
غزة / االستقالل:
قال رئيس المكتب السياس���ي لحركة المقابمة اإلس���المية 
(حماس) إس���ماعيل هنية يوم أمس، إن الفصائل تلقت رًدا 

بموافقة الرئيس محمود عباس على إجراء انتخابات رئاسية 
بتش���ريعية، عبر رئي���س لجن���ة االنتخابات 
المركزية حنا ناصر. بأبضح هنية خالل مؤتمر 

251546االثنين 7 ربيع األول 1441 هــ 4 نوفمبر 2019 م

11

02

02

02 0203

05

04

12

غزة/ االستقالل: 
أس���قطت المقابمة الفلسطينية مساء 
أمس األحد طائرة ُمسيرة تابعة لجيش 
االحتالل اإلس���رائيلي بع���د إطالق النار 

عليها في شمال قطاع غزة.
بأف���اد مص���در ف���ي المقابم���ة تمكن 
مقابمين من إس���قاط طائ���رة التصوير 

اإلسرائيلية الصغيرة التي كانت تحّلق 
في أج���واء المنطقة الحدبدية ش���مال 

القطاع بعد إطالق النار نحوها.
الطائ���رة  أن  إل���ى  المص���در  بلف���ت 
اإلس���رائيلية هي من نوع »كواد كابتر«، 
بتصّنف من الطائرات المس���يرة التي 

تستخدم .

المقاومة تسقط طائرة إسرائيلية 
مسيرة شمال قطاع غزة

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
استولت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس األحد على مئات الدبنمات 
الزراعية في الضفة المحتلة بمدينة القدس، في الوقت الذي اقتحم عش���رات 
المس���توطنين  بالطلبة اليهود ، ساحات المس���جد األقصى المبارك، بمدينة 

القدس المحتلة. بأخطرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم 
أمس، باالس���تيالء على نحو 500 دبنم  م���ن أراضي المواطنين 

72 مستوطنًا يقتحمون األقصى..
االحتالل ي�ستويل على مئات الدومنات بال�سفة والقد�س للتو�سع اال�ستيطاين

رام الله/ االستقالل:
يواصل أربعة أس���رى في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي 
إضرابه���م عن الطعام رفًضا العتقاله���م اإلداري أقدمهم 

األس���ير إس���ماعيل علي المضرب منذ أكثر من 100 يوم، 
في ظربف صحي���ة صعبة بس���يئة للغاية. 
بقال المتحدث باس���م هيئة شؤبن األسرى 

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤبن األسرى بالمحررين يوم أمس، أن األبضاع المعيشية 
بالحياتية لألسرى القابعين في قسم المعبار بمعتقل "عسقالن" صعبة 

4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون االحتالل 

أوضاع حياتية قاسية لألسرى في 
قسم المعبار بمعتقل »عسقالن«

مختصون: تصاعد االستيطان بالضفة 
والقدس يتطلب خطة وطنية لمواجهته

غزة / محمد أبو هويدي:
تسارع مستمر لمسلس���ل ضم باغتصاب ما تبقى من األراضي 
الفلس���طينية في الضف���ة المحتلة يومًا بعد ي���وم، فاالحتالل 

هنية: تلقينا ردًا بموافقة عباس على
 إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

زيادة مطردة بأعداد المستوطنين 
اليهود المقتحمين للحرم القدسي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشف كاتب إسرائيلي أن عدد المستوطنين اليهود الذين يقتحمون 
المسجد األقصى بات يش���هد تزايدا تدريجيًا في اآلبنة األخيرة، حتى 

كهرباء القدس: تبعات خطيرة ستنجم 
عن قطع »إسرائيل« للكهرباء بـ17نوفمبر

القدس المحتلة / االستقالل:
حذر رئيس مجلس إدارة ش���ركة كهرباء محافظ���ة القدس مديرها العام 
هش���ام العمري من عملية قطع التيار الكهربائي التي س���تبدأ ش���ركة 

دودين ينفي لـ »االستقالل« حدوث تقدم بملف تبادل األسرى مع االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتبر رئيس الوزراء اإلس����رائيلي بنيامين 
نتنياهو أمس األحد أن الكيان اإلسرائيلي 

نتنياهو: نحن بفرتة 
ح�سا�سة جداً وقابلة 

لال�ستعال بعدة جبهات

الخليل/ االستقالل: 
أخطرت س���لطات االحتالل االس���رائيلي، أمس األحد، بهدم ستة 
مس���اكن في مس���افر يطا، جنوب الخليل. بق���ال رئيس مجلس 

االحتالل يخطر بهدم 6 
منازل شرق يطا بالخليل 

»التعاون الإ�سالمي«: 
وعد بلفور �سكل بداية 

النكبة امل�ستمرة

غزة/ قاسم األغا:
نفى عضو المكتب السياس���ي مس���ؤبل ملف األسرى في حركة 
ى منسق  »حماس« موس���ى ُدبدين ما جاء على لس���ان ما ُيس���مَّ

»شؤبن األسرى بالمفقودين« في حكومة االحتالل، بشأن حدبث 
م في مفابضات اس���تعادة الجنود األسرى لدى  تقدُّ
المقابمة في قطاع غزة. بق���ال ُدبدين في تصريح 

جدة / االستقالل: 
قالت منظمة التعابن اإلسالمي »إن التداعيات 
الخطي���رة إلعالن بلفور ش���كلت بداية النكبة 

060403

الحتالل ي�سق طريقًا ا�ستيطانية �سمال مدينة اخلليل اأم�س        ) وفا (
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غزة/ قاسم األغا:
نفى عضو المكتب السياســـي مسؤول ملف األسرى في 
ى  حركة "حماس" موسى ُدودين ما جاء على لسان ما ُيسمَّ
منسق "شؤون األسرى والمفقودين" في حكومة االحتالل، 
بشـــأن حدوث تقدم فـــي مفاوضات اســـتعادة الجنود 

األسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.
وقال ُدوديـــن في تصريح لصحيفة "االســـتقالل" أمس 
األحد: "إن ما يتم تداوله حول وجود تقدم في ملف تبادل 
األســـرى، أخبار عارية من الصحة تماًما، وال تســـتند ألي 

أساس حقيقي".
وأكد أنه "ال وجود لوساطات جديدة وفاعلة بملف التبادل"، 
مشيًرا في الوقت ذاته إلى أن "حماس أعلنت مسبًقا أنها 
غير مســـتعّدة للدخول في صفقة تبادل أسرى جديدة، 
ة حقيقية إلبرامها، ويلتزم بما  دون أن ُيبدي العـــدو جديَّ

ترتب على صفقة التبادل السابقة (وفاء األحرار)".
وشدد على أن "المســـار الصحيح للدخول في مفاوضات 
إلبـــرام الصفقة يبدأ باإلفراج عن كل األســـرى الذين أعاد 
االحتـــالل اعتقالهم بصفقة وفاء األحرار، ووقف إجراءاته 

العدوانية المتصاعدة ضد األسرى داخل السجون".
ى منسق "شؤون األسرى  وفي وقت ســـابق، َزعم ما ُيســـمَّ

والمفقودين" في حكومة االحتالل "يارون بلوم"، أن الفترة 
األخيرة شـــهدت "تقدمًا في مفاوضات استعادة األسرى 

اإلسرائيليين بقطاع غزة".
ة عن "بلوم" أن "هناك قنوات  ونقلت وســـائل إعالم عبريَّ
اتصال بشكل غير مباشـــر بين "إسرائيل" وحماس بهذا 
الشـــأن، لكن رغم ذلك ال زالت األمـــور بعيدة عن التوصل 

التفاق نهائي".
وأضـــاف أن "هنـــاك فجوة كبيـــرة بين طلبـــات حماس 
المجنونة والقدرة اإلســـرائيلية على الموافقة على هكذا 
مطالـــب (..) الحركة ال زالت تعيش أجـــواء صفقة جلعاد 

شاليط، وتطمح لتحقيق صفقة توازيها". 
ر منذ صفقة شاليط،  وتابع: "المجتمع (اإلســـرائيلي) تغيَّ
بينما ال زالت حماس غير جاهزة بعد لتحقيق اختراق كبير 

في هذا الملف"، على حد قوله.
وفي ســـبتمبر 2016، عرضـــت كتائب القســـام، الجناح 
العســـكري لـ"حماس" صوًرا ألربعة جنود "إســـرائيليين"، 
هم: "شـــاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" 
و"هشام بدوي السيد"، رافضًة الكشف عن أية تفاصيل 

تتعلق بهم دون ثمن.
وتشترط "حماس" اإلفراج عن محرري "صفقة وفاء األحرار 
التـــي تمت برعاية مصرية ألمانيـــة، قبل الدخول في أّية 
مفاوضات إلجـــراء صفقة تبادل أســـرى جديـــدة. وأعاد 
االحتالل اعتقال نحـــو (50) ُمحرًرا بالصفقة، التي ُأفرجت 
بموجبها عـــن (1027) أســـيًرا فلســـطينًيا، مقابل إفراج 
"حماس" عن الجندي "اإلســـرائيلي" "جلعاد شاليط" الذي 

أسرته لـمدة (5) أعوام في قطاع غزة.

دودين ينفي لـ »االستقالبل« حدوث تقدم بملف تبادبل األسرى مع االحتالبل

رام الله/ االستقالل: 
كشـــفت رئيسة ســـلطة جودة البيئة عدالة األتيرة  
أمس األحد، عن بدء سلطات االحتالل بإنشاء 50 سًدا 
لجمع مياه الينابيع التي تتشكل في أودية الضفة 

الغربية بفصل الشتاء.
جـــاء ذلـــك خـــالل كلمتها فـــي مؤتمر "الشـــباب 
الفلسطيني في مواجهة التغييرات المناخية واقع 
وتحديات" الذي عقد في مدينة رام الله، بتنظيم من 
مؤسســـة لجان التنمية والتراث، وبمشاركة شبكة 

المنظمات البيئية الفلسطينية.
وأضافت: "إجـــراءات االحتالل علـــى األرض وفرض 
ســـيطرته عليها، وبناء للجدار الفاصل شكل كارثة 
مناخيـــة على األراضي الفلســـطينية، كما أنه وفق 

دراسة فإن االنبعاثات التي تصدر من المستوطنات 
هـــي أكثر مـــن االنبعاثات في الضفـــة وقطاع غزة 
و القدس مجتمعة". وأشـــارت إلـــى أن المؤتمرات 
المناخية التي تشـــارك فيها فلسطين هي فرصة 
لرفـــع الصوت ضد االحتالل، ومـــن أجل أن تكون لنا 

دولة ذات سيادة حقيقية على األرض.
من جانبه، قال رئيس شـــبكة المنظمـــات البيئية 
الفلســـطينية عبد الرحمن التميمي إن: "أكبر خطر 
يهدد المناخ في فلسطين هو التمدد االستيطاني 
بـــكل معانيـــه، وإن كان االســـتيطان الزراعـــي أو 
الصناعـــي، فيما أن بعض المســـتوطنات أصبحت 
تنتج زيتونا أكثر من القرى، وهذا يعتبر خطرًا على 
التغيـــر المناخي لدينا وليس ألنهم يزرعون زيتونا 

بل ألنه مقابل زيتونة يزرعونها يقتلعون عشرات بل 
مئات أشجار الزيتون في القرى الفلسطينية".

وأضـــاف:" قطع آالف أشـــجار الزيتـــون التي يمتد 
عمرها إلى 400-500 ســـنة ليس فقط يفقدنا زيتًا 
بل يفقدنا تاريخًا، فهذه األشجار لها تاريخ وحضارة 
وبالتالي هذه جريمة بيئية وليســـت انتهاكًا بيئيًا، 
كما أن مفاعـــل ديمونا، ليس مفاعال نوويا فقط، بل 
هو أقدم مفاعل نووي في العالم موجود اآلن، بمعنى 

أن مخلفاته أخطر مخلفات موجودة في العالم".
وأشار التميمي إلى أن تحويل نهر األردن إلى داخل 
األراضي المحتلة يعتبـــر إرهابا بيئيا، كما أن المياه 
الجاريـــة فيه ما هي إال مجاري طبريا، وبقايا الينابيع 

المالحة جنوب طبريا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتبــــر رئيس الوزراء اإلســــرائيلي بنيامين نتنياهو أمــــس األحد أن الكيان 
اإلســــرائيلي موجود في فترة أمنية حساســــة جًدا وقابلة لالشتعال في عدة 

جبهات.
وأضاف نتنياهو في تصريحات له نقلتها وسائل إعالم إسرائيلية مختلفة 
أمس أنه »أوعزت بشــــأن سلســــلة أهداف علينا مهاجمتها ولذلك هاجمها 

سالح الجو«.
وقال نتنياهو إن »حماس تتحمل المســــؤولية عن أي هجوم يخرج من قطاع 

غزة، وال أعتزم إعطاء تفاصيل هنا حول خططنا«.
وأضاف »سنستمر في العمل في كافة الجبهات من أجل أمن دولة إسرائيل، 

بوسائل مكشوفة ووسائل خفية أيضا، في البحر والجو والبر«.
من جانبه، قال عضو الكنيســــت عن حزب (اليميــــن الجديد) نفتالي بينيت 
إلذاعة الجيش اإلســــرائيلي اليوم إنني »ال أؤيد اآلن ردًا أقوى أو أضعف (في 

غزة)«.
واعتبر أنه »ال جدوى من رد فعل أقوى قليال مثلما يقترح قسم من زمالئي في 
اليمين، ألن هذا سيقود إلى جولة قتال صغيرة ال حاجة لها، ونحن بحاجة إلى 

عالج جذري في غزة، وهذا ال يتم بشكل خاطف«.

نتنياهو: نحن بفترة حساسة جدًا 
وقابلة لالشتعابل بعدة جبهات

الخليل/ االستقالل: 
أخطرت ســـلطات االحتالل االســـرائيلي، أمس األحد، بهدم ســـتة مساكن في 

مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال رئيس مجلس مســـافر يطا نضـــال يونس ، إن قـــوات االحتالل داهمت 
منطقتي مغاير العبيد وخلة الضبع، وســـلمت اخطارات بهدم ســـتة مســـاكن 
مشـــيدة من الطوب والصفيـــح المعزول، بتمويل من منظمـــات دولية، وتعود 
ملكياتها لكل من: شحادة سالمة مخامرة، ونجليه صالح، وسالمة، واالشقاء جابر 
وعامر وعلي دبابسة. وأفاد فؤاد العمور، منسق لجان الحماية والصمود في جبال 
جنوب الخليل، بأن سلطات االحتالل سلمت اخطارًا بهدم مسكن في خربة الضبع 
تعود ملكيتها للمواطن عامر دبابس وامهلته 96 ســـاعة لتقديم اعتراض على 
القرار قبل عملية الهدم. وأضاف، بأنه تم تســـليم 3 اخطارات بهدم 3 مساكن 
تعود ملكيتها لثالثة أشـــقاء من عائلة مخامرة فـــي منطقة مغير العبيد، وتم 

امهال اصحابها 96 ساعة لتقديم اعتراض على قرار الهدم.
وتشهد 10 قرى سكانية في مســـافر يطا منذ سنوات طويلة عمليات تهجير 
قسري للسكان الفلســـطينيين واحالل مستوطنين اسرائيليين مكانهم، وقد 
ارتفعت وتيرة ذلك في اآلونة األخيرة حيث اعلنت سلطات االحتالل عن مصادرة 
آالف الدونمـــات في تلك المناطق واســـتخدامها ألغراض عســـكرية، تتبعها 

عمليات توطين للمستوطنين في تلك المناطق التي هجر اصحابها عنها.

الخليل/ االستقالل: 
اصيب عشـــرات الطلبـــة، أمس األحد، باالختنـــاق جراء إطالق قـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلي وابال من قنابـــل الغاز قرب مدارس المنطقـــة الجنوبية من مدينة 

الخليل.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، في 
محيط مجمع المدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، ما تسبب بإصابة 

العشرات بحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز، وتمت معالجتهم ميدانيا.
يذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية تتعرض وبشـــكل متكرر لالعتداء من قبل 
جيش االحتالل والمستوطنين، ما يتسبب بتعطيل العملية التعليمية، وانتشار 

الرعب في صفوف الطلبة.

إصابات باالختناق جراء إلقاء االحتالبل 
قنابل الغاز على مدرسة بالخليل

االحتالبل يبدأ بناء 50 سدًا في أودية الضفة الغربية

االحتالبل يخطر بهدم 6 
منازبل شرق يطا بالخليل  الضفة المحتلة/ االستقالل: 

شـــّنت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، الليلة قبل 
الماضية وفجـــر أمس األحد، حملـــة مداهماٍت 
واعتقـــاالت في أنحاء عدة مـــن الضفة الغربية 

والقدس المحتلتين.
وفي رام الله، اعتقلت قوات االحتالل المهندس 
وديع فـــراج (26 عاًما) علـــى حاجز الجيب خالل 
عودته مـــن عمله وهو نجل األســـير عبد الرازق 

فراج.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل الشـــاب 

داوود زكريـــا موســـى، بعد دهم منـــزل ذويه، 
وتفتيشه في بلدة الخضر جنوًبا.

وفـــي طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل المواطن 
نبيل صالح عواد حمدان (52 عاًما) عقب مداهمة 

منزله في بلدة بلعا.
كما طالـــت االعتقـــاالت صحفيـــًا الليلـــة قبل 
الماضيـــة في القـــدس  بعـــد أن قمعت قوات 
االحتـــالل مشـــاركين في وقفـــة تضامنية مع 

األسرى المضربين عن الطعام.
وأفرجت شـــرطة االحتالل ظهـــر أمس، عن وزير 

شؤون القدس، بعد التحقيق معه عدة ساعات، 
في مركز شرطة المسكوبية بالقدس الغربية.

وأفرجت مخابـــرات االحتالل، عـــن الوزير فادي 
الهدمـــي، بعـــد توقيفه والتحقيـــق معه عدة 
ســـاعات، علما انه تم اعتقالـــه صباح أمس بعد 
اقتحام منزله في حي الصوانة بمدينة القدس.

 عمليات 
ّ

ٌيشـــار إلى أن قـــوات االحتالل تشـــن
اعتقال يومية، تطال مختلف محافظات الضفة 
الغربية المحتّلـــة والقدس، يتّم خاللها اعتقال 

مواطنين بشكل تعسفي.

االحتالبل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات بالضفة والقدس

جدة / االستقالل: 
قالـــت منظمة التعـــاون اإلســـالمي "إن التداعيات 
الخطيـــرة إلعـــالن بلفـــور شـــكلت بدايـــة النكبة 

الفلسطينية المستمرة بكامل أبعادها".
وبين أن النكبة وقعت نتيجة إنشـــاء دولة االحتالل 
اإلســـرائيلي، وما رافقها من سياســـات قائمة على 

القتـــل، والتهجير القســـري، والتطهيـــر العرقي، 
واالســـتيطان، واالســـتيالء علـــى األرض، وتدمير 
الممتلـــكات، وإنـــكار الحقوق الوطنية المشـــروعة 

للشعب الفلسطيني.
وجـــددت المنظمة في بيان صدر عنها، أمس األحد، 
التزامها الدائم بدعم نضال الشـــعب الفلسطيني 

وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.
ودعـــت المجتمع الدولـــي إلى تحمل المســـؤولية 
التاريخية والقانونية والسياسية، وتمكين الشعب 
الفلســـطيني من اســـتعادة حقوقه غيـــر القابلة 
للتصرف، بما في ذلك حقه في العودة وإقامة دولته 

المستقلة.

»التعاون اإلسالمي«: وعد بلفور شكل بداية النكبة المستمرة
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اإلسرائيلي،  االحتالل  ســــلطات  أخطرت 
يــــوم أمس، باالســــتيالء علــــى نحو 500 
دونم  مــــن أراضي المواطنيــــن في بلدة 

حزما شرق القدس المحتلة.
االحتــــالل  ســــلطات  اســــتولت  كمــــا 
االســــرائيلي، على 124 دونما من اراضي 
قريتي مجدل بنــــي فاضل ودوما جنوب 

نابلس.
وأعلنت قوات االحتالل اإلســــرائيلي يوم 
أمس عن أعمال مصادرة جديدة ألغراض 
التوســــع االســــتيطاني شــــرقي مدينة 
طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقــــال مســــؤول ملف األغــــوار بمحافظة 
فــــي تصريح  بشــــارات  طوبــــاس معتز 
قــــررت  االحتــــالل  قــــوات  إن  صحفــــي 
االســــتيالء على (36) دونمــــا من أراضي 
طوبــــاس بهــــدف توســــعة الوحــــدات 
االستيطانية في مستوطنة "مسكيوت" 

المقامة على أراضي المدينة.
المقامة  "مسكيوت"  مستوطنة  وتشهد 
علــــى امتداد منطقــــة واد المالح التابعة 
لألغــــوار الشــــمالية تزايــــًدا ملحوًظا في 
الوحــــدات االســــتيطانية الجاهزة التي 

تضاف إليها.
كما أن هذه المســــتوطنة تتوسع بشكل 
مســــتمر على حساب التجمعات البدوية 
المجاورة والســــيما التجمــــع البدوي في" 
عين الحلــــوة" وخربة "أم الجمــــال" التي 
يعيــــش فيها عــــدد كبيــــر مــــن البدو 

الباحثين عن الماء والمراعي.
خطة منهجية

وقال المختص في شــــؤون االســــتيطان 
عالء الريماوي: "إن التوســــع االستيطاني 
المتزايد في الضفة الغربية يســــير وفق 
خطــــة منهجية مســــتمرة ولــــم تنقطع 

فشــــهريًا يتــــم اإلعــــالن عــــن أكثر من 
100 وحدة اســــتيطانية جديدة عدا عن 
االستيطانية  والوحدات  المســــتوطنات 
التــــي ال يتــــم اإلعــــالن عنها"، مشــــيرًا  
إلــــى أن االحتالل اســــتولى على أراضي 
شــــمالي طوباس وأيضــــًا منطقة األغوار 
منطقة مســــتهدفة باإلضافــــة إلى عدد 
مــــن المناطق المســــتهدفة في الضفة 
الغربيــــة وهذا تغــــول متواصل من قبل 
العدو اإلســــرائيلي فــــي أراضي الضفة 

الغربية.
لـــــ "االســــتقالل"،  الريمــــاوي  وأضــــاف 
أن الخــــوف الجديــــد اآلن والــــذي بــــدأ 
بتنفيــــذه على أرض الواقــــع هو محاولة 

االحتــــالل زيادة عدد المســــتوطنين إلى 
الغربية  الضفــــة  مليون مســــتوطن في 
والقدس، الن العدد الحالي بلغ 700 ألف 
مســــتوطن، واالحتالل يريد أن يســــيطر  
على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة"، 
مبينــــًا أن اإلدارة األمريكية تقف وبقوة 
بجانب االحتالل وتســــاعده وتمده بكافة 
اإلمكانيات الالزمة للسيطرة على أراضي 
الضفة الغربية إلى جانب غض البصر عن 
سلوكه الهمجي أمام الفلسطينيين في 

الضفة الغربية.
وشــــدد المختص في شؤون االستيطان، 
على أنه يجب على الشــــعب الفلسطيني 
وخاصة فــــي الضفة الغربية أن يواجهوا 

غــــول االســــتيطان مــــن خــــالل خطــــط 
منهجيــــة للدفاع عــــن أراضيه بكل قوة، 
وإذا لــــم يحدث ذلك ســــتزداد عمليات 

نهب األرض في الفترات المقبلة.
وأضاف الريماوي، نحن الفلســــطينيون 
علينــــا أن نقــــاوم مثل هكذا مشــــاريع 
تصفوية وأن نعيــــد االعتبار للمواجهة 
والمقاومة الشــــعبية ويجب دفع األمور 

إلى المواجهة الشاملة مع االحتالل".
تغول م�ستمر

بــــدوره، أكــــد الباحــــث والمختــــص في 
شؤون االســــتيطان وليد أبو محسن، أن 
ارتفاع وتيرة االســــتيطان والتغول على 
الغربية  الفلسطينية في الضفة  األرض 

والقدس ومنطقة األغوار، مشــــيرًا إلى أن 
هذا التوسع والبناء طال كل محافظة في 
الضفة  وهذا ناتج عن محاوالت نتنياهو 
اســــتغالل منصبــــه في رئاســــة حكومة 
االحتــــالل إلنجــــاز ملف االســــتيالء على 
الضفة الغربية واحاطاتها بالمستوطنات 

وضمها إلى دولته المزعومة.
وأوضــــح أبو محســــن لـ "االســــتقالل" أن 
حركة الســــالم اآلن أصدرت قبل يومين 
تقريرًا قالت فيه "إن الشــــهور الثمانية 
الماضيــــة زادت عن العــــام الماضي 50 
%"، وكنــــا نقول في عامي 2017 و2018 
أن االستيطان في أعلى مستوياته خالل 
الخمســــين عامــــًا الماضيــــة، ونتنياهو 
يريد أن يوصل عدد المســــتوطنين في 
عهد حكمــــه إلى مليون مســــتوطن في 

مستوطنات الضفة الغربية.
وأشــــار المختص في شؤون االستيطان، 
أن األمــــم المتحــــدة والهيئــــات الدولية 
واإلنســــانية والمجتمــــع الدولــــي عدت 
االستيطان في الضفة الغربية والقدس 
مرفوضًا ومنبــــوذًا وال يعترفون به ؛ لكن 
العالم اآلن اليحرك ســــاكنًا أمام ما يجري 
من تغول مستمر من قبل دولة االحتالل 
على أراضي الضفــــة الغربية وأصبح من 
النــــادر أن نســــمع تصريحات تشــــجب 

وتستنكر ما يحدث في الضفة.
ولفت أبو محسن، أن التحرك الفلسطيني 
في موضوع االســــتيطان خجول وال يكاد 
يذكر بحجــــم قوة االســــتيطان والوتيرة 
المتزايدة خاصة في اآلونة األخيرة، الفتًا 
الى  أن الفلسطينيين  يقفون موحدين 
فــــي مواجهــــة المشــــروع الصهيونــــي 
الهادف إلى تحويل األرض الفلسطينية 

إلى أراٍض إسرائيلية.

مختصون: تصاعد االستيطان بالضفة والقدس يتطلب خطة وطنية لمواجهته
غزة / حممد اأبو هويدي:

ت�سارع م�ستمر مل�سل�سل �سم واغت�ساب ما تبقى من الأرا�سي 
الفل�سطينية يف ال�سفة املحتلة يومًا بعد يوم، فالحتالل 
الإ�سرائيلي يحاول بكافة الطرق والو�سائل جعل ال�سفة 

الغربي��ة حت��ت �س��يطرتها الكاملة من خالل زي��ادة عدد 
امل�س��توطنات والوح��دات ال�س��تيطانية واإي�س��ال ع��دد 
امل�س��توطنني فيها اإىل املليون م�س��توطن يف زيادة ل ت�سهد 
له��ا مثي��ل من��ذ 50 عامًا م�س��ت، و�س��ط انحي��از ودعم ل 

حمدوَدْين من قبل الإدارة الأمريكية املتطّرفة بزعامة 
»دونالد ترمب«. وا�ستولت �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي 
يوم اأم�س الأحد على مئات الدومنات الزراعية يف ال�سفة 

املحتلة ومدينة القد�س.

غزة / االستقالل:
قال رئيس المكتب السياســـي لحركة المقاومة اإلســـالمية 
(حماس) إســـماعيل هنية يوم أمس، إن الفصائل تلقت رًدا 
بموافقة الرئيس محمود عباس على إجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية، عبر رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر.

وأوضح هنية خالل مؤتمـــر صحفي أعقب اجتماع الفصائل 
بحنـــا في غزة، أن الفصائل أكدت خالل المشـــاورات ضرورة 
إجراء االنتخابات وفق الصيغة التي تم االتفاق عليها، والتي 

حملها رئيس لجنة االنتخابات إلى الرئيس عباس.
وأشـــار لوجود ارتياح على المســـتوى الوطنـــي والفصائلي 
لمســـار االنتخابـــات الذي فتح الباب واســـًعا أمـــام تحقيق 
مصالحة حقيقية وترتيب البيت الفلسطيني والعمل بشكل 

مشترك للخروج من المأزق الراهن.
وذكر أنـــه "من خالل االتصاالت مع الـــدول وبعض األطراف 
المعنية رّحبـــت هذه الدول الشـــقيقة والصديقة وجامعة 
الـــدول العربية بالخطـــوة التي تم اإلعالن عنهـــا في المرة 
الماضية، وأبدت اســـتعداداتها للمســـاهمة في تذليل أي 
عقبات والمشـــاركة في الرقابة لضمـــان نزاهتها وحريتها 

وسالمتها".
وأشـــار هنية إلـــى أن اجتماع يـــوم أمس، "كان اســـتمراًرا 
للحـــوارات وبناء المشـــهد اإليجابي الذي حصـــل في اللقاء 

الســـابق". وقال إن االجتماع "ناقش واســـتحضر الكثير من 
الخطوط العامة والتفاصيل التي عرضتها الفصائل من أجل 
تأمين عملية انتخابية ناجحة، وتراكم الخطوات الالزمة في 

ظل مناخ وطني مريح".
وأضاف "هناك تأكيد على ضرورة عقد لقاء وطني فلسطيني 
مقِرر لبحث كل اإلجراءات والتفاصيل التي ستعطي الفرصة 

لننطلق ونقترب أكثر تجاه الخطـــوات التنفيذية والعملية 
لالنتخابات إلى جانب اســـتحضار بعـــض الخطوط الوطنية 

والسياسية العامة".
ورأى أن االنتخابات تشـــكل فرصة وتحدًيا، "فرصة لتحقيق 
المصالحة وترتيب البيت الفلســـطيني والخروج من المأزق 
الراهن، وتحٍد على أســـاس أنها يجب أن تجرى في القدس 

والضفة وغزة، وال يقبل الوطنيون أقل من ذلك".
وأشـــار إلى أن الفصائل أكدت خـــالل اللقاء ضرورة أن تكون 
االنتخابـــات شـــاملة تبـــدأ بالرئاســـة والتشـــريعي وصواًل 
للمجلـــس الوطنـــي، "أو مـــا نتوافق عليه فـــي كيفية إعادة 
بناء المجلس باعتبار ذلك اســـتحقاًقا لشـــعبنا وحقًا داخل 

فلسطين والمنافي والشتات".
وقال: "كنا إيجابيين وســـنبقى، والنقاشات تجري في أجواء 
مريحة من المسؤولية واألخّوة والرسائل المتبادلة المشجعة 

بيننا وبين إخواننا في الوطن في الضفة الغربية".
وأضاف "مســـتمرون في االتصاالت والزيارات حتى يشـــعر 
شعبنا أنه أصبح فعلًيا أمام اإلجراء العملي لبدء االنتخابات"

وعّبـــر هنية عـــن "تقديـــره "العالـــي للفصائـــل الوطنية 
واإلسالمية كافة لمواقفهم المسؤولة والجذرية والمتعمقة 
في قراءة المشـــهد الحالي ببعده الداخلـــي والخارجي، ألنه 
آن األوان لنحـــل أزمتنـــا لمواجهـــة ما يحيـــط بقضيتنا من 
تحديات". وأدلى رئيس لجنة االنتخابات المركزية بتصريح 
مقتضـــب أكد فيـــه أن االجتماع كان إيجابًيا، مشـــدًدا على 

إمكانية تذليل كل العقبات.
ا مع الفصائل، ونحن ســـائرون 

ً
وقـــال: "كان اجتماًعـــا متميز

جميًعا نحو االنتخابات وال توجد مشاكل إال ونقوم بتذليلها 
بتوافق جميع القوى والفصائل الفلسطينية".

هنية: تلقينا ردًا بموافقة عباس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )515/ 2019(

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
شـــرين زياد محمد القر من ســـكان غزة هوية رقم 901360404 بصفته 

وكيال عن: منال نهال درويش عوده
بموجب وكالة رقم: 21059 / 2019 الصادرة عن رام الله

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 664 قسيمة 11 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 
حال تبين إشـــكاليات أو وفاة الموكل أو أحـــد الموكلين يتحمل الوكيل 
المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  3/ 11/ 2019م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )514/ 2019(

يعلن للعمـــوم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
فوزي إبراهيم خليل حســـونة من ســـكان غزة هوية رقـــم 906191580 

بصفته وكيال عن: رسمية شعبان حسن زياده
بموجب وكالة رقم: 1138 / 2019 الصادرة عن القنصلية العامة اسطنبول

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 978 قسيمة 90 المدينة جباليا

 فمن له أي اعتراض بهذا الشــــأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســــة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســــوف يتم البدء في إجراءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين 
يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي. التاريخ:  3/ 11/ 2019م

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

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية البتدائية

 اعالن وراثة صادر عن محكمة 
شرق خانيونس الشرعية 

تقدم لمحكمة شرق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار 
عائلة ابو دراز مؤرخة في 2019/10/29 تتضمن ان محمد احمد غنيم 
ابو دراز من عبســـان الكبيرة وســـكانها قد توفي الى رحمته تعالى 
بتاريخ 1990/8/15م وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي في زوجته 
غالية ابراهيم عطية ابو عودة المشـــهورة ابو دراز وفي اوالده منها 
وهم كامل وجميل وجهاد وثريا واســـيا وسمية ووفاء وتمام وحنان 
وفـــي اوالده من زوجته المتوفاة قبله فاطمـــة احمد ابو مطلق وهما 
ابراهيـــم وحليمة فقـــط وال وارث للمتوفى المذكور ســـوى من ذكر 
وليـــس له وصية واجبة او اختياريـــة وال اوالد كبار توفوا حال حياته 
وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق خانيونس 
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وحرر في 

يوم 6 ربيع اول لسنة 1441 وفق 2019/11/3م 

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 
زياد عبد احلميد اأبو احلاج

رام الله/ االستقالل:
يواصل أربعة أســـرى في ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي 
إضرابهـــم عن الطعام رفًضا العتقالهـــم اإلداري أقدمهم 
األسير إسماعيل علي المضرب منذ أكثر من 100 يوم، في 

ظل ظروف صحية صعبة وسيئة للغاية.
وقال المتحدث باســـم هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين 
حســـن عبد ربه في تصريـــح صحفي : إن إدارة الســـجون 
نقلت األســـيرة هبة اللبدي من عزل الجلمة الى عزل الرملة 

في ظل أوضاع صعبة، إلى جانب بقية األســـرى المضربين 
الذين يتعرضون بين الفينة واألخرى إلى انتكاسة صحية. 
وأفاد أن األسير األردني عبد الله أبو جابر والمحكوم نحو 20 
عاما، شـــرع منذ يومين بإضراب مفتوح عن الطعام تضامنا 
مع األســـيرين هبة اللبدي، وعبد الرحمـــن مرعي المصاب 
بالسرطان. وحذر من تعقيد األمور في المفاوضات مع ادارة 
الســـجون في ظل تعنتها ومماطلتها في تحقيق مطالب 

األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام.

رام الله/ االستقالل:
أفـــادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين، يـــوم أمس، 
باستقرار الحالة الصحية لألسيرة الجريحة سهير إسليمية 
(38) عاما من مدينة الخليل، والتي تقبع في قسم العناية 
المكثفة بمشـــفى "شـــعاري تصيدك" اإلسرائيلي تحت 

أجهزة التنفس االصطناعي والتخدير.
وقالـــت الهيئة في بيان تلقته لها، إن ســـلطات االحتالل 
اإلســـرائيلية عقـــدت جلســـة تمديد توقيـــف للجريحة 

اسليمية في المحكمة العسكرية في عوفر يوم أمس، دون 
حضورها نظًرا لخطورة وضعها الصحي.

وكانت الجريحة اســـليمية أصيبت صباح األربعاء الماضي 
برصاص قوات االحتالل اإلســـرائيلية عند متوضأ ساحات 
الحـــرم االبراهيمي الشـــريف في مدينـــة الخليل جنوب 
الضفة الغربية، ومنعت طواقم اإلســـعاف وحراس الحرم 
االبراهيمـــي من الوصـــول إليها لمدة طويلـــة قبل نقلها 

لمشفى "شعار تصيدك".

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شــــؤون األسرى والمحررين يوم أمس، 
بأن 39 أســــيرة يقبعن جميًعا في ســــجن الدامون 
اإلسرائيلي باستثناء األسيرة هبة اللبدي المضربة 
عن الطعام منذ 41 يوما ضــــد اعتقالها اإلداري، إذ 
تقبع في "عيادة الرملة"، واألســــيرة الجريحة سهير 

اسليميه القابعة في مشفى "شعاري تصيدك".
وبينت الهيئة في بيان لها، أن من بين األســــيرات 
28 أســــيرة محكومة بأحكام متفاوتة يصل أعالها 
إلى 16 عاما، وثمانية أسيرات موقوفات، فيما ال تزال 
ثالث أســــيرات قيد االعتقال اإلداري وهن كل من 
األسيرة الفلسطينية األردنية هبة اللبدي واألسيرة 

آالء بشير من قلقيلية وشروق البدن من بيت لحم.
ولفتت إلــــى أن من بين األســــيرات من تعاني من 
ظروف صحيــــة صعبة وقاســــية أخطرهــــن حالة 
األسيرة إسراء جعابيص واألسيرة سهير اسليمية 
وهبة اللبــــدي وشــــروق دويات ومــــرح باكير وأمل 
طقاطقة، إذ تعانين من أمراض وإصابات بالرصاص 
والحروق دون أن يتلقين العالجات والرعاية الطبية 

الالزمة.
وأوضحت أن من بين المعتقــــالت 16 أما لـ 54 إبنًا 
وابنة، ومنهن من تعتبر جدة لعدة أحفاد كاألسيرة 
وفاء نعالوة والدة الشــــهيد أشرف نعالوة، ومنهن 
من اعتقلها االحتــــالل وزوجها وتركوا األبناء بال راٍع 

كحالة األسيرة ايناس العصافرة.
وكشــــفت الهيئــــة، "أن االحتــــالل أصــــدر أحكامًا 
جنونية بحق عدد من األســــيرات سواء على صعيد 
سنوات األســــر أو ما رافق األحكام من غرامات مالية 
باهظة" كحالة األســــيرة شــــروق دويات التي حكم 
عليها بالســــجن 16 عاما و80.000 شــــيكل غرامة، 
واألســــيرة شــــاتيال ابو عيادة المحكومة بالســــجن 
16 عاما، واألســــيرتين عائشــــة األفغاني وميسون 
الجبالي 15 عاما، واألســــيرة نورهــــان عواد 13 عاما، 
واألسيرة الجريحة إســــراء جعابيص 11 عاما، وكل 
من األســــيرات فدوى حمادة وأماني الحشيم وملك 

سليمان المحكومات بالسجن 10 سنوات.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين يوم أمس، أن األوضاع 
المعيشية والحياتية لألسرى القابعين في قسم المعبار بمعتقل 
"عسقالن" صعبة وقاسية، في ظل استمرار اإلجراءات االستفزازية 

التي تتخذها إدارة المعتقل بحقهم.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن األســـرى القابعين في قســـم 
المعبار والبالغ عددهم 8 محتجزون داخل غرف قذرة تنتشر بها 
الحشرات، باإلضافة إلى تعمد إدارة المعتقل تقديم وجبات طعام 
سيئة لهم من حيث الكمية والنوع. كما ونقل تقرير الهيئة أيضًا 
شـــكوى األسرى فيما يتعلق بإهمال عيادة المعتقل ومماطلتها 

بتقديـــم العالج لهم وخاصـــة أن من بين األســـرى المحتجزين 
األســـير المســـن موفق العروق، وهو مصاب بالســـرطان وبحاجة 
لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية، كما واشتكوا من العقوبات 
المفروضـــة بحق عدد منهم بدون أي مبـــرر. يذكر أنه قبل حوالي 
أســـبوع قامت وحدات القمـــع (المتســـادا ودرور واليماز) التابعة 
لمصلحة الســـجون باقتحام قســـم (3) بذات المعتقل، واعتدت 
على األســـرى وقامت بنقلهم إلى معتقـــل "نفحة"، كما وألحقت 
الضرر بممتلكاتهم وحاجياتهم وقلبتها رأسًا على عقب دون أية 
أسباب، وال زال القسم يعمه الخراب والدمار ولغاية اللحظة لم تجر 

إدارة المعتقل أية تصليحات بالقسم.

رام الله/ االستقالل: 
مّددت محكمة االحتالل العسكرية ، أمس األحد ، اعتقال النائب في المجلس التشريعي 

والقيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار حتى يوم االثنين 11 من الشهر الجاري.
واعتقلت قوات االحتالل،  الخميس الماضي، جرار (56 عامًا) بعد اقتحام منزلها في شــــارع 
اإلرســــال بمدينة  رام الله، ولم يمر سوى أشهر على اإلفراج عنها. وسبق أن تعرضت خالدة 
جــــرار لالعتقال عدة مرات آخرها في الثاني من تموز/يوليو 2017، كما اعتقلت عام 2015، 
وبقيت طوال ســــنوات اعتقالها تحت بند "االعتقال اإلداري" وكانت جرار تشــــغل رئيسة 
لجنة األسرى في المجلس التشريعي، واتهمها االحتالل بالنشاط السياسي لصالح الجبهة 
الشــــعبية لتحرير فلســــطين . وكانت قوات االحتــــالل قد أفرجــــت عن جرار، أواخر فبراير 

الماضي، بعد 20 شهًرا في االعتقال اإلداري، دون محاكمة ودون تهمة واضحة.

غزة/ االستقالل:
أكدت إذاعة صوت األســـرى، أن ســـبعة أســـرى مـــن قطاع غزة 
والضفة والقدس المحتلتين يدخلون أعواًما جديدة داخل سجون 

االحتالل، اثنان منهم محكومان بالمؤبد.
وأوضحت االذاعة أن األســـرى هم: األسير أمجد نادر محمد يحيى 
(43 عاًما)، المحكوم بالســـجن المؤبد مـــدى الحياة ومعتقل منذ 
عام 2002، وأمضى 17 عاًما في ســـجون االحتالل، واألسير سليم 
صالـــح فريد عواد (45 عاًما) المحكوم بالســـجن 22 عاًما ومعتقل 
منذ عام 2002، وأمضى 17 عاًما في ســـجون االحتالل، واألســـير 
أحمد عزت إبراهيم أبو طبيخ (35 عاًما) المحكوم بالسجن 14عاًما 

ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عاًما في السجون وجميعهم 
من طولكرم. ومن مدينة نابلس، يدخل األســـير كايد وليد كامل 
كلبونة (39 عاًما) عامًا جديدًا، وهو محكوم بالســـجن المؤبد مدى 

الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عاًما في السجون.
من مدينة رام الله األســــير عبد الرحمن محمود عليان زايد (25 عاًما) محكوم 
بالسجن 13عاًما ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في السجون. 
من بيت حانون شــــمال القطاع، األســــير لؤي فريد أحمد الزعانين المحكوم 
بالســــجن 14 عاًما ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عاًما في الســــجون، 
واألسير وسام خليل عبد المجيد أبو سمرة من مدينة غزة المحكوم بالسجن 

11 عاًما ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

4 أسرى يماصلمن إضرابهم
 عن الطعام بسجمن االحتالل 

استقرار الحالة الصحية لألسيرة 
الجريحة سهير اسليمية

39 أسيرة في سجمن االحتالل بينهن جريحات و3 إداريات محكمة االحتالل تمدد 
اعتقال خالدة جرار

أوضاع حياتية قاسية لألسرى في 
قسم المعبار بمعتقل »عسقالن«

سبعة أسرى يدخلمن أعمامًا 
جديدة داخل سجمن االحتالل
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشوارع رقم ( 11054--11011 -11062 -11064 11056 ( 
منطقة تنظيم خانيونس – حي المنارة

 قانون تنظيم المدن رقم ( 28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها قد قررت 
بجلســــتها رقم 2019/24 المنعقدة بتاريــــخ 2019/7/31 التصديق النهائي على 
المخطط التفصيلي لمســــار الشــــارع رقم (11054( بعــــرض (10( وارتداد (3( متر 
والشــــارع رقم (11011( جزء منــــه بعرض (10( متر وارتــــداد (3( متر والجزء االخر 
بعرض (6( متر بدون ارتداد والشــــارع رقم (11062(  بعرض (10( متر وارتداد (3( 
متر والشــــارع رقــــم (11064( بعرض (6( متر بدون ارتداد والشــــارع رقم (11056( 
بعرض (4( متر بدون ارتداد والمحصورين بين شــــارع رقم (4( والشــــارع رقم (31( 

والشارع رقم (95( والمار بالقسيمة رقم (1( من القطعة رقم (70( .
الســـابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصـــادر عن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدتي االستقالل وفلسطين بتاريخ 2019/3/12 .
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشـــر هذا االعالن في الجريدة الرســـمية وفي صحيفتين يوميتين 

محليتين ايهما اقرب . وذلك وفقا لنص المادة (18( من قانون تنظيم المدن .

 اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
في القضية رقم 1277 / 2019
في الطلب رقم 2052 / 2019

المستدعي/ مصطفى هاشم محمد كساب- من غزة الرمال مقابل سلطة 
األراضـــي هوية رقـــم/ 936236413 وكالؤه المحامون/ نافذ البســـوس 

وشركاه- غزة الرمال برج الظافر 9
المســـتدعى ضده/ ربحي جميل ربحي عياد- من ســـكان غزة الشجاعية 

خلف سوق البسطات (مجهول محل اإلقامة حاليًا(
نوع الدعوى: (اخالء مأجور( بسبب التمنع عن دفع األجرة

قيمة الدعوى: (5000 $( خمسة آالف دوالر أمريكي فقط
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية رقم 1277 / 2019     في الطلب رقم 2052 / 2019
إلى المســـتدعى ضده المذكور بما أن المســـتدعي المذكـــور قد تقدم لدى 
محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها (اخالء مأجور( استنادًا 
إلـــى ما يدعيه في الئحـــة دعواه ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحســـب 
اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصـــول المحاكمات المدنيـــة والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 وبناء على قرار 
الســـيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 2052 / 2019 بالســـماح لنا 
بتبليغك عن طريق النشـــر المستبدل. لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه 
المحكمة يوم االثنين بتاريخ 2019/12/2م الســـاعة التاســـعة صباحًا، كما 
يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ 
النشـــر وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية 

والطلب باعتبارك حاضرًا. صدر في 2019/10/30م 

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ اسماء تيسير خالد شريم....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402977045

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلـــن أنـــا المواطـــن/ عبدالفتـــاح أحمـــد عبـــد الفتاح 
أبوشمالة....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي 
تحمل 901350496 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

 الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

إعالن عن بيع أرض بموجب 
وكالة لدى اإلدارة العامة 

للمساحة لمعاملة تسجيل مجدد
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة للمساحة بغزة/دولة فلسطين لتنفيذ الوكاالت 
التاليــــة: وكالة عامــــة 549 / 2009 صادرة عن كاتب عدل غــــزة والتي وكل بموجبها 
الوكيــــل/ ناصر صباح جمعة أبو حجير وكيال عن/ شــــادي صبــــاح جمعة أبو حجير. + 
وكالة عامة رقم 1060 / 2013 صادرة عن سفارة دولة فلسطين - لبنان وكل بموجبها 

الوكيل/ ناصر صباح جمعة أبو حجير وكيال عن/ روال صباح جمعة أبو حجير
 والتي ُوكل بموجب الوكاالت الســـابقة الوكيـــل/ ناصر صباح جمعة أبو 
حجير من ســـكان غزة هوية رقم/ 410049423 إلجراء معاملة بيع أرض 

الواقعة في شرق البريج قطعة رقم 17 قسيمة رقم 8.
فمن له اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة للمساحة دائرة 
التســـوية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف 

وبخالف ذلك سوف يتم السير في إجراءات المعاملة. تحريرًا في 2019/10/30م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشف كاتب إســـرائيلي أن عدد المســـتوطنين اليهود الذين 
يقتحمون المســـجد األقصى بات يشـــهد تزايـــدا تدريجيًا في 
اآلونـــة األخيـــرة، حتى وصل الذروة في شـــهر  تشـــرين األول/ 
أكتوبر، حين بلغ ستة آالف يهودي، مع أنه خالل العقد المنصرم 
كامـــال ارتفع عدد اليهـــود الذين يقتحمون المســـجد األقصى 
إلـــى الضعف، خاصة في أوســـاط الطائفـــة الدينية اليهودية، 
فيما كانت األعداد تشـــهد زيادة مضاعفة في مواســـم األعياد 

اليهودية، بما يعادل أعداد عام كامل".
وأضاف نداف شرغاي الخبير اإلسرائيلي في شؤون القدس في 
مقاله على موقع المعهد المقدســـي للشـــئون العامة، أنه "في 
عام 2009 بلغ عدد اليهود الذين اقتحموا الحرم القدســـي وفق 
معطيات الشرطة 5658 يهوديا، وفقط في شهر أكتوبر لوحده 
بلغ عددهم 6 آالف، وقد نشرت هذه األرقام منظمة "عرض" التي 
تســـعى لتشـــجيع اقتحامات اليهود للحرم القدســـي، وصادق 

األمن اإلسرائيلي على هذه األرقام".
وأوضـــح أن "معظم اليهود الذين يقتحمون المســـجد األقصى 
والحرم القدســـي يتزايدون في عيـــد العرش، حيث بلغ عددهم 
أربعـــة آالف، مما يعنـــي زيادة بنســـبة %42، مقارنـــة بأعداد 
المقتحمين للحرم القدســـي في عيد العرش الســـنة الماضية 
في الســـنوات األخيرة، التي شـــهدت ارتفاعا متزايدا في أعداد 

المقتحمين اليهود للحرم القدسي، وفي عام 2019 من المتوقع 
أن يصـــل عدد المقتحمين اليهود في جميع شـــهورها إلى 36 

ألف يهودي".
وأشـــار أن "الزيادة المطردة في أعـــداد اليهود الذين يقتحمون 
الحرم القدســـي لها عدة أســـباب، أولها تغير الفتوى الشرعية 
اليهودية التي كانت تمنع اليهود من اقتحام الحرم القدســـي 
في عهدنا الحالي العتبارات دينيـــة، اليوم يوجد أكثر من 600 

حاخام يهودي باتوا يوافقون على دخول اليهود للحرم القدسي 
فـــي هذا الجيـــل، خاصة من التيـــار المركزي فـــي الصهيونية 
الدينيـــة، وبينهم الحاخـــام تســـافانيا دروري ويعكوب ميدان 
واليعازر ميلماد". وأضاف أن "ثاني هذه األســـباب نتيجة تغيير 
هـــذه الفتاوى الدينية، فقد زاد عـــدد اليهود المتدينين الذين 
يقتحمون الحرم القدسي بصورة متصاعدة، ثالث هذه األسباب 
قرارات المســـتوى السياســـي خاصة وزير األمن الداخلي غلعاد 

أردان، والمســـتوى المهني ممثال بالشـــرطة اإلسرائيلية الذين 
قرروا في السنوات األخيرة االستجابة لطالب اليهود المتدينين 

بالسماح لهم باقتحام الحرم القدسي بأعداد غفيرة".
وأكـــد أن "الوصاية األردنية على األماكن المقدســـة في مدينة 
القدس باتت تشعر بالضعف وتراجع مكانتها مع زيادة األعداد 
اليهودية الذين يقتحمون الحرم القدسي، وهي ال تخفي ذلك، 
مما قد يضر بمكانتها في العالم اإلسالمي والفلسطينيين، لكن 
أوســـاطا سياســـية في تل أبيب دحضوا هذه المزاعم األردنية، 
واعتبروهـــا محاولـــة لتحصيل إنجازات من إســـرائيل في الحرم 
القدسي". وأوضح أن "السياسة اإلسرائيلية تعتمد سياسة األمر 
الواقع بإفساح المجال لليهود للدخول بحرية في الحرم القدسي، 
دون الصـــالة فيها حتى اآلن، انطالقا من حساســـية األمر تجاه 
العالم اإلســـالمي، وعدم فتح بوابة الصراع مـــن زاويته الدينية 

بين الجانبين".
ونقل عن أوساط أمنية إسرائيلية أنه "ال يعقل أن اليهود الذين 
يحترمـــون التعليمات القائمة في الحرم القدســـي ال يمكنهم 
الزيـــارة الدورية للحرم القدســـي بصورة حرة، ألنـــه في اللحظة 
التي تم فيها إخراج "تنظيم المرابطين"، فإن الباب بات مفتوحا 
القتحام المزيد من اليهود إلى الحرم القدســـي، وقد عملنا على 
إبعاد رجال الوقف اإلســـالمي عن اقتحامـــات اليهود إلى الحرم 

القدسي لمنع االحتكاك".

رام الله / االستقالل:
قالـــت وزارة الخارجيـــة والمغتربين: "إن قيادة الســـلطة 
الفلســـطينية تعمل علـــى ترجمة خطة تحـــرك واضحة 
المعالم وبشـــكل يومي عبـــر وزارة الخارجية والمغتربين 
وعديـــد المؤسســـات ومن خالل االتصـــاالت والمتابعات 
مع المحيط والمجتمع الدولي، لحشـــد أوسع دعم خارجي 
واســـتعداد دولي لحماية الحق الفلسطيني المشروع في 

أرضه ومقدساته ووطنه ودولته".
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذا التحرك يأتي في ظل 
تصعيد "إسرائيل" ومؤسساتها وأذرعها المختلفة تنفيذ 

مخططاتها االســـتعمارية التوســـعية الهادفة لحســـم 
مستقبل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من 
جانب واحد وبالقوة، بشـــكل يضمن التعامل مع القضية 
الفلســـطينية كقضية ُســـكان بعيًدا عن جوهر الصراع. 
وأشـــارت إلى "أن الخطة تتطور مع التطورات على األرض 

رغم معرفتنا بعناصرها ومكوناتها".
وذكرت الوزارة أنها تواصل تعزيز النجاحات الدبلوماسية 
الفلســـطينية لضمان الوصول لحشد أوسع دعم خارجي 
واســـتعداد دولي لحماية الحق الفلسطيني المشروع في 

أرضه ومقدساته ووطنه ودولته.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنـــت لجنة المتابعة العليـــا للجماهير العربية في 
الداخل الفلســـطيني المحتل عن تصعيد الخطوات 
االحتجاجيـــة بظـــل اســـتفحال العنـــف والجريمة 
بالمجتمـــع العربـــي، وذلـــك من خالل نصـــب خيمة 
اعتصام أمـــس األحد قبالة مكتـــب رئيس الحكومة 

بالقدس .
كما أعلنت لجنـــة المتابعة عن الشـــروع في إضراب 
عن الطعـــام في خيمة االعتصام بمشـــاركة قيادات 

الجماهير العربية منذ أمس األحد حتى غد الثالثاء.

وتأتي هـــذه الخطوات االحتجاجية للمتابعة وســـط 
استمرار الحراك الشـــعبي في البلدات الفلسطينية 
رفًضا للعنف ونبـــذًا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ 
الشرطة مع العنف والجريمة، وذلك ضمن سلسلة من 
الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العربية، خالل 

األسابيع الماضية.
ومســـاء الجمعة، ُقتل الشـــاب فالح نادر دحلة خالل 
شـــجار جماعي نشـــب في قرية طرعان، وبذلك ارتفع 
عـــدد ضحايا جرائـــم القتل منذ مطلـــع العام 2019 

الجاري ولغاية اليوم إلى 79 بينهم 11 امرأة.

خطة لحشد أوسع دعم دولي
 لحماية الحق الفلسطيني

خيمة اعتصام قبالة منزل نتنياهو تنديدًا 
باستفحال الجريمة في الداخل المحتل

زيادة مطردة بأعداد المستوطنين اليهود المقتحمين للحرم القدسي
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/اعتماد محمد سلمان بارود...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900335134

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سلمان فيصل سلمان الخطيب....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801491473

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ احالم سعيد جمعه الشيخ....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900169665

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة ب�سفتها ال�ستئنافية
يف ال�ستئناف رقم 421 / 2019
يف الطلب رقم 1835 / 2018
يف الطلب رقم 192 / 2019

المســـتدعي/ ديـــب محمـــد ديب الجمـــل- غـــزة الصبرة هويـــة رقم/ 
911825438 وكيله المحامي/ نواف ثابت 

المستدعى ضده/ رامي تيسير سليم عجور- غزة برج الشفاء هوية رقم/ 903483535 
نوع الدعوى: استرداد شيكات

قيمة الدعوى: (30000 شيكل) ثالثون ألف شيكل
مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في القضية االستئناف رقم 421 / 2019

إلى المســــتدعى ضده المذكور أعاله بما أن المستدعي قد أقام عليك االستئناف 
رقــــم 421 / 2019 في االســــتئناف المرقوم أعاله لذلــــك يقتضي عليك الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمســــة عشــــر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة، كما 
يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمســــة عشــــر يومًا من 
تاريــــخ تبليغك هذه المذكرة، علمًا أنه قد تحدد لها جلســــة يوم االثنين الموافق 
2019/11/18م للنظر في االســــتئناف. وليكن معلومــــًا لديك أنك اذا تخلفت عن 

الحضور يجوز للمستدعي السير في دعواه حسب األصول. حرر في 2019/11/3م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

إعالن لتسجيل أراٍض " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان/ دولة فلســـطين قد استملكت مااًل غير المنقول المبينة 
اوصافه وحدوده ومســـاحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا وعلى كل من 
يدعي بحـــق التصرف او المنفعة او الملكيـــة 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: دولة فلسطين  

2- اسم المدينة او القرية: أبو مدين السبع الحناجرة
والواقعة: شرق البريح- أبو مدين 3-اسم موقع االرض: أبو مدين السبع    

رقم القسيمة :8  4- رقم القطعة : 17 "مالية" (حسب ادعاء المواطن)  
"مالية " (حسب ادعاء المواطن)

المساحة: 2065 م2  الحصة: كامال       نوع األرض: ميري
5- الحدود بموجب المخطط

شمااًل: فالح جمعة قاسم أبو حجير  جنوبًا: جمعان جمعة قاسم أبو حجير
شرقًا: خالد سليم محمد النسر   غربًا: شارع هيكلي بعرض 8 متر ومن ثم 

أرض المواطن/ عمرو إبراهيم جمعة أبو حجير
6- كيفية األيلولة لطالب التسجيل: آلت اليها بموجب قرار االستمالك رقم 2019/22/10 
من المواطن/ سامر صباح جمعة أبو حجير والتي آلت إليه بالشراء من ناصر وشادي وروال 
صباح جمعة أبو حجير وشـــهرزاد محمد عمر البيســـاني والتي آلت اليهم بالميراث عن 
مورثهم صباح جمعة قاسم أبو حجير والتي آلت اليه بالميراث عن والده جمعة قاسم أبو 

حجير والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

عمان/ االستقالل: 
بـــدأ آالف الموظفيـــن والعاملين في 
مؤسسات وكالة األمم المتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئين "أونروا" في األردن، 
أمس األحد إضرابًا مفتوحًا عن العمل، 

للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وشل اإلضراب مرافق الوكالة التعليمية 
والصحيـــة والخدماتيـــة وغيرهـــا من 
المؤسسات في األردن التي يديرها 7 

آالف موظف وعامل.
وتدير الوكالة 169 مدرسة في األردن 
تســـتقبل نحو 120 ألف طالب وطالبة 
مـــن أبنـــاء الالجئين الفلســـطينيين 
ا و14 مركزًا نســـويًا  و25 مركـــزًا صحًيّ

ومؤسسات ودوائر أخرى.
وقـــال اتحاد العامليـــن المحليين في 
"األونـــروا" باألردن إنـــه "تقرر البدء في 
اإلضـــراب المفتوح اعتبـــارًا من صباح 
أمس األحد، بإغالق جميع مؤسســـات 
"أونـــروا" فـــي األردن؛ بحيـــث يبقـــى 

الموظفون والطلبة في بيوتهم".
ويشمل اإلضراب جميع الموظفين في 
القطاعـــات الثالثة، بما فيهم صندوق 
التمويـــل الصغير، والحـــراس في كل 
المواقع، والســـائقين وطلبة المدارس 

التدريب  والجامعة والكليـــات، ومركز 
المهني والمكتب اإلقليمي.

وحمـــل "االتحـــاد" في بيان لـــه، إدارة 
الوكالـــة "المســـؤولية الكاملـــة عـــن 
الصحية  والخدمات  الدراســـة  تعليق 
المقدمـــة  واإلغاثيـــة  واالجتماعيـــة 
لالجئيـــن بســـبب سياســـتها فـــي 

التعنت".
ودعا إلى "تغليب لغة الحوار وتحقيق 
مطالـــب العاملين وتحســـين خدمات 

الالجئين قبل فوات األوان".
وقال المتحدث باســـم "أونروا" سامي 
مشعشـــع: "إن اتحـــاد العامليـــن في 
األردن طالبـــوا بالبداية بزيادة مقدارها 
200 دينـــار أردني (حوالى 280 دوالرًا) 
ثـــم خفضوها إلى 100 دينـــار أردني 

(حوالى 140 دوالرًا)".
بالمقابل عرضت الوكالة زيادة مقدارها 
70 دينارا أردنيا (حوالـــى مائة دوالر)، 

وفق مشعشع.

وأوضـــح أن "الحكومـــة األردنية وإدارة 
أونـــروا بذلتا جهودًا كبيرة للتعامل مع 

مطالب العاملين".
وبين أنه "على الرغم من العرض الجيد 
الذي تقدمت بـــه الوكالة التي تعاني 
من ضائقة مالية، قرر االتحاد لألســـف 
رفض العـــرض وقـــررت المضي قدما 
نحو  األردن  ويســـتضيف  ًباإلضراب". 
2,2 مليون الجئ فلسطيني يعيشون 

في عشرة مخيمات.

القدس المحتلة / االستقالل:
حذر رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس مديرها العام هشام العمري من 
عملية قطع التيار الكهربائي التي ستبدأ شركة الكهرباء اإلسرائيلية بتنفيذها في 17 

الشهر الجاري في المحافظات األربعة.
وأكد العمري في بيان له، أن هذه المرحلة تختلف عن سابقاتها خاصة أن القطع سيشمل 
3 خطوط مزودة للتيار الكهربائي بنفس المحافظة وبذات التاريخ والوقت، بهدف منعنا 
من تدوير األحمال على خطوط أخرى، وإمكانية تزويد مراكز المدن والمؤسسات المختلفة 

الرسمية واألهلية والقطاع الخاص بالتيار الكهربائي.
وأشـــار إلى أنه وفي حال نفذت كهرباء "إســـرائيل" قرارها سيكون لهذا اإلجراء تبعات 
 كافة مناحي الحياة، السيما المؤسســـات، والمستشفيات، ومستودعات 

ّ
خطيرة، وشـــل

األدوية، وقطاعات التعليم والميـــاه، واالتصاالت، والقطاع االقتصادي، وكافة القطاعات 
الحيوية والخدماتية األخرى في مناطق االمتياز.

وبين العمري أن الشــــركة حاولت قدر اإلمكان خــــالل فترات القطع الماضية 
التي نفذتها كهرباء إسرائيل تجنيب مختلف المؤسسات الرسمية والقطاع 
الخاص واألهلية والمستشــــفيات من انقطاع التيــــار الكهربائي عبر تدوير 
األحمال على خطوط وشــــبكات أخــــرى، حفاًظا على اســــتمرارية عملها دون 

حدوث تشويشات.
وأوضح أن هذا اإلجراء الخطير لن يؤثر فقط على المؤسســـات، وإنما سيؤثر أيًضا بشكل 
ســـلبي على خدمات المشـــتركين في جميع مناطق امتياز الشركة، خصوًصا مع دخولنا 
فصل الشـــتاء، األمر الذي يمكن أن يتسبب بانقطاعات طويلة قد تمتد من ساعتين إلى 
أربع ساعات. ولفت العمري إلى أنهم يواصلون اللقاءات واالجتماعات مع مختلف األطراف 
وصناع القرار، اســـتمراًرا للجهود في سبيل إيجاد حلول فعالة للخروج من أزمة الكهرباء 

الراهنة في كافة مناطق امتياز الشركة.
وقال: "تلقينا إشـــارات إيجابيـــة من جميع األطراف لحل المشـــاكل المتعلقة بالقضاء، 
والســـرقات، وموضوع ديون المخيمات بشـــكل يصون حقوق وكرامـــة الجميع، آماًل في 

الوصول إلى حلول مجدية إلنهاء األزمة قبل 17 الشهر الحالي".
وبيـــن العمري أنه وبالرغم مـــن األزمة الحالية التي تمر بها الشـــركة إال أنها بطواقمها 
وفنييها ومهندسييها ما زالت تعمل ليل نهار وعلى مدار الساعة، بهدف توفير خدمة 

التيار الكهربائي في مختلف مناطق امتيازها بالشكل المطلوب.

غزة/ االستقالل:
أكدت األطر والمؤسســـات اإلعالميـــة في غزة، يوم 
أمس، على ضرورة وقف سياســـة تكميـــم األفواه، 
مطالبيـــن األجهـــزة األمنية باحتـــرام حرية العمل 
الصحافـــي دون قيود وعدم اعتقـــال الصحفيين، 
وفقا للدســـتور والقوانين الفلسطينية والمواثيق 
والمعاهدات الدولية، التي وقعت دولة فلســـطين 

عليها.

وثمنت األطـــر في الوقت خـــالل اجتماعها الدوري 
لمناقشـــة ملفي الحريات اإلعالميـــة، واالنتخابات 
المرتقبة لنقابـــة الصحافيين، بالجهـــود المبذولة 
والتي ســـاهمت بتأمين اإلفراج عن الصحفي بسام 

محيسن. وطالبت باإلفراج عن الصحفي هاني األغا.
وأكدت األطـــر على أن نقابـــة الصحفيين يجب أن 
تكون بيت كل الصحافيين، ومن واجبها وحق أبناء 
المهنة عليها تنســـيبهم واحتضانهـــم والدفاع 

عنهم في كل المحافل.
وتوافق ممثلو األطر والمؤسســـات االعالمية، خالل 
االجتماع، على تشكيل لجنة خماسية إلجراء حوارات 
مـــع نقابـــة الصحافييـــن وكل الجهـــات المعنية، 
للخـــروج برؤيـــة وطنيـــة مهنية توافقيـــة تتعلق 
بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشـــفافة في نقابة 
الصحافيين على قاعدة التوافق والشراكة من دون 

أي اجحاف أو تمييز.

موظفو »أونروا« باألردن يشرعون بإضراب للمطالبة بعالوة مالية

غزة: األطر اإلعالمية تؤكد على ضرورة احترام الحريات الصحافية

كهرباء القدس: تبعات خطيرة 
ستنجم عن قطع »إسرائيل« 

للكهرباء بـ17نوفمبر

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة الرا�سي

جلنة ت�سحيح ال�سماء
اعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو

ليكن معلوما للجميع بأن السيد / احمد محمد احمد ابو هويدي من سكان 
غزة هوية رقم ( 900836362) 

قد تقدم بطلب لتصحيح اسم والده والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم 
/  محمد احمد ابو هويدي القطعة / 725   القسيمة 204  اراضي غزة _ الدرج 

الى االسم الصحيح له / محمد احمد محمد ابو هويدي 
لذلك فان اللجنة المختصة تحيط الجميع علما بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا 
الشـــأن عليه التقدم باعتراضه  الى وحدة الشـــؤون القانونية خالل مدة اقصاها 
خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن واال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما 

هو مشار اليه في االعالن . وتفضلوا بقبول االحترام

رئي�س جلنة ت�سحيح ال�سماء
اأ. موفق علوان
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القصف العنيف  الذي تعرض له قطاع غزة مؤخرا على يد االحتالل الصهيوني, والغارات التي شـــنتها 
طائـــرات االحتالل على اهداف زعموا انها مواقع عســـكرية, ونبرة التهديـــد والوعيد الصهيونية لقادة 
االحتالل العســـكرييه والسياســـييه, كان يجب مواجهتها مه الفصائل الفلسطينية بقوة, خاصة ان 
الغارات الصهيونية أدت الستشـــهاد المواطه احمد الشـــحري واصابة اثنيه آخريه بجراح متوســـطة 
وخطيرة حســـب المصادر الطبية الفلسطينية, ومه باب ارساء قاعدة القصف بالقصف والدم بالدم كان 
يجـــب مواجهة هذه الحماقة الصهيونية بقوة, حتـــى يدرك االحتالل ان المقاومة تقول وتفعل, وحتى 
ترســـي المقاومـــة هذه المعادلة التي اربكـــت االحتالل, كان يتطلب االمر الرد بقـــوة على تلك الغارات,  
فاالحتالل ال يفهم اال لغة القوة, وال يرده عه العدوان اال اذا استشـــعر الخطر والقدرة على ايالمه, او على 
االقل كان يجب العودة الى تفعيل الوحدات الفاعلة في الميدان كوحدة االرباك الليلي, ووحدة المســـير 
البحري, ووحدة الطائرات الحارقة وقص الســـلك والكاوتشـــوك, فتفعيل هذه الوحدات يقلق االحتالل 

ويجعله يعيد حساباته الف مرة قبل ان يقدم على جريمة جديدة بشه غارات على غزة.  
التهديـــدات التي اطلقها االحتالل عبر وســـائل االعـــالم المختلفة, كانت تركز على العودة لسياســـة 
االغتياالت ضد قادة الفصائل الفلســـطينية المقاومة, ويبدو اننا على ابواب العودة لسياسة االغتياالت 
مجددا وفق تصريحات قادة االحتالل الصهيوني السياسييه والعسكرييه, والحقيقة ان هذه الغارات 
العنيفة جاءت وفق رغبة اســـرائيلية مبيته, وليس لمجرد الرد على اطالق صواريخ مه غزة تجاه منطقة 
الغالف الحدودي, فالمخرج الوحيد لنتنياهو كي يتخلص مه المالحقة القضائية هو التصعيد تجاه غزة, 
والدفع النتخابات كنيســـت ثالثة تضمه استمراره على سدة الحكم لشهر ابريل القادم, وهذا ما يريده 
نتنياهو ويسعى اليه, لذلك سيصعد نتنياهو مه ضرباته العسكرية على قطاع غزة في الفترة القادمة, 
وســـيبقي االجواء متوترة, وما الحديث عه اســـتمرار حالة االســـتنفار القصوى لدى الجيش الصهيوني 
بعد انتهاء الغارات على قطاع غزة اال دليل على ذلك, فنتنياهو ســـيلجأ للتصعيد كلما شعر بالمالحقة 
القانونية, وقد يجرنا الى عملية عســـكرية له تكون طويلة, ولكنها بالنسبة له قد تكون طوق النجاة مه 

المالحقة القانونية والسجه, واول صاعق سيستخدمه هو العودة لالغتياالت.     
كل هذه المؤشرات المقلقة التي يثيرها االحتالل, تحتاج الى قرارات حاسمة مه فصائل 
المقاومة الفلسطينية, يجب ان تختار فصائل المقاومة طريقها ألجل استمرار مسيرات 
العـــودة بقوة, خاصة انها لـــم تحقق كل اهدافها التي انطلقت مـــه اجلها, ومنها رفع 
الحصار بشكل كامل عه قطاع غزة, فنحه ال زلنا في المرحلة االولى مه تطبيق التفاهمات, 
ولم ننتقل بعد للمرحلة الثانية, الن االحتالل قال بوضوح انه له يرفع الحصار عه قطاع غزة 

طالما بقيت فيه مقاومة مسلحة واسس لذلك بثالثة اسباب رئيسية وهامة 
اولها: استمرار الحصار يمثل ضمانة حقيقية وهامة إلعاقة أي تطور في قدرات المقاومة 

الفلسطينية وادائها.
ثانيا: استمرار الحصار يضمه تنامي حالة الحنق الشعبية ضد فصائل المقاومة ويزعزع 

االستقرار الداخلي.  
ثالثا: اســـتمرار الحصار يعني ان الغزييه سينشغلون في البحث عه لقمة عيشهم, وله 
يلتفتوا الى مطامع اســـرائيل في ارضهم, وسعيها لتمرير مخططاتها العدوانية خاصة 

في القدس المحتلة والضفة الغربية.  
»اسرائيل« له تسمح بأي حالة استقرار في االراضي الفلسطينية, وستسعى دائما الى توتير االجواء مه 
خالل توجيه الضربات لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة, وفي االراضي المحتلة عام 
48م بفرض المزيد مه القوانيه العنصرية, فجمعة فليسقط وعد بلفور سقط خالها 97 جريحا منهم نحو 
36 بالرصاص الحي, علينا ان ندرك ان عدونا ماكر ومتجبر, وصراعنا معه صراع وجود, واي حالة تراٍخ في 
مواجهة سياسته سيبني عليها ويحاول النيل منا, »فال تهنوا وال تحزنوا وانتم االعلون ان كنتم مؤمنيه«. 

مؤشرات تدفعها القرارات

رأي
نخطئ القول، تاريخًيا وسياسًيا، إن وصفنا »انتفاضة الحجارة 
عام 1987« باالنتفاضة األولى، ألنها ليست كذلك، ولم تكه 
هي االنتفاضة األولى في التاريخ الفلسطيني المقاوم، فلقد 
ســـبقها العديد مـــه االنتفاضات وبعض ممـــا أطلق عليها 
بالثورات الفلســـطينية، مثل انتفاضة موســـم النبي موسى 
عـــام 1920، انتفاضة يافا1921، وانتفاضـــة أكتوبر 1933، 
باإلضافة الى ثورة البراق 1929، ثورة القســـام 1935، والثورة 
الفلسطينية الكبرى عام 1936. وألن االنتفاضات أو الثورات 
هي انعكاس لظـــروف قهرية وواقع مرير ومؤلم تقوده قوى 
ظالمة وترفضه شـــعوب حرة تندفع للتعبير عه عدم رضاها، 
بـــل ورفضها لتلك الظروف وتطلعهـــا الى الخالص مه واقع 
مؤلـــم والتغييـــر نحو األفضـــل بما يكفل لإلنســـان كرامته 
وللشـــعوب حقوقها عبر انتهاج أشـــكال كفاحية ونضالية 
متعددة، كان البـــد وأن يترتب على ذلـــك الكثير مه القمع 
والظلم مه الســـلطة الحاكمة او القـــوة المحتلة التي تحاول 
جاهدة لتثبيت ســـيطرتها على األرض واإلنسان وكبح ارادة 
الشـــعوب الثائرة، ومه هنـــا يتأتى االعتقـــال كأداة للقمع 
والردع وتكبيل الحريات، وتفتتح السجون كأماكه للتعذيب 
والتأثير علـــى أفكار ومعتقدات المعتقليـــه وابعادهم عه 
ساحة االشتباك اليومي ومحاولة قتلهم معنوًيا ونفسًيا وان 
أمكه جسدًيا، ومه هنا تولد قضية األسرى والمعتقليه. تلك 
القضية التي نشـــأت منذ بدايات قمع الشعب الفلسطيني 
ومصادرة حقوقه، ومنذ اإلرهاصات األولى لمقاومة الشـــعب 
الفلســـطيني. إذ أن  لكل شـــعب الحق في أن يســـعى لطرد 
أي قوة تحتل وطنه وتســـلب حريتـــه وتعتدي على حقوقه. 
وإن هذا الحق في النضال، ُيســـمى أصحابه (محاربو الحرية)، 
علـــى اعتبار أنهـــم ال يحاربون مه أجل العنـــف، بل ألن قوى 
أكبـــر منهم قد أجبرتهم على خوض الحـــرب النتزاع الحرية 

والسالم.
لقد قلت مرارا بأن االســـرى قضية يعـــود جذورها إلى ما قبل 
ذاك الوعد المشـــؤم بســـنوات، وأن تاريخها  سبق »هزيمة 
1967« ومـــا قبل »نكبة 1948«، وارتبطت  بمقاومة الشـــعب 
الفلســـطيني للغزاة وبمســـيرته الكفاحية مـــه أجل الحرية 
واالســـتقالل. لـــذا فإن الرواية الفلســـطينية يجـــب أن تبدأ 
فصولهـــا مه بعيـــد ومنذ أن عرف الفلســـطيني الســـجون 
ووقع فيهـــا أســـيًرا، وأن االعتقاالت وعبر مراحلهـــا الزمنية 
المتسلسلة يجب أن تؤرخ في الموسوعة الفلسطينية بشكل 
متكامل لتبقى الحقيقة راســـخة في الوعي الجمعي لألجيال 
المتعاقبـــة، علـــى اعتبار أن قضية األســـرى معلم مه معالم 
القضية الفلســـطينية وجزء أصيل مه التاريخ الفلســـطيني 
المقاوم. هذا في حال تناولنا لتاريخ الشـــعب الفلســـطيني 
ومقاومته الباســـلة عبر العصور الماضية، ومازال ذلك اليوم 

الذي توثق فيه كل تلـــك االعتقاالت والجرائم التي أقترفت 
بحق المعتقليه الفلسطينييه ينتظر القدوم.

 أما ان كان الحديث مقتصرًا على الصراع العربي - اإلسرائيلي 
فالرواية يجب أن تبدأ مه العام 1948، ومه الخطأ استسهال 
األمـــر والحديث عـــه االعتقـــاالت منذ اســـتكمال االحتالل 
اإلســـرائيلي لباقي األراضي الفلســـطينية في العام 1967. 
ولطالمـــا أن حديثنا اليوم في حضرة »وعـــد بلفور« والذكرى 
الثانية بعد المئة للرســـالة التي أرسلها اللورد »أرثر جيمس 
بلفور في الثاني مه تشـــريه ثاني/نوفمبر عام 1917، والتي 
وعـــد فيها اليهود بإنشـــاء وطه قومي لهم في فلســـطيه. 
ذاك الوعد المشـــؤوم، وعد مه ال يملك لمه ال يستحق، فمه 
األهمية بمكان تناول قضية األسرى منذ ذاك التاريخ، ويجب 
أال نسقط الفترة الممتدة مه العام 1917-1948 مه التاريخ، 
مه حيث األحداث والمســـؤولية التاريخية لبريطانيا عه تلك 
الفترة ومـــا تخللها مه جرائم اقترفت بحق الفلســـطينييه 

وخاصة األسرى والمعتقليه.
ان الرواية الفلســـطينية في ســـردها للتاريخ تنتقل مباشرة 
مه العام 1917 الى العام 1948 دون التوقف أمام المحطات 
المفصلية خالل فترة االنتداب البريطاني، حيث يتم الحديث 
عه »وعد بلفور« وما ترتب عليه مه احتالل فلســـطيه وقيام 
دولة االحتالل على جزء كبير مه األراضي الفلســـطينية، وما 
لحق بالشـــعب الفلســـطيني مه مصائب ومجازر وتشـــريد 
وتهجيـــر وقتل وابادة جماعية واعتقـــاالت جماعية ..الخ مه 
الجرائم التي اقترفتها الصهيونية بحق الفلسطينييه ومه 
ثم ســـلطات االحتالل، وهذه مســـؤولية بريطانيا التي يجب 
أن تعتـــذر على ما قام به »بلفور« ومـــا ترتب على ذلك طوال 

العقود الماضية.
 نعـــم ليس مطلـــوب منهـــا االعتـــذار فقـــط، أو تعويض 
الضحايـــا مه الفلســـطينييه فحســـب، وانمـــا عليها ومه 
واجبها أن تســـعى الى معالجة ذاك الخطأ التاريخي ومســـح 
آثار الجريمة ومآســـي ما ترتب عليهـــا مه خالل دعمها لحق 
الشـــعب الفلســـطيني في العودة وتقرير مصيـــره واقامة 
دولته الفلسطينية المســـتقلة. ليس هذا وذاك فقط، وانما 
وباإلضافة الـــى كل ذلك فان عليها أن تتحمل المســـؤولية 
الكاملة عمـــا اقترفته مه جرائم بحق الفلســـطينييه خالل 

الفترة الممتدة مه العام 1948-1917.
لقد ورثت دولة االحتـــالل عه االنتداب البريطاني الكثير مه 
السجون والمعتقالت، وعلى سبيل المثال ال الحصر عسقالن 
والرملة والمســـكوبية وصرفنـــد وعتليت، كمـــا ورثت أيضا 
العديد مه القوانيه المجحفة والقرارات الظالمة واالجراءات 
التعســـفية التي ما زالت قائمة ومعمول بها حتى يومنا هذا 
كاالعتقـــال اإلداري مثال، الذي جعلت منه ســـلطات االحتالل 

اإلســـرائيلي وســـيلة للعقاب الجماعي وقاعدة أساسية في 
تعاملها مع الفلسطينييه.  فيما المتتبع لألحداث والمتمعه 
بالحقبة التاريخية (1917-1948) على وجه الخصوص يلحظ 
وبوضـــوح كم هي المأســـاة كبيـــرة والجرائـــم فظيعة التي 
اقترفـــت في عهد االنتداب البريطاني بحق الفلســـطينييه 
عامـــة واألســـرى والمعتقليه خاصة الذيه ُتقـــدر أعدادهم 
مـــه قبل المؤرخيه والباحثيه بعشـــرات اآلالف، حيث كانت 
االعتقاالت وعمليات االحتجاز الجماعي تشكل ظاهرة خطيرة.
لقد استعملت سلطات االنتداب البريطاني سياسة القبضة 
الحديدية والقمع الهمجي وأشـــد األســـاليب عنفا وقســـوة 
وقمعا في معاملة الفلســـطينييه، وأن هذه السياسة كانت 
تتصاعـــد كلمـــا انتفض الفلســـطينيون، بهـــدف قمعهم 
وردعهم ومحاولة تركيعهم وثنيهم عه المطالبة بحقوقهم 
المشروعة. فاتســـعت حمالت االعتقاالت التي طالت الرجال 
والشـــبان والنســـاء واألطفال، وأنشـــئت المزيد مه السجون 
والمعتقـــالت وزج بهـــا آالف المعتقليـــه الذيـــه تعرضوا 
لتعذيب وحشـــي كالضرب والجلد وفـــرك الخصيتيه وحرق 
القدميه والشبح وكي األجسام وخلع األظافر وحرق الشوارب 
واللحى، وتسليط الكالب الجائعة لنهش لحوم المحتجزيه، 
وفـــرض التعري الكامل على الرجال أثنـــاء االقتحامات وأمام 
اآلخريـــه وفي الســـاحات العامـــة أحياًنا، ومه ثم تشـــكلت 
المحاكـــم العســـكرية وفرضت خاللهـــا الغرامـــات المالية 
الباهظـــة، وصـــدر عنها قـــرارات وأحكام تعســـفية، ومئات 
األحكام باإلعدام، بالجملة ودون رحمة، بحق معتقليه بينهم 
كثير مه الشيوخ والنساء والفتيان، وأن قسما خفض حكمه 
إلى المؤبد وأمضى سنوات قابًعا بيه جدران السجه، وقسما 
كبيرا مه هؤالء (ُيقدر عددهم بالمئات) نفذ فيه حكم اإلعدام 
شـــنًقا، في ساحة السجه أو وســـط ميدان البلدة، وأن اعدام 
الشـــهداء الثالثة، فـــؤاد حجازي، عطا الزيـــر ومحمد جمجوم 

عام1930، كان مثاال، لكنه ليس األول ولم يكه األخير.
إن هـــؤالء وغيرهم، ممه مـــّروا بتجربة االعتقـــال وتعرضوا 
للتعذيب واالعدام، بل أن الحقبة الزمنية (1917-1948) بكل 
ما شـــهدته مه جرائم بحق الفلسطينييه عامة والمعتقليه 
خاصـــة، لم تحـــظ – بتقديري- باهتمـــام كاف مه الباحثيه 
والمؤرخيـــه وحتى السياســـييه والحقوقييـــه، األمر الذي 
يتطلب تحرًكا جادا لتوثيقهـــا مه جانب، ومالحقة بريطانيا 
ومحاســـبتها على ما اقترفته مه جرائم بحق الفلسطينييه 
في عهد االنتداب البريطاني، مه جانب آخر، بجانب مطالبتها 
بتحمل مســـؤولياتها عما نتج عه »وعد بلفور« وآثاره المدمرة 
وما لحق بالشعب الفلسطيني مه مآس بعد »النكبة«. ويبقى 
الحق الفلســـطيني هدفـــًا لكل األحرار فـــي العالم، والحق ال 

يسقط بالتقادم.

المعتقلون و »وعد بلفور« وفترة ما قبل 1948
عبد الناصر عوني فروانة

 إذا اســـتعرضنا المحطـــات التاريخية لنضال المرأة الفلســـطينية 
نجد أن نضالها يعود ألواخر القرن التاسع عشر عندما خرجت نساء 
القدس في مســـيرة ضد إقامة أول مستوطنة إسرائيلية صهيونية 
علـــى أرض فلســـطيه وتحديـــدًا فـــي العفولة في عـــام 1893م ، 
كما رفضت نســـاء القدس قـــرارات الهجرة الصهيونية وشـــاركه 
بمظاهرات ضد االحتالل البريطاني الذي بدأ عام 1917م وسياساته 
الجائرة بحق أرض فلســـطيه ، وقد عقد أول اجتماع نســـائي للمرأة 
الفلســـطينية في مدينة القدس في 16 تشريه أول/ أكتوبر 1929 
في منزل الســـيدة طـــرب زوجة المناضل عوني عبـــد الهادي وابنة 
الشـــهيد ســـليم عبد الهادي، وأســـفر االجتماع عه جملة قرارات ، 
منها انتخاب وفد منهه لمقابلة المندوب السامي البريطاني الذي 
استقبلهه بحضور قرينته لتقديم وثيقة اعتراض ضد وعد بلفور ، 
يذكر أن النساء المقدسيات امتنعه عه شرب القهوة التي قدمت 
لهه، تمشـــيًا مع العـــادة العربية القديمة التـــي ال تقبل الضيافة 
في ظروف مماثلة، إال إذا نالت وعدًا صادقا بقبول ما جاءت بشـــأنه، 
فكانت المقولة الشـــهيرة منهه نحه ال نشـــرب القهوة في بيوت 

األعداء ».

عاد الوفـــد النســـائي دون رد إيجابي فانطلقت مظاهرة نســـائية 
ضخمة باســـتخدام مائة سيارة لتجوب شـــوارع القدس، وقد أثارت 
هذه المظاهرة النسائية في حينها حماسًا شعبيًا كبيرًا، فقد كانت 
نقطة انطالق للقطاع النسائي الذي كان منصرفًا للعمل االجتماعي 

كي يبدأ العمل السياسي الذي استمر حتى وقتنا هذا.
102 عامـــا مرت على وعد بلفور، هذا الوعد الـــذي حقق حلم وايزمان، 
الذي قدم خدمة لبريطانيا إبان الحرب العظمى، عندما ساعد بريطانيا 
في اســـتخراج مادة األســـيتون التي تســـتخدم في صنـــع الذخائر 
الحربية ، والتي كانت تستخرج مه خشب األشجار، وكان استخراجها 
بكميات كافية يحتاج إلى مقادير هائلة مه الخشـــب، وبما انه ليس 
هناك في إنجلترا غابات كثيرة تفي بهذه الحاجة، فكانت تســـتورد 
الخشـــب مه أمريكا، بأسعار مرتفعة، فقام وايزمان األستاذ البارع في 
الكيمياء بوضع موهبته تحت تصرف بريطانيا واستطاع بعد بضعة 
أسابيع أن يســـتخرج المادة المطلوبة مه األسيتون مه عناصر أخرى 
 

َّ
غير الخشـــب، مثل الحبوب والذرة على وجـــه الخصوص، وبذلك حل

لبريطانيا أكبر مشكلة عانتها أثناء الحرب.
ورفـــض الدكتور (وايزمان) أي جزاء مقابل عمله، وطلب مه بريطانيا 

أن تصنع شيئًا في ســـبيل الوطه القومي اليهودي في فلسطيه . 
فتم األمر بموافقة فرنسا وإيطاليا وأمريكا و اليابان.

وإذا اســـتعرضنا مـــا وصلنا اليه كشـــعب فلســـطيني مـــه تهويد 
واستيالء على هويتنا الفلســـطينية في ذكري الوعد المشئوم، فإنه 
حسب المركز الفلسطيني لإلحصاء المركزي فإن االحتالل اإلسرائيلي 
يســـتحوذ على أكثر مـــه %85 مه مســـاحة فلســـطيه التاريخية 
والبالغة حوالي 27,000 كم2، حيث لم يتبق للفلســـطينييه ســـوى 
حوالي %15 فقط مه مســـاحة فلســـطيه التاريخية، وتبلغ نســـبة 
الفلســـطينييه حاليًا حوالي %48 مه إجمالي السكان في فلسطيه 
التاريخية. حوالي %60 مه مساحة الضفة الغربية والتي ما زالت تقع 

تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة.
المســـتعمرات اإلسرائيلية هي كالخاليا الســـرطانية التي تتكاثر 
وتتوسع بشكل مستمر، فقد بلغ عدد المواقع االستعمارية والقواعد 
العســـكرية اإلسرائيلية في نهاية العام 2017 في الضفة الغربية 
435 موقعًا منها 150 مســـتعمرة و116 بؤرة اســـتعمارية، وشهد 
العـــام 2018 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوســـيع المســـتعمرات 
اإلســـرائيلية في الضفة الغربية حيث صادق االحتالل اإلسرائيلي 

على بناء حوالي 9,384 وحدة اســـتعمارية جديـــدة، باإلضافة إلى 
إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة.

عدد المســـتعمريه في الضفة الغربية بلغ في نهاية العام 2017 
حوالي %47 منهم يسكنون في محافظة القدس .

- تشكل نسبة المستعمريه إلى الفلسطينييه في الضفة الغربية 
حوالي 22.6 مســـتعمرًا مقابل كل 100 فلسطيني، في حيه بلغت 
أعالها فـــي محافظة القدس حوالي 70 مســـتعمرًا مقابل كل 100 

فلسطيني.
أمـــا قطاع غزة الذي أنهكه الحصار المســـتمر والكثافة الســـكانية 
العالية فقد أقام فيه االحتالل اإلســـرائيلي منطقة عازلة على طول 
الشريط الحدودي لقطاع غزة والذي يعتبر مه أكثر المناطق ازدحاما 
وكثافة في الســـكان في العالم بحوالـــي 5,204 فرد/كيلومتر مربع 
بينما تبلغ الكثافة الســـكانية في الضفة الغربية حوالي 509 فرد/
كيلو متر مربع. واقع مرير وحال وادعاء كاذب اســـتندت إليه الحركة 
الصهيونية لتحقيق مأربها وهو أن فلســـطيه: » أرض بال شـــعب 
لشـــعب بال أرض« ما زلنـــا ندفع ثمنه حتى يومنا هذا على مســـمع 

ومرأى مه العالم بأكمله.

د. حكمت المصريمحطات تاريخية للمرأة الفلسطينية تزامنًا مع ذكرى وعد بلفور
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إعالن فقد 
بطاقة 
تعريف

أعلن أنا المواطنة/ امل نصار جندي البطة....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   975595208

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد غازي محمد عبد الهادي....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410198287

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ادهم عادل محمود اسماعيل....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801513250

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عالء نعيم محمد روقه....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800623652

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منى عماد الدين احمد اسليم....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801044132

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ هبة وائل عبدالكريم  الشرفا....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803592146

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم ايهاب فتحي ابو سمرة....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402210579

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد خميس صقر....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800717738

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هيثم ابراهيم عبد الشاعر....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801477084

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد احمد حمدان الدباس....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403727720

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هاني عبد الله احمد ابو الحصين....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900939489

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أمين محمود عبد النبي فياض....... /.
عن فقد بطاقة تعريف التي تحمل 701029183 

فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 
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أعلن أنا المواطن/ باسم تحسين زكي الشريف...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803159680

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود محمود يحيى الكحلوت....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900530601

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد ابراهيم علي ابو عوده....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404542144

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله / االستقالل:
أكـــد وزير العمـــل د. نصري أبو جيـــش على تزايد 
االنتهـــاكات اإلســـرائيلية بحـــق عمال وشـــعب 
فلســـطين، مطالبًا بضرورة متابعة تحصيل حقوق 
العمال الفلســـطينيين المتراكمة لدى إســـرائيل، 
وتنظيـــم المؤتمـــر الدولـــي لدعم التشـــغيل في 

فلسطين.
وألقى وزير العمل د. أبو جيش خالل انعقاد اجتماع 
مجلس إدارة منظمـــة العمل الدوليـــة، كلمة حول 
الواقع السياســـي واالقتصادي الفلسطيني وحجم 

االنتهاكات اإلسرائيلية.
وأشـــار إلى ضرورة عقـــد اجتمـــاع المانحين لخلق 
فـــرص عمل للعمـــال الفلســـطينيين، وكذلك إلى 

حقوق عمالنا داخـــل أراضي عام 48 المحتجزة لدى 
إســـرائيل منذ عام 1970، وتقرير مدير عام منظمة 
العمـــل الدولية ومـــا يرد فيه مـــن انتهاكات بحق 
عمالنا الفلســـطينيين، مطالبـــا بتنفيذ التوصيات 
وإدراج التقريـــر على جدول أعمـــال مؤتمر منظمة 
العمل الدولية، والتعاون اإلنمائي مع منظمة العمل 

الدولية.
كما بحث أبو جيش، في لقـــاء آخر، مع المدير العام 
لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، عددا من القضايا 
ومنها، تقرير المدير العام الســـنوي بشـــأن عمال 
فلســـطين، واالنتهاكات اإلســـرائيلية بحق عمال 
وشعب فلســـطين، ومتابعة تحصيل حقوق عمالنا 
المتراكمة لدى إســـرائيل، وتنظيم المؤتمر الدولي 

لدعم التشغيل في فلسطين، حيث اتفق الطرفان 
على العمل على إدراج التقرير الســـنوي على جدول 
أعمال مؤتمـــر العمل الدولي، لتنفيـــذ التوصيات 

الواردة فيه.
بدوره، رحب رايدر بفكرة عقد مؤتمر للمانحين، مبديًا 
اســـتعداده لهذه الغاية، وطرح عقـــد اجتماٍع ثاٍن 
موسع لسفراء الدول المانحة في جنيف قبل اجتماع 

مجلس اإلدارة القادم في شهر آذار المقبل.
كما عقد أبـــو جيش اجتماعيـــن مثمرين مع فريق 
العمـــال وفريق أصحاب العمل لـــدى مجلس إدارة 
المنظمـــة، إلدراج تقرير المدير العـــام على جدول 
أعمـــال مؤتمـــر العمـــل الدولي، وتفهـــم الطرفان 

المطلب الفلسطيني، ووعدا بدعمه.

وزير العمل يطالب بتحصيل حقوق العمال الفقسطينيين المتراكمة لدى »إسرائيل«

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير األشـــغال العامة واإلسكان، د. محمد زيارة، يوم أمس، عن تحويل مبلغ إضافي 
لمشـــاريع البنية التحتية في قطاع غزة ضمن المنحة الكويتيـــة، وذلك بقيمة إجمالية 

بلغت 3 مليون دوالر.
وأوضح زيارة، مسؤول الفريق الوطني إلعادة إعمار المحافظات الجنوبية في بيان صحفي، 
أن المنحة الكويتية  قيمتها 200 مليون دوالر إلعادة إعمار عدة قطاعات رئيسية في غزة، 
ومن ضمنها مشاريع البنية التحتية، والتي خصص لها مبلغ 35 مليون دوالر، حيث يبلغ 
عددها 53 مشروعًا في كافة محافظات القطاع، إلعادة إعمار طرق وبنية تحتية ومباٍن عامة.

ووجه زيارة شـــكره لدولة الكويت الشـــقيقة أميرًا وحكومة وشعبًا، والصندوق الكويتي 
للتنمية العربية االقتصادية على دعمهم ومساندتهم ألبناء الشعب الفلسطيني.

وزير األشغال: تحويل ثالثة ماليين دوالر 
لمشاريع البنية التحتية بقطاع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
شـــرعت إدارة األمـــم المتحدة في البحث عـــن بدائل لطريقة 
عمل األونروا ، وذلك بســـبب حاالت الفساد التي كشف عنها 
والضغط الشـــديد الذي تمارســـه الواليـــات المتحدة الجراء 

اصالحات في الوكالة الدولية.
 وكشفت صحيفة »إسرائيل اليوم« أن مكتب أمين عام األمم 
المتحدة أنطونيو غوتيرس طلب من المنظمات غير الحكومية 
تقديم مقترحات نموذجية بديلة إلدارة عمل المنظمة الدولية.

 مـــن بين الجهـــات التي تم التوجـــه اليها »مركز دراســـات 
السياسة في الشـــرق األوســـط - وهي منظمة غير حكومية 
تعتبـــر رائدة في انتقـــاد عمل األونروا، بقيادة الناشـــط في 
مجال حقوق اإلنسان والصحافي والباحث ديفيد بدين، وكان 
من أوائل من كشـــف النقاب عن أوجه القصور الرئيسية في 

أنشطة األونروا .
 ووفقا لتقرير الصحيفة فقد بدأت المحادثات خالل اجتماعات 
قصيرة لألمين العام لألمم المتحدة نفسه مع بدين وشريكه، 
الحاخام أبراهام كوبر- الرئيس المشـــارك لمعهد شـــمعون 
فزنتال في لوس أنجلوس، ويعتبـــر كوبر من االصوات البارزة 
في الكفاح ضد معاداة الســـامية، وكان نشًطا أيًضا في ملف 

االونـــروا.  وقال بدين لصحيفة إســـرائيل اليوم: »لســـت ضد 
األونروا وال ضد الفلسطينيين، لقد توصلت إلى هذه المسألة 
ألنني في تدريبي كأخصائي اجتماعي أردت المســـاعدة في 
إعادة تأهيل الالجئين، ولكن بمجرد أن اكتشـــفت أن األونروا 
تبنت قيم منظمة التحرير الفلســـطينية – التي تسعى إلى 
تدمير دولة إسرائيل، وليس قيم األمم المتحدة، التي تسعى 
جاهدة إلى حل النزاعات والســـالم – أدركت أنه ال يمكن إعادة 
تأهيل الالجئين بشكل احترافي، لذلك فان تمديد فترة عمل 
األونروا، المتوقعة قريبًا، يجب ان يشترط بالشفافية والتغيير 

األساسي لمناهج التعليم.«
 وقالت الصحيفة »ان الفلســـطينيين هـــم الوحيدون الذين 
ينقلـــون وضع الالجئين إلى أحفادهم، بينما في حاالت أخرى، 
ينتهي وضع الالجئين بعد جيل أو جيلين ، ونتيجة إلرث وضع 
الالجئ لمئات اآلالف من العرب الذين فروا من فلسطين خالل 
النكبة ، تقول األونروا اليوم إنها تتعامل مع حوالي 5 ماليين 

الجئ فلسطيني – وهي ظاهرة ال مثيل لها في العالم«.
 وقدمـــت األمم المتحـــدة طلبات للحصول علـــى نماذج أكثر 
تفصياًل وخلصت األطراف إلى أن البدائل سيتم تقديمها في 

اجتماع خامس خالل أسبوع ونصف تقريًبا.

رام الله/ االستقالل:
أكد وزير االقتصاد الوطني خالد العســـيلي، يوم أمس، أن حصة 
المنتج الوطني في الســـوق الفلسطيني بلغت 17%، موضحا أن 
الحكومة تعمل اآلن على رفع هذه النســـبة من خالل دعم المنتج 
الوطني ، لخلـــق تنمية اقتصادية وتوفير عشـــرات أالف فرص 

العمل .
وأشـــار العســـيلي في تصريح له، إلى انخفـــاض االعتماد على 

المنتجـــات اإلســـرائيلية في الســـوق الفلســـطيني، خاصة في 
قطاعات األلبـــان واألدوية والصناعة والزراعـــة، الفتا إلى أن عدد 
المنشآت الصناعية والزراعية بلغ 19 ألف وتشغل ستة وتسعين 
ألف فرصة عمل. وشـــدد وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي، 
على ضـــرورة االســـتمرار بالمطالبة بإقامة ميناء بري لتســـهيل 
عمليتي االســـتيراد والتصدير ، مشـــيرا إلـــى أن ذلك من حقنا 

كسلطة وطنية قائمة ودولة مراقب في األمم المتحدة .

األمم المتحدة تشرع في 
البحث عن بدائل لعمل األونروا

وزير االقتصاد: حصة المنتج الوطني 
في السوق الفقسطيني بقغت 17 %

غزة/ االستقالل:
تمكن صياد فلسطيني من قطاع غزة، مجددًا من اصطياد سمكة 
تونا ضخمة في عرض بحر غزة، يوم أمس، بعد رحلة ليلية للصيد 
بـ 12 ميل بحري المسموح بها إسرائيليًا. وقال منسق اتحاد لجان 
العمل الزراعي، زكريا بكر، إنه وبنفس القارب تمكن نفس الصياد 
من اصطياد سمكة التونا العنيدة ووزنها 150 كيلو، مضيفًا: »تم 

بيعها بمبلغ 2200 شيكل ألحد تجار حسبة السمك بمدينة غزة«.
وفي وقت سابق تمكن الصياد من اصطياد سمكتي »تونا« األولى 
تزن 160 كيلو جرامًا، والثانية تزن 80 كيلو جرامًا، وذلك ببحر غزة.

وقال نقيـــب الصيادين، نزار عياش: إن صيادين فلســـطينيين 
اصطادوا السمكتين، وذلك في المياه العميقة داخل حدود الـ 12 

ميل التي تسمح إسرائيل بالصيد فيها.

اصطياد سمكة »التونا العنيدة« بوزن 
150 كيقو وبيعها ب� 2200 ش����يكل
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أعلن أنا المواطن/ فرج محمد فرج عسلية....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901337311

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عاطف يوسف محمود عزام....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803826338

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وائل عبد الله محمد عبيد  ....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926774977

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ابتسام موسى محمد الفيري....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   971390356

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطنـــة/ هنـــاء كامـــل عبـــد الكريـــم ابو 
هويشل....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية   التي 
تحمل 909091589 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد عبد العزيز محمد عايش....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407035369

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسين كرم حسين صيدم....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
803481639  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نور الدين محمد فرج عبد الباري....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401215488

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رامي محمود شعبان عوض....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
8004444161  فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن ابراهيم نافذ الفي الفي....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
804630051 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نهلة مروان خميس ابو طه....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802519645

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طلعت اشرف نظمي ابو حجاج....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403803075

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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أعلن أنا المواطن/رامي ابراهيم منسي صبيح...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   ٩٠٥٣٩٠٧٦١

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد ابراهيم حسن لبد...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   ٩٠١٦٨٠٢٦٤

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/هيا عبد الله محمود ابو سالم...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407864057

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بغداد/ االستقالل:
اســــتجابة لدعوات اإلضــــراب العام التي 
أطلقها ناشــــطون على مواقــــع التواصل 
االجتماعي، قطع متظاهرون عراقيون، يوم 
أمس، طرقا رئيســــة في بغــــداد وعدد من 
مدن جنوبي البالد، وسط تعثر واضح في 
الدوام الرسمي لجامعات وكليات ومدارس 
عــــدة اســــتجابة لدعوات اإلضراب الــــذي 

أيدته نقابة المعلمين العراقية. 
مرحلة  العراقية في  وتدخل التظاهــــرات 
خــــالل دعوات  مــــن  تصعيــــد جديــــدة، 
أطلق  الذي  المدنــــي  والعصيان  اإلضراب 
عليه ناشــــطون في بغداد والبصرة عنوان 

»لن يحكمنا طائفي بعد اليوم«. 
وقال ناشطون وشهود عيان جنوبي البالد، 
الرئيســــة  إن متظاهريــــن قطعوا الطرق 
المؤدية إلى الحقول النفطية في منطقة 
تنفيذا  إليها،  الوصول  ومنعوا  المشــــرح، 
لإلضراب العــــام، كما قطــــع المتظاهرون 
منفذ الشــــيب البري الحــــدودي المرتبط 
مع إيران، جنوبــــي البالد.  وأعلن بمحافظة 
ذي قار عــــن اإلضراب عبر مكبرات الصوت 
في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، مركز 

محافظة ذي قار.
واســــتجابة للدعــــوة لإلضــــراب، توافدت 
أعــــداد كبيــــرة على مياديــــن التظاهــــر، 
وســــط حضور الفت لشيوخ وزعماء قبائل 
بالمحافظــــة، وهتافات تؤكــــد على وحدة 
الشــــعب العراقــــي، وقطــــع المتظاهرون 

جسور مدينة الناصرية الرئيسة أيضا. 
وفــــي البصرة، التي شــــهدت أمس االول 
يوما داميا، تجددت التظاهرات فيها أمام 

مينــــاء أم قصر، كما منع المتظاهرون مرور 
مركبات موظفي شركات الحديد والصلب 
الغازية،  الكهربــــاء  ومحطــــة  واألســــمدة 
وقطعــــت الطــــرق المؤدية إلى الشــــركة، 
كما قطــــع المتظاهرون مــــن أهالي الحي 
العسكري في بلدة أبي الخصيب الطريق 
العام في البلدة. وفــــي الديوانية، انطلق 
المئات من طلبــــة المدارس في تظاهرات 
احتجاجيــــة، في وقــــت لم يباشــــروا فيه 

الدوام الرســــمي. كما تجددت التظاهرات 
الطالبيــــة في مدينــــة الســــماوة عاصمة 
محافظة المثنى، وســــط إجــــراءات أمنية 
مشــــددة، حيــــث يحيــــط عناصــــر األمن 
بغداد  شــــهدت  وبدورها  بالمتظاهرين.  
قطعا لطرق رئيســــة فــــي مناطق مدينة 
الصدر وحي البنــــوك القريب منها، وحي 
أور والزعفرانية، فضــــال عن غلق عدد غير 

قليل من المدارس أبوابها.

العواق: تجدد التظاهوات في بغداد 
والجنوب وتصاعد دعوات اإلضواب العام

إدنبرة / االستقالل:
قالت رئيســـة وزراء أسكتلندا نيكوال ستورجن إن استقالل بالدها عن المملكة المتحدة 
»في متناول اليد«، وهي تأمل في تنظيم اســـتفتاء جديد العام المقبل يحقق هدفها 

رغم المعارضة التي تبديها لندن لذلك.
وأضافت ســـتورجن في كلمة ألقتها في مدينة غالسكو أمام حشد من األسكتلنديين 
المؤيدين لالنفصال، أن االنتخابات البرلمانية المبكرة المقرر تنظيمها في بريطانيا في 
12 ديســـمبر/كانون األول المقبل هي األهم بالنسبة ألســـكتلندا، معتبرة أن مستقبل 
األخيـــرة على المحـــك. ودعت زعيمة الحـــزب القومي األســـكتلندي الناخبين للتعبئة 
والتصويـــت لحزبهـــا في االنتخابات المقبلـــة، على أمل أن يتمكن مـــن حمل الحكومة 

البريطانية على تنظيم استفتاء جديد على االستقالل.
وفـــي االســـتفتاء الذي جرى في أســـكتلندا قبل عـــام 2014 في عهد رئيـــس الوزراء 
البريطاني األسبق ديفد كاميرون، رفض نحو %55 من الناخبين االنفصال عن المملكة 

المتحدة، وحينها وعد كاميرون بمنح أسكتلندا المزيد من السلطات.
وتعارض الحكومة في لندن تنظيم اســـتفتاء ثان في أسكتلندا قريبا، وتعتبر أن مثل 

هذا االستحقاق ينظم مرة واحدة فقط لكل جيل.
أما الزعيمة القومية في أســـكتلندا فترى أن عملية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
(بريكســـت) غّيـــرت الوضع فـــي المملكة المتحـــدة، مقارنة بما كان عليـــه حين أجرت 
أسكتلندا االستفتاء األول على االنفصال. وفي وقت سابق، قالت رئيسة وزراء أسكتلندا 
إنها ســـتطلب من الحكومـــة البريطانية قبيـــل االنتخابات المقبلـــة صالحيات تمكن 
البرلمان األســـكتلندي من الدعوة الستفتاء جديد على االستقالل. وتأمل ستورجن في 
أن حـــزب العمال البريطاني المعارض إن فاز في االنتخابات المقبلة، فإن زعيمه جيرمي 
كوربن ســـيدعم خطتها لتنظيم استفتاء ثان في أســـكتلندا. لكن كوربن خيب أملها 

حين قال إن إجراء استفتاء جديد في أسكتلندا ليس ضروريا وال مرغوبا فيه.

تونس / االستقالل:
أكدت ندوة فكرية عقدت بمقر مركز مسارات 
للدراسات الفلسفية واالنسانيات في تونس 
أن صفقة القرن ما هـــي إال إعادة إنتاج لوعد 
بلفـــور المشـــؤوم بهـــدف تصفيـــة قضية 

الشعب الفلسطيني.
وشـــدد المتحدثون في النـــدوة التي حملت 
عنـــوان: (اللجـــوء الفلســـطيني بيـــن وعـــد 

بلفـــور وصفقة القـــرن) وحضرهـــا مجموعة 
والمختصين من  والباحثيـــن  األســـاتذة  من 
فلســـطين وتونـــس ومالـــي، علـــى أن الحق 
الفلســـطيني العادل الـــذي كفلته القوانين 
والتشـــريعات الدولية حق ثابت واساسي وال 

يسقط بالتقادم.
وأكـــد رئيس مركز دراســـات فـــوزي العلوي 
االلتزام بالقضية الفلسطينية، وأن كل اشارة 

خاطئة ال تؤشر لفلسطين وال تتجه نحوها وال 
يصلى لها خاطئة، مشـــددًا على أن فلسطين 

هي االنتماء، والوجهة، والمركز.
مـــن جانبه، أكد رئيس وحدة دراســـات أرض 
فلســـطين فـــي المركـــز عابـــد الزريعي في 
مداخلتـــه بعنـــوان »جغراسياســـة اللجـــوء 
الفلسطيني في ظل االستعمار االستيطاني«، 
ضرورة التعمق أكثر في وعد بلفور سواء كان 

شـــرعيًا أو ال، حيث طبقت نتائجه على األرض 
وأن إســـقاط مفاعيل هذا الوعد هي ما يجب 

األخذ به على األرض.
وأشار إلى الهجمة الشرسة التي تعرض لها 

الالجئون الفلسطينيون في دول مختلفة.
وقـــارب األســـتاذ موديبو دانيـــون من مالي، 
بين عمليـــة تهجير األفارقة من بلدانهم إلى 
أمريـــكا ومن ثم الســـماح لهـــم بالعودة إلى 

أوطانهم فـــي ليبيريا، ورفض عودة الالجئين 
الفلسطينيين إلى وطنهم .

وفي ســـياق متصل، أقامت جمعية دراسات 
ارض فلسطين معرًضا بعنوان معرض ذاكرة 
أرض فلسطين بمناســـبة وعد بلفور، تضمن 
صوًرا وثائقية وكاريكاتورية جسدت الذكرى 
أباطيل  بالوطن، ونفي  المشؤومة والتشـــبث 

االستعمار والفكر الصهيوني.

ندوة بتونس تؤكد أن »صفقة القون« هي إعادة إنتاج لـ »وعد بلفور«

رئيسة وزراء أسكتلندا: استقاللنا 
عن بويطانيا في متناول اليد
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غزة/ االستقالل: 
حقق فريق الهالل فوزًا كبيرًا وثمينًا على حســـاب 
خدمات الشـــاطئ، فيما فرض التعـــادل االيجابي 
على لقاء شباب جباليا وشـــباب خان يونس، وذلك 
ضمن منافسات األســـبوع العاشر من دوري الدرجة 

الممتازة.
بأربعـــة أهداف لهـــدف  ضرب هالل غزة شـــباك 
خدمات الشـــاطئ في اللقاء الذي أقيم بينهما على 
اســـتاد خانيونس جنوب القطاع ، تنفيذا للعقوبة 

الموقعة على خدمات الشاطئ.
رغم نهاية الشوط األول سلبيًا في األداء والنتيجة، 
إال أن الشوط الثاني شهد 5 أهداف و ضياع ركلتي 

جزاء في شوط مثير و غير متوقع.
و بعد مرور 20 دقيقة من الشوط الثاني سلبيا افتتح 
حازم شكشك رباعية الهالل بالدقيقة 69 ، و سريعا 
يعزز زميله أحمد لبد النتيجـــة بهدف ثاٍن للهالل 
بالدقيقة 69 وســـط غيـــاب تام للبحريـــة و تخبط 

دفاعي غير مبرر.
و يعود لبد بالدقيقة 77ويسجل الثاني له و الثالث 
للهـــالل ، ليرد أنـــس أبو ســـتيتة بهدف تقليص 

الفارق للبحرية بالدقيقة 80.

و يضغط الشـــاطئ بغية تسجيل هدف ثاٍن ، لكن 
حازم شكشك يقتل أحالم البحرية و يسجل الثاني 

له و الرابع للهالل بالدقيقة 86من ركلة جزاء.
و فـــي الدقائق األخيرة أهـــدر كل فريق ركلة جزاء، 
حيث أهدر للشاطئ نور عامر بالدقيقة88، وللهالل 

أحمد سالمة بالدقيقة90.
لينتهي اللقاء بفوز كبير للغزالن على البحرية بأربعة 

أهداف لهدف.
و بهذا الفـــوز الثمين للهالل رفـــع رصيده إلى 13 
نقطة و قفز للمركز الثامن، بينما ظل الشـــاطئ عند 

19 نقطة بمركزه الثاني.
و على ملعب فلســـطين بغزة، خطف فريق شـــباب 
جباليـــا نقطة قاتلة مـــن أمام ضيفه شـــباب خان 

يونس، بالتعادل معه بهدفين لمثلهما.
و بهذا التعادل رفع "الثـــوار" رصيده إلى 13 نقطة 
بمركزه السابع وبفارق األهداف عن الثامن، بينما رفع 

"النشامى" رصيده إلى 14 نقطة وظل سادسًا.
وتقدم "النشامى" جاء بالدقيقة 15 عن طريق محمد 
بركات ، و بهذا الهدف ينتهي الشوط األول بتقدم 

"النشامى" مع أفضلية نسبية للثوار.
و بالشوط الثاني دخل "الثوار" بقوة لتعديل النتيجة 

، و نجح بذلك محمد أبو ريالة بالدقيقة 49.
لكن فرحة الثـــوار لم تدم ســـوى دقيقتين عندما 

سجل إسماعيل جبر الهدف الثاني للنشامى.
و عاد "الثوار" و ضغـــط بكل قوة و أضاع عدة فرص، 
فيما اعتمد "النشامى" على هجمات مرتدة سريعة 

كادت إحداها تأتي بالهدف الثالث.
وظن الجميع أن "النشـــامى" نجح في خطف الثالث 
نقاط، لكـــن عبد الله عكاشـــة خطـــف هدفًا قاتال 
بالدقيقة 95 لتنتهي المبـــاراة بالتعادل االيجابي 

هدفين مقابل هدفين. 

الهالل يغرق »البحرية« و »الثوار« يخطفون نقطة ثمينة من أنياب »النشامى« 

غزة / االستقالل: 
خطف فريق بيت حانون األهلي صدارة الدوري 
بفـــوزه على المتصدر خدمات النصيرات، فيما 
فرض التعادل اإليجابي على لقاء نماء والجالء 
، ضمن منافسات األســـبوع العاشر من دوري 

الدرجة األولى الغزي.
وعاد فريق بيت حانون األهلي لبلدته بصدارة 
الدوري ، بفوزه الصعب و المثير على المتصدر 
الســـابق خدمات النصيرات بهدفين لهدف، 
في اللقـــاء الذي أقيم علـــى ملعب النصيرات 
البلدي وسط القطاع وســـط أجواء جماهيرية 

كبيرة.

و بهذا الفـــوز  رفع الحوانين رصيدهم إلى 20 
نقطة، فيما تراجـــع خدمات النصيرات للمركز 

الثاني برصيد 18 نقطة.
و افتتـــح بيت حانون التســـجيل ســـريعا عن 
طريق محمد الحداد بعد خطـــأ دفاعي كارثي 
بالدقيقـــة8 ، ليـــرد النصيـــرات بقـــوة بعدة 
هجمات نجح من خاللها محمد صقر التعديل 

بالدقيقة35.
و فـــي الشـــوط الثاني دخل النصيـــرات بقوة 
لتســـجيل هدف ثاٍن ، لكن مدافع النصيرات 
أحمد يونس أهدى الحداد كرة ثانية ســـجلها 

داخل المرمى بالدقيقة61.

وشـــهد اللقاء طـــرد العب بيـــت حانون ناجي 
الكفارنة بالبطاقة الحمراء المباشرة بالدقيقة82 
، و حـــاول النصيـــرات إدراك التعـــادل إال أن 
دفاعـــات و حارس الحوانين نجحوا في الحفاظ 

على الفوز و اعتالئه  القمة.
وعلى ملعـــب بيت حانـــون، فـــرض التعادل 
المخيب على لقاء فريق نماء والجالء، ليرفع نماء 
رصيده إلى 9 نقاط وظل بمركزه الحادي عشـــر 
وقبل األخير، بينما رفـــع الجالء رصيده إلى 16 

نقطة وتقدم للمركز الثالث.
وسجل للجالء أحمد أبو الريش بالدقيقة 47، و 
عدل النتيجة لنماء فادي عساف بالدقيقة 58.

الحوانين يخطفون صدارة األولى 
وتعادل مخيب بين الجالء ونماء

االستقالل/ وكاالت: 
كشـــف فاديم فاســـيليف، نائب رئيس نادي موناكو السابق، 
كواليس انتقال كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان 

قبل عامين، ورفض الالعب الشاب الرتداء قميص ريال مدريد.
وقال فاســـيليف خـــالل اســـتضافته بالبرنامـــج التليفزيوني 
»تيليفـــوت«: »مبابـــي ما زال كما هـــو لم يتغيـــر، فهو ينضج، 
واكتسب القوة والسمعة، وعندما ال يشارك في المباريات ينتابه 

عدم االرتياح وربما يمرض«.
وعـــن صفقة بيعه في صيف 2017، أضاف »لقد قال لي كيليان 
إن انتقاله إلى ريال مدريد خطوة سابقة ألوانها، ألنه باريسي ولم 
يلعب سوى عام واحد في فرنسا، وال يريد أن يرحل قبل أن يصبح 

العًبا عظيًما في بالده، أما ريال مدريد عليه االنتظار«.
وواصل فاســـيليف »لقد قلت لمبابي إن الجميع سيطرق أبوابك، 
وجماهير الريال ستصفق لك في مدرجات برنابيو، عندما تنضم 

للفريق اإلسباني«.
وكلفت صفقة كيليان مبابي خزينة النادي الباريســـي ما يقرب 

من 180 مليون يورو.

قرار مبابي 
يؤجل انتقاله 
إلى ريال مدريد

االستقالل/ وكاالت: 
أقر رونالـــد كومان المدير الفنـــي للمنتخب الهولندي 
بوجود بند فـــي عقده يتيح له الرحيـــل لتولي تدريب 
برشلونة مقابل شـــروط محددة، وأكد أنه لن يطبق قبل 

الصيف المقبل.
وقال كومان إن هذا البند »يتعلق فقط ببرشـــلونة، ولن 
يكـــون إال بعد نهائيات بطولـــة كأس أمم أوروبا 2020. 
لن أرحل اآلن وذلك أمر مؤكد بنسبة 100%«، وذلك في 

مقابلة مع قناة »فوكس سبورتس« الهولندية.
ويمتـــد عقد المدرب مع منتخـــب هولندا حتى 2022 ، 
إال أن االتحاد الهولندي لكرة القدم ســـيبحث بعد كأس 
أمم أوروبا مـــا إذا كان يريد مواصلة االعتماد عليه، وفقا 

لكومان.
وأكد كومان أن األمر يتعلق بالبرسا فقط، قائال »بوسعي 
أن أؤكـــد أننـــي لن أتـــرك منصبي كمـــدرب للمنتخب 

الهولندي من أجل أي ناد آخر«.
واضطر المدرب لتأكيد وجود هذا البند في عقده لصالح 
برشلونة، بعدما كشـــف رئيس االتحاد الهولندي لكرة 

القدم، نيكو يان هوجما قبل أسبوعين عن هذا البند.
واعتبر كومان كشف هوجما عن هذه البند »أمرا مؤسفا«، 
ولكنه أكد أنه تحدث معه حول هذا األمر ولم يعد غاضبا.

كومــان: لــن أرحــل لتدريــب
 برشلونــة قبــل يــورو 2020
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في بلدة حزما شـــرق القدس المحتلة. وقال رئيس بلدية 
بلدة حزما مســـلم أبو حلو، إن ســـلطات االحتالل ســـلمت 
االرتبـــاط المدني إخطـــارًا يقضي باالســـتيالء على نحو 
500 دونم من األراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة "آدم" 
المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وهي ضمن أحواض 

البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام.
يشار إلى أن بلدة حزما يحيطها أربع مستوطنات، وتعتبر 
الشـــريان الرئيســـي الرابط بين شـــمال الضفة الغربية 

وجنوبها، وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس.
وأضاف أبو حلو أن قرار االحتالل باالستيالء على األراضي 

هو فقط من أجل التمدد االستيطاني.
كما اســـتولت سلطات االحتالل االســـرائيلي، على 124 
دونما من اراضي قريتي مجدل بني فاضل ودوما جنوب 

نابلس.
وقال مســـؤول ملف االستيطان شـــمال الضفة، غسان 
دغلس، إن قوات االحتالل سلمت اهالي قرية مجدل بني 
فاضل، قرارا يقضي باالستيالء على 124دونما من حوض 

رقم 4، وحوض رقم 3 من اراضي قرية دوما.
وتضمن قرار االستيالء، بحســـب دغلس، تعديل حدود 

حسب خريطة تتحدث عنها سلطات االحتالل.
وفي طوباس أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس 
عن أعمال مصادرة جديدة ألغراض التوسع االستيطاني 

شرقي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال مســـؤول ملف األغـــوار بمحافظة طوبـــاس معتز 
بشـــارات فـــي تصريـــح صحفـــي إن قـــوات االحتالل 

قررت االســـتيالء علـــى (36) دونما مـــن أراضي طوباس 
بهدف توسعة الوحدات االســـتيطانية في مستوطنة 

"مسكيوت" المقامة على أراضي المدينة.
وتشهد مســـتوطنة "مســـكيوت" المقامة على امتداد 
منطقـــة واد المالـــح التابعة لألغـــوار الشـــمالية تزايًدا 
ملحوًظا في الوحدات االستيطانية الجاهزة التي تضاف 

إليها.
كما أن هذه المســـتوطنة تتوسع بشـــكل مستمر على 
حســـاب التجمعات البدوية المجاورة والســـيما التجمع 
البدوي في" عين الحلوة" وخربة "أم الجمال" التي يعيش 

فيها عدد كبير من البدو الباحثين عن الماء والمراعي.
وفي الســـياق ذاته شرعت جرافات االحتالل اإلسرائيلي 
يوم أمس، بعمليات تجريف واســـعة فـــي أراضي بلدة 
بيت أمر شمالي محافظة الخليل جنوبي الّضفة الغربية 

المحتلة؛ لتوسعة شارع استيطاني.
 قّوات كبيرة من 

ّ
وأفاد الّناشط اإلعالمي محمد عوض بأن

جيش االحتالل توفر الحماية لمعّدات وآليات، شـــرعت 
بعمليـــات تجريف ألراضي المواطنين في البلدة، لصالح 

توسيع الشارع االلتفافي القريب.
وتعود ملكيـــة األراضي الجـــاري العمل بهـــا لعائلتي 
صافي وصليبي، وتقدر مساحتها بنحو 90 دونًما مزروعة 
بأشجار اللوزيات والكرمة، وفق مصادر من بلدة بيت أمر.

وأكد خبير الخرائط واالستيطان عبد الهادي حنتش، بأن 
الشارع االســـتيطاني المشار إليه يمتد عدة كيلومترات 
ا من مفترق  على حســـاب األراضي الزراعية الخصبة، بدًء

"عتصيون" شـــمالي الخليل، مـــروًرا ببيت البركة المقابل 
لمخيم العروب. وأشـــار حنتش، إلى أن الشـــارع يمر عبر 
المحميـــة الطبيعية "جبل القـــرن" الواقعة بين بيت أمر 
والعروب، مروًرا بمســـتوطنة "كرمي تسور" المقامة على 
أراٍض فلسطينية، وصواًل لمفترق "النبي يونس" المدخل 

الشمالي الشرقي لبلدة حلحول.
وبّين أن الشـــارع يســـتولي علـــى نحـــو 400 دونم من 
أراضي الفلســـطينيين مـــن بلدتي حلحـــول وبيت أمر 
شمالي الخليل. وكانت سلطات االحتالل قد سلمت، يوم 
الخميس الماضي، بلديـــة يعبد بمحافظة جنين، إخطارا 
باالســـتيالء على 409 دونمات من أراضي بلدات: يعبد، 
وبرطعة، وطورة، وقفين، والعرقة، وزبدة، ونزلة زيد، وظهر 
العبـــد في جنين، تمهيـــدا لبناء جدار الضم والتوســـع 

العنصري عليها. 
وصعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا سياستها 
الرامية إلى االستيالء على مساحات شاسعة من أراضي 

المواطنين، في الضفة الغربية، والقدس المحتلة.
وفي ســـياق منفصل ، اقتحم عشـــرات المســـتوطنين 
والطلبة اليهود أمس األحد، ســـاحات المسجد األقصى 

المبارك، بمدينة القدس المحتلة.
 55 مستوطنا و7 طالب يهود 

ّ
وأفادت مصادر محلية، أن

اقتحموا ساحات المسجد األقصى وتجولوا فيها، بحماية 
شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

 قوات االحتالل أغلقت باب المغاربة بعد 
ّ

وأشارت، إلى أن
اقتحام المستوطنين.

دولة فل�سطني
لدى حمكمة بداية دير البلح املوقرة
 يف الق�سية رقم 2018/138
 يف الطلب رقم 2019/401

المســـتدعي / محســـن خميس اســـحاق الغزالي – غزة – وكيله السيد 
/ ممـــدوح خميـــس اســـحاق الغزالي بموجـــب وكالة عامـــة تحمل رقم 
(2016/10916) عدل غزة – غزة – تل الهوا – هوية رقم (913015186)

وكيله المحامي / فهد ابو مغيصيب 
المستدعى ضده / -1 ماهر صالح محمد الغزالي – غزة – الرمال ( مجهول محل 

االقامة )  -2 نبيل محمد حسن عواد – غزة – النصر ( مجهول محل االقامة ) 
نوع الدعوي / تنفيذ عيني      قيمة الدعوى / ( 30000د.أ) ثالثون الف دينار اردني .

 مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل 
  في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 2018/138م

حكمت المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق على بيع والمحرر بتاريخ 1998/11/24  بين االطراف 
/ ماهر صالح محمد الغزالي بصفته بائع ومحســـن وخميس اســـحاق الغزالي ونبيل محمد 
حسن عواد بصفتهما (مشتري) وكذلك عقد االتفاق على البيع المحرر بتاريخ 2011/5/23 
بين االطراف نبيل محمد حســـن عواد بصفته (بائع) ومحســـن خميس اســـحاق الغزالي 
بصفته (مشـــتري) تنفيذا عينيا وذلك بشـــطب ما مســـاحته 518م2 خمسمائة وثمانية 
عشـــرة مترا من ارض القســـيمة رقم (8) من القطعة رقم (2318) مـــن اراضي النصيرات 
ابو مدين والمســـماة الشـــوباني عن اســـم المدعى عليه االول / ماهر صالح محمد الغزالي 
وتسجيله باسم المدعى / محسن خميس اسحاق الغزالي واشعار دائرة تسجيل االراضي 

بغزة بذلك حسب االصول . صدر في : 2019/1/17م حرر بتاريخ 2019/11/3م

 رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح
امين فهمي ابو م�سطفي

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فايز عبد حسين الكحلوت....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
914429535  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ روحيه رجب محمود خليل....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   915820773

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطن/ مصطفى محمد عبد الله معروف....... 
/. عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400683397

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بيت لحم/ االستقالل: 
أصيبت الفتـــاة دنيا محمد عواد (32 
عاما) مـــن قرية واد رحال جنوب بيت 
لحم، بجروح، مساء أمس  األحد، جراء 

دهسها من قبل مستوطن.
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنا 
دهـــس الفتاة عـــواد أثناء ســـيرها 
بالقرب  الطريق  برفقة شقيقها على 
من مستوطنة »أفرات« المقامة عنوة 

على أراضي المواطنين جنوبا، وفر من 
المكان، مشـــيرة إلى أن الفتاة نقلت 
إلى مستشـــفى بيت جاال الحكومي، 

ووصفت حالتها بالمستقرة .
وأكـــدت مصـــادر محلية فـــي قرية 
واد رحـــال، أن هـــذه ليســـت المـــرة 
األولـــى التي يســـتهدف فيها هذا 
المنطقة  في  المواطنين  المستوطن 

بالدهس.

رام الله/ االستقالل: 
اســـتلم البريد الفلســـطيني أمس األحـــد نحو 8 آالف 
مـــادة بريدية، كانـــت محتجزة لدى ســـلطات االحتالل 

الصهيوني.
وأوضـــح القائـــم بأعمـــال نائـــب مديـــر عـــام البريد 
الفلســـطيني رمضان الغزاوي، أن »المواد البريدية التي 
تم تسلمها، تشـــمل 1500 كيس بريدي، يصل وزنها 
إلى نحو 5 أطنان، وتحتوي علـــى طرود وهدايا وبضائع 
تجارية إلكترونية«، ُمشـــيًرا إلـــى أن »هذه المواد كانت 

محتجزة لدى سلطات االحتالل منذ 40 يوًما، وهناك نحو 
400 كيـــس بريدي أخرى، موجـــود في األردن وترفض 
»إسرائيل« إدخالها عبر معبر الكرامة منذ أكثر من عام«.
ويواجه عمل البريد الفلســـطيني العديد من المعيقات 
التي يفرضها االحتالل، والمتمثلـــة بالتأخير المتعمد 
في فحـــص البريـــد الصادر، وحجـــز الطـــرود البريدية 
لفتـــرات طويلة وفـــرض الجمارك العاليـــة عليها، عدا 
عن فتح اإلرساليات الفلســـطينية الواردة باسم البريد 

الفلسطيني وإرسالها ضمن البريد المكشوف.

إصابة فتاة جراء دهسها 
من قبل مستوطن في بيت لحم

استالم 8 آالف مادة بريدية
 كانت محتجزة لدى االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال »يوفال شتاينتس« وزير الطاقة اإلسرائيلي وعضو المجلس 
الوزاري المصغر (الكابنيت)، مســـاء أمس األحد، إن إسرائيل قد 
تشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ، ثم تتوجه بعدها 

إلى تسوية.
ونقلت إذاعة جيـــش االحتالل، عن الوزير  شـــتاينتس قوله:« 
يبدو أنه ســـيتعين علينا القيام بعملية عســـكرية واسعة في 
غـــزة وبعد ذلك فقط نتوجه لتســـوية، إذا لم يكن هناك خيار 
آخر فسنشـــرع أيًضا في حملة برية للقضاء على حكم حماس » 

بحسب تعبيره.
يذكـــر أن الكابينت عقد امـــس األحد اجتماعا اســـتمر نحو 4 
ســـاعات؛ لمناقشـــة الوضع األمني المتوتر في قطاع غزة ، دون 

الكشف عن تفاصيل عما دار داخل االجتماع.
وجاء اجتماع الكابينت بعد موجة مـــن التصعيد ليلة الجمعة، 
حيث شـــنت طائرات االحتالل اإلســـرائيلي سلسلة غارات على 
قطاع غزة أسفرت عن استشهاد فلسطيني واصابة اخرين؛ ردا 

على إطالق قذائف صاروخية على سديروت.

جنيف/ االستقالل: 
رصد المرصد األورومتوســـطي لحقوق اإلنسان، ارتفاًعا 
في عدد االنتهاكات اإلســـرائيلية في مدينة القدس، إذ 
بلغت 474 انتهاًكا في أكتوبـــر، مقارنة بـ 376 انتهاًكا 
فـــي ســـبتمبر.  وأوضح األورومتوســـطي – ومقـــّره في 
جنيف-في تقريره الشـــهري الذي يرصـــد االنتهاكات 
اإلسرائيلية في مدينة القدس ارتفاع وتيرة االنتهاكات 
التـــي تقترفها الســـلطات اإلســـرائيلية خـــالل أكتوبر 
الماضي، وســـط تســـارع محاولة فرض التقسم الزماني 

بالمسجد األقصى، ووقائع تهويد المدينة.
وتوزعت االنتهاكات على 17 نمط من انتهاكات حقوق 
اإلنسان، غالبيتها انتهاكات مركبة، وجاء في مقدمتها 
االعتقاالت بنسبة %31، يليها االقتحامات والمداهمات 
بنسبة نحو %22، والحواجز وحرية الحركة بنسبة 19%.

ووفق التقرير؛ بقي االعتداء على المســـجد األقصى في 
صدارة مشـــهد االعتداءات واالنتهاكات اإلســـرائيلية 
 سلطات االحتالل ماضية في 

ّ
خالل أكتوبر، وبدا واضًحا أن

خطتها لفرض التقســـيم الزماني والمكاني كأمر واقع، 

من خالل زيادة وتيرة االقتحامات اليومية.
ورصد التقريـــر، اقتحام 5744 مســـتوطًنا إســـرائيلًيا، 
للمسجد األقصى بواقع 23 يوًما من أصل 31 في الشهر.
وشـــهدت االقتحامات زيـــادة الفتة خالل أيـــام األعياد 
اليهودية، إذ وثق مشـــاركة3690 مستوطًنا في اقتحام 
المسجد األقصى خالل أسبوع عيد العرش الذي بدأ يوم 
األحد الموافق 2019/10/13 لغاية يوم االثنين الموافق 
2019/10/21، عبر باب المغاربة والذي تسيطر السلطات 

اإلسرائيلية على مفاتيحه منذ احتالل المدينة.
وفـــي مقابـــل تأميـــن اقتحامـــات المســـتوطنين لألقصى 
والصلوات على أبوابه، منعت القوات اإلسرائيلية المواطنين 
والمواطنات المبعدين عن المسجد األقصى من التجمع عند 
باب السلســـلة – أحد أبواب المسجد-وتكرر االعتداء عليهم. 
وخالل أكتوبر، بقـــي مصلى باب الرحمـــة عرضة العتداءات 
ممنهجة، إذ تعـــّرض لالقتحام 6 مرات علـــى األقل تخللها 
اقتحام أفراد الشـــرطة لمســـجد بأحذيتهم واالستيالء على 
أثـــاث وقواطع من داخله، فضال عـــن فرض قيود على وصول 

المصلين المسلمين إليه خاصة أيام األعياد اليهودية.

ورصـــد التقرير خالل هذا الشـــهر 17 حادثة إطالق نار 
واعتداء مباشـــر مـــن القوات في أحيـــاء مدينة القدس، 
أســـفرت عن إصابـــة 4 مواطنين أحدهـــم طفل بجروح، 
أصيب غالبيتهم برصاص حـــي وأعيرة معدنية مغلفة 

بالمطاط وكذلك قنابل غاز واعتداءات مباشرة.
 وُأصيـــب كذلـــك 17 مواطًنا منهم نســـاء وأطفال بعد 
تعرضهم للضرب من القوات اإلسرائيلية غالبيتهم على 
أبواب المســـجد األقصى. كما أصيب العشـــرات بحاالت 

اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
ووثق تنفيذ القوات اإلســـرائيلية 107 عمليات اقتحام 
لبلـــدات وأحياء القـــدس، تخللها اعتقـــال 151 مواطنا 

منهم 19 طفال، و11 امرأة.
ورصـــد التقرير 17 حالة هدم وتوزيـــع إخطارات لمنازل 
المواطنين وممتلكاتهم في المدينة، ترّتب عليها هدم 
9 منازل، منها 4 ُأجبر مالكوها على هدمها ذاتًيا لتجنب 
دفع غرامات باهظة الثمن، ومنشـــأة تجارية، و4 حظائر 
وبركـــس ومخزن، إلـــى جانب إخطـــار خيمتين وبركس 

بالهدم.

474 انتهاًكا إسرائيلًيا بأكتوبر فقط
»األورومتوسطي«: »إسرائيل« تستغل أعيادها لتهويد القدس

عضو بالكابنيت: قد نلجأ لشن 
عملية عسكرية واسعة بغزة

الحتالل ي�ستويل ..
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افتتاح معر�س نابل�س الأول للكتاب »نور بني ال�سطور«     ) وفا (

واشنطن/ االستقالل:
ألقت الشـــرطة فـــي والية ميتشـــيغان األمريكية 
القبـــض على امرأة بعـــد أن أقدمت على قضم أذن 
صديقتهـــا، وادعت أنهـــا مســـتذئبة والضحية 

مصاصة دماء.
وعندمـــا وصلت الشـــرطة، كان كل من المتهمة أليســـون 
تومسون ويفر (44 عامًا)، وصديقتها البالغة من العمر 48 
عامًا ولم يتم الكشف عن هويتها مغطاتين بالدماء، وإلى 
جانب قطع أذنها، كانت جســـم الضحية مليئًا بالخدوش 

والجروح وعالمات العض.

وقال المحقق شون هوبكنز »أخبرتني السيدة ويفر أنهما 
فعلتا األمـــر بالتراضي، وأن الضحيـــة مثلت دور مصاصة 
دماء، فيما تقمصت المتهمة دور المســـتذئبة. في حين 
أن الضحيـــة روت ضحية مختلفة، قائلة: إنها كانت نائمة 

لحظة االعتداء«.
ووفقًا للشرطة كانت ويفر تحت تأثير الكحول والمخدرات 

عند تنفيذ االعتداء.
ويقول المحقق جيسون دالبيك من مكتب مقاطعة أوكالند 
»هـــذه واحدة من الحاالت التي يمكن لضابط الشـــرطة أن 

يواجهها مرة واحدة في حياته«.

بكين/ االستقالل:
ســـدد مواطن صيني من مقاطعة تشجيانغ مبلغ مليون يوان دون أن يعلم عن 
وجبة عشاء بســـيطة بمشاركة ثالثة من أصدقائه في مطعم جديد افتتح في 

نفس المساء.
وتفيد Asia One، بأن المواطن من مدينة تشوجي، يرفض الكشف عن هويته، 
قـــرر تناول وجبة العشـــاء مع أصدقائه في مطعم جديد ســـيتم افتتاحه في 

المساء من نفس اليوم، وعليه تحمل التكاليف.
وقد بلغت قيمة وجبة العشاء ألربعة أشخاص مبلغ 85 يوان وفق الفاتورة التي 
قدمها نادل المطعم. فقرر الرجل تســـديد مبلغ 100 يوان باستخدام البطاقة 
اإللكترونية. ولكن عندما وضع الهاتف المحمول على الجهاز تم ســـحب أكثر 

من مليون يوان من حسابه.
اكتشـــف العاملون في المطعم هذا المبلـــغ الكبير في اليوم التالي فقط. 
يقول تشـــين روكســـوان، صاحب المطعم، »عندما تحققنا من مدفوعات 
الزبائن فوجئنا بهذا المبلغ الكبير«. لذلك أبلغنا شركة الدفع عن هذا الخطأ 
فورا. وأشـــار صاحب المطعم إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ ســـنوات 
عديدة، لذلك فإن سمعته أهم من المال، وال يمكن أن يحتفظ بهذا المبلغ 

لنفسه.
وقد أكد ممثل شـــركة الدفع هذا الخطأ وأعاد المبلغ إلى حســـاب الزبون، الذي 

لم يالحظ سحب هذا المبلغ الكبير من حسابه إال بعد أن أبلغوه رسميا بذلك.

وجبة عشاء بسيطة 
بمليون يوان

مدريد/ االستقالل:
يتفنن كثير من الســـائقين في معظم دول العالم 
تقريبا في محاوالت تفـــادي المخالفات والغرامات، 
لكنهم ال يتورعون عـــن ارتكابها أثناء القيادة، كما 
تبين كاميرات المراقبة المرورية على مدى السنوات 

القليلة الماضية.
فقــــد التقطــــت كاميــــرات المراقبــــة المروريــــة 
وتســــجيالت رصدها ســــائقون آخرون لسائقين 
وهــــم يقــــودون ســــيارتهم فيمــــا يتصفحون 
هواتفهم الذكية ويرســــلون الرســــائل النصية، 
وصــــورت البعــــض اآلخر وهم نيام في ســــيارات 
ذاتيــــة القيادة، بينمــــا صورت كاميــــرات الرادار 

سائقين وهم يلعبون بمكعب روبيك.
لكن في إســـبانيا، أصدرت الشـــرطة تحذيرا جديدا 
توعويا على حســـابها في موقع تويتر، وهذه المرة 
يســـتهدف ســـائقين يرتدون قمصانـــا قصيرة 
األكمام أو »تي شـــيرت« معينة، أطلقت عليه اســـم 
»القميص المناهض للبالغين« أو »القميص المضاد 

للغرامة«.
وهذا القميص قصير األكمام عبارة عن تي شـــيرت 
أبيض يحتوي على رســـم باللون األسود على شكل 
حزام أمان، يرتديه بعض السائقين الذين ال يرغبون 

أو ال يريدون االلتزام بوضع حزام األمان.
وقالت الشـــرطة فـــي تحذيرها لمن يرتـــدون هذا 

القميص أو لمن يحاولون خداع الشـــرطة إن ارتداءه 
قد يجنبهم المخالفة، ولكنه لن ينقذ حياتهم.

وأضافت في التحذير: »إذا كنت ترغب في رحلة آمنة، 
ال تذهب أبعد من ذلك«، فهو »قد يجنبك المخالفة، 
لكن... هل ســـينقذ حياتك إذا ما وقع حادث؟ حزام 

األمان الحقيقي أنقذ الكثيرين«.
يشار إلى أن القميص المخادع يباع بسعر يصل إلى 
13 دوالر، عبر مواقع على اإلنترنت منذ عدة سنوات، 

وأنه شهد انتعاشا في العام 2012.
ووفقا للشـــرطة اإلســـبانية، فإن نحو ربع السائقين 
الذين قتلـــوا في حوادث المرور لـــم يلتزموا بوضع 

أحزمة األمان.

إسبانيــا.. قميــص مضــاد للغرامــة

أكسفورد/ االستقالل:
خلص تشـــريح لجثة امرأة من والية إنديانا األميركية إلى أن ثعبانا طوله 2.4 متر التف 
حول عنقها وخنقها حتى الموت. وقالت شـــرطة الوالية، إن تشريح الجثة وجد أن سبب 

وفاة لورا هورست البالغة من العمر 36 عاما كان »اختناقا بفعل ثعبان«.
وعثرت السلطات، على المرأة فاقدة الوعي والثعبان ملتف حول عنقها بشكل فضفاض على 
أرضية منزلها المملوء بالثعابين والكائن في مدينة أكســـفورد بشمال إنديانا، ولم يتمكن 
المســـعفون من إنعاشها. واحتوى المنزل على حوالي 140 ثعبانا، حوالي 20 منها مملوكة 
لهورســـت، التي قالت الشـــرطة إنها احتفظت بهم هناك على ما يبدو وكانت تزور المنزل 

مرتين أسبوعيا. وكانت صاحبة المنزل قامت بتجديده ليستضيف مجموعة من الثعابين.

موسكو/ االستقالل:
يواجه رجل روســــي حكمًا بالسجن خمس سنوات، بعدما 
اســــتخدم قطًا في الشــــارع بمثابة »ســــالح« ضد عناصر 
الشرطة، خالل العام الماضي، أثناء محاولة إقناعه باحترام 

القانون.
وبحســــب موقع »أوديتي ســــنترال«، فإن المشــــتبه فيه، 
جينادي شيرباكوف، كان جالسا قرب شقته في موسكو، 

لكنه أخذ يزعج الجيران بسبب إفراطه في شرب الكحول.
وحينما حضر عناصر الشرطة إلى المكان، إثر تلقي اتصال 
من الجيران، طلبوا من الرجــــل البالغ من العمر 59 عاما، أن 

يدخل إلى بيته، لكنه رفض، ثم ســــحب قطا وأشهره في 
وجه أحد رجال الشرطة. وحاول القط أن يقفز إلى وجه أحد 
رجال الشرطة، مصيبا إياه بجروح خطيرة، وهذا األمر جعل 

الشرطة تفتح تحقيقا بعد عام من وقوع االعتداء.
من ناحيته، ينفي المشــــتبه فيه، أن يكون قد اســــتعان 
بالقط حتى يعتدي على رجل الشــــرطة، قائال إن الحيوان 

قفز من تلقاء نفسه على »الضحية«.
ولم تذكر الشرطة السبب الذي جعلها تفتح تحقيقا بعد 
عام من الواقعة، لكن الرجل المسن يواجه احتمال دخول 

السجن، بشكل كبير، بسبب هجوم الحيوان األليف.

روسي يستخدم قطًا كسالح ضد الشرطة!

ثعبان يخنق مالكته 
حتى الموت!

طوكيو/ االستقالل:
أصدرت لجنـــة حكومية يابانية قرارا جديدا يفرض 
على تجار التجزئة بما في ذلك محالت السوبرماركت 
والمتاجر الصغيرة أن تتقاضى بدال مقابل األكياس 
البالستيكية ابتداء من الصيف المقبل قبل أولمبياد 

طوكيو.
وبهذه الخطوة، تنضم اليابـــان إلى دول عدة تبنت 
هذا اإلجراء الصديق للبيئة لكن هذا القرار لن يدخل 

حيز التنفيذ إال في تموز/يوليو 2020.
ولن يكون هناك سعر محدد لألكياس وباستطاعة 

كل تاجر تحديد السعر الذي يريده.

وستحاول الحكومة تغيير عادات المستهلكين بما 
في ذلك تشجيعهم على إحضار أكياسهم الخاصة 

عند التسوق، وفقا لوثيقة رسمية.
ويأتي ذلك بعد اتفاق االقتصادات الكبرى في قمة 
مجموعة العشـــرين التي اســـتضافتها اليابان في 
حزيران/يونيو على خطة للحد من نفايات البالستيك 

البحرية.
وقد انتقد ناشــــطون هذه الدولــــة الواقعة في 
شرق آســــيا لتحركها البطيء في اتخاذ تدابير 
تحد من استهالك البالســــتيك خصوصا أنها 
تنتج نفايات بالستيكية للفرد الواحد أكثر من 

أي دولة أخرى غير الواليات المتحدة، وفقا لألمم 
المتحدة.

وتقـــول الحكومة اليابانيـــة إن 86 % من نفاياتها 
البالســـتيكية يتم إعادة تدويرها. لكن في الواقع، 
تحرق نســـبة كبيرة منها إلنتاج الطاقـــة ما يؤدي 
إلى انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في 

االحترار المناخي.
وفي العام 2018، كشـــفت الحكومـــة اليابانية عن 
اقتراح لمعالجة النفايات البالستيكية يهدف إلى 
تقليـــل كمية الـ 9,4 مليون طن التي تنتجها البالد 

كل عام بمقدار الربع بحلول العام 2030.

االستقالل/ وكاالت:
أهدت بائعة في محطة التزود الوقود للسائق تشينموي ديب روي بطاقة يانصيب فورية 
ربحت مليون دوالر كندي. ويفيد موقع UPI، بأن الســـائق تشينموي اضطر للتوقف في 
محطة التزود بالوقود بمدينة ساسكاتون لتعبئة خزان السيارة، وخالل ذلك اشترى بطاقة 
يانصيب، وحصل على بطاقة ثانية كهدية من المحطة. ربحت البطاقة التي اشتراها مبلغ 

10 دوالرات كندية، فيما ربحت البطاقة المهداة مليون دوالر كندي.
ويخطط روي لتســـديد ديونه، والمتبقي من الجائزة لتعليم األطفال، مشـــيرًا إلى أنه ال 

ينوي ترك عمله ويقول "عندما أعمل أشعر بأني بحالة جيدة".

هدية من محطة وقود اليابان تفرض بدال ماليًا على األكياس البالستيكية
تحول سائقًا إلى مليونير

قضمت أذن صديقتها .. وادعت أنها مستذئبة


