قنديل 

  دولة فل�سطني
 حمكمة بداية دير البلح 

 يف الق�سية احلقوقية  رقم  2017/18
 يف الطلب احلقوقي رقم : 516  /2019

المدعى / محمد أنور عبد الرحمن أبو جميزة باألصالة عن نفسه و باإلضافة إلى باقي 
ورثة والده المرحوم أنور عبد الرحمن ســـالم أبو جميزة من  ســـكان دير البلح هوية  

رقم )918480633(   وكيله المحامي / جميل احمد أبو بركة       المدعى عليهم:
سامية عبد الكريم ابو جميزة من القرارة ارض ابو جميزة ومجهولة محل االقامة اآلن.

مي أحمد عبد الرحمن أبو جميزة من دير البلح شارع البحر البروك منزل ابناء 
عبد الرحمن احمد ابو جميزة ومجهول محل اإلقامة اآلن.

رانية يوسف عبد الرحمن ابو جميزة من دير البلح شارع البركة بجوار مسجد 
البركة منزل ابناء يوسف ابو جميزة ومجهول محل االقامة اآلن .

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2017/18
 في الطلب الحقوقي رقم 2019/516

الى المدعـــى عليهم المذكورين بعالية بما ان المدعي قد تقدم بالقضية 
الحقوقية رقم 2017/18 لذلك يقتضى عليكم الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضيعليكم 
ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمســـة عشر يوما من 
تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انه تحدد جلسة يوم االثنين 2020/1/13 

للنظر في القضية .
وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي ان يسير في 

القضية حسب األصول .

  رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
 اأ. حممد عاطف غزال

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

يف الطلب رقم 2019/1279
يف الق�سية رقم 2019/532

المستدعى / شاكر مصطفي عثمان – خانيونس   وكيله المحامي / خالد النجار 
المستدعى ضدهم /  محضية محمد مصطفي البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 

مصطفي  محمد مصطفي البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 
عدنان عطا مصطفى البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 

مصطفى عدنان مصطفى البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 
محمد عدنان مصطفى البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 
سلوى عدنان مصطفى البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 
خولة عدنان مصطفى البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 
لمياء عدنان مصطفى البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 

نوع الدعوى / ازالة شيوع 
  مذكرة حصور بالنشر المستبدل    في القضية الحقوقية 2019/532

 الى المســـتدعى ضده المذكور بعالية بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى ) ازالة 
شيوع ( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر 
يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خالل خمســـة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد 
لها جلسة االحد 2020/1/26م لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 
ذلك  يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2019/12/23م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
فتحي ح�سني حم�سن

و خــــالل الســــاعات القليلــــة الماضيــــة 
ارتفعت لغة التهديد لدى قادة االحتالل 
االغتيال  لسياسية  بالعودة  الصهيوني 
الفلســــطينية,  المقاومة  فصائــــل  ضد 
وتنفيذ حملة عســــكرية على قطاع غزة ، 
من شأنها أن تغير قواعد اللعبة ، حسب 

قولهم . 
إذ أعرب رئيس أركان الجيش الصهيوني 
أفيف كوخافي عن استعداد " اسرائيل " 
لخوض الحرب ، في حال لم تلتزم حماس 

بإعادة الهدوء إلى منطقة غزة. 
وحملت تصريحات يــــؤاف غاالنت عضو 
المجلــــس الوزاري المصغــــر "الكابنيت"، 
ذات لغة التهديد بعد اطالق الصواريخ 
خالل األيام الماضية ، إذ قال : " إن الوضع 
الحالي في قطاع غزة ســــيقود إسرائيل 
فــــي النهاية إلــــى حملة عســــكرية من 
شــــأنها أن تغير قواعد اللعبة" ، معتبرا 
في مقابلة مع إذاعة الجيش العبرية، ان 
إطالق الصواريخ المستمر من قطاع غزة 
باتجاه المناطق المجاورة له بمثابة "حياة 

من الجحيم".
خطـــاب  مضمـــون  يختلـــف  ولـــم 
يســـرائيل  كاتس وزيـــر الخارجية 
الصهيوني عن ســـابقيه ، إذ قال : " 
إن هناك جهًدا اســـتخباراتًيا ُيبذل 
لتحديد مطلقـــي الصواريخ، والعمل 

على تصفيتهم " .
وكان بنياميــــن نتنياهو رئيــــس الوزراء 
الصهيونــــي توعــــد خــــالل تواجده في 
عسقالن حين أطلقت الصواريخ، بأن يتم 

تصفية المسؤول عن إطالقها.

تنفيذ التهديدات 
ماهر شامية الكاتب والمحلل السياسي 
حــــذر فصائــــل المقاومــــة بقطــــاع غزة 
من تنفيــــذ قادة االحتالل االســــرائيلي 
لسياســــة  بالعــــودة  تهديداتهــــم  
القطاع  والتصعيــــد ضــــد  االغتيــــاالت 
خاصــــة مطلقــــي الصواريــــخ ، الفتا إلى 
أن التهديــــدات قد تدفــــع باتجاه زيادة 
شــــعبية قادة االحتالل ومنهم بنيامين 
نتنياهــــو بانتخابــــات حزبــــه الليكود أو 

االنتخابات االسرائيلية العامة .

وقال شــــامية في حديثه لـ"االستقالل " 
: " ال أســــتبعد عودة سياسة االغتياالت 
ضد قــــادة المقاومة بغزة ، نتيجة الوضع 
الصعب الــــذي يعاني منــــه نتنياهو  ، 
خاصة تدني شــــعبيته في استطالعات 
الرأي، لذلك يجب علــــى المقاومة اتخاذ 

أقصى درجات الحيطة والحذر " .
وأضاف: " قادة االحتالل االسرائيلي بكافة 
األحزاب مجرمون ، إذ ال يعرفون سوى لغة 
الــــدم والبارود ، التــــي ترتفع وتيرتها مع 
قرب العملية االنتخابية ؛ لالرتقاء بســــلم 

الســــلطة ، مســــتدركا على رغم أن جميع 
األطراف الفلســــطينية واالسرائيلية غير 
معنية بالدخول بحــــرب طويلة األمد ، إال 
أن االحتالل قد يقدم على فعل عسكري ، 

ينتهي بتسوية مع الفصائل . 
وشــــدد على أن التهديدات االسرائيلية 
أو التصعيد  بالعودة لسياسية االغتيال 
ضــــد غزة ، لــــن تدفع فصائــــل المقاومة 
خاصة مطلقي الصواريخ بالتراجع ، مشيرًا 
إلى أنه على مدار التاريخ  أثبتت المقاومة 
أنها كلمــــا أقدمت على تنفيذ حدث ضد 

االحتالل ورد عليها بفعل عسكري ، زادت 
شعبيها وزادت أعمالها الجهادية . 

ورأى أنه في حــــال أقدمت المقاومة على 
رد فعل في حال قــــام االحتالل بارتكاب 
حماقــــة ، يجــــب عليهــــا أن تــــرد بفعل 
مخطط ومدروس وبقرار جماعي مع كافة 
الفصائل بالغرفة المشتركة، لكبح جماح 

االحتالل. 

�سمان النتائج
بدوره ، أكد المختص بالشأن االسرائيلي 
عمر جعــــارة أن اعتراف قــــادة االحتالل 
بــــأن الجبهــــة الداخليــــة  االســــرائيلي 
االســــرائيلية مكشــــوفة للمقاومــــة ، لن 
يؤدي بقبول المستوى العسكري لخيار 
شن حملة عســــكرية أو اغتيال شخصية 

بارزة  إال بضمان نتائج مرضية .
وأوضــــح جعارة لـ"االســــتقالل "  أن قادة 
االحتــــالل اإلســــرائيليين يدركون تماما 
أنه في حال شــــنوا حملة عســــكرية ضد 
غزة ، فإنها ستكون كثيفة النيران على 

جبهتم الداخلية .
 وبيــــن أن اإلســــرائيليين يعلمــــون أن 
الهجوم ضد غــــزة لن يأتي بنتائج باهرة 
للمستوى السياسي صاحب قرار الحرب .

يملــــك  ال  نتنياهــــو  أن  إلــــى  وأشــــار 
اســــتراتيجية واضحة للتعامل مع غزة ، 
في ظل عدم رفعهــــا راية بيضاء ، وعدم 
توقف المقاومة علــــى اطالق الصواريخ، 
ســــوى باتفاق مشــــرف ، الفتــــا إلى أن 
نتنياهــــو لن يتجرأ علــــى الدخول بحرب 
إال إذا ضمن النصــــر للتغلب على أزماته 

السياسية . 

تحليل: االحتالل لن يتجرأ على الدخول بمغامرة الحرب على غزة خوفًا من النتائج 
غزة / �سماح املبحوح:

ح��ذر خمت�سان بال�ساأن ال�سرائيل��ي وال�سيا�سي من تنفيذ 
ق��ادة الحتالل ال�سرائيلي تهديداتهم بالعودة ل�سيا�سة 
اغتي��ال ق��ادة املقاومة و�س��ن حملة ع�سكري��ة �سد قطاع 

غ��زة ، ردًا على مطلقي ال�سواريخ �س��د اأهداف اإ�سرائيلية  
م�سددين عل��ى اأن التهديدات تاأتي لك�سب اأ�سوات الناخب 
ال�سرائيل��ي خ��الل النتخاب��ات القادمة .  كان��ت و�سائل 
اإعالم عربية زعمت بانطالق �سافرات  الإنذار يف ع�سقالن 

اإث��ر اإط��الق �س��اروخ م��ن غ��زة مم��ا اأدى اإىل اإنه��اء جتمع 
انتخاب��ي لرئي���س ال��وزراء ال�سهي��وين بنيام��ني نتنياهو، 
لتك��ون امل��رة الثانية يف ال�سه��ور الأخرية التي ي��وؤدي فيها 

اإطالق �ساروخ من غزة اإىل اإنهاء اجتماع لنتنياهو.
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    دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء 

    مذكرة  ح�سور
 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 

المســـتدعون / ماجدة صالح احمد الشوا وأخرون - من غزة - التفاح ساحة الشوا – هوية 
رقم  ) 904284759 ( - وكيلهم المحامي / ُعهيد عبد الهادي الشوا – غزة – تل الهوا

  في الطلب ) 2019/2647 (     في الدعوى رقم )2019/1973(
نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة   قيمة الدعوى / تزيد عن مائة دينار أردني 

 إلى المستدعى ضدهم / كامل هاشم محمد الشوا - باألصالة عن نفسه 
وباإلضافـــة لورثة وتركة والده المرحوم /هاشـــم محمد الشـــوا من عزة - 

التفاح - مساحة الشوا - بالقرب من ملحمة حربي الشوا. 
علي احمد محمد الشـــوا - باألصالة عن نفســـه وباألصالة لورثة والده المرحوم /
احمد محمد الشوا من غزة – التفاع ساحة الشوا - بالقرب من ملحمة حربي الشوا
  زياد صالح أحمد الشـــوا - من غزة - التفاح - ســـاحة الشوا - بالقرب من 

ملحمة حربي الشوا سابقا – مقيم خارج البالد ) السعودية ( .
 نافذة صالح احمد الشوا - من غزة - التفاح - سماحة الشوا - بالقرب من ملحمة حربي الشوا .
 بما أن المستدعين المذكورين أعاله , قد اقاموا عليكم القضية المذكورة أعالم المتفرع 
عنها الطلب الراهن لدى هذه المحكمة ، اســـتنادا الى مـــا يدعونه في الئحة الدعوى ، 
والتي محفوظ لكم نســـخة منها في ملف الدعوى المتفرع عنها الطلب الراهن ، ونظرا 
ألنكم مجهولي محل اإلقامة في قطاع غزة ، وحســـب اختصاص محكمة الصلح الموقرة 
في غزة ، وعمـــال بالمادة ) 1/20 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 
۲ ( لســـنة 2001م ، وبناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح ، بالسماح لنا بتبليغكم 

عن طريق الشر المستبدل حسب األصول.
 لذلـــك يقتضي عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق 

2020/1/27م الساعة الثامنة والنصف صباحا 
 كما يقضي عليكم أن تتقدموا بجوابكم التحريري خالل خمســـة عشـــر 
يوما من تاريخ النشـــر المستبدل وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم 
عن الحضور في اليوم المعين للنظر في القضية المذكورة أعاله ســـيتم 

السير بحقكم باعتباركم حاضرين  التاريخ : 2019/12/22م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
الأ�ستاذ / اأكرم اأبو ال�سبح 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة بداية غزة .. املوقرة
يف الق�سية رقم 550 / 2017      يف الطلب رقم 2066 / 2019 

المســـتدعون/-1 أيمن موســـى حمـــاد حنونه- من غزة الزيتـــون هوية رقم/ 
900544552. -2أشـــرف موســـى حماد حنونه- من غـــزة الزيتون -3إيهاب 
موســـى حماد حنونه- من غزة الزيتـــون. وكالؤه المحامون/ ناصر الدين مهنا 

وشمسة منصور ومحمود منصور 
المســـتدعى ضدهم/ -1نفين عمر محمد دولة- مجهول محل اإلقامة -2أنصاف 
عمر محمد دولة- مجهول محل اإلقامة -3 نســـرين عمـــر محمد دولة- مجهول 
محل اإلقامة -4أشـــرف عمر محمد دولة بصفته الشخصية وباإلضافة إلى باقي 

ورثة وتركة والده المرحوم/ محمد عيسى درويش دولة- مجهول محل اإلقامة
قيمة الدعوى: )120000 دينار( مائة وعشرون ألف دينار أردني

جلسة يوم: 2019/10/20م نوع الدعوى: تنفيذ عيني  
الحضور: حضر األستاذ عبد الله جحا مناب عن وكيل المدعين ولم يحضر 

المدعى عليهم لسبق السير بحقهم حضوريًا.
/// الحكـــم // باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمت المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق علـــى بيع المبرم بين المدعين والمدعى 
عليهم المؤرخ بتاريخ 2017/3/7م طي المبرز )م/1 عدد 12( تنفيذاً عينيًا وذلك 
بشطب ما مساحته )297 مترًا مربعًا( من المقسم 2/19( من القسيمة رقم )19( 
من القطعة رقم )633( من أراضي الزيتون المســـماة موقع أبو معالي عن اســـم 
جد ومورث المدعي عليه الخامس عشر وتســـجيلها باسم المدعين بالتساوي 
فيما بينهم لدى دائرة تســـجيل األراضي بغزة )الطابو( حسب األصول مع الزام 

المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف 50 دينارًا أردنيًا أتعاب محاماة.
    عضو                        عضو       رئيس المحكمة

إيهاب عرفات       سليمان الغلبان ماهر الجملة  
نبلغك أيها المستدعى ضدهما األول، الثاني ، الثالث، الرابع أنه وبتاريخ 
2019/10/20م قـــد صدر بحقكما الحكم المذكـــور وعليه نبلغكما صورة 
عنه حسب األصول حتى يتسنى لكما اتخاذ المقتضى القانوني حسب 

األصول قبل أن يصار إلى تنفيذه حسب األصول.

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

اإعالن لت�ضجيل ارا�ضي " مال غري منقول"
ت�ضجيال جمدداً �ضادراً عن دائرة الت�ضوية

ب�ضاأن معاملة الت�ضجيل املجدد 
يعلن للعموم ان السيد/ محمد عبد الكريم عبد الله سكيك قد تقدم لتسجيل 
المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال 
مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على 
حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد عبد الكريم عبد الله سكيك من سكان غزة

-2 اسم المدينة او القرية: المصدر
-3اســـم موقع االرض: عشـــيرة النصيرات - والواقعة: بالقرب من بئر دير 

البلح شرق مقبرة المصدر
رقم القسيمة :12  -4 رقم القطعة : 5"مالية" )حسب ادعاء المواطن(  

"مالية " )حسب ادعاء المواطن(
المساحة: 1484 م2  الحصة: كامال نوع األرض: ميري

-5 الحدود بموجب المخطط
شمااًل: عبد الحميد أحمد عودة المصدر

جنوبًا: ايمان سليمان محمد اللوح والمواطن/ سالم عبد الكريم أحمد أبو دوابة
شرقًا: حسان علي موسى الرجودي والمواطن حسن محمد سالم سعيد
غربًا: فرحانة فتحي أحمد اللوح والمواطن عبد الرحمن سليم أبو عايش

-6 كيفية األيلولة لطالب التســـجيل: آلت اليه بطريق الشراء من سالم عبد 
الكريم أحمد أبو دوابة والتي آلت اليه بطريق الشراء من كمال سويلم سليم 
المصدر والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

رام الله/ االستقالل: 
قال األســـرى فـــي معتقـــل "عوفـــر"، أمس 
الخميس، إن إدارة ســـجون االحتالل تواصل 
فرض التضييقات عليهم لألســـبوع الثالث، 
وإن ممثلـــي األســـرى ما زالـــوا يفاوضون مع 
اإلدارة إليجـــاد حلول قبل التصعيد بخطوات 
نضالية، حســـبما نقلت هيئة شؤون األسرى 

والمحررين في بياٍن لها .
وأشارت الهيئة إلى أن "إدارة الّسجون شرعت 
بحملـــة تضييقات جديدة على األســـرى في 
غالبية ســـجون االحتالل مؤخًرا، وكان آخرها 
ســـحب أصناف غذائية ومـــواد تنظيف من 
"الكنتينـــا"، وتقليـــص المصروفات الخاّصة 
باألغذية واللحوم، وحظر اســـتخدام األسرى 

لألغطية الملّونة والّسماح باألغطية ذات اّللون 
الواحد فقط، بادعاء أن األسرى "يعيشون في 
رفاهية زائدة"، موضحـــة أن "كميات اللحوم 
واألغذية أصبحت غيـــر كافية لتغّطي جميع 
األســـرى في "عوفـــر"، علًمـــا أن عددهم نحو 
)1000( أسير، فيما منعت دخول البيض بعد 

رفض األسرى الستالمه مسلوًقا".
كمـــا لفتت الهيئة في بيانهـــا إلى أن "إدارة 
سجون االحتالل تستخدم الظروف التي يتّم 
بموجبها احتجاز الفلســـطينيين في األســـر 
كوسيلة من وســـائل العقاب الجماعي، وهي 
تسعى وبشـــكل ممنهج ومستمر للتشديد 
الفلسطينيين  على ظروف احتجاز األســـرى 
وتقليصهـــا إلـــى أدنى حّد ممكن، ال ســـيما 

بعد تشكيل وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
جلعاد أردان "لجنة ســـحب إنجازات األسرى" 
عام 2018، بهدف ســـحب إنجازات األســـرى 
التـــي انتزعوهـــا بالنضـــال واإلضرابات على 
مدار ســـنوات االعتقال لتحســـين ظروفهم 

المعيشية".
وسّجلت الهيئة تطبيق العديد من اإلجراءات 
المشّددة على ظروف األسرى المعيشية منذ 
تشكيل اللجنة، وشملت: الّتمثيل الّتنظيمي 
الكنتينـــا،  مـــن  والمشـــتريات  والّنضالـــي، 
والحركـــة داخـــل األقســـام، ومـــّدة ومواعيد 
الفورة، وزيـــارات العائـــالت، وكمية ونوعية 
الّطعام، وكمية المياه المتوّفرة، وعدد الكتب 

والّتعليم والّدراسة.

رام الله/ االستقالل: 
احتجاز  اإلسرائيلي  االحتالل  تواصل سلطات 
41 أسيرة فلســـطينية، حيث تحتجزهّن في 
ســـجن "الدامون" بظروف إنسانية واعتقالية 

صعبة.
وكان االحتـــالل قد أفرج األربعاء عن األســـيرة 
المقدســـية منار مجدي عبد المجيد شويكي 
)19 عامًا( بعد قضائها 4 سنوات في السجون.

وأوضحت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين 
أن من بين األســـيرات المحتجزات في ســـجن 
"الدامـــون"، عشـــرات األســـيرات المحكومات 
لســـنوات متفاوتة يصل أقصاها إلى 16 عامًا، 

و6 أسيرات موقوفات.
وأضافت الهيئة أن أربع أســـيرات منهّن قيد 
االعتقـــال اإلداري، وهن؛ شـــروق البـــدن، آالء 

البشير، بشرى الطويل، وشذى حسن.

وأشار إلى أن من بين المعتقالت أسيرة "قاصر" 
وهي أفنان موســـى أبو ســـنينة )17 عامًا( من 
مدينة الخليل، و17 أسيرة من األمهات، ومنهن 
من تعّد جّدة لعدة أحفاد كاألسيرة وفاء نعالوة 

والدة الشهيد أشرف نعالوة.
ولفت تقرير الهيئة إلى أن من بين األسيرات 
من يعانين من أوضاع صحية قاســـية للغاية، 
أبرزها حالة األسيرة إســـراء جعابيص، والتي 
تعانـــي من حـــروق كبيرة ُأصيبـــت بها وقت 
اعتقالهـــا، باإلضافـــة إلى األســـيرة ســـهير 
اســـليمية وأمل طقاطقة وشروق دويات ومرح 
باكيـــر، اللواتي يعانين مـــن أمراض وإصابات 
بالرصاص تعرضن لها أثناء اعتقالهن، ورغم 
آالمهـــن؛ إال أن إدارة المعتقل ال تكترث لهن 

وُتهمل بأوضاعهن الصحية السيئة.
ووثق تقرير الهيئة شكوى عدد من األسيرات 

ومعاناتهـــن من قســـم "المعبـــار" بمعتقل 
"الشارون"، والذي ُتحتجز فيه األسيرات أليام 
وأحيانًا ألسابيع بظروف مأساوية قبل نقلهن 

إلى معتقل "الدامون".
وأشـــار إلـــى أن الزنازيـــن تفتقر إلـــى أدنى 
مقومات الحياة اآلدمية، فيها أربعة “أبراش” 
حديدية، وعليها فرشات جلدية قذرة ورقيقة 
ا ُتسبب أوجاعًا في الظهر والرقبة، والغرفة  جًدّ
ا ألن نافذتها تبقـــى مفتوحة على  باردة جـــًدّ
مدار الســـاعة بشـــكل متعمد من اإلدارة، وال 
يســـمح لألســـيرات بالخروج للفورة إال ساعة 
ا، إضافـــة إلـــى أن الغرفة التي  واحـــدة يومًيّ
ُتحتجز بها األســـيرات تقابلها غرف لسجناء 
جنائيين إســـرائيليين يصرخون ويشـــتمون 
طـــوال الوقـــت، ويشـــكلون مصـــدر إزعـــاج 

لألسيرات.

االحتالل يواصل فرض التضييقات على أسرى »عوفر«

41 أسيرة يقاسين األلم في سجون »إسرائيل« منهن 17 أمًا

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين  أمس الخميس إن األســـير المريض موفق عروق يقبع 

حالًيا بمشفى »برزالي« اإلسرائيلي، بوضع صحي صعب.
وأوضحت الهيئة في بيان  لها  أن إدارة معتقل »عسقالن« نقلت قبل عدة أيام األسير المريض 

عروق إلى المشفى، إثر تدهور ملحوظ على حالته الصحية.
وأضافت أن مضاعفات خطيرة طرأت على حالة األســـير عروق، منها: آالم شديدة بجميع 
أنحاء جسده، حرارة مرتفعة، صداع، هزال، وحالة دوخان تسببت له بالسقوط على األرض 

مرتين.
ولفتت إلى أن أطباء االحتالل كانوا اكتشـــفوا إصابته بالّسرطان في الكبد والمعدة خالل تموز/

يوليـــو من العام الجاري، بعـــد خضوعه لفحوص طبيـــة، إاّل أن إدارة المعتقل ماطلت بتحويله 
للمستشفى لتلقي العالج الكيماوي حتى تشرين الثاني/ نوفمبر.

واألســـير عروق )77 عاًمـــا( من يافة الناصرة فـــي الداخل المحتل، معتقل منـــذ العام 2003، 
ومحكوم بالسجن لـمدة )30( عاًما.

هيئة: األسير موفق عروق يقبع 
بمشفى »برزالي« بوضع صحي صعب

رام الله/ االستقالل: 
أّكدت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين أمس الخميس أن ســـلطات االحتالل تواصل حرمان 
األســـير المريض مصطفى محمد البنا، من قطاع غزة، من زيارة عائلته له منذ اعتقاله قبل نحو 

عامين بذريعة »المنع األمني«.
وبّينت الهيئة عقب زيارة محاميها لألسير البنا في معتقل »عسقالن«؛ أنه كان تعّرض 
لجلطـــة قلبية خالل آب/ أغســـطس 2019، وخضع لعملية زراعة جهـــاز ناظم لنبضات 
القلب، وذلك بعد مماطلة إدارة معتقل »نفحة« بتقديم العالج له وتحويله للمستشفى 
رغم مطالباته المســـتمّرة بإجراء الفحوص الطبّية له لشكواه من آالم في الّصدر وارتفاع 

في ضغط الدم.
يشار إلى أن األسير البنا )31 عاًما(، محكوم بالّسجن )40 شهًرا(.

االحتالل ُيواصل حرمان األسير 
مصطفى البنا من زيارة عائلته
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
املحكمة ال�سرعية يف غزة

املو�ضوع/ مذكرة تبليغ ح�ضور
 �ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية

إلـــى المدعـــى عليه/ تيســـير بـــن صبحي بن عبـــد اللـــه الجديلي من 
القبيبةوســـكان المملكة العربية الســـعودية ومجهـــول محل اإلقامة 
فيهـــا اآلن، يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة يوم الخميس الموافق 
2020/1/30م الســـاعة التاسعة صباحًا وذلك للنظر في القضية أساس 
1271 / 2019م بخصـــوص دعوى تفريق للغيبة والضرر المقامة عليك 
من قبل المدعية/ شادية بنت داود بن موسى الجديلي من غزة وسكانها 
وإن لم تحضر في الوقت المعين يجِر بحقك المقتضى الشـــرعي لذلك 

جرى تبليغك بذلك حسب األصول وحرر في 2019/12/26م

قا�سي غزة ال�سرعي
بالل داوود اأبو خاطر

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

اإعالن لت�ضجيل ارا�ٍض " مال غري منقول"
ت�ضجيال جمدداً �ضادراً عن دائرة الت�ضوية

ب�ضاأن معاملة الت�ضجيل املجدد 
يعلن للعموم ان الســـيد/ عبد الكريم ومنير يوســـف أحمد البطش قد تقدما 
لتسجيل المال غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه 
تســـجيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق التصـــرف او المنفعة او الملكية او 
التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التســـوية بسلطة 

االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اسم وعنوان طالب التسجيل: عبد الكريم ومنير يوسف أحمد البطش من سكان غزة

2- اسم المدينة او القرية: غزة
3-اسم موقع األرض: غزة التفاح  - والواقعة: بداية شارع الشعف بجوار مسجد القعقاع بن عمرو 
 3: القسيمة  رقم  4- رقم القطعة : 607"مالية" )حسب ادعاء المواطن(  

"مالية " )حسب ادعاء المواطن(
المساحة: 1299 م2     الحصة: كامال   نوع األرض: ملك

5- الحدود بموجب المخطط
شمااًل: شارع هيكلي بعرض 20 مترًا أرض المواطن/ محمد عبد الهادي سعيد البطش
جنوبًا: شارع هيكلي بعرض 8 متر    شرقًا: أرض المواطن محمد أحمد محمد مسلم
غربًا: أرض المواطن يوسف إبراهيم يوسف البطش + أرض المواطن زهير عبد علي عودة

6- كيفية األيلولة لطالب التســـجيل: آلت اليهما بالقســـمة الرضائية بينهم 
والتي آلت اليهم حصة ارثية من والدتهم/ رضا إســـماعيل البطش والتي آلت 
اليها بالميراث من زوجها يوســـف أحمد البطش وحصة بالميراث من والدهم 
يوسف أحمد البطش وحصص بالشراء من عزيزة وصبرية أبناء/ يوسف أحمد 
البطش والتي آلت اليهم بالميراث من والدتهم ووالدهم يوسف أحمد البطش 

والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

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

جلنة ت�سحيح الأ�سماء
اإعالن ب�ضاأن ت�ضحيح ا�ضم يف �ضجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن الســـيد/ ميناوي موســـى خليل مطر من ســـكان 
غزة هوية رقم / 963589304 قد تقدم بطلب لتصحيح اســـم/ جده لوالده 

والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // خليل محمد مطر
القطعة 696 القسيمة 35 أراضي 

القطعة 666 القسيمة 32 – 17 أراضي 
القطعة 661 القسيمة 32 – 40 أراضي 

القطعة 662 القسيمة 7 أراضي 
إلى االسم الصحيح له // خليل محمد مطر أبو كميل

لذلك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا الشـــأن 
عليه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشـــؤون القانونية خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يومًا 

من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

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

غزة/ االستقالل: 
نظمـــت رابطة علمـــاء فلســـطين ووزارة 
أمـــس  الدينيـــة   والشـــؤون  األوقـــاف 
الخميس وقفة تضامنية مع المســـلمين 

المضطهدين في "االيغور" بالصين.
 وشـــارك فـــي الوقفـــة التضامنية عدد 
من العلمـــاء والقضاة والدعـــاة والخطباء 

والمخاتير والوجهاء.
وقال رئيس رابطة علماء فلسطين مروان 
أبـــو راس في كلمٍة له خـــالل الوقفة، "من 
قلب غـــزة ومن قلب الحصـــار ومن ويالت 
الظلـــم الواقع علينا مـــن بطش االحتالل، 
نقف هنا معبرين عن استنكارنا الشديد 
لما يجري من بطش وظلم وقهر إلنسانية 
اإلنسان بجســـده وحريته ودينه وعبادته 

في الصين".
وأضـــاف "ننظـــر إلى ما يجري لمســـلمي 
اإليغـــور من الحكومـــة الصينية على أنه 
ظلم واضـــح، واعتداء فاضح على أبســـط 
معالـــم الحقوق اإلنســـانية، حيث يطال 
الظلـــم المســـاجد والنســـاء والشـــيوخ 
واألطفـــال بكل أشـــكال القمـــع للحقوق 

الدينية واإلنسانية".
وقال أبو راس "المسلمون أسسوا حضارة 
وحفظوا التراث العالمي، وكانوا أمناء على 
الحضارات الســـابقة، فقـــد صانوها وبنوا 

عليها ونقلوها لألجيال واألمم األخرى، وما 
كان للعالم أن يصل إلى ما وصل إليه من 

الحضارة المدنية لوال العلماء المسلمون".
وتابع "كنـــا نود أن تكـــون الصين رافعة 
للعالـــم وليتحقق التـــوازن العالمي في 
مواجهة ظلـــم الدول العظمـــى، ولكنها 
الحرمـــات  علـــى  واعتدائهـــا  بظلمهـــا 
والمقدســـات أصبحت في مصاف الدول 
الطاغية التـــي ال تراعي حقـــًا وال تحترم 

إنسانية اإلنسان".
وعبر أبـــو راس عن اســـتغرابه من "غفلة 
مؤسسات حقوق اإلنسان ومحاكم العدالة 
العالمية والمؤسسات الدولية المقصودة، 
وأشـــار أنها مؤشـــر خطير علـــى تواطؤ 
هذا النظام المســـمى بالنظـــام العالمي 
الجديد والذي يوحـــي كل ذلك أنه نظام 
ُيبدع بقهر اإلنســـان ومصادرة إنسانيته 
وحرمانه من أبســـط حقوقه بدل أن يكون 

العصر الحديث عصـــر العدالة وإنصاف 
المظلومين".

وطالـــب علماء األمة اإلســـالمية بالوقوف 
وقفة واحدة شجاعة ضد هذا الظلم الواقع 
على هـــذه الفئة المســـتضعفة من أبناء 
أمة اإلســـالم، "وأن يقوموا بواجب النصرة 
عبر جميع المنابر المتاحـــة، وهذا أقل ما 
يمكن أن يكون من العلماء في مثل هذه 

المواقف".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ا،  أمس  الخميس، باحات المسجد  اقتحم 88 مســـتوطنا إســـرائيلّيً
األقصى المبـــارك في القدس المحتلة، وفق ما أفادت دائرة األوقاف 

اإلسالمية.
ا   73 مستوطًنا، و15 طالًبا يهودّيً

َّ
وقالت الدائرة، في بيان صحفي: إن

اقتحموا ساحات المسجد، بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وكثف المستوطنون اقتحامهم لباحات المسجد خالل األيام الماضية 

بزعم ما يسمى "عيد الحانوكاه".
وفي ســـياق متصل، فرضت ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي الحبس 

المنزلي على خمسة شبان من مدينة القدس.

غزة: وقفة تضامنًا مع مسلمي »االيغور« في الصين 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت شـــرطة االحتالل اإلسرائيلي عن تطويرها لمنظومة ليزر 
دفاعية إلســـقاط البالونات والطائـــرات الحارقة على الحدود مع 

قطاع غزة.
وذكرت القناة الســـابعة العبرية أن المنظومة المسماة "الهاف 
أو" هي األولى من نوعها في العالم، وقادرة على تدمير البالونات 

الحارقة والطائرات الصغيرة في الجو.
فـــي حين تقـــوم المنظومة على تســـخين البالـــون أو الطائرة 

الصغيرة وتفجرها في الجو.
ويعتبر إطالق البالونات الحارقة أحد أدوات مسيرة العودة، وكان 
يطلقها الشـــبان، تعبيرا عن احتجاجهم على مواصلة تشديد 
الحصار على قطاع غزة، وتسببت بخسائر كبيرة لمزارع االحتالل 

المحاذية لقطاع غزة.

88 مستوطنًا يقتحمون 
باحات المسجد األقصى

االحتالل يزعم تطوير سالح 
لتحييد الحوامات والبالونات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قـــال ضابـــط إســـرائيلي: إن "بـــاب الرحمة فـــي الحرم 
القدســـي ما زال مصدرا للتوتر بين "إسرائيل" من جهة، 
والفلســـطينيين واألردنييـــن من جهة أخـــرى؛ ألنه بعد 
مرور عام كامل على ســـيطرة الوقف اإلسالمي في الحرم 
القدســـي عليه، تحول إلى مصدر احتكاك بين الجانبين، 
ومن المتوقع أن تذهب "إســـرائيل" لفرض سيادتها من 
جديد على هذه البوابة، مع أن هذا التطور يحصل في وقت 

تمر فيه العالقات اإلسرائيلية مع األردن بأزمة عميقة". 
وأضاف يونــــي بن مناحيــــم، الضابط الســــابق في جهاز 
االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية-أمان، في مقاله بموقع 
نيــــوز ون، أن "التوتر الحاصل في بــــاب الرحمة يتزامن مع 
رفض األردن تمديد اســــتئجار المناطق الزراعية الحدودية 
إلســــرائيل، والتصريحات األردنية المنــــددة بالتوجهات 
اإلسرائيلية لضم غور األردن، وتزايد الدعوات في البرلمان 

األردني إللغاء اتفاق السالم وصفقة الغاز مع إسرائيل".
وأشـــار بن مناحيـــم، الخبير اإلســـرائيلي في الشـــؤون 

العربية، إلى أن "ما يشـــهده باب الرحمة يأتي في الوقت 
الذي يبدي فيه الملك األردنـــي عبد الله الثاني قلقه من 
التوجهات اإلســـرائيلية بضم الغور، ونشـــر مســـودات 
خطط لليمين اإلســـرائيلي إلســـقاط نظامه؛ إلقامة وطن 
بديل للفلســـطينيين، ما يجعل أي مفاوضات إسرائيلية 
أردنية ســـرية حول ترتيبات جديـــدة لباب الرحمة تصل 
لطريق مســـدود".   وأكـــد أن "بوابة الرحمـــة في الجانب 
الشـــرقي للحرم القدســـي تحول لزاوية صراع يومي بين 
الفلســـطينيين والشـــرطة اإلســـرائيلية والمستوطنين 
الذين يقتحمون الحرم يوميا، وتم افتتاحه بصورة أحادية 
الجانـــب من قبل الوقف األردني في فبراير 2018، بعد أن 
كان مغلقا بقرار قضائي إسرائيلي منذ 16 عاما، حيث أقام 
الوقف اإلســـالمي التابع لألردن مســـجدا في باب الرحمة 

يؤمه المسلمون يوميا، ويسعى لترميمه". 
 وزعـــم أن "هذا التوجه للوقف اإلســـالمي في القدس قد 
يتسبب بإشكاليات جديدة مع إسرائيل، بسبب ما تقول 
إنه إضـــرار متوقع بمعالم أثرية يهوديـــة، ما يجعل كل 

التسويات المقترحة بين الجانبين إليجاد حلول متوافق 
عليها وصلت لطريق مسدود، حتى بعد وصول مبعوثين 
سياســـيين إســـرائيليين من تل أبيب إلى عمان، لكن ما 

حملوه من مقترحات رفضها األردن". 
 وأوضح أن "اتفاق وادي عربة للسالم بين األردن وإسرائيل 
منح الملك األردني مكانة خاصة لرعاية األماكن المقدسة 
في القدس، فيما فشـــلت الشـــرطة اإلســـرائيلية بإعادة 
الوضع لما كان عليه ســـابقا، حيث يصر الوقف اإلسالمي 
على فتح المســـجد يوميا ألداء الصالة فيه، فيما يتحدث 
الفلســـطينيون حول نّية إسرائيل إقامة كنيس يهودي 
بدال من المســـجد".   وأكد أن "الشرطة اإلسرائيلية دأبت 
على اعتقال عشرات الفلسطينيين في إطار السيطرة على 
هذه المنطقة الحساسة؛ ألن الوقف اإلسالمي يرى في باب 
الرحمة جزءا ال يتجزأ من المسجد األقصى، ويبدي تخوفه 
من أن إســـرائيل تريد السيطرة عليه؛ تمهيدا لتقسيمه 
زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في الحرم اإلبراهيمي بمدينة 

الخليل، وتقسيم الصالة فيه بين المسلمين واليهود".

تحذير »إسرائيلي«: التوتر بباب الرحمة باألقصى يدهور عالقاتنا باألردن
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تدير اسرائيل سياســـاتها الداخلية واقصد بها الخاصة بالفلسطينيين, والخارجية ما تخاطب 
به العالـــم بلغة ومنطق العصابات االجرامية »المافيا« وهذا ال غرابة فيه فوزير حربهم االســـبق 
افيغدور ليبرمان كان يعمل »بودي جارد« في روسيا مع المافيا هناك, ويبدو ان اسلوبه العصابي 
راق للحكومة الصهيونية فاصبح لغتهم الرسمية, فباألمس ادعت اسرائيل ان صاروخا اطلق على 
عســـقالن اثناء خطاب انتحابي ألعضاء الليكود مما استعدى انسحابه ولجوءه الى احد المالجئ 
المحصنـــة, وهو االمر الذي ادى النفجار مواقع التواصل االجتماعي بالتعليقات والســـخرية من 
نتنياهو, فخرج باألمس تصريح عصابي على لســـانه يقول »من اطلق الصاروخ المرة السابقة لم 
يعـــد موجودا, ويقصد بذلك القائد الكبير بهاء ابو العطا, وان من اطلق الصاروخ اليوم فعليه ان 
يحزم حقائبه« بمعنى انه »سيقتله«, وكأن المجرم نتنياهو حقق نصرا باغتيال ابو العطا, وكأنه 
اســـتطاع ان يقضي على صواريـــخ المقاومة, او يوقف اطالق الصواريـــخ نحو االراضي المحتلة, 
وكأنه لم يدفع ثمن هذه الجريمة بتحويل المدن والبلدات الى مدن اشـــباح, وكأن دماء ابو العطا 
لم تسقطه في االنتخابات وهو يواجه خطر التقاعد اآلن واعتزال الحياة السياسية تماما, بعد ان 

فقد المصداقية تماما امام اليهود. 
 بالله عليكم هل سمعتم يوما من يتحدث بهذا االسلوب الوقح والفج والدموي, هل قالها هتلر 
او موســـوليني او نيرون بمثل هذه الوقاحة الفجة, هذا الكالم الدموي يخرج على لسان شخصية 
سياســـية من المفترض انها تتعامل مع العالم, وتزور البلـــدان, وتقيم عالقات معها, وتبادل 
تجاري ودبلوماســـي, لكن العالم ال يريد ان يقتنع انـــه يتعامل مع مصاصي دماء, ومع عصابات 
مافيا, ومع مجرمين قتلة, »اســـرائيل« لم تكن في يوم مـــن االيام دولة, فهي كيان غاصب غير 
محكوم بقانون, بدليل انها تتنصل من كل القرارات الدولية, وتنســـحب من معظم المؤسسات 
الدوليـــة ألنها ال تريد ان تخضع للرقابة والمســـاءلة, فمصيرها قائم علـــى القتل واراقة الدماء, 
ولن تستطيع مواجهة العالم, هل رأيتم كيف اهتزت اسرائيل بمجرد صدور قرار من المحكمة 
الجنائية الدولية بفتح تحقيقات في جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل, هل رأيتم كيف تستعين 
اسرائيل بالفيتو االمريكي إلحباط أي قرار بإدانتها او محاكمة مجرميها, الم تفكر اسرائيل بمنع 
فريق المحققين الدوليين من الدخول للبالد للتحقيق مع مجرميها, الم تقل انها ســـتجابه قرار 
الجنائية الدولية بكل قوة, وتهدد الســـلطة الفلسطينية بأشد العقوبات اذا لم تسحب قرارها 

بمالحقة مجرميها في المحاكم الدولية, الم اقل لكم انها دولة عصابات غير محكومة بقوانين. 
كل هذه التهديدات على لســـان نتنياهو وبينت وكاتس ال تؤثر في اصغر طفل فلســـطيني, 
فغزة تعرف مصيرها, وتدرك انها تقف على فوهة بركان متفجر, وهي ثابته وصامدة في وجه 
البـــركان, الدور عليكم يا نتنياهو هل تتحمل جبهتكم الداخليـــة صواريخ المقاومة, هل انتم 
قادرون علـــى العيش طويال في المالجئ, هل انتم قادرون علـــى وقف عجلة دوران اقتصادكم 
وتعطل مطاراتكم وموانئكـــم, ثم هل انتم قادرون على اجتياح قطاع غزة والوقوف وجها لوجه 
امام المقاومة الفلســـطينية, ان اهل غزة يتحدون االخطار التي تحملها االيام لهم من طرفكم, 
وقـــادرون على المجابهة والتصدي لكم واحباط اهداف العدوان, نحن ندرك ان قضايا الفســـاد 
التي تحاصرك من كل االتجاهات, وســـياط المعارضـــة التي تنهال على ظهرك العاري, وصراخ 
اليميـــن المتطرف فـــي وجهك القبيح تدفعك للمغامرة في غزة, ولكـــن عليك ان تدرك ان غزة 
لم تعد الحلقة االضعف, وهي قادرة على هزيمتك والحاق العار بجيشـــك المقهور, ويبدو انها 
ســـتكون الجولة االخيرة لك, الن مستقبلك السياسي سيتوقف عند هذا الحد, ولن يحتمل احد 
من االسرائيليين مزيدا من اخفاقاتك, غزة لن تكون في يوم من االيام لوحة انتخابية من لوحاتك 

لتجلب بها اصوات الناخبين , انما ستبقى دائما شوكة في حلقك يا نتنياهو وغدًا سترى!.   

"مافيا" اسمها "إسرائيل"
رأي

إذا رحل الشهداء بأجسادهم ، وعانقت أرواحهم عنان 
الســـماء في الجنان ، فهنالك من هم شـــهداء الزالوا 
أحيـــاء مع وقف التنفيذ في زنازين وســـجون األعداء ، 
آالف ممن ضحوا بزهرات شـــبابهم وحياتهم من أجل 
الحرية والســـيادة واالستقالل . يمر العام بعد العام ، 
وهنالك ما يقارب من 5000 أسير وأسيرة فلسطينية 
في السجون والمعتقالت االسرائيلية في قلب سلطة 
عســـكرية تتغنـــى بالديمقراطية وحقوق االنســـان ، 
والتســـويق بااللتـــزام باالتفاقيـــات والمواثيق دوليًا 

اعالمًا بغير واقع .
ومن واقـــع الخبرة والتجربـــة والمعايشـــة والمتابعة 
فدولـــة االحتالل تمـــس بكل االتفاقيـــات والمواثيق 

الدولية والقانون الدولي اإلنساني في كل مناحي حياة 
األسرى ، ولعل أكثر ما يؤرق األسرى وذووهم سياسة 
االســـتهتار الطبي بحق ذوي األمراض المزمنة ، ولمن 
يحتاجون لعمليات جراحيـــة ، األمر المخالف للمبادئ 
األساســـية لمعاملة األســـرى ، وممارســـة التعذيب 
النفســـي والجســـدى في أقبية التحقيق ، واألحكام 
الردعية والمنع من الزيـــارات ، والحرمان من التواصل 
مـــع العالم الخارجـــي لفترات غير معلومـــة ، وتلفيق 
التهم والملفات الســـرية لتبريـــر االعتقال اإلداري بال 
الئحة اتهام ، وحمالت التنقل الواسعة في أوساطهم 
بهدف إعاقة استقرارهم ، وانتشار الفئران والجرذان 
والحشـــرات السامة في عدد من السجون والمعتقالت 

، باإلضافة لالكتظاظ في الغـــرف ، وانعدام التهوية، 
وعدم جمع شـــمل األخـــوة واألقارب، ووضـــع األجهزة 
المضرة كالمراقبة والتشـــويش ، وســـوء الطعام كمًا 
ونوعـــًا، واالقتحامـــات الليلية والتفتيشـــات العارية، 
والعقوبات والغرامات ، والحرمان من زيارة المحامين ، 
وعدم توفير أماكن للعبادة ، وعدم التعاطي مع مطالب 
األســـرى في مراســـيم رمضان واألعياد والمناســـبات 
الدينية، ومنـــع التعليم الجامعـــي وتقديم الثانوية 
العامة، وعدم إدخال الكتب ومنع األنشـــطة الذهنية 
للمعتقلين، األمر  والرياضية  والتعليمية والترفيهية 
الذى يتطلب موقفًا فلســـطينيًا وعربيًا ودوليًا للضغط 

على االحتالل إلنقاذ حياة األسرى قبل فوات األوان .

تبدي األوساط »اإلسرائيلية« والمنظمات اليهودية في 
الواليات المتحــــدة األمريكية قلقا عميقا إزاء ما تعتبره 
زيادة كبيرة في األنشطة التي تنظمها حركة المقاطعة 
الدولية ضد »إسرائيل« )BDS( في الجامعات األميركية.

وحســــب تقرير صادر عن وزارة الشؤون االستراتيجية 
»اإلسرائيلية«، فإن كل المؤشرات تدلل على أن مستوى 
أنشــــطة )BDS( تعاظم لدرجة أن مؤيدي »إســــرائيل« 
لم يعــــودوا قادرين على التعبير عــــن ذاتهم وتنظيم 
أنشــــطة داخل حرم الجامعــــات األميركيــــة دفاعا عن 

»إسرائيل« وسياساتها.
وحسب التقرير، الذي اقتبست منه صحيفة »يسرائيل 
 ،)BDS( فإن نشــــطاء ،)هيوم« في عددها الصادر )أمس
الذين تعاظــــم تمثيلهم في الجامعــــات األميركية، ال 
يترددون في وصم كل من يحاول الدفاع عن »إسرائيل« 

بأنه »قاتل ألطفال فلسطين«.
ولفــــت تقرير الوزارة المكلفــــة بمواجهة )BDS( إلى أن 
نشــــطاء الحركة يعملون على »تجذير الشعور بالذنب« 
لــــدى كل طالــــب أو جهة تحــــاول أن تنظــــم فعاليات 
للدفاع عن »إســــرائيل« في الجامعات األميركية، حيث 
يتــــم النظر للمدافعين عن سياســــات تل أبيب بأنهم 

يستحقون التنديد والمقاطعة.

ونــــوه التقريــــر إلــــى أن نشــــطاء المقاطعــــة يقدمون 
المدافعين عن »إسرائيل« كمدافعين عن نظام الفصل 
العنصــــري، مدعيــــا أن األمور وصلت إلى حــــد االعتداء 

جسديا على من يجرؤ على الدفاع عن »إسرائيل«.
وأشــــار التقريــــر إلى أنه علــــى الرغم مــــن أن الحكومة 
الفيدرالية كثفت من إجراءاتهــــا ضد حركة المقاطعة 
الدوليــــة ونشــــطائها، إال أن المنظمــــات المنضويــــة 
تحــــت إطار هذه الحركة، فــــي المقابل باتت تبدي خطا 

»هجوميا« أكبر.
واســــتند التقرير إلى نتائج بحث أجرته مبادرة أمشــــا 
»AMCHA Initiative« دلل على أن عام 2019 شــــهد 
زيــــادة بنســــبة 70 بالمائة علــــى األنشــــطة المعادية 
»إلسرائيل« التي تنظم في الجامعات األميركية، والتي 

يصفها التقرير باألنشطة »المعادية للسامية«.
وعلــــى الرغم من أن جميع االعتــــداءات التي نفذت ضد 
اليهود في الواليات المتحدة نفذها أشخاص ينتمون 
إلى جماعــــات يمينية متطرفة، بعضهــــا يجاهر بدعم 
)الرئيس األمريكي دونالد ترامب( ، إال أن التقرير يدعي 
أن »BDS« توفر بيئة تساعد على تنفيذ اعتداءات ضد 

اليهود األميركيين.
وكانت قناة التلفــــزة »اإلســــرائيلية« »13« بثت مؤخرا 

فيلما وثائقيا كشف عن تعاظم تأثير حركة المقاطعة 
فــــي الجامعــــات األميركية. ولفــــت الوثائقــــي إلى أن 
الطــــالب المنضوين في إطار الحركــــة يقومون بتنفيذ 
أعمال مسرحية وفنية تصور الممارسات التي تنفذها 
»إسرائيل« ضد الفلســــطينيين، وتحديدا ضد األسرى 

في سجون االحتالل.
ُيذكـــر أن »إســـرائيل« قـــررت عـــام 2015 تخصيص 
موازنة تبلغ 30 مليون دوالر لتنفيذ أنشـــطة لمواجهة 
حركـــة المقاطعة الدوليـــة، إذ منحت وزارة الشـــؤون 
اإلســـتراتيجية مهمة اإلشـــراف على تخطيط وإدارة 
وتنفيـــذ هـــذه األنشـــطة بالتعـــاون مـــع المنظمات 
اليهوديـــة في أرجـــاء العالم وتحديدا فـــي الواليات 

المتحدة األميركية.
مــــن ناحية ثانيــــة، تراهــــن »إســــرائيل« علــــى الفوز 
الكبير الــــذي حققه حــــزب المحافظين فــــي بريطانيا 
فــــي توفير بيئــــة تقلص مــــن قدرة حركــــة المقاطعة 
الدوليــــة علــــى العمل داخــــل بريطانيا. وذكــــرت قناة 
التلفــــزة »اإلســــرائيلية« »12« أن مســــؤولين في حزب 
»المحافظين« تعهدوا عشية االنتخابات األخيرة بتمرير 
مشروع قانون يعتبر حركة المقاطعة معادية للسامية 

في حال حاز الحزب على أغلبية تسمح بذلك.

شهداء أحياء في مقابر األعداء

تحذيرات »إسرائيلية« من تعاظم المقاطعة في الجامعات األميركية

بقلم د. رأفت حمدونة

بقلم: صالح النعامي

لســـت ســـوداويًا، ومهما تجبر االحتالل بشـــعبنا ومارس 
أشـــكال القمـــع واإلرهـــاب واالذالل؛ يظل الفلســـطيني 
متفائـــاًل، ويردد أن القـــادم أجمـــل، وأن االحتالل زائل ال 
محالة، مهما طال الزمن، فإن سنن التاريخ علمتنا أن الظلم 
ال يدوم، والبد أن يأتي يوم تثـــور فيه الجماهير، ويتغير 
ميزان القـــوى وتتهيأ الظروف لصالح شـــعبنا المناضل، 
ولكن هـــذا مرهون بالعمـــل الدؤوب والكفاح المســـتمر 

والتضحيات الجسام.
إن قـــرار المحكمة الدولية في الهـــاي بأنه ُيرتكب جرائم 
حـــرب في غـــزة والضفة الغربية مـــن ِقبل دولـــة الكيان 
الصهيوني وجيشـــه ومســـتوطنيه... وأن الخطوة التالية 
ســـتكون فحص ودراسة الشـــهادات والتقارير المقدمة 
للقضاة من ِقبل الفلســـطينيين، حيث يكون من الممكن 

تقديم ضباط إسرائيليين للمحاكمة.
إنـــه قرار باالتجاه الصحيح، وهو فعاًل خطوة متقدمة وربما 
تكـــون جريئة رغم أنها جاءت متأخرة بعد 11 عامًا من رفع 

هذه القضية لمحكمة الهاي.
تحاول دولـــة الكيان الصهيوني وصحافتها تصوير األمر 

وكأنـــه صاعقه وقعـــت عليهم أو أن دولتهم ســـتنتهي 
بعد أيام قليلـــه، وهكذا هم ورغـــم كل االجرام واإلرهاب 
المبرمج والمشـــرعن الذي يمارسونه بحق شعبنا يحاولون 
أن يظهروا للعالـــم أنهم الضحية، وأنهم الُمعتدى عليه، 
حيث أنهم يبحثون عن ماضيها للمدعية االفريقية التي 
ًأدرت القرار، وقالوا أنها حكمت شـــخصيتها الدكتاتورية 
في غامبيا لعدة سنوات، وفجأة خرجت علينا تعلمنا حقوق 
االنسان، وتدين دولة »إســـرائيل« الديمقراطية ونسيت 
نفســـها أنها ارتكبت جرائم هي األخرى وتســـاءلوا لماذا 
لم ُيحاكموا إيران، ســـوريا، تركيا، حزب الله، حماس، على 

قمعهم لشعوبهم؟؟
ولكن مـــن جانب آخـــر هال فعـــاًل سُتحاســـب القيادات 
الصهيونيـــة؟؟ أم أن القرار ســـيظل علـــى الرفوف وفي 
ملفات القضاء هناك بعيدًا عن الواقع واألرض والحقائق؟؟

وما هـــي اإلجـــراءات القضائية التي يمكـــن أن تتخذها 
المحكمـــة الدوليـــة ضدهم؟؟ والســـجن مثـــاًل؟! غرامات 

مالية؟؟ أم منع من السفر لدول أوروبا؟؟
لقـــد قامت »إســـرائيل« بعمليـــة التطهيـــر العرقي في 

فلســـطين عـــام 1948م، ودمرت 532 قرية؛ ومســـحتها 
عن وجه األرض، وشـــردت 800 ألف فلســـطيني، وما زالت 
تســـتخدم األســـلحة المحرمـــة دوليًا، وترتكـــب المجازر 
وعمليات القتل والطرد واالبعاد والهدم على مرأى ومسمع 
العالم كله، ولم نِر إال الشـــجب واالستنكار ولم يتقدم أحد 

بخطوة عملية.
تبجحـــت دولة الكيان بكل جرائمها وتجسســـت على كل 
دول العالم، حتى على أمريكا واغتالت عشـــرات القيادات 
في دول أوروبا والدول العربية ولم نسمع باعتقال وسجن 

لو ضابط إسرائيلي واحد؟!! أو إدانة فعليًا!!
لقد علمتنا التجارب والتاريخ ومنذ مئة عام أن هؤالء القوم 
ال يفهمون إال لغة القوة وال يحســـبون حســـابًا للضعيف 

والمستجدي وال يتنازلون ألحد، »وال يأتون الناس نقيرا«.
وكذلك المؤسســـات الدولية لم تصنع لنا شيئًا، وقد ذكر 
الرئيـــس الفلســـطيني أبو مـــازن في أحـــد خطاباته: »أن 
هناك 94 قرارًا صدرت عـــن األمم المتحدة ومجلس األمن 
والمؤسســـات الدولية لصالح الشـــعب الفلسطيني ولم 

ُيطبق منها قرار واحد؟؟«.

فما هو الســـبب يا ترى أهو ضعف الشـــعب الفلسطيني 
وفصائله وأنه ال ُيشـــكل ضغطـــًا وحرجًا لالحتالل وللدول 
الداعمـــة له؟؟ أم أن ســـبب عربدة »إســـرائيل« وتبجحها 

وقوتها الباطشة؟؟
أم هـــو الفيتو األمريكي الذي يصطف لصالح دولة الكيان 

في كل القرارات الصادرة عن مجلس األمن.
لست ســـوداويًا، ولكن أيضًا لست متفائاًل من أن محكمة 
الهاي ستحاكم مجرمي الحرب الصهاينة!! لألسباب آنفة 

الذكر.
وهذا ال يعنـــي أن نتنازل عن هذه الوســـيلة في النضال 
والكفـــاح، فالمعركـــة طويلة وبحاجه لـــكل الجهود وكل 
الوســـائل الدبلوماسية والسياســـية والقانونية واإلصرار 

على انتزاع حقوق شعبنا المسلوبة.
وكما أن لدينا إصرارًا على أن نطرق كل أبواب المؤسســـات 
الدولية لمحاكمة دولة الكيان وكذلك ال بد أن يرافق ذلك 
على األرض الفلســـطينية مقاومة شـــاملة ُتجبر االحتالل 
على التوقـــف عن توغله في دماء أبناء شـــعبنا وتحاكمه 

على األرض وفي المحاكم الدولية.

جمعة تايههل ستحاكم القيادات »اإلسرائيلية« فعال
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دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة ال�ستئناف غزة املوقرة 
  يف ال�ستئناف رقم )2019/631م( 

 يف الطلب رقم )2019/424م(
المســـتأنف : عاشور فؤاد عاشور شـــبير  من جباليا – مشروع بيت الهيا – بجوار 
مسجد محمد الفاتح هوية رقم )801899238( وكيله المحامي / محمد فؤاد شبير 
المستأنف ضده : زياد فؤاد عاشور شبير   من الزوايدة – السوارحة الغربية – شارع العرمية 

  )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
الى المستأنف ضده / زياد فؤاد عاشور شبير , بما ان المستأنف المذكور 
أعاله قد أقام عليك االســـتئناف رقم  )2019/424م( وذلك اســـتنادا الى 

ادعائه في الئحة االستئناف .
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم الخميس بتاريخ 2020/2/6م 
الساعة التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عشـــر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك سينظر 

في االستئناف والطلب باعتبارك حاضرا .  مع االحترام حرر في 2019/12/15م

رئي�س قلم حمكمة ا�ستئناف غزة 
الأ�ستاذة / هناء ما�سي

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

   ديوان الق�ساء ال�سرعي
  املحكمة ال�سرعية يف غزة

املو�ضوع مذكرة تبليغ ح�ضور
 �ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية

إلى المدعى عليه / محمد عادل كامل ســــعد من بيت جرجا وسكان 
غزة الرمال المينا ســــابقا ومجهول محل االقامة اآلن في جمهورية 
مصر العربية يقتضى حضورك الى هــــذه المحكمة يوم الخميس 
الموافق 2020/1/30م الســــاعة التاســــعة صباحا وذلك للنظر في 
القضية اســــاس2019/1511م بخصوص دعوى تفريق للضرر من 
الغياب والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعية / ســــناء ماجد بكر 
حلس من غزة وســــكان الشجاعية وإن لم تحضر في الوقت المعين 
يجِر بحقك المقتضى الشــــرعي لذلك جرى تبليغك بذلك حســــب 

االصول وحرر في 2019/12/24م

 قا�سي غزة ال�سرعي

      دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
   حمكمة جباليا ال�سرعية

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

الى المدعى عليه / غســـان فرح عبد الله العطعوط من جباليا وســـكانها سابقا 
ومجهول محل االقامة اآلن في جمهورية مصر العربية , لقد حكم عليك من قبل 
هذه المحكمة لزوجتك المدعية /  إيناس محمود ســـيد كاتبه من يافا وسكان 
جباليا فـــي القضية أســـاس 2019/151 بتطليقها عليك طلقـــة واحدة بائنة 
بينونة صغرى بعد الدخول وذلك دفعا للضرر الحاصل لها من الشـــقاق والنزاع 
وعليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخ هذا الحكم والواقع في 26 /2019/12م 
في ســـجل 17 حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالســـتئناف موقوف النفاذ 
على تصديق محكمة االســـتئناف الشـــرعية وتضمينك الرسوم والمصروفات 

القانونية لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/26م

 قا�سي جباليا ال�سرعي 
حممد خليل احلليمي

رام الله/ االستقالل: 
أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســـطيني بأن أســـعار تكاليف 
البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاًضا مقداره 
0.10% خالل تشرين ثاني/ نوفمبر 2019 مقارنة بشهر تشرين 

أول/ أكتوبر 2019.
وأوضـــح اإلحصاء في بيان وصل "االســـتقالل" أمس الخميس أن 
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني السكنية انخفض 
إلـــى 105.27 مقارنة بـ 105.38 خالل الشـــهر الســـابق )ســـنة 

األساس 2013=100(.
وبين أنه على مســـتوى المجموعات الرئيســـة، ســـجلت أسعار 
مجموعة الخامات والمواد األولية انخفاًضا مقداره 0.20%، بينما 
سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاًعا نسبته %0.35.

في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراًرا 
خالل تشرين ثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب اإلحصاء، فإن أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 
في الضفة سجلت انخفاًضا طفيًفا مقداره 0.09% خالل تشرين 

ثاني 2019 مقارنة بشهر تشرين أول 2019.
وذكر أن الرقم القياســـي ألســـعار تكاليف البنـــاء للمباني غير 
الســـكنية انخفض إلى 105.12 مقارنة بـ 105.21 خالل الشهر 

السابق )سنة األساس 2013=1009(.
وعلى مســـتوى المجموعات الرئيســـة، سجلت أســـعار مجموعة 
الخامات والمواد األولية انخفاًضا مقداره 0.17%، بينما ســـجلت 

أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاًعا نسبته %0.31.

في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراًرا 
خالل تشرين ثاني 2019 مقارنة بالشهر السابق.

كما ســـجلت أســـعار تكاليف البناء لمباني العظـــم في الضفة 
انخفاًضـــا مقـــداره 0.17% خالل تشـــرين ثانـــي 2019 مقارنة 
بتشـــرين أول، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 103.03 مقارنة بـ 

103.21 خالل الشهر السابق )سنة األساس 2013=100(.
وعلى مســـتوى المجموعات الرئيســـة، سجلت أســـعار مجموعة 

الخامات والمواد األولية انخفاًضا مقداره 0.30%، بينما ســـجلت 
أسعار مجموعة اســـتئجار المعدات ارتفاًعا نسبته 0.34%، في 

حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراًرا.
وســـجلت أســـعار تكاليف إنشـــاء الطرق بأنواعها المختلفة في 
الضفة ارتفاًعا طفيًفا نسبته 0.04% خالل تشرين ثاني 2019، 
إذ ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف الطرق إلى 109.17 
مقارنة بـــ 109.13 خالل الشـــهر السابق )شهر األساس كانون 

أول 2008=100(.
وعلى مســـتوى المجموعات الرئيســـة، سجلت أســـعار مجموعة 
تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاًعا نسبته 0.45%، وأسعار 

مجموعة الخامات والمواد األولية ارتفاًعا طفيًفا نسبته %0.07.
بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاًضا طفيًفا 
مقداره 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور 

العمال استقراًرا خالل تشرين ثاني.
وبحســـب اإلحصاء، فإن المؤشـــر العام ألســـعار تكاليف إنشاء 
شبكات المياه في الضفة ســـجل انخفاًضا مقداره 0.26% خالل 
شهر تشـــرين ثاني 2019 مقارنة بالشـــهر السابق، إذ انخفض 
المؤشر العام إلى 113.08 مقارنة بـ 113.38 خالل الشهر السابق 

)شهر األساس كانون ثاني 2010=100(.
وأما على مستوى خزانات المياه، فسجل الرقم القياسي انخفاًضا 
مقداره 0.29%، إذ انخفض إلى 103.82 مقارنة بــــ 104.12 خالل 

الشهر السابق )شهر األساس كانون ثاني 2010=100(.
وعلى مستوى شـــبكات المياه، ســـجل الرقم القياسي انخفاًضا 
مقـــداره 0.25%، إذ انخفض إلـــى 117.29 مقارنة بـــــ 117.58 

خالل الشهر السابق.
فيما سجلت أسعار تكاليف إنشـــاء شبكات المجاري في الضفة 
انخفاًضا طفيًفا مقداره 0.04% خالل تشرين ثاني 2019 مقارنة 
بتشـــرين أول، إذ انخفض الرقم القياســـي إلى 110.34 مقارنة 
بـــــ 110.39 خالل الشـــهر السابق )شـــهر األساس كانون ثاني 

.)100=2010

اإلحصاء: انخفاض مؤشر أسعار البناء للمباني السكنية بالضفة

غزة/ االستقالل:
ناشـــدت جامعة األزهر الرئيس محمود عبـــاس ورئيس الوزراء 
محمد اشـــتيه؛ ووزير التعليم العالـــي؛ التدخل العاجل إلنقاذ 
الجامعـــة من أزمتها المالية الخانقة وشـــبح اإلغالق واإلفالس، 
وإصدار تعليماتهم لصرف المخصصات المستحقة للجامعة 

من التعليم العالي.
كما ناشـــدت في بيـــان وصل »االســـتقالل« أمـــس الخميس 
المؤسسات الفلسطينية الخيرة ورجال األعمال والخيرين للتبرع 
للطلبة غير المقتدرين من خالل صندوق الطالب بالتنسيق مع 

عمادة شؤون الطلبة.
وحثت الجهات المعنية والمهتمة كافة بأزمة الجامعة العمل 
على توفير مصادر مالية لمساعدة جامعة االزهر-غزة، أو البحث 
عـــن مصادر بديلة لمســـاعدة الطلبة في تســـديد رســـومهم 

الدراسية.
ودعت وسائل اإلعالم والقوى المجتمعية الفاعلة وأولياء األمور 
»تفهم موقفنـــا وعدم التعاطي مع الدعايـــات المغرضة التي 
تقصد اإلســـاءة والتضليـــل«، كما دعت وســـائل االعالم التي 
تتناول أحداث األزمة إلى تحرى الدقة والموضوعية وعدم تبني 

رواية إخبارية من طرف واحد.

وأكـــدت أن إدارة جامعـــة األزهر-غزة كانت دومـــًا ومازالت على 
اســـتعداد تام للتفـــاوض مع ممثلي الطلبـــة للوصول إلى حل 
يرضي جميع األطراف، على أساس الحفاظ على الطالب والحفاظ 
على اســـتمرارية المؤسســـة في عملها، »ألننا نـــدرك جيدًا أن 

استمرار الجامعة في أداء رسالتها هي مصلحة للطالب أيضا«.
وقالت إن الجامعة تحملت أعباء  فوق قدرتها للوقوف مع أبنائها 
الطلبـــة، واســـتنفدت كل إمكانياتها الماديـــة وهي تصطف 
بجانبهم وتناصرهم، وتحمل عاملوها بكل شجاعة ومسؤولية 
تردي ظروفهم المادية لسنوات؛ نظير إصرارهم على بقاء أبواب 
الجامعة مفتوحة في وجه أبنائنـــا الطلبة، لكن األمر وصل اآلن 
لمسألة تتجاوز رواتب العاملين إلى واقع ستعجز فيه الجامعة 
عن تشغيل معاملها ومختبراتها وعياداتها وقاعات التدريس 
فيهـــا، األمر الذي ســـيؤثر أيضـــا على جودة عمليـــة التعليم 

ومخرجات الجامعة التي نعتبرها خطًا أحمر.
وأضافت أن االجراءات التي أقدمت عليها إدارة الجامعة؛ ليست 
بدعة أو تعسف أو افتراء على أبنائها الطلبة، فالجامعة تعتمد 
على الرسوم الدراسية باعتبارها مصدر الدخل الوحيد للجامعة، 
وقد أدى اســـتنكاف الطلبة عن تسديد رســـوم الدراسة لعدة 
ســـنوات؛ إلى تراكم الرســـوم المســـتحقة عليهم والتي تبلغ 

ثمانية ماليين دينار أردني عن الفصول الســـابقة، بينما بلغت 
الرسوم الدراسية المســـتحقة وغير المحصلة على الطلبة هذا 
الفصل الدراسي )األول 2019-2020( نحو مليون ونصف دينار.

وأكدت أن الجامعة ال تتلقى أية مســـاعدات مالية من أي جهة، 
وتناضـــل بمفردها لتحقق التـــوازن المســـتحيل بين ضرورة 
مواصلة مســـيرتها مع ما يســـتجوبه ذلك من نفقـــات مالية 
تشـــغيلية ضخمة تتجاوز المليون دينار شهريًا، وبين الحرص 
على مســـاندة الطلبة المتعففين ومراعاة الظروف االقتصادية 

لقطاع غزة وألولياء األمور.
وتابعـــت أن فئة كبيـــرة من الطلبة المقتدرين اســـتنكفوا عن 
تسديد الرســـوم الدراســـية؛ وأهدروا حقوق الجامعة التي لم 

تتخذ أية إجراءات قانونية بحقهم في السابق.
وقالـــت: »نحن فقـــط نطالب الطلبـــة المقتدريـــن أن يلتزموا 
بواجباتهم؛ كما التزمت الجامعة بواجباتها من توفير أســـاتذة 
أكفاء وقاعـــات مريحة ومختبرات ومعامل ووســـائل تعليمية 

وغيرها من خدمات«.
يشـــار إلى أن جامعة األزهر تشـــهد اعتصامـــات واحتجاجات 
للطلبة بعد قرار إدارتها منع الطلبة غير المسددين للرسوم من 

تقديم االمتحانات.

جامعة األزهر تناشد عباس واشتية التدخل إلنقاذها من أزمتها المالية

رفح/ االستقالل: 
باشـــرت الفـــرق الفنية والهندســـية في لجنـــة الطوارئ 
التابعة لوزارة األشغال العامة واإلسكان بأعمال متواصلة 
مـــن أجل إزالة الخطر وتأميـــن الطريق بطول 700 متر في 
المنطقة الســـاحلية المنهارة في شارع الرشيد غرب رفح 
جنوب قطاع غزة. وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان إن آليات 
ومعدات الوزارة تعمل على تدعيم المنطقة المنهارة عبر 
وضع مكعبات أسمنتية وإقامة حواجز ترابية، لمواجهة أي 

مخاطر قد تنجم خالل المنخفضات الجوية.
وأوضح سرحان أنه سيتم تأهيل الطريق الساحلي المقابل 
للمنطقـــة المنهارة، حفاظا على أمن وســـالمة المواطنين 

الذين يسلكون هذا الطريق.
وأكد سرحان أن لجنة الطوارئ بالوزارة على أهبة االستعداد 

لمواجهة أي خطر ينجم عن المنخفض الجوي.

بدء تدعيم المنطقة 
المنهارة بشارع 
الرشيد في رفح
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 ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
      ال�سلطة الق�سائية

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

حمكمة رفح ال�سرعية البتدائية – رفح
 اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة رفح ال�شرعية

قدمـــت لهـــذه المحكمة مضبطـــة موقعة من مختـــار عائلة عرفات برفـــح مؤرخة في 
2019/12/19م تتضمن ان مصطفى عطية مصطفى عرفات من الســـبع وســـكان رفح 
هويـــة رقم 957869415 توفي الى رحمة الله تعالى بتاريخ 1985/2/6م وانحصر ارثه 
الشـــرعي واالنتقالي في زوجته مريم محمد محمد ابو طعيمه المشـــهورة عرفات وفي 
اوالده المتولدين له منها وهم اســـماعيل ونايف وصالـــح ومصباح وصبحي وانتصار 
واعتدال وابتســـام وفي اوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله تركية حســـنين 
محمد ابو لبدة المشهورة عرفات وهم عبد الرازق وعريف وعبد اللطيف وموسى ومحمد 
واحمد ومحمود ورفقة وحمده وزهية وفي اوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله 
رزقة خليل حســـن ابو طعيمه المشـــهورة عرفات وهم نواف وسامي ووصفي ومجدي 
وخالـــد وعبد الله وخلدية ونورة ونجوى فقط وال وارث للمتوفى المذكر ســـوى من ذكر 
وليس له وصية واجبة او اختيارية وليس له اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة 
فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة رفح الشـــرعية خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ النشر وحرر في 25/ ربيع اخر 1441هـ الموافق 2019/12/22م .

  قا�سي رفح ال�سرعي
فريد بركة 

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات )625/ 2019(
يعلـــن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
لينا عطا حافظ زين الدين من سكان غزة هوية رقم 801900945 بصفته 

وكيال عن: عالء عطا حافظ زين الدين ومحمد عطا حافظ زين الدين
بموجب وكالة رقم: 3068/ 2016 الصادرة عن دبي

مالحظات: بيع حواصل رقم 8+7+6+5+2+1
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 690 قسيمة 172 المدينة غزة الدرج
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء في إجـــراءات فتح المعاملة. وفي 
حـــال تبين إشـــكاليات أو وفاة الموكل أو أحـــد الموكلين يتحمل الوكيل 
المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  26/ 12/ 2019م

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

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية رقم ) 2019/951م ( 
يف الطلب رقم ) 2019/2021م ( 

المدعي: حســـونة أســـعد خليل الدلو من غزة - شـــارع الوحـــدة - مقابل 
الجرجاوي هوية رقم ) ۸۰۱۸۹۹2۳۸ (  وكيلة المحامي محمد فؤاد شبير

 المدعي عليه : محمد اسعد خليل الدلو
 نوع الدعوي : اثبات واقعة شراء ونفاذه . 

قيمة الدعوي : ) ۰۰0 45 ( خمسة واربعون ألف دينار اردني
)مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((

  إلى المدعي عليه / محمد اســـعد خليـــل الدلو ، بما أن المدعي المذكور 
أعـــاله قد أقام عليك الدعوى رقم ) ۹5۱ / ۲۰۱۹ م ( وذلك اســـتنادًا إلى 

ادعائه في الئحة الدعوى
لذلك يقتضـــي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يـــوم )األربعاء ( بتاريخ 
2020/1/15م الســـاعة التاســـعة صباحا كما يقضى عليك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمسة عشـــر يوما من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا . 

مع االحترام حرر في : 2019/12/15م

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
  الأ�ستاذ / عمار قنديل

بغداد/  االستقالل: 
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح استعداده لوضع 
استقالته أمام البرلمان لتحفظه على ترشيح محافظ 
البصــــرة الحالي أســــعد العيدانــــي لمنصب رئيس 

الحكومة المقبلة.
وقــــال صالــــح في بيان رســــمي وجهه إلــــى رئيس 
البرلمــــان محمــــد الحلبوســــي إنه متمســــك بمواد 
الدستور في تكليف مرشــــح الكتلة النيابية األكثر 

عددا. 
وأشار إلى أنه في ضوء االستحقاقات التي فرضتها 
حركة االحتجاج يتحتم النظر إلى المصلحة الوطنية 

العليا قبل االعتبارات الشخصية والسياسية.
وأضاف أنه يتعذر عليه تكليف العيداني لرئاســــة 
وتشــــكيل الحكومة المقبلــــة، آخذًا في الحســــبان 
مســــؤولية رئيس الجمهورية تجاه شعبه على حد 

تعبيره.

ويأتي موقف صالح وســــط ضغط جماهيري رافض 
للعيداني مرشــــح تحالــــف البناء علــــى اعتبار أنها 

الكتلة الكبرى في البرلمان.
ويرفــــض المتظاهرون فــــي عموم العــــراق أيا من 
"مرشحي األحزاب" السياسية التي شاركت في حكم 

البالد خالل السنوات الست عشرة الماضية.
وذكرت أنباء أن صالح غادر بغداد إلى الســــليمانية 
)في كردســــتان العراق( بعد هــــذا البيان، ورجحت 

مصادر أن البرلمان قد يقبل استقالة صالح.
وكان عنوان المظاهرات في ســــاحات االعتصام منذ 
ليــــل أول أمس هي رفض العيداني لتولي رئاســــة 
الحكومة، وعلقت صورة العيداني على مبنى المطعم 
التركي -المشرف على ساحة التحرير- وكتب عليها 

بالخط العريض "مرفوض من الشعب".
وقــــال متظاهرو ســــاحة التحريــــر في بيــــان بثوه 
عبــــر مكبرات الصــــوت إن حكومة األحــــزاب ما زالت 

تصر على فســــادها ومماطلتها ومحاولتها لتمرير 
مرشــــحها الذي وصفوه بقاتل الثــــوار في البصرة، 
محذرين من االستخفاف برغبة الشعب الفتين إلى 

أنه سوف يكون لهم ردهم حيال ذلك.
وذكرت مصادر محلية وشــــهود عيان في محافظة 
البصــــرة )أقصى جنوبي البــــالد( أن محتجين أغلقوا 
عددا من الطرق الرئيسة المؤدية إلى موانئ وحقول 
نفــــط مهمة جنوبــــي المحافظــــة، رفضــــا لتقديم 

العيداني مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.
وأضافت المصــــادر أن المتظاهريــــن أغلقوا الطرق 
المؤدية إلى خور الزبير وميناء أم قصر، أكبر الموانئ 

العراقية، احتجاجا على ترشيح العيداني.
وذكرت وســــائل إعالم محلية وناشطون إن مسيرات 
طالبيــــة انطلقت صباح امــــس الخميس  في مدينة 
الناصرية )جنوبي العراق(، رافضة لترشيح العيداني 

لمنصب رئيس الوزراء.

بيروت/ االستقالل: 
قـــال حاكم مصرف لبنـــان المركزي رياض ســـالمة، إن “مصرف لبنان ســـيتخذ كل الخطوات 

القانونية لمعرفة مصير التحويالت الخارجية إلى سويسرا وعما إذا كانت قد حصلت فعال”.
سالمة، ورًدا على سؤال أمام الصحفيين عما إذا كان المصرف والدولة اللبنانية سيوجهان طلبًا 
إلى الحكومة السويســـرية لمعرفة مصير التحويالت والحســـابات فيها، قال: “علينا أن نتأكد 
إن كانـــت هذه التحويالت خرجت فعال من لبنان”. كالم ســـالمة جاء بعد اجتماع اســـتثنائي 
في مجلس النواب برئاســـة رئيس لجنة المال والموازنـــة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير 
المالية في حكومة تصريف األعمال علي حسن خليل ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. 
وقال سالمة: “نعالج األزمة تدريجيا وبعد 17 أكتوبر أقفلت المصارف مما خلق اضطرابات في 
السوق”. ورًدا على سؤال حول السعر الذي يمكن أن يصل إليه الدوالر األمريكي، أجاب سالمة 

باختصار “ال أحد يعرف”.
يشار إلى أن البالد تواجه أزمة حادة في السيولة بالعملة األجنبية، تزامنا مع سياسات تقييدية 

للمصارف اللبنانية على أموال المودعين منذ أسابيع.
وتمتنع المصارف عن تســـليم المودعين مبالغ تفوق الـ200 دوالر أسبوعيا، يضاف إليه تالعب 

في سعر صرف العملة في السوق السوداء مما أفقد الليرة اللبنانية أكثر من ثلث قيمتها.
هـــذا وينظم محتجون في كل المناطق اللبنانية، الخميس، احتجاجات أمام كافة فروع مصرف 
لبنـــان في صيـــدا وعاليه وزحلة وصـــور وصيدا وبيـــروت وطرابلس اعتراضا على السياســـات 

المصرفية.
ويعتصم العشـــرات أمـــام جمعية المصارف في وســـط بيروت معبرين عـــن احتجاجهم لما 
وصلت إليه األمور بعد أسابيع من السياسات غير المدروسة للمصارف والتي تحجز على أموال 

المودعين بشكل يخالف حرية المودع بسحب أمواله والتصرف بها.

أنقرة/ االستقالل: 
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إن حكومته ســــتقدم مشروع قانون إلى 
البرلمان يخولها إرســــال قــــوات تركية 
إلى ليبيا بعدما دخلــــت مذكرة التعاون 
العســــكري واألمني الموقعة مع حكومة 

الوفاق الليبية حيز التنفيذ.
وصــــرح أردوغان خالل كلمــــة في مؤتمر 
الحاكم  والتنمية  العدالة  لقيادات حزب 
امــــس الخميس بــــأن أنقــــرة تعارض ما 
يقوم به اللواء الليبــــي المتقاعد خليفة 
حفتر، الذي وصفه بـ "الجنرال االنقالبي"، 
وأضاف أن بالده تقدم كل الدعم لحكومة 
الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس.

وأكــــد الرئيس التركي أن حكومته تتابع 
التطــــورات الراهنة في ليبيــــا عن قرب، 
مشددا على أن ما يحدث هناك له أهمية 

كبيرة بالنسبة لتركيا.
وأشــــار إلى دخول مذكرة التفاهم التي 
الليبية  الوفاق  أنقرة وحكومــــة  وقعتها 
بشــــأن التعاون األمني والعسكري حيز 

التنفيذ امس  الخميس.
 وأوضح أن حكومته ســــتعرض مشروع 

قانون إلرســــال قوات إلى ليبيــــا، عندما 
يستأنف البرلمان عمله في يناير/كانون 

الثاني المقبل.
دخلت مذكرة التفاهــــم التي أبرمت في 
27 نوفمبر/تشــــرين الثاني الماضي حيز 
التنفيــــذ فجر اليــــوم بعد نشــــرها في 

الجريدة الرسمية التركية.
ووفقا لوكالة األناضول التركية الرسمية، 
تشــــمل المذكــــرة دعــــم إنشــــاء قــــوة 
مسؤوليات  الســــريعة ضمن  االستجابة 
األمن والجيش فــــي ليبيا، لنقل الخبرات 
واالستشــــاري  التدريبــــي  والدعــــم 
والتخطيطــــي والمعــــدات مــــن الجانب 
التركي. وعند الطلب يتم إنشــــاء مكتب 
مشــــترك في ليبيا للتعاون في مجاالت 
األمن والدفــــاع بعدد كاف مــــن الخبراء 

والموظفين.
وتنــــص أيضــــا علــــى تقديــــم خدمات 
بالتخطيط  تتعلق  واستشارية  تدريبية 
واســــتخدام  الخبرات  ونقل  العســــكري 
نشــــاطات التعليم والتدريب على نظم 
األســــلحة والمعدات في مجال نشاطات 
والجويــــة  والبحريــــة  البريــــة  القــــوات 

الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل 
حدود البلدين.

كان أردوغان قد ندد في وقت سابق بدعم 
أطــــراف أجنبية عديدة للــــواء المتقاعد 
خليفة حفتــــر في هجومه على طرابلس، 
وإعراضها عن الحكومة الليبية المعترف 
بها بقيادة فايز الســــراج. وأكد الرئيس 
التركي أن بالده لن تقف مكتوفة األيدي 
أمام ذلك الدعم الذي تقدمه لحفتر مصر 
واإلمارات وفرنسا ومرتزقة من روسيا ومن 

السودان، حسب قوله.
وتشــــن قوات حفتر فــــي اآلونة األخيرة 
أحدث هجماتها القتحــــام طرابلس في 
ســــياق حملتها علــــى العاصمــــة التي 

انطلقت في أبريل/نيسان الماضي .
أمس عن  التركــــي  الرئيــــس  وتحــــدث 
فحوى محادثاته فــــي تونس التي زارها 
األربعاء بشكل مفاجئ. وصرح بأنه اتفق 
مع تونس على دعم حكومة الســــراج في 

ليبيا.
وقال أردوغان أيضا إن تركيا مصرة على 
إشراك تونس والجزائر وقطر في مؤتمر 

برلين المزمع بشأن األزمة الليبية.

لبنان يسعى لمعرفة مصير أردوغان يطلب تفويضًا برلمانيًا إلرسال قوات إلى ليبيا
األموال المهربة إلى سويسرا

أنقرة/ االستقالل: 
أفادت الســـلطات التركية، بمقتل ســـبعة أشخاص جراء 
غـــرق قارب يحمل مهاجرين غير شـــرعيين في بحيرة وان 
شـــرقي البالد. ونقلت وكالة "األناضول" التركية لألنباء عن 
بيان للسلطات في والية بدليس أنه جرى إنقاذ 64 شخصا 

آخرين كانوا على متن القارب الذي كان يقل 71 شخصا.
وأضاف البيـــان أن المهاجريـــن الذين كانـــوا على متن 

القارب قادمون من باكستان وأفغانستان وبنجالديش.
ووفقا لبيانـــات وزارة الداخلية، فقد تـــم ضبط 268 ألف 

مهاجر غير شرعي في تركيا خالل عام 2018.

الرئيس العراقي يعتذر عن ترشيح العيداني ويلوح باالستقالة 7 قتلى إثر غرق 
قارب لمهاجرين غير 
شرعيين شرقي تركيا
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غزة/ محمد العقاد:
واصل فريق بيت حانون األهلي التربع على الصدارة، وعودة 
خدمات النصيـــرات للوصافة من جديد مـــع تراجع الجالء، 
ونجح نماء بتســـجيل أكبر فوز في هذه الجولة بعد انقضاء 

الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة األولى.  
فريق "الحوانين" اســـتطاع أن يوقف انتصارات القادسية 
وتفـــوق عليه بثالثية نظيفة ورفع رصيـــده إلى 26 نقطة 
وواصل الحفاظ على الصدارة، بينما القادسية تجمد رصيده 

عند النقطة 19 في المركز الخامس.
كتيبة المدرب محمد صيدم عالجت أخطاء الجولة الماضية 
ودخلـــت هذه المباراة بكل قوة ونجحـــوا من تحقيق المراد 
لالســـتمرار في تحقيق هدفهم المنشـــود، أما القادسية 
فهذه الهزيمة ستكون بمثابة إيقافه عن المنافسة ولكن 
الزال الطريق طويل ألنه يقدم مستوى مميزًا قادرًا على أن 

يعود بقوة في الجوالت القادمة.
الن�صريات يعود

ونجح خدمـــات النصيرات من العودة ســـريًعا إلى وصافة 
الدوري بعدما خطف الفوز من جاره خدمات المغازي بهدف 
دون رد، ليرفـــع رصيده إلى 24 نقطـــة، وإذ أراد المحافظة 
على هـــذا المركز وضاقت الحناق عليه أن يقدم مســـتوى 
أفضل من ذلك ويواصل العمل بجد لخطف إحدى بطاقتي 

الصعود للممتازة.
أما المغازي فتجمد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، 

وهو يقدم مستوى مميزًا رغم الخسارة من النصيرات لذلك 
عليه االســـتمرار على هذا المنوال مـــع التركيز وتصحيح 

بعض األخطاء ليكون له شأن بين الكبار.
عودة حميدة

وتمكـــن التفاح من تحقيق الفوز وخطف ثالث نقاط غالية 

من أنياب فريق خدمـــات البريج بعدما تفوق عليه بهدف 
دون رد، ليرفـــع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الســـابع، 
ليبعد خطـــوة عن مراكز الخطـــر وعليـــه مواصلة تقديم 
مستوى مميزًا ليؤمن نفســـه بشكل كبير ويحاول الزحف 

للمربع الذهبي ببطء.

أما البريج فتلقى الخسارة الثانية توالًيا وتجمد رصيده عند 
النقطة 16 وتراجع للمركز العاشـــر وًأصبح في خطر، وعليه 
تدارك الموقف وتصحيح األخطاء والعودة ســـريعا لمكانه 

الطبيعي.
فيما عاد نماء إلى سكة االنتصارات بفوز كبير على فريق 
العطاء واكتسحه بخماسية مقابل هدف، ليرفع رصيده 
إلى النقطة 16 في المركز الثامن، وهذا الفوز سيعطي 
الفريـــق دفعه معنويـــة كبيرة للمباريـــات القادمة، أما 
العطاء فتجمد رصيده عند النقطة 6 في المركز الثاني 

عشر واألخير وأصبح في مأزق كبير ومستقبل مجهول.
تعادالت غري مفيدة

وخيم التعادل الســـلبي على مبـــاراة الجالء والزيتون، فرفع 
األول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، ورفض اعتالء 
الصدارة وتســـاوي النقاط مع الحوانيـــن، أما الزيتون فرفع 
رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل األخير 
ودخل دائرة الخطر وعليه تدارك األمر بسرعة والعودة بين 

الكبار.
بينما فرض األقصى الرياضي التعادل بهدف لكل منهما 
على خدمات خانيونس بين أرضه وجمهوره، ليرفع رصيده 
إلى 16 نقطة في المركز التاســـع، بينما خدمات خانيونس 
فرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس وخيب آمال 
جمهوره في المنافســـة على الصعود للممتازة بعدما كان 

متصدرًا أكثر من جولة.

»الحوانين« يعتلي القمة والنصيرات يعود للوصافة في ختام الجولة الـ 13 بدوري األولى

لندن/ االستقالل:
حقــــق فريق ليفربول فوًزا ثميًنا خارج أرضه على ليســــتر ســــيتي 
برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري اإلنجليزي 

الممتاز.
أهداف الريدز جاءت عــــن طريق روبرتو فيرمينو "ثنائية" وجيمس 
ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، في الدقائق 31، 71، 74 و78.

وعزز رجال المدرب األلماني يورجن كلوب تربعهم على عرش صدارة 
الترتيب بوصولهــــم للنقطة 52، ليبتعدوا عن ليســــتر، الوصيف، 

بفارق 13 نقطة.
وفي المباراة الثانية، قلب فريق توتنهام تأخره بهدف أمام ضيفه 
برايتون إلى فوز بهدفين لهدف، خالل المباراة التي جمعتهما على 

استاد توتنهام هوتسبير.
وتقدم برايتون بهدف سجله آدم وبستر في الدقيقة )37(، وتعادل 
هاري كين لتوتنهام في الدقيقة )53(، ثم أضاف ديلي آلي الهدف 

الثاني في الدقيقة)72(.
ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة وقفز للمركز الخامس، مؤقتا، وتجمد رصيد 

برايتون عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.
وبدوره دك مانشستر يونايتد حصون ضيفه نيوكاسل يونايتد، وهزمه برباعية 

مقابل هدف، أمس الخميس على ملعب أولد ترافورد.
وتقدم ماتيو لونجســــتاف لنيوكاســــل في الدقيقــــة 17، ورد المانيو برباعية 
ألنتوني مارسيال، ميســــون جرينوود وماركوس راشفورد ومارسيال مجددا في 

الدقائق 24 و36 و41 و51.

ورفع الشــــياطين الحمر رصيدهم إلــــى 28 نقطة في المركز 
الســــابع بينما تجمد رصيد منافسه عند 25 نقطة في المركز 

العاشر.
هذا وقد نجح ســــاوثهامبتون من اسقاط نادي تشيلسي في 
فخ الهزيمة، بهدفيــــن دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب 

ستامفورد بريدج.
وسجل هدفي اللقاء مايكل أوبافيمي في الدقيقة )31(، وناثان 
ريدموند في الدقيقة )73(، قضى به على آمال تشيلسي في 

العودة بالنتيجة.
وأصبح ساوثهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، 

واحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة.
وعلى الجانب األخر، سقط آرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه 
بورنمــــوث، بهدف لكل منهما في المبــــاراة التي أقيمت على 

ملعب فيتنس فيرست.
وافتتح بورنموث التســــجيل عبر دان جوســــلينج في الدقيقة 

)35(، وعادل بيير إيمريك أوباميانج النتيجة في الدقيقة)63(.
وبتلك النتيجة رفع أرســــنال رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، كما رفع 

بورنموث رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ 15

ليفربول يصعق ليستر ويعزز صدارته وتوتنهام يقلب تأخره لفوز ثمين

القاهرة/ االستقالل:
كشف عضو مجلس إدارة االتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل، موعد تطبيق 

تقنية حكم الفيديو »الفار« في مباريات الدوري المصري.
وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية، إن تطبيق »VAR« ســـيكون بداية 
من الدور الثاني، مؤكدا أن االتحاد يســـير بـ »خطوات جيدة« نحو استخدام هذه 

التقنية.
وينتظـــر االتحاد بعض الموافقات مـــن وزارة الشـــباب والرياضة، التي تخص 

اإلجراءات القانونية والفنية المتعلقة بهذه المسألة.
وأكد فضـــل أن اتحاد الكرة المصري »يتعامل مـــع جميع األندية بطريقة 
واحدة«، مضيفا: »ال يوجد تفضيل ألي ناٍد على آخر. الهدف األساســـي هو 
تحســـين المنظومة لألفضل عن طريق اتباع اللوائح لتســـهل األمور على 

الجميع«.
وخالل المواســـم األخيـــرة، زادت اعتراضـــات األندية علـــى أداء الحكام خالل 
مباريات الدوري المصري، وسط مطالبات بزيادة تأهيل قضاة المالعب وتحسين 

مستواهم.

اتحاد الكرة المصري يكشف 
موعد تطبيق »الفار« في الدوري لندن/ االستقالل: 

نجح مانشستر ســـيتي في منع رحيل ليروي 
ســـاني جناح ونجم الفريق عن ملعب االتحاد 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة، حسبما 
ذكـــرت صحيفة "ميـــرور" البريطانيـــة، وكان 
الجناح األلماني مرتبطـــًا باالنضمام إلى بايرن 
ميونخ، علـــى الرغم من عدم اكتمال شـــفائه 
من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها الفترة 
الماضية، ولكن اســـتطاعت إدارة الســـيتزين 

تجميد هذه الخطوة من جانب البافاري.
 وقرر مســـئولو النادي اإلنجليـــزي منع رحيل 

الالعب عن ملعب االتحاد بصورة مؤقتة حتى نهاية 
الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة، إن ليروي ساني جناح بايرن ميونخ 
المصـــاب يرغب فـــي تحقيق هدفـــه بالرحيل إلى 

"إليانز أرينا" في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان ســـاني قد ابتعد عن المالعب منذ إصابته في 

الربـــاط الصليبي خالل مباراة فريقـــه ضد ليفربول 
بالـــدرع الخيريـــة في أغســـطس، وخضـــع لعملية 
جراحية إلصالح األضرار وليس من المتوقع أن يعود 

إلى اللعب حتى مارس.
وقـــال جوارديوال في يوليو الماضي، عن ملف رحيل 
ساني، "قدم النادي عرًضا له العام الماضي، لقد قلت 
عدة مرات نريد فقط أن يكون الناس سعداء ليكونوا 

هنا، لكـــن في نفس الوقت تحدثت إلى النادي 
عشـــر مرات وأريد أن يكون الناس هنا سعداء، 

إن لم يكونوا يريدون البقاء فإنهم يذهبون".
وانضم ساني إلى مانشستر سيتي من شالكه 
عام 2016 مقابل 37 مليون جنيه إســـترليني، 
ووقـــع علـــى صفقـــة مدتها خمس ســـنوات، 
لكنه أصبح يشـــعر بخيبة أمل مـــن الحياة في 

مانشستر.
من جهته تحدث إيلـــكاي جوندوجان عن آخر 
تطورات حالة ساني بعد إجراء جراحة الصليبي 
قائـــاًل، "الشـــيء الجيد في األمر هـــو أن ليروي 
تجاوز أســـوأ مرحلة اآلن، وسيتمكن من العودة إلى 
المالعب في األسابيع القليلة المقبلة واللعب بالكرة 

هناك بعد فترة وجيزة".
واختتم جوندوجان تصريحاته قائاًل، "آمل أن يكون 
جاهًزا للمشـــاركة مرة أخرى في النصف الثاني من 

الموسم، وأن يكون متاًحا أيًضا للبطولة األوروبية".

مانشستر سيتي ُيخمد محاوالت بايرن ميونخ لخطف ساني
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المغازي/ االستقالل:
زار رئيس بلدية المغازي محمد النجار  وزارة االشـــغال العامة لالطمئنان على 

ما آلت اليه االمور في موضوع االشارة الضوئية على مدخل  مخيم المغازي.
وأفاد مدير عام الطرق واالليات بوزارة االشـــغال ناصـــر ثابت بأنه تم تكليف 

الشركة بالعمل على تنفيذ المشروع  في الوقت القريب. 
وخـــالل اللقاء قدم رئيس البلدية لمدير عام الطرق بالوزارة على جهوده إلنجاز 
مشـــروع تركيب اإلشـــارة الضوئية على مدخل المغازي نظـــرا ألهميتها  في 

الحفاظ أمن وسالمة المواطنين. 

الصهيونـــي "بنيامين نتنياهو" علـــى الهروب واالختباء خـــالل إلقاء كلمته 
اســـتعدادًا النتخابات حزب الليكود، فما يســـمى بوزير الخارجية الصهيوني 
يسرائيل كاتس  قال " لقد أعدنا سياسة االغتياالت، وهناك جهد استخباراتي 
يجري لتحديد هل هناك مســـؤول جديد يقف خلف إطـــالق الصواريخ على 

"إسرائيل" - سنقوم باغتياله.
وأضاف "الجهود االســـتخبارية تركز حاليا على تحديد المســـؤول عن إصدار 

تعليمات إطالق الصواريخ، من أجل العمل على تصفيته".
وقالت وســـائل إعالم إســـرائيلية إن قوات األمن نقلـــت نتنياهو إلى "منطقة 

آمنة"، بينما رد جيش االحتالل بقصف مواقع عدة في قطاع غزة.
فيما علق وزير الحرب "اإلســــرائيلي" األسبق، أفيغدور  ليبرمان، معقًبا على 
انطالق صفارات اإلنذار في مدينة عســــقالن المحتلة: "إّن هروب بنيامين 
نتنياهو إلى المكان المحصن في عســــقالن عقب انطالق صافرات االنذار 
جــــراء اطالق صاروخ من قطاع غزة، جاء نتيجــــة تآكل قوة الردع، أمام قطاع 

غزة".
وأضاف ليبرمان في تصريحات صحفية مســـاء االربعـــاء : إن هروب نتنياهو 
أثناء مؤتمر انتخابي لحزب الليكود في عسقالن، للمرة الثانية خالل عام واحد، 

هو خضوع لغزة، كما أنه خلل في استقرار أمن "إسرائيل".

غزة/ االستقالل: 
كرمـــت إدارة الكليـــة الجامعية للعلـــوم التطبيقية عبر 
مركز العمل التطوعي التابع لقســـم شئون الطلبة إدارة 
وموظفـــي مجمع الشـــفاء الطبي بمدينة غـــزة باإلضافة 
إلى إدارة وطاقم قســـمي القلب والعنايـــة الفائقة في 
المستشفى األكبر على مســـتوى األراضي الفلسطينية 
والمركـــزي الوحيد في القطاع ويســـتقبل ويتعامل مع 

جميع الحاالت المعقدة والصعبة.
وجاء هذا التكريم ضمن مبـــادرة "أقل واجب" التطوعية 
التـــي نفذهـــا طلبة المركـــز بحضور ومشـــاركة كل من 
الدكتور أحمـــد الدحدوح النائـــب األكاديمي، والدكتور 
خضر الجمالي النائب اإلداري، وزياد الغريز رئيس قسم 
شـــؤون الطلبة، وحســـن أبو حميد رئيـــس مركز العمل 

التطوعي.
كان في اســـتقبال وفد الجامعة وفد رفيع المستوى من 
إدارة وطواقـــم المجمع وعلى رأســـهم الدكتور محمد أبو 

سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، ونعيم البنا مدير 
العالقات العامة في المستشـــفى وعدد من المسئولين 

فيها.
بدوره أفـــاد الدكتور الدحدوح أن هـــذه المبادرة النبيلة 
تأتي ضمن جهـــود الكلية الجامعية في غرس مجموعة 
من القيـــم والمفاهيم الســـلوكية والتربوية واألخالقية 
في نفوس طلبتها وهم على مقاعد الدراســـة، وحرصها 
علـــى دمجهم فـــي مختلـــف مؤسســـات المجتمع عبر 
تنفيذ المبادرات واألنشـــطة التطوعيـــة من خالل مركز 
العمل التطوعي األول مـــن نوعه في الكلية، مؤكدا على 
حرص الكلية في تمتين العالقات مع كافة المؤسسات 
الرســـمية واألهليـــة والخاصـــة العاملة فـــي المجتمع 

الفلسطيني.
وأوضـــح أبو حميد أن مركز العمـــل التطوعي ينفذ هذه 
المبـــادرة للمرة الثانية على التوالي ويســـتهدف فيها 
شريحة جديدة وهم الطواقم اإلدارية والطبية في مجمع 

الشـــفاء الطبي، وذلك تقديرا لجهودهم وأدوارهم التي 
يبذلونها لخدمة المجتمع الفلســـطيني بالرغم من كافة 
الظروف القاسية ومحدودية اإلمكانات والموارد، خاصة 

في أوقات التصعيد والمواجهات.
وذكر أبو حميد أن المبادرة اشـــتملت على تقديم هدايا 
تكريمية للطواقم المذكورة، وشـــكرهم على جهودهم 
اإلنســـانية والنبيلـــة في رعايـــة المرضـــى والتخفيف 
عـــن آالمهم وعـــدم إدخارهم ألي جهد أوقـــات األزمات 
والطـــوارئ. مـــن جانبه أعـــرب الدكتور أبو ســـلمية عن 
ســـعادته بهذه اللفتة األولى من نوعها والتي يتم من 
خاللها اســـتهداف إدارة وطواقم مجمع الشفاء الطبي، 
حيث يعمل األطبـــاء وطواقم التمريض دون كلل أو ملل 
وفي ظروف اســـتثنائية وقاسية دون انتظار رد الجميل 
مـــن أحـــد، وأن يقوم طلبـــة الكلية الجامعيـــة وبحضور 
إدارتها بتكريمهم لهو دليل على أن هناك في المجتمع 

من يشعر بقيمة األطباء ودورهم المهم والبناء.

الكلية الجامعية تكرم إدارة وطواقم مجمع الشفاء الطبي 

خان يونس / االستقالل: 
أطلع  رئيس بلدية خـــان يونس عالء الدين البطة 
وفد البرلمان الطالبي من مدرســـة األمل االبتدائية 
للبنـــات على واقع الخدمات المقدمة للســـكان في 
ظـــل الظروف الحالية، باإلضافـــة إلى جهودها في 
دعم المـــدارس التابعـــة للحكومـــة والوكالة في 
مجاالت البيئة والصحة من خـــالل برنامج التوعية 

البيئية.
واســـتمع رئيس البلدية إلى استفســـارات الطلبة 

حـــول خدماتهـــا المختلفـــة ال ســـيما المتعلقة 
بدعـــم احتياجات المدارس من حمالت التشـــجير 
والنظافة وبرنامج التوعيـــة البيئية،  باإلضافة إلى 

اختصاصات دوائر البلدية.
وخالل كلمته قدم البطة شـــكره إلدارة المدرســـة 
على جهودها المبذولة فـــي تعليم الطلبة وزيادة 
وعيهم الثقافي وإشراكهم في الزيارات الخارجية 
للمؤسســـات الخدماتيـــة التـــي تعنـــى بتقديم 
الخدمـــات للمواطنيـــن، مبينـــًا في ذات الســـياق 

مجموعة مـــن الخدمات األساســـية التي تقدمها 
البلدية للســـكان، والمتمثلة فـــي المياه والنظافة 
والصـــرف الصحي التي ال يمكن االســـتغناء عنها 
وســـتبذل البلديـــة جهودًا كبيرة مـــن أجل تأمين 
توصيـــل جميع خدماتها للمواطنين القاطنين في 

األحياء المختلفة.
واختتمت الزيارة المدرســـية بإجـــراء جولة  داخل 
البلديـــة على مركز خدمـــات الجمهور للتعرف عن 

كثب على كيفية التقدم للخدمات ومتابعتها.

رئيس بلدية المغازي يزور 
وزارة األشغال العامة

بلدية خان يونس تطلع طالب مدرسة األمل االبتدائية على خدماتها

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال الســـفير اإلسرائيلي الســـابق في مصر 
يتســـحاق ليفانـــون، إن "القيمـــة اإلجمالية 
لممتلـــكات اليهـــود القادميـــن مـــن الدول 
العربيـــة تصل 150 مليـــار دوالر، وهناك من 
يزعم أنه أقل من القيمة الحقيقية لها، لكننا 
أمام مبلغ كبير، ومســـألة استعادتها مهمة 
صعبـــة ومعقدة، بســـبب المواقـــف العربية 

والفلسطينية". 
وأضـــاف ليفانـــون، الباحـــث فـــي معهـــد 
هرتســـيليا متعـــدد المجـــاالت، فـــي مقاله 
بصحيفة "إســـرائيل اليـــوم"، أن "هناك من 
يزعم أن اليهود حين غـــادروا الدول العربية 
متجهين إلى" إسرائيل" سرقوا كميات كبيرة 
من الذهب والمجوهرات، وتصل قيمتها إلى 

تريليون ونصف دوالر". 
وأشـــار إلى أنه "قبل مطالبة "إسرائيل" بهذه 
األموال الطائلة ليهـــود الدول العربية، يجب 
عليهـــا دعم مطالبها هذه بالمواقف الدولية؛ 
ألن المجتمـــع الدولي مطالـــب بأن يفهم أننا 
أمام دعاوى قانونية يجب عدم التغافل عنها، 
والحكومـــة اإلســـرائيلية والوكالة اليهودية 
عليهما البدء بحملة إعالمية دعائية متواصلة 
لتوفيـــر الدعم الدولي لهـــا، بزعم أن اليهود 
طردوا مـــن الـــدول العربية، لكـــن هويتهم 
المهاجرة لم يتم إلغاؤها، رغم حصولهم على 

الجنسية اإلسرائيلية". 
وأوضـــح أنـــه "كمـــا أن هناك روايـــة عالمية 
متداولة عن الالجئين الفلســـطينيين، يجب 
العمل على تعميم روايـــة الالجئين اليهود 

مـــن الـــدول العربيـــة، وكما أن الصـــراع في 
المنطقة يجب أن يحل لتســـوية كل بنوده، 
بمـــا فيها الالجئين، فاألمر لن يقتصر حينها 

على الالجئين الفلسطينيين". 
وختم بالقـــول إنه "بهذه الحالـــة، حين ترى 
الـــدول العربية حجـــم المبالـــغ المالية التي 
ســـتكون مطالبـــة بإعادتها لليهـــود الذين 
هاجـــروا منها، فإنهم ســـيبحثون عن حلول 
ودية وتسويات ثنائية مع" إسرائيل" لقضية 

الالجئين الفلسطينيين". 
دانـــي زاكيـــن، الكاتب اإلســـرائيلي، قال إن 
"الكنيست أقر في فبراير 2010 قانونا للحفاظ 
على ممتلكات اليهود المهاجرين من الدول 
العربية وإيران، على أن تتضمن أي تســـوية 
لحل الصراع العربي اإلســـرائيلي إيجاد حلول 

مقبولة لمطالـــب هؤالء اليهود في الشـــرق 
األوســـط، وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي 
تركوها خلفهم قبل مجيئهم إلسرائيل، وتم 

تكليف رئيس الحكومة بتنفيذ القانون". 
وأضـــاف في مقاله على موقـــع المونيتور، أن 
"القانون هدفـــه مزدوج، األول تعويض هؤالء 
العربية  المطالبـــات  والثانـــي وقف  اليهود، 
والفلســـطينية بتعويـــض الالجئيـــن الذين 
تركوا بيوتهم في حربي 1948 و1967، ناقال 
عن مارتين أنديك، المبعوث األمريكي األسبق 
لعملية الســـالم في 2014، أن بحث تفاصيل 
تعويض الالجئين الفلســـطينيين ستتزامن 
مع منح اليهود القادميـــن من الدول العربية 

ممتلكاتهم وأموالهم التي تركوها هناك".
وأوضـــح أن "الحكومـــة اإلســـرائيلية تعـــّد 

القادمين  اليهود  مشـــروعا لحصر ممتلكات 
من الـــدول العربية؛ ألن طرح هـــذا الموضوع 
يأخذ أهميـــة اســـتثنائية بالتزامن مع طرح 
اإلدارة األمريكيـــة لصفقة القـــرن، خاصة أن 
عـــدد اليهـــود القادمين من الـــدول العربية 
وإيران إلســـرائيل يبلغ سبعمئة ألف، بينهم 
400 ألف من شـــمال أفريقيا والعراق ومصر 

واليمن ودول أخرى". 
البروفيسورة أستير مائير غليتسنشتاين من 
جامعة بئر السبع، قالت إن "الحكومة العراقية 
قررت في 1948 حرمان يهودها من الجنسية 
العراقية، خاصة من العائـــالت الغنية، ممن 
هاجروا لبريطانيا وهربت أموالها عبر البنوك، 
لكـــن غالبيتهم هاجروا إلســـرائيل دون أخذ 

ممتلكاتهم معهم". 

دعوات »إسرائيلية« لمقايضة الالجئين الفلسطينيين باليهود العرب

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طلـــب أفيحـــاي ماندلبليـــت المستشـــار القانونـــي للحكومة 
اإلســـرائيلية، أمس الخميس، من المحكمة العليا اإلســـرائيلية 
تحديـــد موقفها فيمـــا إذا كانت ســـتقبل أم ترفض االلتماس 
المقدم بشـــأن قانونية تشـــكيل »عضو كنيست« )باإلشارة إلى 
بنياميـــن نتنياهو( بتشـــكيل حكومة رغم وجـــود لوائح اتهام 
موجهة ضده. وبحســـب قناة 12 العبرية، فإن ماندلبليت أوضح 

للمحكمة أنه يجـــب أن تحدد موقفهـــا القانوني من االلتماس 
المقدم قبل أن يقدم رأيه القانوني بشأن القضية.

وكانـــت المحكمة طلبت منـــذ أيام من ماندلبليـــت تقديم رأيه 
القانوني حول قانونية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة رغم 
أن هناك لوائح اتهام ضده، وأمهلته مدة 48 ســـاعة حتى قبل 

موعد المحكمة في الحادي والثالثين من الشهر الجاري.
وطلبـــت المحكمـــة ذلك بعد تقديـــم 67 التماســـًا من جهات 

مختلفة تطالب بتحديد الموقف القانوني لذلك.
وقـــال ماندلبليت إنه لن يقدم أي رأي قانوني قبل معرفة موقف 
المحكمة من حيث األســـس القانونيـــة والموضوعية للقضية، 
وعليـــه يجب أن تقـــرر فيما إذا كانت ســـترفض االلتماس على 
الفور أم ال. مشـــيًرا إلـــى أنه في حال لم يتـــم التوصل إلى قرار 
فال يوجد أســـاس قانوني لتقديم أي موقف أو رأي قبل ســـماع 

االلتماس وتحديد القرار بشأنه.

ماندلبليت يطلب من العليا تحديد موقفها من االلتماس ضد نتنياهو 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نصبت قوات االحتالل،  أمس  الخميس، عددًا من الحواجز 
على مداخل أحياء بلدة ســـلوان جنوب المســـجد األقصى 

المبارك.
وقالـــت مصادر محليـــة، إن الحواجز التـــي أقامتها قوات 
االحتالل تسببت باختناقات مرورية داخل سلوان؛ خاصة 

في أحياء عين اللوزة ووادي حلوة والربابة.
وفتشـــت قوات االحتـــالل المركبات، وحـــررت مخالفات 

لبعضها، ودققت في هويات المواطنين.

حواجز »إسرائيلية« للتنكيل بالمواطنين جنوب »األقصى«

رفح/ االستقالل: 
توغلت عـــدد من جرافـــات االحتالل اإلســـرائيلية أمس 
الخميس، لمســـافة محدودة، خارج السياج األمني شرقي 

محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت  مصادر محلية، بتوغل 4 جرافات وكباش عسكري 
إسرائيلي، انطالًقا من بوابة »المطبق« العسكرية، شرقي 
حي النهضة شرقي رفح؛ لمسافة تقدر بحوالي 50 متًرا، 
فيمـــا توغلت قوة راجلـــة تقوم بأعمال صيانة للســـياج 

الحدودي.
وأشـــارت إلى مباشـــرة الجرافـــات بأعمـــال تجريف في 
المنطقة، بإســـناد مـــن آليات عســـكرية متمركزة داخل 

السياج األمني.

توغل محدود لجرافات 
االحتالل شرقي رفح

االحتالل ينفذ ...
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القاهرة/ االستقالل: 
تســـلل المرض الخبيث لجســـدها في الوقت الذي كانت تعد نفسها للزواج ، 
كان السرطان قد سرى في دمائها، وحينما اكتشفت إصابتها بـ«لوكيميا« ظلت 
تبكي وتفكر في مصيرها مع خطيبها، لتفاجأ بتمسكه بها، رافضًا البعد عنها، 

كما أنه عجل من موعد زواجهما ليساندها طيلة رحلة عالجها.
قصة حب قوية جمعت بين الشــــابة المصرية شيماء وزوجها أحمد محمد، 
لم تنهزم أمام السرطان، بل على العكس تحّدت المرض حتى ُكتب لشيماء 
الشــــفاء: »أول ما عرف إني مريضة ســــرطان قبل جوازنا بكام شهر، قال لي 
مش هاسيبك وهنســــرع بالجواز وهتتعالجي في بيتي، أنا اللي هاشيلك 
وهاشيل كل مسؤوليتك، وقال لي عندي يقين إنك هتخفي وهتقومي ليا 
من تاني«، بحسب حديثها لصحيفة الوطن المصرية. شعرت حينها بطاقة 
إيجابية تجعلها قادرة على خوض معركتها مع المرض: »كان عارف مواعيد 
األدوية، لو نايمة يصحيني، وكان بيساعدني في شغل البيت واألكل، عمري 

ما حسيت بتعب«.
ورغم أن نسبة الشفاء كانت ضعيفة تصل إلى 20%، لكنها تعافت تمامًا بعد 
7 سنوات من إصابتها بالمرض: »كان طول الوقت بيعمل لي مفاجآت، يخّرجني 
طـــول الوقـــت، وفي البيت كان بيقـــدم لي دعم كبير نفســـي ومعنوي، كل ده 
شـــجعني على تحدى المرض، ساعات كنت باحس إني نفسي أخف علشان هو 
تعب معايا«، مؤكدة أنهما ُرزقا مؤخرًا بطفلة داوت كل ما عاشـــته من آالم: »كان 
عنده طاقة وقوة رهيبة، حتى لما خلفت بنتنا، كان هو اللي بيشيل مسؤوليتها، 

خصوصًا في أوقات تعبي«.

صارحت خطيبها بإصابتها 
بالسرطان .. فتفاجأت برد فعله

أوتاوا/ االستقالل :
أخلى سكان جزيرة كندية عن منازلهم وانتقلوا للعيش 
في أماكن أخرى كجزء من خطة حكومية لتوفير تكاليف 
بقيمـــة 20 مليون دوالر بعد قطـــع الكهرباء والخدمات 
األخـــرى، لكن زوجين أنفقا 50 ألـــف دوالر من أموالهما 

الخاصة للبقاء في الجزيرة الصغيرة.
ووفقًا لموقع سي تي في نيوز، عاش السكان في جزيرة 
ليتل باي، وهـــي بلدة في نيوفاوندالنـــد والبرادور في 
أقصى شـــرق كندا منذ ما يقرب مـــن 70 عامًا، ولكنهم 
بـــدأوا هجرتهـــا تدريجيًا بعدما أعلنـــت الحكومة أنها 
ســـتقطع عن الجزيرة جميع الخدمات منهـــا الكهرباء 
وخدمات النقل وتنظيف الشوارع من الثلوج وغيرها من 

الخدمات األساسية.
ومنحـــت الحكومة الكندية ســـكان الجزيرة الصغيرة 

مهلة لغاية 31 ديسمبر الجاري لقطع خدماتها بشكل 
دائم، وقد هجر جميع ســـكان الجزيرة منازلهم نهائيًا 
باستثناء مايك وجورجينا بارســـونز وهما الشخصان 
الوحيدان اللذان اختارا البقاء في مدينة األشباح التي 
كان عدد سكانها 71 شخصًا فقط. وقد أنفق الزوجان 
50 ألف دوالر من أموالهما الخاصة اســـتعدادًا للبقاء 
في الجزيرة وقاما بتثبيت نظام للطاقة الشمسية وبئر 

للمياه العذبة.
كمـــا عمل الزوجان على تخزين األدوية والســـلع الجافة 
والمعلبة في ستة مجمدات كبيرة تكفيهم لمدة عامين. 
ويمتلك الزوجان 6 قوارب يستخدمانها في حال احتاجا 
إلى التنقل إلى البر الرئيســـي - على الرغم من احتمال 
تعطلها في الجزيرة لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب 

الجليد في القطب الشمالي فصل الشتاء.

وقالت جورجينا خالل مقابلة صحفية في أكتوبر »لسنا 
متوترين على اإلطالق«. وأضاف زوجها مايك: »أصبحت 

المدينة أكثر هدوءًا«.
وجاء قرار إخالء الجزيرة بعد أن صوت سكانها باإلجماع 
في وقت ســـابق مـــن هذا العام إلعـــادة توطينهم في 
أماكن أخرى بعد سنوات من المحاوالت الفاشلة. وذلك 
بسبب سوء أحوالهم الصحية واالقتصادية بسبب إغالق 
مصنع األسماك بالجزيرة في عام 2011 وإغالق المدرسة 
الوحيـــدة قبل أربع ســـنوات. وفقًا للبيانات الرســـمية، 
ســـتوفر الحكومة من عملية إخالء الجزيـــرة حوالي 20 
مليـــون دوالر على مـــدار العقديـــن القادمين. ودفعت 
الحكومة للمقيميـــن مبلغًا إجماليًا قـــدره 8.7 ماليين 
دوالر كجزء من برنامج إعادة التوطين لمساعدتهم على 

االنتقال إلى مكان آخر في كندا.

زوجان كنديان يتمسكان بالعيش في جزيرة مهجورة

القاهرة/ االستقالل: 
بعد شـــهور من الجدل واالهتمام اإلعالمي بهـــا، قضت محكمة 
مصرية،  الثالثاء، بالسجن 6 أشهر للسيدة المصرية رحاب فتحي، 
المعروفـــة إعالميا بـ“ضحية ثمن الوفاء“، فـــي اتهام زوجها لها 
بتبديد المنقوالت، رغم تبرعها له مســـبقا بفص من الكبد إلنقاذ 

حياته.
وقررت محكمة جنح مســـتأنف الزقازيق بمحافظة الشـــرقية في 
مصر حبس رحاب فتحي 6 أشـــهر على خلفية اتهام زوجها لها 
بسرقة المنقوالت، بناء على المحضر المحرر ضدها في قسم شرطة 
الزقازيق، باســـتيالئها على المنقوالت واألجهزة الكهربائية من 

مسكن الزوجية.
وكانت محكمة جنح مستأنف الزقازيق، في جلستها السابقة في 
10 من الشـــهر الجاري، قررت تأجيل محاكمة رحاب لجلســـة 24 

ديسمبر للنطق بالحكم.
يذكر أن قضية رحاب وظهورها على مواقع التواصل االجتماعي قد 
أثارت اهتماما كبيرا بعد ســـرد معاناتها وسوء معاملة زوجها لها 
بعد التبرع له بفص من الكبد، وإجبارها على ترك المنزل وطردها، 
في الوقت الذي ســـعى فيه البعض للصلح بينهما إلى أن فشلت 

كل المحاوالت ليستمر النزاع القضائي.

الكويت/ االستقالل: 
رفضت السلطات الكويتية، منح مدرب نادي ثمر الرياضي اليمني للجودو، صدام 
حسين بن حازب، تأشـــيرة الدخول إلى أراضيها للمشاركة في البطولة العربية 

للجودو في الكويت، بسبب اسمه.
وقدم مســـؤول فـــي االتحاد الكويتي للجـــودو اعتذاره عن عـــدم منح الجهات 
المعنية تأشـــيرة الدخول للمدرب الذي يحمل اسم "صدام حسين"، فيما تمت 
الموافقة على منح العبيه تأشـــيرات الدخول إلى الكويت، ولكن نظرا لتعثر منح 
المـــدرب الدخول، حال هذا األمر دون مشـــاركة العبي فريق جودو نادي ثمر في 

البطولة العربية للعبة، التي ستقام مطلع الشهر القادم.
من جهته عبر اليمني صدام حســـين عن اســـتغرابه وانزعاجـــه من التصرف 

الكويتي.

الكويت ترفض منح »صدام 
حسين« تأشيرة دخول للبالد

الرياض/ االستقالل: 
تعـــّرض معلم لالعتـــداء ضربًا من ِقبل ولـــي أمر داخل 
مدرســـة بمكـــة المكرمـــة، بحســـب صحيفة "ســـبق" 

اإللكترونية.
وتمكن ولي األمر من التســـلل داخل المدرســـة التابعة 
لإلدارة العامة للتعليم بمكـــة المكرمة، متجاوزًا النظام 
أثناء وجوده بين الطـــالب داخل لجنة االختبار، باعتباره 
مكلفـــًا بالمالحظـــة عليهـــم، ولحق بالمعلـــم إصابات 

متفرقة، وتم إيقاف المعتدي لدى الشرطة.
وفـــي التفاصيل يقول المعلم، الذي تحفظت "ســـبق" 
باســـمه: كنت مكلفًا بالمالحظة للفترة الثانية الختبار 
يوم )االثنين( بإحدى المدارس االبتدائية التابعة لإلدارة 
العامة للتعليم بمكة، وبعد مرور نصف الوقت غادر لجنة 
االختبار مجموعة من الطالب، وبقي نحو ســـبعة آخرين 

يواصلـــون اختبارهم، حتى حضر طالب من المدرســـة 
، ووقف على باب اللجنة مْحدثًا إزعاجًا  غيـــر معروف لديَّ
لدى الطالب، ومن ثـــمَّ دخل اللجنة، ما دفعني لمحاولة 
إبعاده بالتحدث معه، حينها ظل ينظر تجاهي بازدراء، 
هت نحوه هرب،  وطلبت منه الخروج ورفض، وعندما توجَّ
ليعيده لي أحد المعلمين بعد مصادفته له بسلم أدوار 
المدرســـة. وواصل المعلم حديثه: اضطررت إلبقاء ذلك 
الطالب لديَّ بداخل اللجنة لحين انتهاء أعمال االختبار؛ 
من أجل تسليمه إلدارة المدرســـة؛ لكون وقت االختبار 
شـــارف على االنتهاء، حينها تفاجأت بشخص يدخل 
اللجنة، ويتلّفـــظ علّي أمام الطالب بألفـــاظ غير الئقة، 
ثمَّ اعتدى عليَّ ضربًا، بعد أن دفعني من على الكرســـي 
الذي كنت أجلس عليه، ثم حمل طاولة طالب وألقى بها 
على رأسي، مشتبكًا معي في عراٍك تم فضه عن طريق 

زمالئي المعلمين الذين شهدوا الواقعة.
وأشـــار المعلم إلى أنه كان قد ُنِقل عن طريق إســـعاف 
الهـــالل األحمـــر لمستشـــفى الملـــك عبدالعزيز، وتم 
الكشـــف على اإلصابات التي تعرض لها، وهي إصابة 
شـــديدة بالرأس، كذلك إصابة بالذراع اليسرى والكتف 

األيمن.
ظت على  وكانـــت قوات األمـــن بمكة المكرمة قـــد تحفَّ
المعتدي، والذي ُكِشف الحقًا أنه ولي أمر الطالب الذي 
أوقفه المعلـــم لديه باللجنة، وجرى إيقافه وتســـجيل 
إفادته رســـميًا، ومن ثمَّ إطالقه بالكفالة بانتظار إحالة 
ملـــف القضيـــة للنيابة العامـــة، بعد أن ُمِنـــح المعلم 

المعتدى عليه 7 أيام كمدة شفاء.
بـــدوره أصرَّ المعلم على عدم التنـــازل بالقضية، مؤكدًا 

رغبته في مواصلة دعواه وتحويلها للقضاء.

ولّي أمر يضرب رأس معلم بطاولة داخل مدرسة

برلين/ االستقالل: 
عثر رجل على حقيبة ظهر مليئة بالهدايا وآالف اليورو 
أســـفل شجرة في أحد شوارع مدينة كريفلد األلمانية 

عشية عيد الميالد )الكريسماس(.

وذكـــرت الشـــرطة  أول امس األربعـــاء أن الرجل فتح 
الحقيبة ليعثر عن أي دالئل تشير إلى هوية صاحبها، 

فوجد بداخلها 16 ألف يورو وهدايا، ثم أبلغ الشرطة.
وعثرت الشـــرطة على صاحـــب الحقيبـــة )63 عاما(، 

وأعادتها له. ولم تذكر الشرطة سبب ضياع أو نسيان 
الرجل لحقيبة بها كل هذه األموال.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل الذي عثر على الحقيبة 
تخلى عن الحصول عن مكافأة من صاحبها.

يعثر على حقيبة مليئة بآالف اليورهات عشية الميالد

أنقذت زوجها من الموت.. 
فسجنها 6 أشهر
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