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القدس المحتلة/ االستقالل: 
االحت���الل  ق���وات  اعتقل���ت 
أم���س  مس���اء  اإلس���رائيلي 
م���ن مدينة  االثني���ن، طف���اًل 
القدس  بمدينة  العيس���اوية 

المحتلة.

 
ّ

أن محلي���ة،  مص���ادر  وأفادت 
الخاص���ة  االحت���الل  ق���وات 
اعتقلت الطفل محمد محيسن 
(١٣عامًا) من بلدة العيس���اوية 
شمال شرق القدس، واقتادته 

إلى جهات مجهولة.

االحتالل يعتقل طفال 

من العيسوية بالقدس 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
أخط���رت س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلي، امس 
االثنين ، بمصادرة قرابة ال� 2280 دونًما من أراضي 
الفلس���طينيين في بي���ت لحم والخلي���ل (جنوب 

الضفة الغربية المحتلة) ورام الله (وسط). وأفادت 
مص���ادر محلية، بأن س���لطات االحت���الل أخطرت 
باالستيالء على نحو 150 دونًما في الجهة الجنوبية 
المحاذية لجدار الفصل العنصري من أراضي بيت 

لقيا غرب���ي رام الله، لدواٍع أمنية. وأش���ارت بلدية 
بي���ت لقيا، في بيان لها، إن االحتالل س���لمها قراًرا 

نحو  على  باالستيالء  ا يقضي  عسكرًيّ
150 دونًما من أراضي المواطنين في 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى .. 

االحتالل يخطر باالستيالء على آالف الدونمات جنوبي ووسط الضفة
السنوار لالحتالل: إذا لم تحل مشكلة 
غزة اإلنسانية فتجهزوا لشيء كبير!

عمان/ االستقالل: 
أعل���ن وزير الخارجية األردني، أيمن الصفدي، أم���س االثنين، عودة المعتقلين 

األردنيين في س���جون االحتالل هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، 
إلى األردن قبل نهاية األس���بوع. وأضاف الصفدي، في بيان، أن 

غزة/ االستقالل: 
ق���ال مبعوث األمم المتحدة لعملية الس���الم في الش���رق 
األوس���ط نيكوالي ميالدينوف، امس اإلثنين، إن المنظمة 

الدولي���ة س���تلعب دورا مهم���ا لضمان نج���اح االنتخابات 
الفلس���طينية العامة. جاء ذلك لدى اجتماع 
ميالدين���وف مع رئيس المكتب السياس���ي 

األردن: »إسرائيل« تعهدت بعودة
 اللبدي ومرعي قبل نهاية األسبوع

ميالدينوف: األمم المتحدة ستلعب 
دورًا مهما لضمان نجاح االنتخابات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت عائالت مقدس���ية إنها تمكنت م���ن انتزاع قرار من المحكمة العليا اإلس���رائيلية 
بملكيتها لألرض المعروفة باسم "س���وق الجمعة" أو "أرض الخندق" في مدينة القدس 
المحتل���ة. وأوضحت عائالت "عويس وعطا الله وحمد" في بيان صحفي أنها انتزعت قراًرا 

عائالت مقدسية تنتزع قراًرا بملكيتها 
ألرض »سوق الجمعة« بالقدس

مشاريع قوانين إسرائيلية لفرض 
السيادة على مناطق بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قدم أعضاء كنيس���ت من أحزاب ائتالف حكومة اليمين اإلس���رائيلية مش���اريع قوانين 
ته���دف إلى ضم مناطق واس���عة في الضف���ة الغربية المحتلة إلى »إس���رائيل« وفرض 

»السيادة« اإلسرائيلية عليها، حسبما ذكرت صحف االحتالل أمس االثنين.

��صتية: ن�صعى لإجر�ء 
�نتخابات يف �لقد�س وهناك 

تقدم جدي مع حما�س

مؤتمر بإسطنبول ضد 
صفقة القرن والتطبيع

تحليل: عودة االحتالل لسياسة 
االغتياالت ستفجر األوضاع وتخلط األوراق 

خاص/ االستقالل:
أكد مختصون في الشأن السياس���ي والعسكري اإلسرائيلي أن 
تهديدات المس���ؤولين اإلسرائيليين لقطاع غزة والتي ارتقعت 

حت�صينات للموظفني يف 
قطاع غزة �أبرزها موعد 
�لرو�تب وطريقة �ل�صرف

رام الله/ االستقالل: 
يواص���ل  ثالثة أس���رى ف���ي معتق���الت االحتالل 
اإلس���رائيلي إضرابهم المفتوح ع���ن الطعام رفضًا 

العتقالهم اإلداري، أقدمهم األس���ير إسماعيل علي 
من بلدة أبو ديس وهو مض���رب منذ ١05 أيام على 
التوالي، وإل���ى جانبه يواصل  أس���يرين اضرابهما  

وه���م: أحمد زهران مضرب من���ذ 45 يومًا، ومصعب 
الهن���دي من���ذ 4٣ يومًا. وق���ال نادي 
األسير الفلس���طيني في بيان له، »إن 

ثالثة أسرى يواصلون اإلضراب داخل سجون االحتالل
   األسيرة اللبدي تعلق إضرابها عن الطعام

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس يحيى السنوار مخاطبا االحتالل 

اإلسرائيلي، إن »قضية حل مشكلة غزة اإلنسانية يجب أن تكون 
األولى على ج���دول أعمالكم، ألننا لن نصب���ر أكثر من ذلك وبلغ 

دعو�ت مغربية 
ملقاطعة موؤمتر 
�صبابي ت�صارك 
فيه »�إ�صر�ئيل«

الرباط/ االستقالل: 
المغارب���ة  الناش���طون  كث���ف 
نشاطاتهم لمواجهة هجمة التطبيع 
الصهيوني باتج���اه المغرب، وأخيًرا 

مش���اركة  رف���ض 
أحد  ف���ي  صهيونية 

03

06

) APA images (         وقفة ت�شامنية مع االأ�شرى بغزة اأم�س



الثالثاء 8 ربيع األول 1441 هــ 5 نوفمبر 2019 م

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
يحيى الســـنوار مخاطبا االحتالل اإلسرائيلي، 
إن "قضية حل مشـــكلة غزة اإلنســـانية يجب 
أن تكون األولـــى على جدول أعمالكم، ألننا لن 

نصبر أكثر من ذلك وبلغ السيل الزبى".
د الســـنوار- خالل لقاء مع الشـــباب في  وهـــدَّ
مدينة غـــزة أمس اإلثنين- قادة العدو بالقول: 
" تجهزوا لشيء كثير.. ألننا لن نقبل استمرار 
هذه الحالة، ولن نقبل ببقاء األزمة اإلنســـانية 

في قطاع غزة ولن نصبر أكثر من ذلك".
وذكر أن األزمة اإلنسانية ضربت كافة مناحي 
الحياة بســـبب الحصار والعقوبات المفروضة 
عليه، واتخذنا قرارًا أنه إذا اســـتمرت ستنفجر 

األوضاع في وجه المحاصرين.
وبيـــن أن الحصـــار يهـــدف لتركيع شـــعبنا 
واالنقـــالب على المقاومة، الفتا إلى "أننا أبلغنا 
الوسيط ســـنضرب "تل أبيب" على مدار ستة 
شـــهور كاملة إن استمر تضييق الخناق على 

قطاع غزة، فبدأت االتصاالت تهل علينا".

وشـــدد الســـنوار أن "لدينا قوة عسكرية في 
قطاع غزة ُيعتد بها ويحســـب العدو لها كل 

حساب".
وكشف السنوار مزيدا من القدرات العسكرية 
الكيلومترات  مئـــات  بالقول: "لدينا  للمقاومة 
من األنفـــاق وآالف الكمائن ومضادات الدروع 

والقذائف الصاروخية المصنعة محليا".
وأضاف "نجحنا في تشـــكيل غرفة العمليات 
المشـــتركة بمشـــاركة 13 جناحا عســـكريا 
لعدوان  للتصـــدي  الفلســـطينية،  للفصائل 
االحتالل"، مؤكدا أن "إليران الفضل األكبر في 

بناء قوتنا".
وقال: "وقفنا للعدو بالمرصاد ولن نسمح له أن 
يغير قواعد االشتباك"، مجددا التأكيد أنه رغم 
الحصار المفروض علينا، إال أننا بنينا قوة ُيعتد 

بها، ونقف اليوم على أرض صلبة.
وشـــدد على أنه "لن نتردد في مواجهة العدو، 
وعرفنا كيف ندير هـــذه المواجهات دون أن 

ندحرجها لحرب واسعة".
وتابـــع "ســـمعنا تصريحات لقـــادة االحتالل 
يهددون ويتوعدون، لكننا سنجعلهم يلعنون 

اليوم الذي ولدوا فيه".
وذكر أنه في قطاع غزة 70 ألف شاب يحملون 
الســـالح في أجنحة العمل المقاوم واألجهزة 
األمنية، شاكرا الشباب على صبرهم وثباتهم 

رغم الجراح والصعاب.

السنوار لالحتالل: إذا لم تحل مشكلة غزة اإلنسانية فتجهزوا لشيء كبير

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
شـــّنت قوات االحتالل »اإلســـرائيلي«، فجر  أمس اإلثنين، 
حملة اعتقاالت واســـعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية 
ا، عقب  والقـــدس المحتلتْين، طالت 20 مواطًنا فلســـطينًيّ
دهم منازلهم وتفتيشـــها؛ قبـــل أن تنقلهم لجهات غير 

معلومة.
وأفاد بيان لجيش االحتالل، صباح أمس، بأن قواته اعتقلت 
ا »مطلوًبا« من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.  15 فلسطينًيّ
زاعًما مصادرة آالف الشـــواكل خالل التفتيش ُتســـتخدم 

لدعم أعمال تتعلق بالمقاومة.
وأشار ذات البيان، إلى أن قوات االحتالل عثرت على أسلحة 

خالل حملة تفتيش شنتها في الضفة الغربية.
ورصد نشـــطاء فلســـطينيون، اعتقال قوات االحتالل لـ 3 
ا  شبان من بلدة العيساوية شمال شرقي القدس، وفلسطينًيّ

ونجله من بلدة العيزرية شرقي المدينة المحتلة.

وطالت االعتقاالت اإلســـرائيلية، فلسطينيين من قرية 
دير أبو مشعل شمال غربي مدينة رام الله، وأسيًرا محرًرا 
يدعى تامر عبـــده من بلدة كفر نعمـــة غربي المدينة، 
باإلضافة لمواطن من بلدة عصيرة الشـــمالية شـــمالي 

نابلس.
ا مـــن مدينة جنين،  واعتقلـــت قوات االحتالل فلســـطينًيّ
وآخرْين من يطا جنوبي مدينة الخليل، إلى جانب شاب من 

حي المخفية في مدينة نابلس.
وذكرت مصـــادر محلية، أن قوات االحتـــالل دهمت منزل 
األسير المحرر صالح جميل نوفل، فجر أمس، في قرية رأس 
كركر غربي مدينة رام الله، وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل 

أن ُتصادر منه مبلًغا من المال.
واندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة بدو شمال 
غربي القدس المحتلـــة، باإلضافة القتحام قرية حبلة قرب 

مدينة قلقيلية؛ دون اإلبالغ عن اعتقاالت أو إصابات.

رام الله/ االستقالل: 
قال وليد عّساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان أمس 
االثنين، إن ســـلطات االحتالل أصدرت في األيام الثالثة األخيرة، 
16 قرارا بمصادرة أراض فلسطينية، لصالح المشروع االستيطاني 

في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر عّســــاف في تصريحــــات صحفية، أن األيــــام الثالثة الماضية 
شــــهدت إصدار نحــــو 16 قرارا إســــرائيليا »بوضع اليــــد على أراض 
فلســــطينية، في محاولة إســــرائيلية لخلق واقع جديــــد في الضفة 
الغربية ». وأشــــار عســــاف، إلى أن القرارات من شأنها مصادرة مئات 
الدونمات (الدونم ألف متر مربع). وأوضح عساف، أن جزءا من القرارات 
»يســــتهدف شــــق طرق التفافية لربط المســــتوطنات اإلسرائيلية 

بعضها ببعض، وربطها بمدينة القدس والداخل المحتل ».
وأشار رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، إلى أن السلطات 
اإلســـرائيلية أصدرت قـــرارات بمصادر أراض خاصـــة، باعتبارها 

أراضي دولة، بهدف توسيع البنية التحية لالستيطان.

وأوضح إن القرارات تشمل جميع محافظات الضفة الغربية.
وقال عســـاف: » في المجمل، تهدف القرارات لخدمة المشـــروع 
االستيطاني، وإبقاء الســـيطرة الكاملة على األرض الفلسطينية، 

ومواردها الطبيعية، وإبقاء الفلسطيني على الهامش«.
وكانـــت منظمة »الســـالم اآلن« اإلســـرائيلية، المعنيـــة بمراقبة 
االســـتيطان في األراضي الفلســـطينية المحتلة، قد ذكرت في 
تقريـــر لها نهاية أكتوبر/تشـــرين أول الماضي أن »إســـرائيل«، 
صّعدت االستيطان منذ وصول الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
إلى البيت األبيض قبل 3 ســـنوات، حيث تمـــت المصادقة على 
ما معدله 6989 وحدة ســـنويا، أي ما يقرب من ضعف متوســـط 
الوحدات السكنية في السنوات الثالث التي سبقتها والتي كانت 

3635 وحدة سكنية.
ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية 
عشوائية (غير مرخصة) في الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة 

على أراضي مدينة القدس الشرقية المحتلة.

رام الله/ االستقالل: 
يواصل  ثالثة أســــرى في معتقالت االحتالل اإلســــرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام 
رفضًا العتقالهم اإلداري، أقدمهم األسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس وهو مضرب منذ 
105 أيام على التوالي، وإلى جانبه يواصل  أســــيرين اضرابهما  وهم: أحمد زهران مضرب 
منذ 45 يومًا، ومصعب الهندي منذ 43 يومًا. وقال نادي األسير الفلسطيني في بيان له، »إن 
األسرى الثالثة يواجهون ظروفًا صحية خطيرة السيما األسير إسماعيل علي، ويرافق ذلك 

تعنت االحتالل ورفضه االستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم اإلداري«.
إلى ذلك، تواصل إدارة معتقالت االحتالل فرضها جملة من اإلجراءات االنتقامية بحق األســـرى 
المضربين، الســـيما احتجازهم في ظـــروف صعبة وقاهرة، في معتقـــل الرملة، حيث تحتجز 
األسرى إسماعيل علي، وأحمد زهران، ومصعب الهندي في زنازين معتقل »الرملة – نيتسان«. 
وعلقت األســـيرة األردنية هبة اللبدي إضرابها عن الطعام الذي اســـتمر 42 يوًما في ســـجون 
االحتالل، بعد وعود باإلفراج عنها رفقة األســـير األردني عبـــد الرحمن مرعي الخميس المقبل. 
وقال مكتب إعالم األسرى إن محامي األسيرة هبة اللبدي يؤكد تعليق إضرابها عن الطعام الذي 
استمر 42 يوًما بعد وعود باإلفراج عنها برفقة األسير األردني عبد الرحمن مرعي يوم الخميس 
المقبل. وأعلن وزير الخارجية األردني، أيمن الصفدي، االثنين، عودة المعتقلين األردنيين في 

سجون االحتالل هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، إلى األردن قبل نهاية األسبوع.

ثالثة أسرى يواصلون اإلضراب 
داخل سجون االحتالل

»إسرائيل« تصدر 16 قرارًا بمصادرة 
أراٍض فلسطينية خالل 3 أيام

حملــة اعتقاالت تطــال 20 
مواطنــًا بالضفــة والقــدس

عمان/ االستقالل: 
أعلن وزير الخارجيـــة األردني، أيمن الصفدي، 
أمس االثنيـــن، عودة المعتقليـــن األردنيين 
في سجون االحتالل هبة اللبدي وعبد الرحمن 

مرعي، إلى األردن قبل نهاية األسبوع.
وأضـــاف الصفدي، فـــي بيان، أن »إســـرائيل 
تعهدت بتســـليم المواطنين األردنيين هبة 
اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية 

األسبوع«.
وتابع قائـــال: »االتفاق جاء بعـــد مباحثات مطولة 
واتصاالت وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية 
منـــذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنســـيق مع جميع 

الجهات المعنية ... الحكومة تابعت القضية منذ 
بدايتها بتعليمات مباشـــرة من جاللة الملك عبد 
اللـــه الثاني التخاذ كل ما يلزم من خطوات إلطالق 

اللبدي وعبد الرحمن مهما كّلف األمر«.
وعملـــت وزارة الخارجية »وفـــق خطة متكاملة 
أقرهـــا دولة ورئيس الوزراء عمـــر الرزاز«، وقال 
الصفدي: إن »اإلجـــراءات بدأت لترتيب عودة 

اللبدي وعبد الرحمن إلى األردن«.
واعتقلت »إســـرائيل«، هبة عبد الباقي في 20 
آب/ أغســـطس الماضي، وعبـــد الرحمن مرعي 
في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، بشكل 
منفصل، بعد عبورهما جســـر الملك حسين، 

دون توضيح لسبب االعتقال.
األردنية  الفلســـطينية  األســـيرة  وتخـــوض 
اللبدي، إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 42 يوما 
ضد اعتقالهـــا اإلداري، حيث تقبع في »عيادة 

الرملة« بسبب تردي وضعها الصحي.
في المقابل، يواجه األسير مرعي، القابع حالًيا 
في معتقل »عوفر« اإلسرائيلي، »أوضاًعا صحية 
صعبة للغاية، فهو مصاب بسرطان في الخاليا 
الدهنية بالوجه منذ عـــام 2010، وهو بحاجة 
ماســـة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية 
وإلجراء فحوصات طبية دورية«، بحسب هيئة 

شؤون األسرى والمحررين.

غزة/ االستقالل: 
قـــال مبعوث األمـــم المتحدة لعملية الســـالم في الشـــرق األوســـط نيكوالي 
ميالدينوف، امس اإلثنين، إن المنظمة الدولية ستلعب دورا مهما لضمان نجاح 

االنتخابات الفلسطينية العامة.
جاء ذلك لدى اجتماع ميالدينوف مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" 

إسماعيل هنية، ومسئولين من الحركة في غزة بحسب بيان صادر عن حماس.
وشدد المبعوث األممي على "ضرورة تحقيق التوافق الوطني في الخطوات كافة 
لضمان النجاح وتحقيق الشفافية، وصوال إلى تحقيق خارطة طريق عادلة إلنهاء 

االنقسام" المستمر منذ منتصف عام 2007.
وأوضـــح البيان أن اللقاء بين هنيـــة وميالدينوف تناول "بحثًا معمقًا في كيفية 
إنجـــاح إجراء االنتخابـــات العامة والشـــاملة وصواًل إلى إنهاء كامل لالنقســـام 

الفلسطيني.

األردن: »إسرائيل« تعهدت بعودة
 اللبدي ومرعي قبل نهاية األسبوع

ميالدينوف: األمم المتحدة ستلعب 
دورًا مهمًا لضمان نجاح االنتخابات

   االسيرة اللبدي تعلق اضرابها عن الطعام
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�إعالن عطـاء توريد قرطا�صية ومو�د فنية
يقوم االتحاد العام للمراكز الثقافية بتنفيذ مشروع " فضاءات للفن" بادارة مكرز 
تطوير المؤسسات االهلية الفلســـطينية وتمويل من البنك الدولي وبالشراكة 
مـــع وزارة التربية والتعليم العالي والذي يهدف إلى انشـــاء فضاءات فنية في 

مدارس قطاع غزة  لتمكينهم من أخذ دورهم الفعال في العمل التربوي.
لذا يرغب اإلتحاد في طرح عطاء توريد قرطاسية للمدرسين ومواد فنية للمدارس للمدارس 
وذلك حسب الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من مقر اإلتحاد العام للمراكز 

الثقافية خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة حتى الثالثة. 

• يمكن للسادة الراغبين في التقدم لهذا العطاء الحصول على نسخة من الوثائق • يمكن للشركات والمطابع من قطاع غزة التقدم للعطاء.  • اإلتحاد غير ملزم بأقل األسعار.�شروط عامة: 
• آخر موعد لتس���ليم العطاءات إلى االتحاد الس���اعة الثانية عشرة ظهرا  من مقر االتحاد مقابل مبلغ غير مسترد وقدره (200 شيكل) مائتان شيكل.

• لالستفس���ار عن العطاء عليكم االتصال باالتح���اد العام خالل مواعيد • رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. يوم الثالثاء الموافق 12/ نوفمبر/2019. 
• للمراجعة/ االتحاد العام للمراكز الثقافية – غزة, شارع الرشيد - بالقرب الدوام الرسمي لإلتحاد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا

من ميناء غزة, بناية البيطار - الطابق األول.
هاتف: 2835883        فاكس :2860874          جوال: 0598877792

E-mail: info@guccpal.org                

  دولة فل�شطني
 املجل�س االعلى للق�شاء

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
  يف الطلب رقم 2019/1509
  يف الق�شية رقم 2018/1204

المدعي / برجس خالد خليل الصباغ – غزة – هوية / 801135559
 وكيله الحامي / محمد مهنا

المدعى عليهم / ورثة المرحوم اسعد خالد خليل الصباغ 
عامر اسعد خالد الصباغ وعدلي اسعد خالد الصباغ وياسر اسعد خالد الصباغ
رامز اسعد خالد الصباغ  وامال اسعد خالد الصباغ  ومنال اسعد خالد الصباغ

رانية اسعد خالد الصباغ وجميعهم من سكان غزة – المحكمة الشرعية – عمارة البرجس 
مقيمين – خارج البالد في المملكة العربية السعودية ( والمجهولين محل االقامة )

مذكرة تبليغ حكم بالشر المستبدل
الـــى المدعى عليهـــم المذكورين , اعاله بمـــا ان المدعى المذكور قد تقـــدم لدى محكمة 
بدايـــة غـــزة في الطلب المرقومة اعاله اســـتنادا الى ما يدعيه  في الئحـــة الدعوى والطلب 
المقدم والمودع لدى رئيس قســـم محكمة بداية غـــزة ونظرا ألنكم مجهولين محل االقامة 
وحسب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اصول 
المحاكمـــات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 وبناء على قرار الســـيد قاضي محكمة 
بداية غزة في الطلب رقم 2019/1509 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .

لذلك يقتضي تبلغكم بموعد الجلســــة المعين نظرها بتاريخ 2019/12/23م لذلك 
يقتضــــي عليكم ايــــداع ردكم خالل اســــبوعين من تاريخه وتضمين المســــتأنف 

ضدهم بالرسوم والمصاريف القانونية . حرر في 2019/11/4م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
اال�شتاذ / عمار قنديل

دولة فل�شطني
 ال�شلطة الق�شائية

املجل�س االعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة خانيون�س ال�شرعية االبتدائية

 الموضوع :- تبليغات شرعية
الى المدعى عليهما / مسلم وعبد الله ولدا عمر حسين على رمضان من يافا 
وســـكان خانيونس ســـابقا وحاليا خارج قطاع غزة في المكسيك ومجهوال 
محل االقامة فيها – يقتضي حضوركما الى محكمة خانيونس الشـــرعية 
يـــوم االحد الموافق 2019/12/8م الســـاعة الثامنة صباحا وذلك للنظر في 
الدعوى اســـاس 2019/1167م وموضوعها نفقة اب والمقامة عليكما من 
قبل والدكما المدعى :- عمر حسين على رمضان من يافا وسكان خانيونس 
وان لـــم تحضـــرا في الوقت المعين او ترســـال وكيال عنكمـــا يجر بحقكما 
االيجاب الشـــرعي لذلك صار تبليغكما حسب األصول وحرر في 7 من ربيع 

اول لسنة 1441هـ وفق 2019/11/4م 

    قا�شي خانيون�س ال�شرعي
ال�شيخ / احمد حممود عا�شور

�إعالن فقد �صيك
أعلـــن انا / ناصر  نافذ العبد الغرابلي من ســـكان غزة عن فقد الشـــيك 
ويحمـــل رقـــم (30000032) الصادر من حســـاب حامد عبـــد العزيز ابو 
شـــريف والمسحوب على بنك فلســـطين والخاصة باسمي . فأرجو ممن 

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

وكان المجلس الوزاري المصغر للشـــؤون السياســـية واألمنية 
"الكابينت"، عقد اجتماعًا استثنائًيا، األحد، في أعقاب التصعيد 
األخيـــر على جبهة قطاع غزة الذي اندلع ليلة الســـبت الماضية 
عقـــب إطالق صواريـــخ من قطاع غزة صوب مســـتوطنات غالف 

القطاع.
ووفقًا لصحيفـــة "يديعوت احرونوت" اإلســـرائيلية، فإنه جرى 
خالل االجتماع االســـتماع لموقف قائد األركان ومســـئول جهاز 

الشاباك خالل االجتماع وناقش التطورات على جبهة غزة.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أنه جرى اتخـــاذ قـــرارات "عملياتية" 
للتعامـــل مـــع جبهة قطاع غـــزة، دون اإلفصاح عن شـــكل هذه 

القرارات.
وقالت الصحيفـــة إنه وخالل االجتماع تم طرح ســـيناريو عودة 

سياسة االغتياالت في غزة.
فـــي حين ُنقل عـــن عضو الكابينت "يوفال شـــتاينت" أنه قد ال 
يكـــون هنالك مناص من عملية عســـكرية واســـعة النطاق في 
القطاع أو عملية شاملة للقضاء على حكم حماس إذا لم تتوقف 

عمليات إطالق الصواريخ.
وفي اطار سياســـة التهديد قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
جلعاد أردان، أمس االثنين، إنه "ال حل لمشكلة قطاع غزة  إال من 

خالل عملية عسكرية واسعة تشمل الدخول البري".
ونقلـــت إذاعة جيش االحتالل عـــن أردان قولـــه، إن "مثل هذه 

المسألة تتطلب اختيار الوقت المناسب وعنصر المفاجأة".

تهديد حقيقي 
أكـــد الكاتب والمختص في الشـــأن اإلســـرائيلي عامر عامر أن 
تهديدات المســـؤولين اإلسرائيليين لقطاع غزة والتي ارتقعت 
وتيرتها بعد عملية اطالق الصواريخ على مستوطنة سيديروت 
نهاية االسبوع الماضي حقيقية وقد يتم ترجمتها على األرض 
من خالل عودة سياسة االغتياالت ضد قادة المقاومة أو من خالل 

شن عملية عسكرية على القطاع. 
لم يســـتبعد عامر لـ"االستقالل" أن يكون من بين القرارات التي 

اتخذهـــا الكابينت اإلســـرائيلي خالل اجتماعـــه األخير العودة 
إلى سياســـة االغتياالت فـــي صفوف المقاومة الفلســـطينية؛  
لكـــون هناك تركيز اعالمي وسياســـي اســـرائيلي فـــي اآلونة 
االخيرة بعض قيادات المقاومة، مشـــددًا على أن عودة سياسة 
االغتياالت ليســـت مسالة بســـيطة كما يتصورها السياسيون 
اإلسرائيليون لكون االحتالل يحسب لها ولتبعاتها ألف حساب. 
ولفت المختص في الشـــأن اإلســـرائيلي، إلى أن االحتالل كان 
يســـير في اتجاه الحفاظ على حالة الهدوء الموجودة في قطاع 
غزة دون أن تؤدي إلى تصعيد عســـكري واســـع في قطاع غزة، 
ولكن الصواريخ التي سقطت على مستوطنة سديروت الجمعة 
الماضيـــة وضعت االحتالل في حالة حرج شـــديد أمام المجتمع 

الصهيوني وهذا يفتح كل االحتماالت أمام دولة الكيان.
وأضـــاف " هناك مخاوف لـــدى دولة االحتـــالل أن تؤدي عودة 
سياسة االغتياالت أو أي خطوة أخرى إلى عملية عسكرية واسعة 

في قطاع غـــزة ال تعرف نهايتها ويترتـــب عليها نتائج أمنية 
وسياسية تضر بدولة االحتالل في وقت حساس جدًا تحاول أن 

تركز فيه األنظار على ما تسميه بالجبهة الشمالية" .
أوضـــح عامـــر، أن حديث "الكابينـــت" اإلســـرائيلي عن خطوات 
"عملياتية" للتعامل مع جبهـــة قطاع غزة تتمثل باتخاذ قرارات 
معدة مســـبقا وأصبحت جاهـــزة للتنفيذ باســـتهداف المواقع 
والمنشـــآت التابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة باعتبارها ردًا 

على عملية اطالق الصواريخ من قطاع غزة.

�شربة مفاجئة 
بدوره، أكد الباحث والمختص في الشـــأن العسكري اإلسرائيلي 
رامـــي أبو زبيدة أن تركيز االحتالل خـــالل المرحلة الماضية على 
الجبهة الشـــمالية في ظل التحذيرات واإلنـــذارات القادمة من 
لبنان وســـوريا وايران والقول بأنها الجبهة التي تشكل األخطر 
األكبـــر على دولة االحتالل ويحاول التفرغ لها؛ ال تعكس حقيقة 

ما يجرى على االرض بوجود نية مبيته تجاه قطاع غزة للتصعيد 
وهـــذا ما ظهر من تهديدات االحتالل تجـــاه غزة والقرارات غير 

المعلنة للكابينت اإلسرائيلي. 
وقال المختص في الشـــأن العسكري، "إن الكابينت اإلسرائيلي 
المصغـــر يتحدث عن اتخـــاذ إجراءات عملياتيـــة ضد غزة وكل 
األحاديث والتصريحات الســـابقة عن الجبهة الشـــمالية كانت 
للتضليل والخداع بهدف اســـتغالل عنصر المفاجأة لضرب غزة 
بعملية اســـتهداف مباشـــر ألحد قادة المقاومة الفلســـطينية 
وهذا يرشح لعودة سياسة االغتياالت التي كانت تنتهجا دولة 

االحتالل في السابق ".
وبيـــن أبو زبيـــدة، أن اختيـــار آفي ديختـــر نائبًا لوزيـــر الحرب 
اإلســـرائيلي  وهو الذي عمـــل رئيس لجهاز "الشـــاباك"  خالل 
الفترة  مـــا بين 2000 إلى 2005 والتي تعـــد من أكثر الفترات 
التي نفذت فيهـــا دولة االحتالل عمليات اغتيال اســـتهدفت 
قيـــادات المقاومة الفلســـطينية  قد يكون ســـببا مهما لعودة 
سياســـة االغتياالت، مشـــددا علـــى أن االجتماعـــات المتكررة 
للكابينت والتهديدات المســـتمرة لغزة من قبل وسائل اإلعالم 
والمحلليـــن ووزراء دولـــة الكيان يهيئون الـــرأي العام الداخلي 

لعودة هذه السياسة الستيعاب ضربة من هذا النوع.
ولفت الى أن الوضع السياســـي في دولة االحتالل غير المستقر 
بعد تشـــكيل الحكومة حتى اليوم لن يكـــون عائقًا  أمام دولة 
االحتالل في اتخاذ أي قرار عســـكري هام، مشيرًا الى أن حكومة 
تســـير االعمال الحالية التي يتزعمها نتنياهو تســـتطيع أخذ 
أي قـــرار طالما أن هناك تهديدات أمنية تســـتهدف أمن دولة 
الكيـــان وتحت هذه الحجج يســـتطيع المســـتوى السياســـي 
والعسكري في دولة االحتالل أخذ أي قرار عسكري سواء اغتيال 

أو تنفيذ عملية عسكرية واسعة. 
ولفـــت المختص في الشـــأن العســـكري اإلســـرائيلي، الى أن 
المطلـــوب من المقاومة أن تكون حذرة فـــي هذه الفترة حتى ال 

تتفاجأ بأي عملية غدر من قبل هذا العدو الصهيوني.

تهديداته لغزة حقيقية 
تحليل: عودة االحتالل لسياسة االغتياالت ستفجر األوضاع وتخلط األوراق 

خا�س/ اال�شتقالل:
اأكد خمت�شون يف ال�شاأن ال�شيا�شي والع�شكري االإ�شرائيلي 
اأن تهديدات امل�ش��وؤولني االإ�ش��رائيليني لقط��اع غزة والتي 
ارتقعت وتريتها موؤخرًا حقيقية وقد يتم ترجمتها ب�شكل 

فعلي على االأر�س من خالل عودة �شيا�شة االغتياالت �شد 
قادة املقاومة اأو من خالل �ش��ن عملية ع�ش��كرية وا�ش��عة 
على القطاع.  و�ش��دد املخت�ش��ون يف اأحاديث منف�ش��لة مع 
» اال�ش��تقالل« على اأن اجتماع »الكابينت« امل�ش��غر لدولة 

االحت��الل والذي ا�ش��تمر الأك��ر من اأربعة �ش��اعات يوؤكد 
على اأن االحتالل يح�ش��ر ل�ش��يء ما �ش��د قطاع غزة على 
عك���س ما يظهر برتكيز االهتمام على اجلبهة ال�ش��مالية 

والتي يعدها االأكر �شخونة. 
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ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة االأرا�شي الفل�شطينية

االإدارة العامة لت�شجيل االأرا�شي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )517/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: عماد 
أحمد مصلح زعرب من ســـكان رفح هوية رقم 953825353 بصفته وكيال 

عن: عدالة فتحي شحته زعرب
بموجب وكالة رقم: 20183121 / 2018 الصادرة عن القنصلية العامة جده

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2359 قسيمة 23+24+25 + 14+21+22 +13 + 4+ 35+3+ 32 + 

31+29 + 28 +27 + 26 + 9 + 8 + 36 المدينة رفح
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  4/ 11/ 2019م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

 دولة فل�شطني
املجل�س االعلى للق�شاء
حمكمة �شلح خانيون�س

في الطلب رقم 2019/1104
 في القضية رقم 2019/840

المستدعي/ خليل سلمان سليمان على ابو دقة ( ابو علوش ) – الفخاري 
 وكيله المحامي / رمزي ابو ديب

المستدعى ضدهم / 1- على محمد سلمان ابو دقة ( ابو علوش )  2- محمود 
ســـلمان ســـليمان ابو دقة ( ابو علوش) 3- محمد احمد سلمان ابو دقة ( ابو 

علوش ) وجميعهم من سكان خانيونس الفخاري حارة ابو دقة 
نوع الدعوى / إثبات قسمة

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في القضية الحقوقية 2019/840
الى المســــتدعى ضده المذكور بعالية بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى ( اثبات 
قسمة ) استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبليغك هــــذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها 
جلســــة يوم االحد 2019/12/8م لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستدعى ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2019/11/4م

  رئي�س قلم حمكمة �شلح خانيون�س 
فتحي ح�شني حم�شن

  ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية
  حمكمة بداية دير البلح

يف الق�شية احلقوقية رقم 2017/827 �شلح دير البلح
 يف اال�شتئناف احلقوقي رقم 2018/217

يف الطلب رقم 2019/415
المستدعي / سعيد فيصل عبد الكريم ابو اسليم – ويحمل هوية رقم (962072617) 

  وكيله المحامي / اكرم الكرد
المســـتدعى ضده / سليم جمال عبد القادر ابو سليم من سكان دير البلح ( 

مجهول محل االقامة ) خارج البالد حاليا 
نوع الدعوى / حقوق   مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

 في االستئناف الحقوقي رقم : 2018/217
في الطلب رقم : 2019/415

الى المســـتدعى ضده المذكور اعاله بما ان المســـتدعي قـــد اقام عليك 
االســـتئناف الحقوقي رقم 2018/217 لذلك يقتضي عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلسة يوم االثنين 

الموافق 2019/12/9م للنظر في االستئناف .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســـتدعي ان يسير 

في دعواه حسب األصول  تحريرا في : 2019/11/4م

  رئي�س قلم حمكمة �شلح دير البلح
اال�شتاذ/ امين ابو م�شطفي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قـــدم أعضـــاء كنيســـت من أحـــزاب ائتـــالف حكومـــة اليمين 
اإلســـرائيلية مشـــاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واســـعة 
في الضفة الغربية المحتلة إلى "إســـرائيل" وفرض "الســـيادة" 

اإلسرائيلية عليها، حسبما ذكرت صحف االحتالل أمس االثنين.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن رئيسة حزب "اليمين 
الجديد"، أييليت شاكيد، قدمت، أول أمس، مشروع قانون يقضي 
بفرض القانون والنفوذ واإلدارة اإلسرائيلية على مناطق غور األردن 
والكتلة االســـتيطانية "غوش عتصيون"، الواقعة جنوب القدس 
المحتلة والمحيطة بمدينة بيت لحم، ومستوطنة "معاليه أدوميم" 
الواقعة شرقي القدس. ويشمل مشـــروع القانون فرض "سيادة 
إسرائيل" على مســـتوطنات "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" 
و"أفرات" و"بيتار عيليت" والتي تشـــمل مناطق صناعية ومواقع 

أثرية وطرقات، وعلى مستوطنات غور األردن كافة.
وذكـــرت صحيفـــة "يديعـــوت أحرونـــوت" أن عضو الكنيســـت 
شيران هســـكل، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قدمت،أ يضا، مشروع قانون لفرض 

"سيادة إسرائيل" على غور األردن وشمال البحر الميت.
وكان نتنياهو أعلن خالل مؤتمر صحفي عشية االنتخابات األخيرة 
للكنيســـت، في أيلول/ســـبتمبر الماضي أنه سيسعى إلى فرض 

"سيادة إسرائيل" على غور األردن وشمال البحر الميت.

وقالت كتلة "كاحول الفان" برئاسة بيني غانتس، ردا على إعالن نتنياهو، 
إن "كاحول الفان أعلنت أن غور األردن هو جزء من دولة "إســـرائيل" إلى 
األبـــد.  ونتنياهو هو الذي نســـج خطة للتنازل عن غـــور األردن في عام 

2014. ونحن سعداء أن نتنياهو تدارك نفسه وتبنى خطتنا".
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه يتوقع أن تستغرق إجراءات 
سن مشـــاريع القوانين هذه فترة من الزمن. وفي البداية سيتم 
إقرار مشـــاريع القوانين في لجنة االعتمـــادات، التي تحل مكان 

لجنة الكنيســـت إلى حين تشـــكيل حكومة جديـــدة. وقد يتم 
تقصير فترة هذه اإلجراءات إلـــى 45 يوما، وبعدها تتم إجراءات 
سن مشروعي القانون، بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هسكل بحصول الفلسطينيين 
في غور األردن على المواطنة اإلســـرائيلية في غضون عشـــر سنوات، 
منذ سن مشروع قانون فرض "سيادة" "إسرائيل" على األغوار، شريطة 
عدم وجود إدانة بـ"مخالفات أمنية" أو دعوة علنية لمقاطعة "إسرائيل".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت عائالت مقدسية إنها تمكنت من انتزاع قرار من المحكمة 
العليا اإلســـرائيلية بملكيتها لألرض المعروفة باســـم "ســـوق 

الجمعة" أو "أرض الخندق" في مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت عائالت "عويس وعطا الله وحمد" في بيان صحفي أنها 
انتزعت قراًرا من "محكمة العدل العليا" بشأن ملكيتها لألرض ضد 
بلدية االحتالل. وأضاف البيان أنه "تم بحمد الله انتزاع قرار بملكية 
األرض المعروفة بسوق الجمعة أو أرض الخندق لعائالت عويس 
وحمد وعطا الله، بعد صراع اســـتمر عدة سنوات بين العائالت وما 
تسمى بلدية االحتالل من خالل المحامي سامي إرشيد وممثلين 

عن العائالت خلدون عويس وحمد حمد ومفيد عطا الله".
وتابع "بهذا تكون ملكيـــة األرض قد عادت ألصحابها األصليين 
أبناء عائالت عويس وحمد وعطا الله". وعلى مدى عقود اشـــتهر 
"ســـوق الجمعة"، المالصق للمقبرة اليوسفية والجدار الشمالي 
للمدينة القديمة، بكونه سوًقا لبيع األغنام والمواشي، لكن بلدية 

االحتالل صادرت السوق وحولته إلى مكب للنفايات.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
أغرق مســـتوطنون، صباح امس االثنيـــن ، بالمياه 
العادمة أراضب زراعية مزروعة بأشجار الزيتون في 

قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.
وقالت مصادر محلية، إن مســـتوطني »بيت عاين« 
المقامة عنوة على أراضـــي المواطنين جنوبا وغربا 
أغرقوا بالمياه العادمـــة 5 دونمات من أراضي »واد 
الخنزير« المزروعة بأشجار الزيتون المثمر والمعمر، 
تعـــود ملكيتها ألبناء المرحـــوم محمد إبراهيم أبو 

لوحة.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن هذا العمل اكتشـــف 
صباح امـــس عندما توجه أصحـــاب األرض لقطف 
الزيتـــون، والتي يمنع دخولهـــا إال بتصريح خاص 
من االحتالل، الفتة إلى وجود ارتفاع في منســـوب 
المياه العادمة، ما يصعب من مهمة عملهم، إضافة 

إلى تلوث األرض وبالتالي أصبح الزيتون غير صالح 
لالستخدام اآلدمي.

وفي ذات السياق، واصلت مجموعات المستوطنين 
المزروعـــة بمحصول  اعتداءاتهـــا على األراضـــي 
الزيتون في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، 
إذ استهدف عدٌد من المتطرفين الصهاينة، صباح 
أمس، أراضي بلدة قريوت جنوب المحافظة، وسرقوا 

ثمار الزيتون من على أشجارها.
ووفق مـــا أفادت به مصـــادر محلية، فـــإن مزارعي 
البلدة توجهـــوا صباًحا لقطف ثمـــار الزيتون في 
األراضي المحاذية لمســـتوطنة  »عيليه«، المقامة 
عنوة علـــى أراضي المواطنين، إال أنهم اكتشـــفوا 
ســـرقة الثمار من على أشـــجار الزيتون، إلى جانب 
وضع قضبان حديد كعوائق مـــن أجل منع وصول 

المركبات الفلسطينية إلى األراضي في المنطقة.

وتشـــهد قـــرى الضفـــة المحتلـــة تصاعـــًدا في 
االعتداءات والهجمات التي ُينّفذها المستوطنون 
بحـــق الفلســـطينيين وأراضيهـــم وممتلكاتهم، 
في ظل اّتباع ســـلطات االحتالل وقضائه سياســـة 
التعامي عن هذه االنتهاكات، فتبدأ وتنتهي بدون 
أّية محاسبة أو عقاب، وتزداد وتيرة هذه الهجمات 
كل عام بالتزامن مع موســـم جّد الزيتون، إذ يتعّمد 
المســـتوطنون تخريب األراضي واقتالع األشـــجار 
ومنـــع المزارعين من قطف المحصـــول، واالعتداء 
عليهم، إضافة إلى ســـرقة ثمار الزيتون. في حين 
تتعالى دعوات شعبية وفصائلية  مطالبة بتوفير 
الحمايـــة لهـــؤالء المزارعيـــن، خـــالل عملهم في 
أراضيهم، وتعزيـــز صمودهم في وجـــه العدوان 
الصهيوني، إضافة إلى تأمين األراضي والمحصول 

من التخريب والسرقة.

الخليل/ االستقالل: 
شرعت سلطات االحتالل في أعمال شق طريق التفافي جديد لخدمة المستوطنين في 

الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة »يســـرائيل هيوم« أمس، اإلثنين، أن هـــذه األعمال بدأت أول أمس، 
وتهدف إلى شق طريق التفافي بين العروب وبيت أمر في جنوب الضفة، ويبلغ طوله 

7 كيلومترات.
وكانت ســـلطات االحتالل صادقت على شـــق هذا الطريق قبل ست سنوات، ويطلق 

االحتالل عليها »طريق قلب يهودا«، ويتوقع أن يفتتح بحلول العام 2022.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن هذه الطريق هي جزء من مخطط أوسع للمواصالت، وضعه 
مجلس المستوطنات، بهدف ربط مناطق المستوطنات في جنوب وشمال الضفة وغور 

األردن.
وتلتف هذه الطريق، التي تربط بين وســـط الكتلة االســـتيطانية »غوش عتصيون« 
ومســـتوطنة »كريات أربع« في الخليـــل، على قريتي العروب وبيت أمـــر، بزعم أنهما 
»قريتان خطيرتان« بالنســـبة للمستوطنين، وأن الســـفر في هذه الطريق يكون »آمنا 

ومريحا«.

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ويغرقون 
أراضي زراعية بالمياه العادمة بالضفة 

االحتالل يشق طريقًا التفافية 
بين مستوطنات بالضفة

عائالت مقدسية تنتزع 
قراًرا بملكيتها ألرض 
»سوق الجمعة« بالقدس

مشاريع قوانين إسرائيلية لفرض السيادة على مناطق بالضفة
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 دولة فل�شطني
 حمكمة بداية خانيون�س

  يف الق�شية رقم 2019/166
  يف الطلب رقم 2019/945

المدعي / شـــوقي فوزي عبد النبي فياض – من ســـكان القرارة – الزنة – 
عائلة فياض ويحمل هوية رقم 905334033

  وكياله المحاميان / عبد الهادي السقا & ماجد ابو دقة
المدعـــى عليهما / زكية عبد النبي عبـــد المنعم فياض – المقيمة خارج 

البالد بالمملكة االردنية الهاشمية 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

 في القضية الحقوقي رقم 2019/166   في الطلب رقم 2019/945
الـــى المدعى عليها المذكورة بعالية بمـــا ان المدعي قد تقدم بالقضية 
المرقومة اعاله اثبات سند اتفاق وتنازل عن حصة ارثية شائعة ونفاذه 
وتعديـــل قيد لذلك يقتضى عليكي الحضـــور الى هذه المحكمة خالل 
خمسة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة كما يقتضى عليك 
ان تودعي قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ تبليغك هذه المذكرة ونشـــرها في احدى الصحف اليومية علما 
انه قد تحدد لها جلسة االثنين الموافق 2020/1/6م للنظر في القضية .

وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يسير في 
دعواه حسب األصول القانونية . حرر في 2019/10/22م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 
اكرم ابو طعيمة 

دولة فل�شطني
ديوان الق�شاء ال�شرعي 

 ال�شلطة الق�شائية
حمكمة غزة ال�شرعية

الموضوع/ مذكرة حلف يمين
إلى المدعى عليه/ باســـل وائل عبد الكريم الشـــرفا- من غزة وسكان تركيا اآلن ومجهول محل اإلقامة 
فيها األن، يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة يوم الثالثاء وفق 2019/12/10م الســـاعة التاســـعة 
صباحًا وذلك لحلف اليمين الشـــرعية في القضية أســـاس 720 / 2019م وموضوعها/ تفريق للضرر 
من الشقاق والنزاع بناًء على طلب المدعية/ مي محمد مصطفى الترك واآلتي نصها: (أقسم بالعظيم 
المنتقم الجبار أنه ال صحة لما ادعته المدعية مي بنت محمد بن مصطفى الترك المشـــهورة الشـــرفا 
مـــن أنني قمـــت بايذائها قوال وفعال حيث أنني لم أؤذها قوال وذلك في بيتي الكائن في غزة شـــارع 
الشـــهداء عمارة العارف الطابق الرابع وذلك الساعة الثانية عشر ظهرًا بتاريخ 2018/8/18م حيث لم 
أعتـــِد عليها فعال حيث أننـــي لم أقم بضربها ضربًا مبرحًا فوق حد التأديب وهي جالســـة في مطبخ 
البيت وذلك بضربي لها بقدمي على وجهها ولم أنهل عليها بالضرب بكلتا يدي على وجهها وأنحاء 
مختلفة من جســـدها وظهرت آثار الضرب على وجهها نتيجة ذلك وال صحة لما ذكرته المدعية مي 
المذكورة من أنني وفي نفس الوقت قمت باالعتداء عليها قوال وأنا أضربها بقولي لها أنِت مش مربية 
أهلـــك ما عرفوا يربوِك ان ما في حد يربيكي أنا بدي أربيكي أنا بدي اطلقك بس بعد ما أزلك وأزل كل 
اللي حواليكي مش حخلي وحدة زيك تربي أوالدي، وال صحة لما ادعته المدعية من أنني أقوم بالغلط 
عليها وعلى أهلها في ذلك اليوم حتى الســـاعة السابعة مساًء من نفس اليوم المذكور إال أن غادرت 
المنزل الســـاعة الســـابعة مســـاًء وال صحة لما ذكرته المدعية مي المذكورة من أنها قامت بمكالمة 
أمهـــا لتأخذها خوفًا على حياتها مني عندما أعود للمنزل ألضربها مرة أخرى عند عودتي وال صحة لما 
ذكرته المدعية مي المذكورة من أنها هي اآلن طرف أهلها في بيتهم الكائن في غزة الرمال الجنوبي 
دوار أبو مازن بالقرب من دائرة تسجيل أراضي غزة الطابو منذ ذلك التاريخ وحتى األن وأن جميع هذا 
االيذاء القولي والفعلي الذي قمت به على المدعية مي المذكورة كان ذلك بدون حق وال وجه شـــرعي 
وبدون سبب شرعي أو عذر مقبول مع العلم أنني لم أقم بايذاء المدعية مي المذكورة قوال وفعال وأنها 
صبرت علي واحتســـبت ذلك عند الله ســـبحانه وتعالي لعلي ُأغير من سلوكي نحوها وأنني لم أقصد 
وأبتغي من وراء ذلك إيقاع الضرر للمدعية مي المذكورة وأنها تضررت المدعية مي المذكورة فعال من 
جراء هذا الشـــقاق والنزاع الحاصل بينها وبيني أو أن ذلك أدى إلى اســـتحالة دوام العشرة بيننا وأنه 
استحكم الشقاق والنزاع بيننا بسبب األذى والضرر الذي سببته حتى وصل إلى درجة تستحيل معه 
دوام العشرة بيننا وال صحة لما ادعته المدعية مي المذكورة من أن المدعية مي المذكورة ال تستطيع 
هي وال مثيالتها من النســـاء دوام العشـــرة معي على هذه الحالة من جـــراء ايذائي القولي والفعلي 
للمدعية مي المذكورة والذي كان بدون حق وال وجه شرعي وال صحة لما ادعته المدعية مي المذكورة 
من أنه قد تدخل أهل الخير واإلصالح بيننا عدة مرات إال أنهم عجزوا عن اإلصالح بيننا بسبب تعنتي 
واصـــراري على االضرار بالمدعية مي المذكورة وال صحة لما ادعته المدعية أن بقاءها على هذه الحالة 
فيه ضرر فادح يقع عليها يجب ازالته شـــرعًا وقانونًا ومـــن أنها طالبتني المدعية مي المذكورة برفع 
الضرر الواقع عليها من جراء هذا االيذاء القولي والفعلي اال أنني امتنعت عن ذلك بدون حق وال وجه 
شرعي والله على ما أقول شهيد حلفًا) وان لم تحضر في الوقت تعتبر ناكال عن حلف اليمين الشرعية 

أي مقرًا بدعوى المدعية ويجري بحقك المقتضى الشرعي حسب األصول. وحرر في 2019/11/4م

قا�شي غزة ال�شرعي / عاطف م�شطفى الترت

دولة فل�شطني
املجل�س االأعلى للق�شاء 

 لدى حمكمة �شلح غزة املوقرة
مذكرة ح�شور بالن�شر امل�شتبدل

في الطلب رقم 2197 / 2019
في الدعوى رقم 2311 / 2018

المدعية/ شـــركة الزلموط للتوزيع ويمثلها السيد/ جمال محمد الزلموط- من غزة المنطقة 
الصناعيـــة "بديكو" ويحمل هوية رقم/ 955950282 وكيالهـــا  المحاميان/ عمرو معاوية 

الرملي ومحمود إبراهيم مهنا- غزة الجالء مفترق ضبيط عمارة الفاروق الطابق الرابع 
المدعى عليه/ يوسف سيد أبو حصيرة- من غزة تل الهوى شارع 8 "شارع 

كردش" مجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى: مطالبة بدين تجاري     قيمة الدعوى: 8591 شيكل
في الطلب رقم 2197 / 2019       في الدعوى رقم 2311 / 2018

إلى المدعى عليه/ يوســــف ســــيد أبو حصيرة، من غزة تل الهوا شــــارع 8 "شــــارع كردش"، بما أن 
المدعيــــة المذكــــورة أعاله قد أقامت عليــــك القضية رقم (2311 / 2018) ونوعهــــا مطالبة بمبلغ 
اســــتنادًا لما تدعيــــه في الئحة دعواها المحفوظ لك نســــخة عنها في ملــــف الدعوى لدى هذه 
المحكمة، ونظرًا لثبوت أنك مجهول محل اإلقامة خارج البالد، فليكن بعلمك أنه قد تحدد لنظرها 
جلســــة يوم االثنين الموافق 2019/11/26م لذلك يقتضي منك الحضور وأن تودع ردك الجوابي 
على الئحة الدعوى خالل خمســــة عشــــر يومًا من تاريخ النشــــر، واعلم أنه بتخلفك عن ذلك وعن 
الحضور فإنه يجوز للمدعية أن تسير بحقك في القضية باعتبارك حاضرًا. غزة في 2019/10/30م

رئي�س قلم حمكمة �شلح غزة
اأكرم اأبو ال�شبح

عمان / االستقالل:
نظمـــت فعاليات شـــعبية فلســـطينية 
وأردنية وقفة احتجاجية أمام الســـفارة 
البريطانية فـــي العاصمة األردنية عمان 
في ذكـــرى وعد بلفور الصـــادر قبل قرن 
من الزمـــان. وأقيمت الوقفـــة بدعوة من 
اللجنـــة العليا للدفاع عن حق العودة في 
األردن، طالب خاللها المشاركون بريطانيا 
"باالعتذار للفلســـطينيين ووقف دعمها 
لالســـتعمار، وتطبيق القـــرار 194 الذي 
يفضـــي بعودة الالجئين وإطالق ســـراح 

االسرى في سجون االحتالل".
المعتصمون  الوقفة، سّلم  وعلى هامش 
األردن،  فـــي  بريطانيا  مذكـــرة لســـفير 
حملت الحكومة البريطانية مســـؤوليتها 
واألخالقيـــة  واالنســـانية  التاريخيـــة 
بســـبب وعدها بإعطاء "ما ال تملك لمن ال 
يستحق" وتشـــريد الشعب الفلسطيني 
وحرمانه من االســـتقالل والحرية وتقرير 

المصير، وذلك كما جاء في نص المذكرة.
وأحيا الشـــعب الفلســـطيني في الوطن 
والشـــتات، يوم الســـبت الماضي ذكرى 
وعـــد بلفور "المشـــؤوم"، والـــذي منحت 
بموجبه بريطانيا الحق بإقامة وطن قومي 

لليهود في فلسطين.

ونظمـــت فعاليات ميدانيـــة احتجاجية 
وصـــدرت مواقـــف إعالميـــة تؤكد على 
مواصلة النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي 
وتحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية 
بما فيها عـــودة الالجئين إلـــى ديارهم 

التي شردوا منها داخل أراضي الـ48.

وصدر وعد بلفور يوم الثاني من نوفمبر/تشرين 
ثان من عام 1917، معلنا أن بريطانيا تؤيد قيام 
وطن قومي لليهود في فلسطين، في رسالة من 
وزيــــر الخارجية آنذاك آرثــــر جيمس بلفور، إلى 
اللورد ليونيل والتر روتشيلد أحد زعماء الحركة 

الصهيونية في تلك الفترة.

بيروت / االستقالل:
قالــــت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق الالجئيــــن يوم أمس، "إن المزاعم 
اإلســــرائيلية حول طلــــب األمم المتحدة بدائل لوكالة غوث وتشــــغيل 

الالجئين الفلسطينيين أونروا تأتي في سياق التضليل اإلعالمي".
ورأت الهيئــــة في بيان صحفــــي صادر عنها في هــــذه األخبار محاولة 
جديدة من اإلدارة األمريكية و"إسرائيل" للمزيد من الضغط على الدول 
المانحة والداعمــــة لـ"أونروا" قبل التصويت علــــى التجديد في نوفمبر 

الحالي.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن إدارة األمم المتحدة بدأت 
فــــي فحص بدائل لطريقة عمل "األونروا"، في أعقاب الضغط الشــــديد 

الذي تمارسه الواليات المتحدة إلجراءات إصالحات في الوكالة.
وأفــــادت أن مكتب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتريش، طلب 
من المنظمات غير الحكومية تقديم مقترحات نموذجية بديلة لتفعيل 

وكالة "أونروا".
ومن بين المنظمات التي تم التوجه إليها مركز دراســــات السياسة في 
الشرق األوسط؛ وهي منظمة غير حكومية مقربة من تل أبيب ومعروفة 

بمواقفها ضد "أونروا" ويقودها الناشط ديفيد بدين.
وتتعرض وكالة "األونروا" إلى ضغوط شــــديدة منــــذ أن أوقفت اإلدارة 
األمريكية، كامل مساعدات بالدها المالية البالغة نحو 300 مليون دوالر، 
في أغســــطس من العام الماضي، حيث ال تخفي واشنطن و(إسرائيل)، 

 الوكالة.
ّ

رغبتهما في حل
وكان رئيس الوزراء اإلســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو، طالب في حزيران/
يونيــــو 2017 بـ "تفكيك" وكالة "األونروا" ودمج أجزائها في المفوضية 

السامية لشؤون الالجئين.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
دخلـــت« إســـرائيل« في حالـــة انهيار حكومـــي منذ ما 
يزيد عن 4 أشـــهر، وســـط تفاقم لهذه الحالة في األيام 
واألســـبوعين االخيرين بفعـــل عدم نجـــاح أي حزب أو 
ائتالف سياسي في تشـــكيل حكومة قادرة على اتخاذ 

قرارات فعلية لمنع تدهور األوضاع.
وبحسب قناة 12 العبرية، فإن مؤسسات حكومية وأخرى 
محليـــة باتت تعاني من عدم تطبيق قـــرارات كانت قد 
اتخذت أو بصدد الموافقة عليها لتنفيذ مشاريع حيوية 

ومهمة، مشيرًة إلى أن القطاع الصحي أيًضا ينهار بفعل 
عدم تحويل الكثير من الميزانيات للمشافي.

وتأتي هذه الظـــروف اإلداريـــة واالقتصادية الصعبة، 
مع ظروف مماثلـــة يعانيها جيش االحتالل الذي يطلب 
زيادة فـــي الميزانية لتنفيذ خططـــه الدفاعية في ظل 
تزايـــد التهديدات الخطيـــرة من الجبهـــات المختلفة 
وتصاعد قوة المنظمات الفلســـطينية في غزة من جهة، 

وحزب الله في لبنان.
وال تزال هذه العملية تواجـــه صعوبات في ظل انعدام 

الخيارات لتشـــكيل حكومة، وإمكانية التوجه النتخابات 
ثالثة من الممكن أن تستنزف الميزانية اإلسرائيلية.

ووجـــه أمس 150 من رؤســـاء البلديـــات المحلية بطلب 
عاجل إلى الحكومة المؤقتة وأعضاء الكنيست، للمطالبة 
بتحويـــل الميزانيـــات الخاصة بإعـــداد وتمويل البرامج 

المتعلقة بمجاالت الترية والتعليم والتطوير وغيره.
وحـــذر أولئك مـــن أن عدم نقل الميزانيـــات التي تصل 
إلى أكثر من مليار شـــيكل ستؤدي إلى انهيار خدماتها 

للجمهور اإلسرائيلي.

هيئة: المزاعم اإلسرائيلية بشأن الطلب وقفة احتجاجية أمام س����فارة بريطانيا بعمان ضد وعد »بلفور«
األممي بدائل ل� »أونروا« تضليل إعالمي

شلل إداري واقتصادي إسرائيلي بعد الفشل بتشكيل حكومة فاعلة

القدس المحتلة / االستقالل:
قــــررت محكمة االحتالل اإلســــرائيلي يــــوم أمس، اإلفراج 
عن طالب مقدســــي من بلدة العيســــوية شــــمال شــــرق 
القدس المحتلة بشــــروط. وأوضح المحامي محمد محمود 
أن قاضي محكمة االحتالل قــــرر اإلفراج عن الطالب صالح 
هاشــــم الطويل (16 عاًما) بشــــرط الحبس المنزلي لمدة 

ثالثــــة أيام، والتوقيع على كفالة قيمتها 5000 شــــيكل. 
واعتقل الطالب الطويل يوم أمس، بعد اقتحام مدرســــته 
"العيســــوية للبنين" في بلدة العيسوية، واالعتداء عليه 
بالضرب خالل الدوام المدرسي، ومن ثم قررت اإلفراج عنه.
وكانت لجنة أوليــــاء أمور الطلبة المركزية في العيســــوية 
أعلنت الســــبت، اإلضراب المفتوح في مدارس البلدة، رفًضا 

القتحام قوات االحتالل لشــــارع المدارس واستفزاز الطلبة، 
خالل توجههم الى مدارسهم صباًحا حتى انتهاء دوامهم 
المدرســــي. وأكــــدت اللجنة اســــتمرار اإلضــــراب المفتوح 
في مدارس البلــــدة حتى االســــتجابة لمطالبها، مؤكدة أن 
اإلضراب لــــم يكن هدفها، بل هو وســــيلة من أجل حماية 

أبنائنا، وتوفير بيئة آمنة لهم خالل العام الدراسي.

اإلفراج عن طالب مقدسي بشرط الحبس المنزلي 3 أيام
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أعلن أنا المواطن/ نصر الله اسماعيل خضر العلمي....... 
/. عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404167298

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد مرزوق العبد ابوعمر....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926700410

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ايمان محمد حسين ابو شحمة....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901609875

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسماعيل محمد اسماعيل الحاج....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
800237919 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسماعيل جبر سلمان ابو الفيته ....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
802298646 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�شطني
ال�شلطة الق�شائية

املجل�س االعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة دير البلح ال�شرعية االبتدائية
 إعالن وراثة صادر عن

 محكمة دير البلح الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار الماللحة 

اشـــهد انا الموقـــع ادناه ان فضل عيد نصر جاد الله المشـــهور فضـــل عيد نصر جود 
الله قد توفي الى رحمة الله تعالي في ســـنة 1966م وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي 
في زوجته ســـلمى بشـــر نصر جاد الله وفي اوالده المتولدين له منها وهم عبد وبشـــر 
وجاد الله وهدوبة وغانمة وفاطمة ثم في ســـنة 1967م توفيت زوجته سلمى المذكورة 
وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالـــي في اوالدها من زوجها فضـــل المتوفى قبلها وهم 
عيد وبشـــر وجاد الله وهدوبة  وغانمة وفاطمة ثم في ســـنة 1968م توفي االبن بشـــر 
المذكور وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي في جمع من االخوة االشـــقاء وهم عبد وجاد 
اللـــه وهدوبة وغانمة وفاطمة ثم في ســـنة 1969م توفيت هدوبـــة المذكورة وانحصر 
ارثها الشـــرعي واالنتقالي في زوجها اسليم بن سليمان بن اسليم جاد الله وفي ابنتها 
وهي ســـالمة وفي جمع من االخوة االشقاء وهم عبد وجاد الله وغانمة وفاطمة ثم بتاريخ 
1997/11/18م توفيـــت غانمة المذكورة وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي في اوالدها 
المتولدين لها من زوجها ســـليمان حسين جاد الله المتوفى قبلها وهم حسين ونصرة 
ثم بتاريخ 1999/8/29م توفي عيد المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في اوالده 
المتولدين له من زوجته غانمة اســـليم بشـــر جاد الله المتوفاة قبله وهم احمد وجمال  
ســـليم وانشـــراح انا المقررة ثم بتاريخ 2006/7/16م توفيت فاطمة المذكورة وانحصر 
ارثه الشـــرعي واالنتقالي في اخوها الشـــقيق وهم جاد الله ثـــم بتاريخ 2010/5/30م 
توفيت ســـالمة المذكورة وانحصر ارثها الشـــرعي واالنتقالي في زوجها مســـلم سليم 
مسلم جاد الله وفي اوالدها منه وهم بكر وبكير وناصر ومحمد وفايقة ومريم واسمهان 
ثم بتاريخ 2013/11/19م توفي مســـلم المذكور وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي في 
اوالده المتولديـــن له مـــن زوجته المتوفاة قبله وهم بكر وبكيـــر وناصر ومحمد وفايقة 
ومريم واسمهان ثم بتاريخ 2014/2/12م توفي جاد الله المذكور وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقالي في اوالد اخيه الشقيق عيد المتوفي قبله وهم احمد وجمال وسليم وانشراح 
فقط وان ال وارث لهــ ســـوى من ذكر وليس لهـــا وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار 
توفا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة 

دير البلح الشرعية خالل 15 يوم من تاريخ النشر وحرر في 2019/11/4م

  قا�شي حمكمة دير البلح ال�شرعي
    ف�شيلة ال�شيخ / حممود خليل احلليمي

  �إعالن �صادر عن جمعية
 مر�كز غزة �لثقافية 

يعلن مجلس إدارة جمعية مراكز غزة الثقافية عن عقد االجتماع العادي للجمعية 
العمومية  للعام (2019) ذلك يوم الخميس الموافق 2019/11/21 الســــاعة 12 
فــــي مقر الجمعية الكائن في غزة – شــــارع الوحدة – مقابل برج الشــــوا وحصري 

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي : 
فتح باب االنتســـاب وتســـديد االشـــتراكات للجمعية العمومية لعام 

(2019) وذلك من تاريخ 2019/11/6 الى تاريخ 2019/11/12 
فتح باب الترشـــيح لعضوية مجلس االدارة وذلك من تاريخ 2019/11/13 

الى تاريخ 2019/11/17
فتح باب االنســــحاب والطعــــون واالعتراض لعضوية مجلــــس االدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2019/11/18 حتي تاريخ 2019/11/20 
تباشر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2019/11/6 الى تاريخ 2019/11/21 في 

مقر الجمعية المذكور اعاله من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الرابعة عصرا 
التواصل على جوال رقم : 059425426

  جمل�س اإدارة اجلمعية 

الرباط/ االستقالل: 
كّثف الناشـــطون المغاربة نشـــاطاتهم لمواجهة 
هجمة التطبيع الصهيوني باتجاه المغرب، وأخيًرا 

رفض مشاركة صهيونية في أحد المنتديات.
وأبدت منظمات حقوقية وسياســـية "اســـتغرابها 
الســـتمرار الســـلطات في اعتقال أحمـــد ويحمان، 
رئيس المرصد المغربـــي لمناهضة التطبيع، الذي 
كان يحتج على مشـــاركة إســـرائيلية في معرض 

للتمور في منطقة أرفود".
وُيشـــارك وفـــد صهيوني فـــي الدورة الخامســـة 
لمنتدى القادة الشباب، المنتظر انعقاده في مدينة 
الصويرة مـــن 15 إلى 17 تشـــرين الثاني/ نوفمبر 
الجـــاري، وهي المشـــاركة التـــي اعتبرتها الحملة 
المغربيـــة لمقاطعـــة "إســـرائيل" (BDS المغرب) 

تطبيًعـــا واضًحـــا ومحاولة إلظهار دولـــة االحتالل، 
االستعمار-االستيطاني الصهيوني "وكأنها شريك 
طبيعي في منتدى يعقد في المغرب، حيث غالبية 
شـــعبنا ترفض التطبيع بالمطلـــق". ودعت الحملة 
المغربية "الشباب المغاربة لمقاطعة هذا النشاط"، 
ُمؤكدًة أن "المشاركة اإلســـرائيلية هي األولى في 
هذا المنتدى رغم أنه يعقد المرة الخامسة بمدينة 
الصويـــرة، برعاية الســـفارة الفرنســـية والمعهد 
الفرنســـي بالمغرب، وجاءت المشاركة اإلسرائيلية 
في هذا المنتدى في نداء أطلقته ســـفارة فرنســـا 
في (تل أبيب) بقصد تشـــجيع اإلســـرائيليين من 

الناطقين بالفرنسية على التسجيل واالنضمام".
واعتبر مناهضو التطبيع أنه بهـــذه الدعوة "تمنح 
السفارة الفرنسية نفســـها الحق، رغم أنها ضيفة 

على المغرب، بأن تدعو إلى األراضي المغربية شباًبا 
إسرائيليين في سن الخدمة العسكرية ضمن جيش 
ا جرائم حرب بحق الشـــعب  احتالل يمـــارس يومّيً
الفلسطيني الشقيق، بالذات في غزة و القدس ، أي 
أشـــخاص عملوا باألمس القريب أو سيعملون قريًبا 
على الخطوط األمامية ِلحرب استعمارية وإحتاللية 

مستمّرة على الشعب الفلسطيني".
كما اســـتنكرت الحملة قيام "الســـفارة الفرنسية 
باستضافة شبان إســـرائيليين على أرض المغرب، 
حيث إن موقف الشعوب المغاربية عامة والشعب 
المغربي خاصة ثابت تجاه القضية الفلســـطينية 
منذ عقود، كما رفضت أن تتعامل السفارة الفرنسية 
مع نظام االستعمار االستيطاني والفصل العنصري 
اإلســـرائيلي كدولة "أمر واقع"، وتقوم بفرضها على 

الشباب المغاربة للتعامل معها".
الحملة الفلسطينية للمقاطعة، اعتبرت من جهتها 
أن "هـــذا التجمع تطبيع فاضح مـــع نظام االحتالل 
 طرٍف 

ّ
واالستعمار-االســـتيطاني اإلسرائيلي وغض

عن جرائمـــه ضد الشـــعب الفلســـطيني"، داعيًة 
"جميع األطراف المعنية للضغط السلمي من أجل 
إلغاء دعوة اإلسرائيليين ومقاطعة المنتدى إذا لم 
يتم التجاوب مع هذا الطلب، كما دعت الســـلطات 
المغربية إلى »منع اإلســـرائيليين من الدخول إلى 

الّتراب الوطني".
وفي الســـياق، أعلـــن حزب الطليعـــة الديمقراطي 
االشتراكي المغربي عن "تضامنه مع الناشط أحمد 
ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع 
العمل  الوطنية لمجموعـــة  الســـكرتارية  وعضـــو 

الوطنية من أجل فلســـطين، والذي اعتقل، السبت 
الماضي، علـــى خلفية أحـــداث االحتجاجات التي 
شـــهدها معرض التمور بالراشيدية، ضد مشاركة 
د الحزب في بياٍن له، أنه  فعاليات إســـرائيلية". وأكَّ
"يتابـــع بقلق مـــا تعرض له ويحمـــان من تعنيف 
ومتابعة قيد االعتقال بسبب قيامه بواجبه الوطني 
والنضالي في التصدي لمشاركة شركة صهيونية 

في معرض التمور بالراشيدية".
وحّذر من "خطورة سياســـة التطبيع المنتهجة مع 
الكيان الصهيوني ضد القرارات العربية الرســـمية 
التي التزم بها المغرب وضد التزام الشعب المغربي 
بكل مكوناته بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني"، ُمطالًبا "بإطالق سراح رئيس المرصد 
المغربي لمناهضة التطبيع الدكتور ويحمان فوًرا".

دعوات مغربيغ لمقاطعغ مؤتمر شبابي تشارك فيه »إسرائيلم

رام الله/ االستقالل:
أكد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية، أن قيادة السلطة الفلسطينية أرسلت رسائل 
عديدة لدول العالم من أجل انجاز االنتخابات الفلســـطينية في مدينة القدس المحتلة، 
 في هذا الســـياق بعد 

ّ
في ظل تقارير لجنة االنتخابات المركزية حول وجود تقّدم جدي

جولة مكوكية إلى قطاع غزة ولقاء قيادات حركة حماس والفصائل الفلسطينية.
ورحب اشـــتية في بداية الجلسة األسبوعية لحكومته برام الله يوم أمس، بالتقدم الهام 
الذي جرى بالتحضير لالنتخابات، قائاًل: "نريد لهذه االنتخابات أن تتم، وهناك إرادة لدى 
القيادة السياســـية إلتمامها وإعادة االشعاع الديمقراطي لشعبنا". وتحدث اشتية عن 
مواصلة اســـرائيل احتجاز أموال األسرى والشهداء، وعن الهجمة االستيطانية الجديدة 

في الضفة المحتلة، بعد إعالن إسرائيل البدء بتنفيذ كيانات استيطانية بالضفة.

اشتيغ: نسعى إلجراء انتخابات في 
إسطنبول / االستقالل:القدس وهناك تقدم جدي مع حماس

لنصرة  العالمــــي  االئتــــالف  أطلق 
رواد  مؤتمــــر  وفلســــطين،  القدس 
الحادي  المقــــدس  بيــــت  ورائدات 
عشر تحت شعار "معا ضد الصفقة 

والتطبيع" في مدينة إسطنبول.
وشارك في المؤتمر الذي عتخللته 
نــــدوات حواريــــة وورش عمل، أكثر 
من 700 شخصية إسالمية وعربية 
وعالميــــة متضامنــــة مــــع القضية 

الفلسطينية من 50 دولة.
وقــــال رئيــــس االئتــــالف العالمي 
لنصــــرة القدس وفلســــطين همام 
سعيد إن المؤتمر يهدف لتسليط 
الضوء على التحديات التي تتعرض 
والمســــجد  القــــدس  مدينة  لهــــا 
األقصــــى المبــــارك عبــــر التهويد 

واالستيطان وهدم المنازل.
وأضاف أن المؤتمر يسعى للخروج 
بمبادرات لتعزيــــز الوعي بالمخاطر 
التــــي تواجــــه قضيــــة حــــق عودة 
الالجئين الفلســــطينيين عبر إلغاء 
الالجئين  وتشــــغيل  غــــوث  وكالة 

"األونروا" وشطب صفة الالجئ.
وتابع أن رواد ورائدات بيت المقدس 

11 يسعى إلطالق مبادرة لتشكيل 
التطبيــــع  تواجــــه  عربيــــة  لجــــان 
والمطبعين، بالتعــــاون مع ائتالف 
مناهضــــة  وتنســــيقية  الشــــباب 
الصهيونيــــة إلى جانب اإلعالن عن 
مبادرة إلنشاء صندوق القدس لدعم 
وتثبيت المقدســــيين والمرابطين 
في المدينة، بالتعاون مع مؤسسة 

"وقف األمة" بتركيا.
ولفت همام إلى أن المؤتمر يهدف 
إلى تحشــــيد جهود األمــــة العربية 
واإلســــالمية فــــي مواجهــــة خطر 
تصفية القضيــــة من خالل "مؤامرة 
صفقــــة القــــرن"، مشــــيدًا بموقف 
التونســــي  الجمهوريــــة  رئيــــس 
المنتخب قيس ســــعيد، الذي أدان 

التطبيع ودشن عهد جديد يفصل 
بين "عهد اعتبــــر التطبيع اجتهاد 

وعهد اعتبر التطبيع خيانة".
تركيــــا  إلــــى  التحيــــة  ووجــــه 
الســــتضافتها المؤتمر وللقائمين 
عليه، شــــاكرًا جميع الجهات التي 
تقــــف مع الشــــعب الفلســــطيني 

وتنظم الفعاليات لتوحيد األمة.

مؤتمر بإسطنبول ضد صفقغ القرن والتطبيع
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حالة من التفاؤل الشديد تسود الشارع الفلسطيني في ظل االبتسامات والضحكات التي شهدتها اروقة 
اللقاءات بين فصائل العمل الوطني واالسالمي ورئيس لجنة االنتخابات المركزية السيد حنا ناصر, الذي 
جاء الى قطاع غزة محمال بالبشـــريات, وهذه المشاهد ليســـت جديدة على شعبنا فقد اعتاد عليها في 
لقاءات كثيرة حدثت من قبل ألجل انفاذ المصالحة الفلسطينية, لكنها كانت سرابًا يحسبه الظمآن ماءا 
حتى اذا جاءه لم يجده شيئا, ونحن بدورنا نتمنى ان تسفر هذه المشاهد المليئة باالبتسامات العريضة 
عن توافقات حقيقية هذه المرة, يمكن البناء عليها لرسم غد افضل لشعبنا الفلسطيني وتحسين ظروفه 
الحياتية والمعيشية, فالشعب لم يعد يطيق هذا الحصار, ولم يعد يطيق هذا االنقسام البغيض, ولم 
يعد يطيق الصمت على جرائم االحتالل وانتهاكاته ألبسط الحقوق الفلسطينية, لذلك علينا البحث عن 
خطوات حقيقية وفاعلة ألجل هذا الشعب الفلسطيني العظيم, وليس ألجل أي شيء اخر, علينا ان نشعر 
بمعاناته واوجاعه ونبحث عن حلول لها, فحالة الضجر والفوضى التي يعيشها شعبنا قد تؤدي الى ما ال 

تحمد عقباه, فانتبهوا جيدا لخطواتكم القادمة. 
الســـيد حنا ناصر نصب المزاد, وجاء من رام الله بإجابات على تساؤالت طرحتها الفصائل الفلسطينية 
عليه في زيارته السابقة, ويبدو ان االجابات توافقت مع ما كانت تأمل به الفصائل الفلسطينية ومن بينها 
حركة حماس, لذلك سادت حالة من التفاؤل لدى القيادات الفلسطينية انعكست على مزاج الشارع الذي 
بدأ يتحدث عن اماله وتطلعاته, وكيف يمكن لهذه االنتخابات ان تمت ان تحل الكثير من مشـــكالته, 
وحتى ال نسترسل كثيرا في هذا االمر, فدعونا نسأل بوضوح, هل ازمة الشعب الفلسطيني في اجراء هذه 
االنتخابات ومن سيفوز بها, ام ان االزمة تكمن في وجود االحتالل الصهيوني البغيض في كل تفاصيل 
حياتنـــا وتحكمه بمصائرنا, فهو الذي يقتل, ويصادر االراضي ويبني المســـتوطنات, ويفرض الحصار 
واالغالق على قطاع غزة, وينتهك حرمة المقدسات,  فهل يمكن لالنتخابات أيًا كان الطرف الذي سيفوز 
بها ان تخلصنا من هذه االجراءات الصهيونية, خاصة اننا ال زلنا نعيش حســـب ما صرح رئيس السلطة 
الفلسطينية »تحت بساطير االحتالل«, هل يمكن ان نحد من نسبة الفقر والبطالة في مجتمعنا ونتغلب 

على مشكالت حياتنا ومعيشتنا بمجرد إجراء هذه االنتخابات؟!.  
 قد يقول قائل هل تريد ان يبقى االنقســـام قائما, وهل انتـــم ضد االنتخابات, وهل تضعون العوائق 
امام المصالحة, وهذا سؤال مشروع واالجابة عنه بوضوح اننا لسنا ضد االنتخابات بحد ذاتها, لكننا ضد 
القيود التي من الممكن ان تكبلنا بها هذه االنتخابات المحكومة بســـقف اوســـلو, وقد بدت ارهاصات 
ذلك باستنكار كتاب وسياسيين فلســـطينيين لعمليات اطالق صواريخ على منطقة الغالف الحدودي 
ال نعلم من يقف خلفها, لكن هذا الفعل من المفترض انه مباح للمقاومة الفلســـطينية بعد اصابة نحو 
97 مواطنا فلســـطينيا من المشاركين في مســـيرات العودة الكبرى السلميين برصاص جنود االحتالل 
الصهيونـــي الجمعة الماضي, وبعد انتهاكات االحتالل لحرمة االقصى والحرم االبراهيمي, وبعد قرارات 
البناء االســـتيطاني المتجددة في كل لحظة, فال تجعلوا مزاد االنتخابات يشـــغلكم عما يفعله االحتالل 
بشـــعبنا في القدس وال 48 والضفة وغزة فهي كلها اراضي محتلة, وهل ستقبلون بانتخابات رئاسية 
وتشريعية تســـتثني القدس التي يعتبرها االحتالل عاصمته االبدية, ويرفض أي دور للفلسطينيين 

بها, هل ستستثنون الشتات من هذه االنتخابات, اذا فعلتم ذلك فإنكم تسقطون حقوقهم.  
ما نريد ان نخلص اليه ان االنتخابات على اهميتها ليست اولوية بالنسبة لشعبنا, ويجب ان ال تشغلنا عما 
يفعله االحتالل الذي قد ينقض علينا في أي لحظة, وهل يمكن لهذه االنتخابات ان تخفف عن شـــعبنا 
معاناته, وماذا لو فازت حماس بها, هل سيسمح لها االحتالل بادرة االوضاع في الضفة, وهل ستتنحى 
السلطة عن ادارة المشهد الفلسطيني في حال فشلها في االنتخابات, ولو فازت السلطة باالنتخابات ماذا 
ستقدم و«اسرائيل« تتحكم في كل شيء, فأموال المقاصة محتجزة, ومشكلة الكهرباء والبترول يتحكم 
بها االحتالل, وازمة العجول ادت لتراجع الســـلطة عن مواقفها بمنع استيرادها من »اسرائيل«, واراضي 
الضفة تتآكل لصالح االحتالل, وال نريد ان ننسى ان الحصار المفروض على غزة منذ ثالثة عشر عاما سببه 
الرئيسي فوز حماس باالنتخابات, و«اسرائيل« االرهابية تصنف حماس بأنها حركة »ارهابية« وال يمكن 
التعامل معها, كل ما نخشـــاه ان تستغل »اسرائيل« انشـــغالنا بأوضاعنا الداخلية بمفاجآتنا بتصعيد 
عسكري خطير على غزة, او افراغ تجمعات سكانية جديدة في الضفة, او تقسيم االقصى زمانيا ومكانيا 
وافراغ القدس من ســـكانها, اعلموا ان ال شيء سيطيب لشعبنا الفلسطيني, طالما بقى االحتالل جاثما 
فوق صدورنا, ونصيحتنا انكم وانتم مشغولون باالنتخابات ابقوا اعينكم مفتوحة على االحتالل, وابقوا 

ايديكم على الزناد فعدوكم ماكر وغدار وال يؤمن جانبه ابدا.   

نصبنا المزاد 

رأي

لم يصدر بلفور وعده بإقامة وطن قومي لليهود على أرض 
فلسطين إال بعد أن تمكن المستوطنون اليهود من فرض 
حقائق عدوانية على أرض فلسطين، وبعد أن تأكد للمجرم 
الـــذي أعطى الوعـــد أن الوضع الدولي واإلقليمي يســـمح 
بإقامـــة الدولة اليهوديـــة، وهذه الحقائـــق الموضوعية 

تذكرنا بحدثين مهمين في تاريخ القضية الفلسطينية:
الحـــدث األول: لـــم يقـــم المســـتوطنون اليهـــود أولى 
مســـتوطناتهم بتاح تكفا ســـنة 1882، إال بعد أن احتلت 
بريطانيا أرض مصر في الســـنة نفســـها، وتقع فلسطين 

كلها تحت قبضة االستعمار البريطاني
الحـــدث الثانـــي: لم يحتـــل البريطانيـــون أرض مصر إال 
بعد أن اشـــترى رئيس وزراء بريطانية آنـــذاك اليهودي 
بنيامين دزرائيلي أســـهم الخديوي إسماعيل في شركة 
قناة الســـويس عام 1875، وعلى مســـئوليته الشخصية، 
وبأمـــوال المليارديـــر اليهودي روتشـــليد، ودون موافقة 
البرلمان البريطانـــي، وكان اليهـــودي بنيامين دزرائيلي 

يمهد الحتالل مصر من وراء صفقة شراء %44 من أسهم 
قناة السويس، وكانت الســـيطرة على مصر هي المقدمة 
لتحقيق الشـــعار الذي رفعه دزرائيلي حين زار فلسطين 
سنة 1860، وقال جملته الشهيرة: أرض بال شعب لشعب 

بال أرض.
قراءة التاريخ بعد مرور 102 ســـنة علـــى ذكرى وعد بلفور 
تفرض علينـــا تذكر وعـــد ترامب قبل عدة أشـــهر، حين 
لـــم يعترض على فكـــرة ضم الضفة الغربيـــة، وحين قرر 
االعتراف بالقدس عاصمة لدولة إســـرائيل، وحين اعترف 
بالجوالن أرض إســـرائيلية، وهذا االعتراف هو الوعد الذي 
مـــا كان ليصدر عـــن ترامب لوال ثقته التامـــة بأن اليهود 
قـــد فرضوا حقائق جديدة علـــى األرض، وأثبتوا وجودهم 
المادي في القدس نفســـها، وعلى أرضـــًا الضفة الغربية 

التي أكلها غول االستيطان.
في ذكرى وعـــد بلفور، ولمواجهة وعـــد ترامب ال يكفي 
أن يصدر الفلســـطينيون البيانـــات، وال يكفي أن يدلوا 

بالتصريحات الغاضبة واألحاديث السياسية والمقاالت 
واللقـــاءات والمقابـــالت والزعيق عبر مكبـــرات الصوت، 
مواجهـــة وعـــد بلفور ووعـــد ترامـــب تتمثـــل بقلقلة 
الواقـــع الراهن، وخلخلة الحقائـــق الجديدة التي تمكن 
المســـتوطنون من فرضها على أرض الضفـــة الغربية، 
والحيلولـــة دون تحقيـــق األمن للمســـتوطنين، ودون 
ذلك، فاألطماع اليهودية على أرض فلسطين ال يحدها 
سقف، وهم ينتظرون المناســـبة، أو الحدث، أو أي خلل 
فـــي المحيط العربـــي واإلقليمي لســـن القوانين التي 
تشرع استالءهم على أرض الضفة الغربة؛ التي تمكنوا 
منها في غفلة مـــن المفاوضات العبثية، وتمكنوا منها 
بغطاء من زمن االنتظار، الزمن الذي اشـــتراه اليهود من 
القيادة الفلســـطينية مقابل االعتراف بمنظمة التحرير، 
ومقابـــل أموال المقاصة، ومقابـــل بطاقات VIP، ومقابل 
إشغال الفلسطينيين بمشاكلهم الحياتية، وأوضاعهم 

الداخلية.

يعد وعد بلفور مقدمة  لحدوث نكبة الشـــعب الفلسطيني 
وإحداث الجرح النازف في قلب األمة العربية واإلســـالمية 
، والذي بـــدأت إرهاصاته منذ نوفمبـــر1917م وصواًل إلى 
العام 1948 م، ففي العام 1947م أنهت بريطانيا واليتها 
علـــى فلســـطين وفوضت األمـــم المتحدة بأمرهـــا ، وكان 
ذلك بعد أن دربت بريطانيا جيشـــًا صهيونيًا كبيرًا مزودًا 
بأحدث األســـلحة ، ودربته بشـــتى الوســـائل العسكرية، 
فأسس الصهاينة الوكالة اليهودية وبدأ التطهير العرقي 
وترحيل الفلســـطينيين فـــي عـــام 1948م ، وقد تصدى 
أبناء الشـــعب الفلســـطيني  للهجـــرة اليهودية وعارضوا 
وعد بلفور بشـــكل كامل وقوى، وأدى ذلك إلى ردود أفعال 
مختلفة منها انتفاضة موســـم النبي موســـى، أولى ردود 
الفعل الشـــعبية على ذلك، والتي قامـــت في عام 1920م 
وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل خمسة 
مـــن اليهـــود المهاجرين إلى فلســـطين، وعقـــد المؤتمر 
الفلســـطيني الثالث في العام 1920م فـــي مدينة حيفا، 
والـــذي انتقد الحكومة البريطانية جراء منحها اليهود حق 
اإلقامة في فلســـطين، وقد رفض المؤتمر إعالن وعد بلفور 
رفضًا قاطعـــًا واعتبره انتهاكًا لمختلـــف الحقوق الدولية 
وحقوق الفلسطينيين ، وأمام العقلية اإلجرامية لبريطانيا 
وحلفائها انتفض الشـــعب الفلســـطيني في وجه الغزاة 
البريطانيين، فتوالت الثورات الرافضة لالحتالل البريطاني 

وتواطئه في تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

وما زال شـــعبنا بعـــد النكبة، وما بعد نكســـة 1967 م، وما 
بعد االجتيـــاح الصهيوني للبنان 1982، وما بعد انتفاضة 
1987، وانتفاضـــة هّبـــة النفـــق 1996، وانتفاضة 2000 
وجرائم االحتالل الصهيوني فـــي جنين 2002، والعدوان 
على قطاع غزة في األعوام 2008 ، 2012 و2014 ، والحصار 
المفروض على أبناء شـــعبنا حتى يومنا هذا في ظل جرائم 
متواصلـــة وحـــرب مفتوحة ضد الشـــعب الفلســـطيني،  
وحرمانه من أبسط الحقوق السياسية واإلنسانية بدعم من 
اإلدارة األمريكية وحلفائهـــا وبريطانيا صاحبة اليد األولى 
الملطخة بدماء شـــعبنا، وباالعتداء على حقوقه ومقدراته ، 
حيث تســـتكمل اإلدارة األمريكية الحرب وتواصل الجرائم 
التـــي بدأتها بريطانيا للنيل ممـــا تبقى من حقوق وطنية 

لشعبنا.
إذن حلقـــات الجرائم واإلرهاب مســـتمرة في دعٍم ســـافٍر 
للصهيونية؛ إلحكام الســـيطرة على مقدرات األمة العربية 
واإلســـالمية  وقلبها النابض فلسطين ، التي هي الخندق 
األمامي للـــذود عن األمة، وهـــي جدار األمـــة ، ولنرى ماذا 
يحـــدث في دول الربيع العربي لنســـتحضر ما نشـــر غلى 
مواقع التواصل االجتماعي عن محاضرة ألقاها البروفيسور 
ماكـــس مانو ارينج خبير االســـتراتيجية العســـكرية في 
معهـــد الدراســـات التابع لكلية الحـــرب األمريكية ، حيث 
اســـتهل محاضرته بأن أســـلوب الحـــروب التقليدية صار 
قديًمـــا ، والجديـــد هو الجيـــل الرابع من الحـــروب،  وقال 

حرفًيا:” ليس الهدف تحطيم المؤسسة العسكرية إلحدى 
األمم، أو تدمير قدرتها العسكرية، بل الهدف هو: اإلنهاك 
والتآكل البطيء لكن بثبـــات، وهدفنا هو إرغام العدو على 
الرضوخ إلرادتنا، والهدف زعزعة االستقرار بأيدي مواطنين 
من الدولة العدو؛ لخلق الدولة الفاشـــلة ليستيقظ عدوك 
ميًتا”، هذا ما قاله الخبير وضابط المخابرات األمريكي أمام 
كبار ضباط الناتو والجيـــش الصهيوني ، والتآكل البطيء 
يعني خراب المدن وشـــل قـــدرة البلد العـــدو على تلبية 
احتياجاته األساسية، وتحويل الناس إلى قطعان متناحرة 
وهائمـــة ، وفقـــدان الثقة فيما بينهم ، إن اســـتراتيجية 
اإلنهاك تعني نقل الحرب من جبهة إلى أخرى، واستنزاف 

كل قدرات الدولة على مراحل متباعدة .
ونحن في الذكـــرى المائة واثنين لوعد بلفور المشـــؤوم ، 
ومنذ الحـــروب التقليدية إلى واقعنا الحالي في ظل الجيل 
الرابع من الحروب ، هل اســـتفادت أمة العرب من أخطائها 
وإخفاقاتها ؟ ، وهل ستدرك قبل فوات األوان أن فلسطين 
قلعة الصمـــود المتروكـــة عربًيا هي ضمانـــة أمن العرب 
واســـتقرار بلدانهم ؟ فالحروب االســـتعمارية لم تتوقف 
ورأس حربتها كيان االحتالل اإلسرائيلي الذي تهرول دول 
عربية للتطبيع معه متجاوزة فلسطين بما تعني من صمام 
أمان لهم ، وتنســـى أمة العرب ولم تر بعين ثاقبة، أن علم 
كيان االحتالل الذي يرفـــرف في بلدانها، أن حدود الكيان 

دول أمة العرب  التي تتوسطها نجمة داود .

لوال االستيطان اليهودي لما كان وعد بلفور

في ذكرى وعد بلفور هل ستفيق أمة العرب؟

د. فايز أبو شمالة

أ. محمد حسن أحمد

جريمة بريطانيا بوعد بلفور ال تسقط بالتقادم منذ 102 عام؛ ولو كان العرب 
والمســـلمون أقوياء ألجبروا بريطانيا على إعادة الالجئين، وطرد المحتلين، 
وتعويض الشعب الفلســـطيني بالمليارات؛ لما ألحقوه به من أذى وجرائم  
يندى لها جبين اإلنســـانية، وخراب ودمار وقتل لإلنســـان الفلســـطيني،  
وتهجير لســـبعة ماليين فلســـطيني فـــي  منافي األرض. برغـــم المرحلة 
الصعبة والمعقدة التي تمر بها األمة العربية واإلســـالمية؛ إال  انه ال يجب 
السكوت على جريمة بريطانيا من قبل الشعب الفلسطيني وقادته؛  وال بد 

من رفع قضية ضد الحكومة البريطانية إلصدارها وعد بلفور.
بديهيـــا؛ وعد بلفـــور تم تنفيذه الحقا مـــن قبل بريطانيا؛ كونها ســـلطة 
انتداب؛ األمر الذي تســـبب في نكبة شعبنا وتشريده، وحرمانه من العيش 
في وطنه، وإقامة دولته المســـتقلة، وعلى من أخطأ أن يتحمل نتائج خطئه 

كامال.

جيد فتح ملفات الجرائم أيا كان فاعلها؛ خاصة من قبل دولة االحتالل؛ التي 
ارتكبت بحق شـــعبنا منذ نهاية االنتداب البريطاني على فلسطين، ومرورًا 
بالمجازر التـــي نفذتها عام 1948 وما بعدها؛ علـــى أن ال تتوقف الجهود 

وال تكون موسمية.
بريطانيا هي؛ كدولة االحتالل؛ ضعيفة بمنطقها وبأخالقها، وال تملك قوة 
فكرية وأخالقية؛ فمن الطبيعي أن يبحث الظالم عن الكذب لتبرير جرائمه، 
وليمد من عمره ما اســـتطاع إلى ذلك سبيال، معتقدا أن الزمن كفيل بفعل 
األفاعيل ونسيان الماضي األليم ألكثر من 12 مليون فلسطيني؛ هجروا في 

منافي األرض غصبا وكرها.
وعد بلفور؛ شكل وجعا وألما متواصال لكل فلسطيني وحر وشريف في هذا 
العالم دون توقف. صور العذاب تتجدد كل يوم في فلسطين المحتلة؛ بال 
رحمة، وســـط التدمير والخراب والممارســـات العدوانية الشرسة، والمجازر 

بحق األطفال والنساء والشيوخ.
جرائم حرب ال تسقط بالتقادم؛ وعلى بريطانيا أن تتحمل وتدفع  ثمن كل 

هذه الجرائم التي وقعت للشعب الفلسطيني سابقا والحقا.
ُخطط – بمكر ودهاء - للشعب الفلسطيني عبر تنفيذ وعد بلفور؛ أن يندثر 
في عالم القوة والهيمنة الغربية على مقدرات العرب والمسلمين؛ عبر إبقاء 
ما يســـمى بدولة الباطل »اســـرائيل » متفوقة ال يشق لها غبار، وان َتنسى 
األجيال ما َحدث، وان َتبقى فلسطين في َعالم النسيان ضائعة ممحوة عن 

خريطة العالم األرضية والسياسية.
بريطانيا ومعهـــا الدول الغربية التي تآمرت على الشـــعب الفلســـطيني  
تـــدرك؛  إن ما حققوه فـــي ظل غفوة العرب، وما حققـــه قادة االحتالل من 
انجازات وانتصارات؛ ما هي إال سحابة صيف سرعان ما تزول؛ بفعل مغايرة 
وجود دولته لمنطق األشـــياء وطبائع األمور والســـنن الكونية؛ التي قضت 

بزوال الطارئ الغريب.
إن كان االحتـــالل قد نجح وبمعاونة وتواطؤ دول الغرب وباألخص بريطانيا 
العظمـــى؛ في إقامة دولتـــه وكيانه المزعوم إلى حيـــن، فإنه لم ينجح في 
زرع ثقافة الهزيمة واالستســـالم والنســـيان؛ ألن الشعوب الحية ال تموت، 
والحرائر الفلسطينيات ال يتوقفن عن إنجاب اإلبطال صناع التحرير، فالحق 

ينتزع وال يضيع ما دام ورائه مطالب.
الشـــعب الفلسطيني؛ وكبقية الشعوب الحية صاحبة الحق، ال يمكن له أن 
ينسى أو يغفر لمن شـــتته وأجرم بحقه، وبريطانيا أخطأت وأجرمت، وعلى 
من أخطأ أن يكفر عن خطأه ســـريعا؛ وان يبادر إلى ذلك من تلقاء نفســـه؛ 
وإال فإن غدا – القريب -  مع كنس االحتالل، وما هو ببعيد؛ ستجبر بريطانيا 
صاغرة وذليلة على تعويض دولة فلســـطين بالمليارات؛ »ويسألونك متى 

هو، قل عسى أن يكون قريبا«.

د. خالد معاليبريطانيا ترصد مليارات للتعويض عن بلفور
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أعلن أنا المواطن/ محمد مصطفى خليل مصطفى....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800525768) فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/زينات شعبان مصطفى حسين...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   985189513

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/هدايه محمد عبد القادر شاهين....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي  الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800489080

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/خليل عبد الناصر محمد الخطيب...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
402202782   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مرادمرزوق عبد الوهاب فياض...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
801227554  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عماد محمد عبدالله بشير...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801056995

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد عبدالحكيم عبدالله المكاوي...... 
/. عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل 
802298646   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود مصلح سالم عبد العال....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   931134209

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد طلعت اخميس االخرس/.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402956171

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح رمضان الجاروشة....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802015032

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود جمال منصور ابو غنيمة....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400030839

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكد يعقوب الغندور نقيـــب الموظفين في قطاع غزة يوم أمس، ان النقابة توصلت الي 
اتفاق مع وزارة المالية بشـــان عدد من القضايا لتحسين ظروف الموظفين في قطاع غزة 

،ومن ابرزها موعد صرف الرواتب وطريقة الصرف.
وقال الغندور في تصريح له، »ان النقابة توصلت مع وزارة، الى تثبيت موعد صرف رواتب 
الموظفين كل 30 يومًا فقط ، بعد ان كانت تصرف بعد 35 يومًا او اربعين يومًا ، موضحُا 

ان الصرف سيكون في 20 الشهر بشكل ثابت .
وبين الغندور انه تم إلغاء نظام الفئات ، حيث انه سيتم الصرف خالل يومين فقط ، بعد 

ان كان يصرف لمدة اسبوعين او اكثر على نظام الدفعات .  
وبشأن زيارة نسبة الصرف أوضح الغندور ، نحن دائما نطالب بزيادة نسبة الصرف ، اال ان 
الحكومة وقبل عدة اشهر استهدفت الفئات الدنيا وقامت بزيادة نسبة الصرف ، حيث 

استفاد 30 الف موظف من زيادة الراتب .
وأشار الى ان وزارة المالية اســـتجابت لكافة المطالب بشأن االستفادة من المستحقات 
الماليـــة و بطريقين ، اولهما عبر دفع مبالغ مالية للموظفيـــن في حالة خاصة كالمرض 
، والـــزواج ، والعزاء ، والعديد من القضايا الهامة  ، والطريقة الثانية عبر االســـتفادة من 

الخدمات عبر المستحقات  والتي اعلنت عنها المالية الشهر الماضي .
ويعاني الموظفون في قطاع غزة من ظروف اقتصادية صعبة في ظل اســـتمرار الحصار 
، واستمرار االنقسام المقيت الذي دفع حكومة غزة للحفاظ على المؤسسات في القطاع 

وااليفاء برواتب الموظفين وفقًا لنسب معينة .
وكانت وزارة المالية في قطاع غزة اعلنت عن رزمة من التســـهيالت الخاصة بالموظفين 
الحكوميين عن طريق االســـتفادة من مســـتحقات رواتبهم، اســـتجابًة لمطالب نقابة 

الموظفين في القطاع العام.

رام الله/ االستقالل:
أعلنـــت وزارة الماليـــة، أنه ســـيتم صـــرف رواتب 
الموظفيـــن العموميين عن شـــهر 2019/10 اليوم 

عبر البنوك.
وقالت الوزارة إنه سيتم صرف كامل الراتب عن شهر 
2019/10، وصرف كامل المستحقات المتبقية عن 

شهر07 /2019.
وأوضحـــت الوزارة، أنه بذلك يبقى في ذمة الحكومة 
متأخرات شهر 8 وشـــهر 9 التي سيتم سدادهما 

في راتبي شهري 11 و12.
وبينت مصادر مطلعة ، أنه سيتم صرف راتب كامل 
لموظفي الســـلطة في قطاع غزة بنســـبة 75% من 

الراتب األساســـي، أي أعتماد تلك النسبة على أنها 
راتب كامل لموظفي السلطة بغزة.

وأضافـــت المصـــادر »ســـيتم صـــرف كامـــل 
المستحقات عن شـــهر 7 الماضي أي نسبة الـ 
15% التـــي بقيت مـــن كامل الراتـــب المعتبر 

بنسبة 75% لموظفي غزة.

غزة/ االستقالل:
بمناســــبة يوم المنتج الفلســــطيني، افتتح 
االتحــــاد العــــام للصناعــــات الفلســــطينية، 
بالشــــراكة مع وزارة االقتصاد الوطني، بغزة، 
معرض الصناعات الفلسطينية 2019 بقاعة 

الشاليهات بمدينة غزة.
 وقال وكيل الوزارة، د. رشدي وادي في كلمة 
له، إن هذا المعرض، يشــــكل فرصة للمواطن 
الفلسطيني للتعرف عن قرب على المنتجات 
المحليــــة، واالطــــالع على جــــودة الصناعات 
الوطنية التي تنتجها السواعد الفلسطينية، 
كما يشــــكل أيضًا فرصة ألصحاب المصانع 
المنتجــــات  هــــذه  لعــــرض  والشــــركات؛ 
والصناعــــات، من أجل رفع ثقة المســــتهلك 

بجودة المنتجات والسلع الوطنية.

 وأوضــــح: أن العديد من الشــــركات، حصلت 
على عالمات الجودة والتميز العالمية، مؤكدًا 
أن القطــــاع الصناعي، هو عنــــوان االقتصاد 
الوطني، حيث يساهم هذا القطاع إلى جانب 
قطاع اإلنشــــاءات بحوالــــي 17% من الناتج 

المحلي.
 وقال وادي: في ظل سياسة الحصار، وإجراءات 
االحتالل بمنع دخول العديد من المواد الخام، 
ومنع التصدير إلــــى الخارج، يتوجب علينا أن 
نتبنى سياســــة دعم المنتــــج المحلي كقرار 
اســــتراتيجي، يهدف إلــــي مضاعفة الحصة 

السوقية، وتوفير آالف فرص العمل.
 ووجه وكيــــل الوزارة، نداًء إلــــي تجار الضفة 
الغربية للعمل على ضمان تسويق منتجات 
قطاع غــــزة فــــي أســــواق ومحــــالت الضفة 

الغربية، لســــحب ذرائع االحتــــالل وللضغط 
عليه؛ لتسهيل الحركة التجارية بين جناحي 
الوطن، من أجــــل تعزيز المصانع والصناعات 
الفلســــطينية على الصمود في ظل سياسة 

الحصار المشدد على قطاع غزة.
 وبّين، أن الصمود االقتصادي يحتل المكان 
األبــــرز في مواجهة هذا الحصــــار، إذ ال مجال 
لتحقيق أي من اإلنجازات ســــواًء السياسية 
أو العســــكرية، دون أن يكون هناك اقتصاد 
قوي قائم على سياسة دعم وتشجيع المنتج 

المحلي، يدعم هذه اإلنجازات.
 واســــتعرض وادي خالل كلمتــــه، عددًا من 
أهم اإلجراءات التي قامت بها وزارة االقتصاد 
الوطني خالل الفتــــرة الماضية لدعم المنتج 
المحلــــي، وذلــــك بالتعــــاون والشــــراكة مع 

مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، ومن 
هذه اإلجــــراءات، إعفاء المصانع بقيمة %20 
من اســــتهالك الكهرباء، وإعفاء من رســــوم 
الترخيــــص الصناعــــي بنســــبة 50% للعام 
الحالي، باإلضافة الي إعفاءات عن الســــنوات 

الماضية، تصل ما نسبته إلى %100.
 كما عملت الــــوزارة على إعفــــاء المواد الخام 
الــــواردة للمصانــــع عبر المعابر من الرســــوم 
الجمركية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، 
باالضافة إلى التنسيق مع وزارة الزرعة ووزارة 
المالية، لتعزيز وضع الصناعات القائمة على 
الزراعة، من خالل تنبــــى خطة وطنية للعمل 
في هذا القطاع تســــمح بزيادة حصة المنتج 

المحلي.
 وعلمت على تطبيق نظام الكوتا على بعض 

المنتجات الواردة لدعم بعض القطاعات مثل 
قطاع المالبس والنسيج، كما تم وضع رسوم 
على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي 
لتعزيــــز القدرة التنافســــية للمنتج المحلي، 
باالضافــــة إلى إتاحــــة الفرصــــة للعديد من 
المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على 
قرض حسن بنســــبة ربح (0.0%) من برنامج 
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 
تتجــــاوز 10,000 دوالر، إلــــى جانب تفعيل 
مؤسسة المواصفات والمقاييس، بما يخدم 

المنتج المحلي، ويساهم في تعزيز جودته.
 وقال وادي: إن وزارة االقتصاد، ستستمر في 
تقديــــم كل دعم ممكن من أجل دعم القطاع 
الصناعي، ولن ندخر جهدًا في سبيل إنعاش 

وتنمية هذا القطاع.

وزارة االقتصاد الوطني بغزة تكشف تسهيالت دعم المنتج المحلي

رام الله/ االستقالل: 
رت الحكومة الفلسطينية تسديد جميع المستحقات  قرَّ
من رسوم نقل طرق وضريبة أمالك لـ (130) هيئة محلية 
خالل هذا الشهر. وقال بيان لمجلس الوزراء: أمس اإلثنين، 
إنه ستتم جدولة الديون بدفعات شهرية لباقي الهيئات 

المحلية الملتزمة بدفع أثمان المياه والكهرباء.
وحول أموال الضرائب، أوضح رئيس الوزراء محمد اشتية 
أن األزمـــة ما زالـــت قائمة ولم تحل بشـــكل نهائي، وأن 
»إســـرائيل« تواصل احتجاز أموال األســـرى والشـــهداء، 
مشـــددًا على أن الحكومة ســـتبقى وفية لكل االلتزامات، 

التي تعهد بها الرئيس محمود عباس.
وقرر المجلس اعتماد النتائج األولية التي قدمتها اللجنة 
الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وتشكيل أربع لجان وزارية 

لمتابعة هذه التوصيات، لتقديم التوصيات النهائية في 
المجاالت القانونية والمالية والبنية التحتية واالستثمار 
إلى مجلس الوزراء ووضع اآلليات التنفيذية المناسبة وفق 

جداول زمنية محددة بهذا الخصوص.
 كما قرر الشراء المباشـــر لدواء لعالج المرضى المصابين 
بمـــرض وراثي نادر. كذلك قرر تعطيل المؤسســـات يوم 
الســـبت الموافـــق 2019/11/09، بمناســـبة حلول ذكرى 
المولد النبوي الشريف.  واتفق على تشكيل لجنة خاصة 
لوضع تصور إلحياء ومأسســـته العمـــل التطوعي ووضع 

السياسات الالزمة بهذا الخصوص.
وتـــم تكليف وزيـــر الحكم المحلـــي ووزير األشـــغال العامة 
واإلسكان ورئيس نقابة المهندسين بتقديم تصور مشترك 
بشـــأن مرجعية البناء األخضر في فلسطين بما يشمل وضع 

األسس واالرشادات والسياسات الخاصة بهذا اإلطار. كما قرر 
إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية العليا باإلشراف على مشاريع 
إنشاء القرى الذكية (التكنو بارك) في محافظات الوطن. فيما 
قرر المجلس تشـــكيل لجنة خاصة من كافـــة الجهات ذات 
العالقة واالختصاص لدراســـة كافة التشـــريعات والقرارات 

والقضايا ذات العالقة باالسترداد الضريبي للمزارعين.
وتمـــت الموافقـــة على منح أذونات شـــراء لألشـــخاص 
الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة. وإحالة 
كل من مشروع قانون معدل لقانون البيئة، ومشروع قانون 
تنظيم مهنة الخبراء، والتشريعات الخاصة بجواز السفر 
الدبلوماسي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم 
المالحظات بشأنها، تمهيدًا التخاذ المقتضى القانوني 

المناسب بالخصوص.

المالية توضح آلية صرف رواتب موظفي السلطة 

الحكومة توافق على تسديد المستحقات المترتبة لـ 130 هيئة محلية

تحسينات للموظفين في قطاع غزة 
أبرزها موعد الرواتب وطريقة الصرف

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عادل عطا نبهان ثابت....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   960218022

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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أعلن أنا المواطن/خالد عبد القادر حسن عقيالن....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800754285

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اسماء يحيى فايد عقيالن....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804686877

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فهد جميل جمعة السميري....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802738021

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ راني زكريا علي رضوان....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901521369

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد خميس  حمودة اهل....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
40908539 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نواف خليل نمر الخطيب....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   925731556

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فايزه سليمان سليمان ابو شربي....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   930861760

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود احمد خميس الكردي....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900754755

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة االء عادل سليمان ابو ريالة....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926688516

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خضر منذر خضر ابو رياله....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   412344160

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نائله صالح عيد أبو جزر....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   946695814

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شفيق محمود احمد ابو قبالن....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   935787390

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بغداد / االستقالل:
استمرت المظاهرات الشعبية في العراق، التي 
تطالب بحل البرلمان العراقي وتعديل بنود في 

الدستور، لتتالئم مع الواقع الحالي هناك.
وتجمـــع العراقيون فـــي الســـاحات، رافضين 
اإلجـــراءات التي اتخذتها الحكومـــة والبرلمان 
المتصاص الغضب الشعبي، وللمطالبة بإسقاط 

الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور.
عـــادل  العراقيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
عبـــد المهـــدي دعـــا المتظاهرين إلـــى إنهاء 
مظاهراتهم التي انعكست ســـلبًا على الواقع 

العراقي.
واتخذت مســـارات المظاهـــرات منحي جديدًا 
تمثـــل في الهجـــوم علـــى مبنـــى القنصلية 
اإليرانية في كربالء وإغـــالق البوابات الخارجية 
لموانئ أم قصـــر التجاري والزبيـــر وأبو فلوس 

بمحافظة البصرة.
وقامـــت الســـلطات األمنية في بغـــداد بإغالق 
جسر الســـنك المجاور لجسر الجمهورية وقطع 
عدد من األحياء بالكتل االسمنتية، فيما ظهرت 
مجاميع جديدة مـــن المتظاهرين قامت بقطع 
الطرق والشـــوارع لمنع الحركة ووصول موظفي 

الدولة وأصحاب المهن إلى أماكن عملهم.
ويعـــد قيـــام المتظاهرين بقطـــع الطرق لمنع 

العاملين العراقيين من الوصول إلى مجمعات 
الحقول النفطية العمالقة التي تديرها شركات 
عالمية، أبرزها إكســـون موبيل األمريكية ولوك 
أويـــل الروســـية وبي بـــي البريطانيـــة وإيني 
االيطاليـــة، في مناطـــق متفرقة فـــي البصرة، 
انعطافـــة خطيـــرة رغـــم أن عمليـــات االنتاج 

والتصدير مازالت متواصلة دون توقف.
واجمع متظاهرون في ســـاحة التحرير وســـط 
العاصمة بغداد على أن المظاهرات ستســـتمر 

حتـــى يتـــم تلبيـــة مطالبهـــم الدســـتورية 
المشـــروعة وقالوا إنهم لن يسمحوا ألي طرف 
بتعكير صفو المظاهرات وجرها إلى مصادمات 
مع القـــوات االمنيـــة »ألن مظاهراتنا ســـلمية 

ومطالبها حقيقية وواقعية«.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة 
جديدة لمتابعة تداعيات المظاهرات الشعبية 
وأهمية البحـــث عن مخرج لحل األزمة في أقرب 

وقت ممكن.

مظاهرات العراق.. إغالق للموانئ واستمرار االحتجاجات

أديس أبابا / االستقالل:
أعلـــن رئيس الـــوزراء اإلثيوبي آبي أحمد ، ارتفاع حصيلـــة االحتجاجات العنيفة التي 
شهدتها مناطق بإقليمي أوروميا (جنوب شرق) وهرر (شرق)، الشهر الماضي، إلى 86 
قتياًل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع مؤسســـات إعالمية محلية نشرته محطة "فانا" 

اإلذاعية التابعة للحكومة.
وفـــي 23 أكتوبر الجاري، اندلعت أعمـــال عنف بالعاصمة أديس أبابا قبل أن تمتد إلى 
أوروميا وهرر إثر نزول أنصار المعارضة للشـــارع، وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز 
وسد الطرقات في مدن عدة. وأوضح آبي أحمد أن "76 شخصا قتلوا في اشتباكات بين 

المدنيين أنفسهم، والبقية قتلتهم قوات األمن".
وحث رئيس الوزراء، المواطنين على "مقاومة القوى التي تهدد وقف تقدم البالد".

وذكر رئيس الـــوزراء أن معظم القتلى من العرقين األمهري وأورومو، مضيفا أنهم من 
المســـلمين والمســـيحيين، مضيفًا "يتعين علينا وقف هذه القوى التي تحاول جرنا 

خطوتين إلى الوراء كلما تحركنا خطوة إلى األمام".
وأكد آبي أحمد أن "الحكومة مستعدة وجاهزة التخاذ إجراءات قانونية ومناسبة لحماية 

المواطنين والمؤسسات".
وشـــدد على أن "الحكومة ملتزمة بحفط األمن والســـالم للمواطنين بجانب العمل على 

تصحيح أخطاء الماضي".
وقال آبـــي أحمد إن "قيمنا التاريخية تظهر أننا ال نتســـامح مع إزهاق األرواح، مضيفا 

"النزاع العرقي غير مقبول وغير مقبول"
جديـــر بالذكـــر أن االحتجاجات بدأت إثـــر اتهام المعارض جوهـــر محمد قوات األمن 

بمحاولة تنسيق اعتداء ضده، وهو ما نفاه مسؤولون في الشرطة.

كابول/ االستقالل:
قتل 5 من قوات األمـــن األفغانية، يوم أمس، في هجوم 
شنه مسلحو طالبان على منطقة نوصاي بوالية بدخشان 

شمال شرقي البالد.
وأوضح المتحدث باســـم مديرية أمن الواليـــة، ثناء الله 
روحانـــي، أن عناصر طالبان هاجمـــوا مركز قضاء نوصاي 
بوالية بدخشان، واشتبكوا مع قوات األمن، ما أدى لمقتل 
5 من القوات األمنية. وأضاف أن االشتباكات أسفرت عن 
مقتل 4 عناصر من مسلحي طالبان. بدورها، أعلنت حركة 
طالبان مســـؤوليتها عن الهجوم، وادعت أنها قتلت 10 

من قوات األمن األفغانية.

إثيوبيا.. ارتفاع حصيلة أعمال 
العنف األخيرة إلى 86 قتيال

عّمان / االستقالل:
يتجه رئيس الــــوزراء األردني عمر الرزاز، خالل 
األيــــام المقبلة، إلجــــراء تعديل وزاري واســــع 
نســــبيًا، يتوقع أن يشمل سبع حقائب لترميم 
فريقه الــــوزاري المتصدع في عالقاته البينية، 
وذلك عقب اســــتقالة وزيــــر التربية والتعليم 
والتعليم العالي وليد المعاني، والذي أفســــد 

محاولة الرزاز التحضير للتغيير على مهل.
ويســــعى الرزاز، قبل انعقاد الــــدورة العادية 
الرابعــــة لمجلس األمــــة األردنــــي، والتي تبدأ 
في العاشر من شــــهر نوفمبر/تشرين الثاني 
الحالي، إلــــى رأب الصدع بيــــن وزراء الحكومة 
الحالييــــن، وذلك للخــــروج بفريــــق متجانس 
يواجه مجلســــا نيابيا سيناكف الحكومة بأكبر 
قدر ممكن من أجل تسجيل النقاط االنتخابية، 
ورسم صورة إيجابية أمام المواطنين، خصوصًا 

 هذه الدورة هي األخيــــرة ألعضاء المجلس 
ّ

أن
قبــــل االنتخابات البرلمانية فــــي خريف العام 

المقبل.
وقال مصدر حكومي، إنه من المرجح أن يشمل 
التغييــــر وزارات التربيــــة والتعليم والتعليم 
والزراعة،  والبيئة  والشــــباب،  والثقافة  العالي، 
وهي وزارت تم دمجها في تعديل سابق. كما 
أنــــه من المرجح أن يشــــمل وزارة المالية وربما 
الداخلية، فيما اســــتبعد المصدر خروج نائب 
رئيس الوزراء رجائي المعشــــر، إذ يعتبر ركيزة 

أساسية يصعب االستغناء عنها بسهولة.
ووصف المحلل السياســــي جهاد المنســــي، 
المختص فــــي القضايا الحزبيــــة والبرلمانية، 
في حديٍث له، التغيير المنتظر، بأنه »تعديل 
اللحظات األخيرة على أمل االستمرار«، مضيفًا 
»أيًا كان نوعه، فالحكومة في األشــــهر األخيرة 

 مجلــــس النواب في 
ّ

مــــن عمرهــــا، خصوصًا أن
 

ّ
دورته العادية األخيــــرة أيضًا، وهذا يعني أن
ذهاب الحكومة بات قريبًا جدًا، ومرتبطا برحيل 

مجلس النواب«.
 »التعديــــل مهما جاء 

ّ
وأضــــاف المنســــي أن

بشــــخصيات علــــى اختالفهــــا وتنوعها، فلن 
يكون مثمرًا، وأيًا كانت أســــماء الوزراء الجدد، 
فإنها لن تغّير من واقع الحكومة وشعبيتها«، 
 »المطلوب هــــو أن يكون هناك 

ّ
مشــــيرًا إلى أن

تبدل فــــي النهج وإحداث تبــــدل جوهري في 
آليــــة تشــــكيل الحكومــــة وطريقــــة التفكير، 
وااللتفــــات لحق المواطنين بحكومة شــــفافة 
 المنســــي توّقع أن 

ّ
قادرة على اإلنجاز«. غير أن

»يأتي الرزاز بوزراء وأسماء لها ثقلها تستطيع 
أن تحّد من المواجهة المتوقعة بين الحكومة 

ومجلس النواب في دورته األخيرة«.

مقتل 5 من األمن األفغاني 
في هجوم لطالبان

األردن: تعديل وزاري مرتقب إلطالة عمر حكومة الرزاز
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غزة / االستقالل: 
انفــــرد خدمات رفح بقمة الــــدوري بفوزه على 
غزة الرياضي ، فيما عادت طواحين خانيونس 
للدوران و ترك القاع بفوزه الثمين على أهلي 
غزة، في ختام منافسات األسبوع العاشر من 

الدوري الممتاز الغزي.
فعلــــى ملعب رفــــح البلدي جنــــوب القطاع ، 
واصل بطل الدوري األخضر الرفحي انتصاراته 
و ضرب بقوة شــــباك غزة الرياضي »العميد« 

الهزيل بثالثة أهداف لهدف.
وانتهى الشوط االول ســــلبي النتيجة ، رغم 
اتاحــــة عدة فرص لألخضر الرفحي كفيلة من 

تقدم الفريق .

و فــــي الشــــوط الثاني دخــــل البطــــل بقوة 
وشــــخصية مغايرة تماما عن الشــــوط األول 
، و نجــــح ســــريعا بالدقيقة 51 مــــن افتتاح 
النتيجة عن طريق نجمه محمود النيرب ، ليرد 
»العميد« و يبادل الماتادور الهجمات و ينجح 
في تعديل النتيجة عن طريق أحمد أبو عبيد 

بالدقيقة 71.
و من ركلة جزاء يســـجل بدر موســـى الهدف 
الثانـــي بالدقيقـــة 79 ، و يواصـــل الفريـــق 
ضغوطه من أجل هدف ثالث و نجح بذلك عن 
طريق يسار الصباحين بالدقيقة 89، لينتهي 
اللقاء بفوز ثمين لألخضر الرفحي الذي اعتلى 
الصدارة وحيـــدا برصيد 22نقطـــة ، و تراجع 

العميـــد برصيد7نقاط للمركز الحادي عشـــر 
وقبل األخير. و على ملعب فلسطين، عاد اتحاد 
خانيونس بثالث نقاط غالية من أمام منافسه 
على مركـــز الهبـــوط أهلي غزة بالفـــوز عليه 
بهدفيـــن دون رد ، ليقفـــز خطوة نحو تفادي 
الهبوط ويرتقي للمركز العاشر برصيد 8 نقاط 
، و يتجمد األهلي بقاع الجدول برصيد 5نقاط.

في لقاء مثير شهد العديد من إهدار الفرص 
السهلة كفيلة لزيادة النتيجة.

لكن اتحــــاد خانيونــــس كان األكثر أفضلية 
وأكثر رغبة بالفوز ، و نجح بذلك في تسجيله 
هدفين عــــن طريق حازم البيوك بالدقيقة43 

ومحمد أبو جويد بالدقيقة 59 .

غزة / االستقالل: 
حقق فريق خدمات المغازي فوزًا غاليًا على حساب ضيفه العطاء، 
فيما عاد القادسية بثالث نقاط ثمينة من أمام التفاح، وذلك ضمن 

ختام مباريات األسبوع العاشر لمسابقة دوري الدرجة األولى.
وخطف فريق خدمات المغازي انتصارًا صعبًا على حساب مضيفه 
العطـــاء بهدفين لهدف، ليتقدم للمركز الثالث برصيد 17 نقطة، 

فيما ظل العطاء بمركزه األخير عند 3 نقاط.
و نجح المغازي من التسجيل عن طريق مصطفى الهسي بالدقيقة 

الثانية من الوقت البديل بالشوط األول.
 و في الشـــوط الثاني نجح العطاء عبر جودت جاد الحق من تعديل 

النتيجـــة بالدقيقة 72، و في الثواني األخيرة خطف ماجد بن حمد 
هدف الفوز بالدقيقة 94.

و بثالثية نظيفة التهم القادسية التفاح ، في اللقاء الذي أقيم على 
ملعب اليرموك بغزة.

وســـجل ثالثية القادســـية إبراهيم أبو عمير بالدقيقة 30، وأحمد 
العمواسي هدفين بالدقيقتين 89 و93.

وكان العب التفاح أحمد سعد أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 6.
و بهذا الفوز رفع القادســـية رصيده إلى13 نقطة و تقاسم المركز 
الســـابع مع الزيتون، بينما ظل التفاح عند 11 نقطة وهبط للمركز 

العاشر.

»االخضر« يتفوق علم »العميد« وينفرد  
بالقمة و »الطواحين« تعود للدوران من جديد

المغــازي يتخطــم العطــاء 
و القادسيــة يلتهــم التفــاح

مدريد/ االستقالل: 
كشفت تقارير إعالمية إسبانية أن نادى ريال مدريد يخطط 
لتقديم عرض رسمى إلى نادى ليفربول اإلنجليزي بقيمة 
130 مليون يورو للحصول على خدمات محمد صالح العب 

منتخب مصر خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ذكر موقع »Don Balon« أنه كان هناك اهتمام من جانب 
نادي ريــــال مدريد بالتعاقد مع محمد صــــالح خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية لعام 2018، إال أن ظروف اإلصابة التى 
تعرض من جانب سيرجيو راموس فى نهائي دوري ابطال 

اوروبا أوقفت الصفقة«.
وأضاف، »إدارة ريال مدريد لم ترفع راية االستسالم بشأن 
محمد صالح، حيث تجهــــز عرضًا قيمته 130 مليون يورو 
لضمــــه خالل فترة االنتقاالت الصيفية، حيث يعتقد زين 
الديــــن زيدان المديــــر الفني للفريق الملكــــي أن الالعب 
المصري سيكون البديل األمثل للجناح الويلزي جاريث بيل 
الذي ســــيغادر الريال في يناير القادم أو بنهاية الموسم 

الحالي«.
وأحــــرز محمد صــــالح 5 أهداف فى النســــخة الحالية من 
مســــابقة الدوري اإلنجليزي الممتــــاز »البريميرليج« جاءت 
جميعها بملعــــب »أنفيلد«، و3 أهداف فــــى دوري ابطال 

اوروبا.

لندن/ االستقالل: 
قال األلماني يورجن كلوب، المدير الفنــــي لنادي ليفربول اإلنجليزي، امس، إن العبه 
المصري محمد صالح بخير، موضحا أنه لن يغيب عن لقاء جينك البلجيكي في دوري 

أبطال أوروبا.
وقــــال كلوب، في تصريحات خالل مؤتمر صحفي نشــــرها الموقع الرســــمي للنادي: 
"كل العبــــي الفريق جاهزون لمباراة الغــــد ضد جينك البلجيكي، ما عدا جويل ماتيب 

وشكوردان شاكيري وناثان كالين فهم مصابون وسيغيبون عن المباراة".
وأضـــاف: "جميع الالعبين متاحون أمامي لخوض المبـــاراة وليس هناك داٍع للقلق، 
ونحن مســـتعدون لخوض المباراة وتحقيق الفوز، وإنـــه تحٍد جميل ويمكن اعتبار 
ليفربول مرشـــحًا للفوز والتأهل بالمجموعة، وهو يعني أنه لديك فريق جيد، ليس 
أصعـــب تحد ممكن أن تحصل عليـــه، فمن الواضح أنه علينا الـــزج بأقوى ما لدينا 

لمواصلة الفوز".
وعن تصريحات بيب جوارديوال، مدرب مانشســــتر ســــيتي التــــي اتهم فيها ماني 
بالتمثيل، قال: "لســــت مهتما بالسيتي اآلن، أنا متأكد أنه يتحدث فقط عن ساديو، 
لكن بصراحة ال أعلم كيف شاهد اللقطة وحكم على ماني، وتحدث عنها بعد انتهاء 
مباراتهم مباشرة بهذه السرعة، ساديو ليس غطاسا، كان هنالك التحام، ليست ركلة 

جزاء لكنه التحام".
وحول مانشستر ســــيتي والمواجهة المقبلة معه في الدوري اإلنجليزي، قال كلوب: 
"ليس لدي مزاج للتحدث عن الســــيتي إطالقًا، من الممكن التحدث عن جينك أو نحن 

أو أي شيء باستثناء السيتي، مرة أخرى ال نفكر بمانشستر سيتي وال حتى العبيه".
وواصــــل كلوب الحديث عن مجموعته في دوري األبطال: "المجموعة ما زالت مفتوحة 
على كل االحتماالت ونحن بحاجة للجميع، بإمكان جينك التأهل لليورباليج نعم، وهذا 
يعنــــي أن لديهم أهدافًا ويجب احترامها، قصتنا بآخر ســــنتين كانت أننا كنا بقمة 

مستوانا عندما أردنا واحتجنا لذلك".

كلوب: محمد صالح يشارك 
في مباراة جينك.. ولست 
مهتمًا بمانشستر سيتي

تقارير: ريال 
مدريد يرصد 130 
مليون يورو لضم 

محمد صالح
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الجهة الجنوبية من البلدة لدواٍع أمنية حســـب ما 
جاء في القرار.

وفـــي بيت لحم، أصدرت ســـلطات االحتـــالل قراًرا 
يقضي باالســـتيالء على 2000 دونـــم من أراضي 

قرية الجبعة جنوب غربي المدينة.
وصّرح رئيـــس المجلـــس القـــروي للجبعة ذياب 
مشـــاعلة، بأن المواطنين عثروا صبـــاح امس على 
إخطـــارات وضعت داخل أراضيهم أثناء توجههم 
لقطف ثمار الزيتون، تتضمن االستيالء على أراٍض 

مزروعة بأشجار الزيتون المثمر والمعمر.
وبّيـــن مشـــاعلة، بـــأن األراضـــي المصـــادرة تبلغ 
مســـاحتها قرابة 2000 دونم في مناطق "الخور"، 
و"وادي الخنزير"، والحيلـــة، بمحاذاة جدار الفصل 
من الجهـــة الغربية وصواًل إلى مســـتوطنة "بيت 

عاين" شرًقا.
وفي الخليل، كشـــفت مصادر فلسطينية النقاب 
عن أن ســـلطات االحتالل صـــادرت 129 دونًما من 
أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوبي المدينة، 

لبناء جدار الفصل العنصري.

وأوضحـــت أن مـــا يســـمى "قائـــد قـــوات جيش 
ا بمصادرة 129 دونًما  االحتالل"، أصدر أمًرا عسكرًيّ
من أراضي الظاهرية والسموع ووضع اليد عليها بـ 
"حجة أمنية". وتقع هذه األراضي ضمن حدود بلدة 
الظاهرية في الحوض رقم 4 في موقع واد الخليل، 
وضمن حدود السموع في الحوض رقم 6 في موقع 

الشيخ عتين خربة عتين.
وُيذكر أن سلطات صعدت مؤخًرا، من استهدافها 
ألراضي الفلسطينيين، عبر مصادرة آالف الدونمات 
في أنحاء الضفة الغربية كافة، بدعوى شـــق طرق 

وبناء جدار الفصل وتوسيع المستوطنات.
وكانت وســـائل إعالم عبرية كشفت النقاب  أمس 
االثنين عن أن ســـلطات االحتالل شرعت في شق 
طريق استيطاني جديد في منطقة الخليل جنوب 
الضفـــة الغربية بهـــدف ربط المســـتوطنات في 
جنوب الضفة الغربية مع بعضها، وتسهيل تنقل 

المستوطنين في المنطقة.
وفي سياق منفصل، واصل عشرات  المستوطنين 
اقتحاماتهم للمســـجد األقصى المبارك من جهة 

باب المغاربة ، وســـط حراسة مشـــددة من شرطة 
االحتالل.

وأغلقت شرطة االحتالل الساعة العاشرة والنصف 
صباًحا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة االقتحامات 
واســـتباحتهم  اليهود  للمتطرفيـــن  الصباحيـــة 

لباحات األقصى.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، 
بـــأن 67 متطرًفا اقتحموا المســـجد األقصى خالل 
الفتـــرة الصباحيـــة، وتجولوا في باحاته بشـــكل 
استفزازي، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتخلل تلـــك االقتحامات، محاوالت من المتطرفين 
ألداء طقـــوس تلمودية فـــي المنطقة الشـــرقية 
من المســـجد، مما يثير اســـتياء وغضب المصلين 

وحراس المسجد.
وتفرض شـــرطة االحتالل إجراءات مشـــددة على 
دخول الفلســـطينيين من أهـــل القدس والداخل 
للمســـجد األقصى، وتحتجز  المحتل  الفلسطيني 
هوياتهم عند البوابات الخارجية، فيما تواصل منع 

دخول العشرات منهم للمسجد منذ فترات.

الخليل/ االستقالل: 
قال مكتب إعالم األســـرى، إن 67 حالة اعتقال لمواطنين 
فلســـطينيين جرت في مدينـــة الخليـــل جنوبي الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة خالل أكتوبـــر/ تشـــرين أول الماضي، 

بينهم 11 طفاًل وسيدتان.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، امس االثنين، أن قوات 
االحتـــالل كثفت الشـــهر الماضي من عمليـــات االقتحام 
والمداهمـــة والتفتيش لبلـــدات وقرى الخليـــل، وادعى 
االحتالل أنه صادر أســـلحة وذخائر وأموال خالل عمليات 

المداهمة.
وبين أن عمليـــات االعتقال واالســـتدعاء بحق المواطنين 
طالت كافة شرائح المجتمع في الخليل بما فيهم األسرى 

المحررين، حيث جرى إعادة اعتقال عدد منهم.
وذكر أن سلطات االحتالل واصلت اعتقال النساء واألطفال 
فـــي الخليل بحجج مختلفـــة، إذ وصلت حـــاالت االعتقال 
الشهر الماضي إلى 11 حالة، كان أصغرهم الطفل قصي 
إبراهيـــم الجعار (9 أعوام)، والـــذي اعُتقل أثناء لهوه في 

فناء منزل عائلته ببلدة بيت أمر شمالي الخليل.
بينما اعتقلت قوات االحتالل سيدتين إحداهما الجريحة 

ســـهير أحمد إســـليمية (38 عاًما)، بعد إطالق النار عليها 
في ساحات الحرم اإلبراهيمي الشريف، وإصابتها بجروح، 
وكذلـــك اعتقلت الفتـــاة مريم مناصرة مـــع والدها عقب 
اقتحام منزل العائلة وتفتيشه في بلدة بني نعيم شرقي 

الخليل. 
وأفاد مكتب إعالم األســـرى بأن محاكم االحتالل الصورية 
أصـــدرت 23 قـــراًرا إدارًيا جديًدا بحق أســـرى من الخليل، 
بينهم تسعة أســـرى جدد لهم اإلداري لفترات مختلفة، 
بينمـــا 14 أخرين أصـــدرت بحقهم قـــرارات إدارية للمرة 
األولى، وغالبيتهم من األســـرى المحررين والشبان الذين 

اعتقلوا خالل نفس الشهر.
وأشـــار إلى أن عـــدد القرارات اإلدارية التـــي صدرت بحق 
أســـرى الخليل ارتفعت منذ بدايـــة العام الحالي إلى 229 

قراًرا.
وخالل الشـــهر الماضي، عّلق أقدم األسرى المضربين عن 
الطعام األسير المصاب بمرض السرطان أحمد عبد الكريم 
غنـــام (42 عاًما) مـــن الخليل إضرابه بعـــد 102 يوما، على 
إثـــر إجباره االحتالل على تحديد ســـقف العتقاله اإلداري 
بشهرين ونصف الشهر، وعدم تمديد اعتقاله مرة ُأخرى.

القدس المحتلة / االستقالل:
طالب وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي غلعاد إردان يوم أمس، من 
المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت والمدعي العام 
شاي نيتســـان، بإعادة النظر بقرار المحكمة العليا اإلسرائيلية 

حول مقاضاة الشرطي الذي قتل الشهيد خير الدين حمدان.
يأتـــي ذلك في أعقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا بأغلبية 
قاضيين من أصل ثالثة، بعد معركة قضائية اســـتمرت خمس 
ســـنوات؛ والقاضي بمحاكمة الشرطي الذي قتل الشاب حمدان 
من كفر كنا، فيما أكدت المحكمة أن القرار بإغالق ملف التحقيق 

في القضية لم يكن صائًبا.
وحســـب موقع "عرب48"، فإن اســـتجابة المستشـــار القضائي 
للحكومة اإلسرائيلية والمدعي العام لقرار إردان سيتوجب على 

رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت البت في هذا الشأن.
وزعـــم إردان فـــي طلب قدمـــه لمندلبليت ونيتســـان أن "لقرار 
المحكمـــة العليا يمكن أن يكون آثار ســـلبية بعيدة المدى، مما 
قد يضعف قدرة ضباط الشـــرطة علـــى لعب دورهم في حماية 

السالمة العامة".

وشدد على أنه "يمكن أن يؤدي قرار المحكمة إلى نتيجة صعبة 
من شـــأنها أن تقيد ضباط الشـــرطة في أنشطتهم العمالنية، 

وبالتالي تضر بسالم الجمهور".
وجاء في ســـياق قضية التحقيق مع قاتل الشـــهيد خير الدين 
حمدان أن أحد أفراد الشـــرطة أطلق النار عليه بتاريخ في الثامن 
من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، بالقرب من منزله في بلدة 

كفر كنا، دون أن يشكل أي تهديد ألفراد الشرطة.
وكان أفراد الشـــرطة قد ادعوا أن حمدان حاول طعنهم، غير أن 
شـــريطًا مصورًا أظهر أنه كان بعيدًا عنهم، وكان يحاول العودة 
إلى منزله عندما أطلق الشـــرطي النار عليـــه وأصابه في ظهره، 
وذلـــك خالفًا لتعليمات إطـــالق النار، إذ ال يظهر في الشـــريط 
أن أفراد الشـــرطة أطلقوا النار فـــي الهواء بهدف التحذير وإنما 

أطلقوا الرصاصات القاتلة فقط.
وبعد الجريمة ســـعت المؤسســـة األمنية للتغطية على جريمة 
القتـــل والتنصـــل من المســـؤولية، وقررت وحـــدة التحقيقات 
مع أفراد الشـــرطة (ماحاش) إغالق ملـــف التحقيق، فيما ُرفض 

استئناف العائلة ضد هذا القرار.

»إردان« يطالب بإعادة النظر في مقاضاة 
شرطي إسرائيلي قتل شاًبا فلسطينًيا

67 حالة اعتقال من الخليل الشهر الماضي

خانيونس/ االستقالل:
اســـتقبل رئيس مجلس إدارة المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة، رئيس بلدية 
خـــان يونس م. عالء الدين البطة، وفدًا من رؤســـاء البلديات بهدف تعزيز التعاون مع 

المجلس واالطالع على تجربته في مشروع إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة
وضـــم الوفد الزائر،  رئيس بلدية غزة د. يحيي الســـراج، ومجموعة من أعضاء المجلس 
البلدي، بحضور استشـــاري مجلس اإلدارة م. يحيي األسطل، و رئيس بلدية الفخاري د. 

سليمان العمور، و المدير التنفيذي للمجلس د. علي برهوم.
وخالل اللقاء رحب م. البطة بالحضور شاكرًا إياهم على زيارتهم الكريمة التي تأتي في 
إطار التعاون المشـــترك بما يخدم توجهات وأهداف الهيئات المحلية في محافظات 
قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المجلس تمكن عبر السنوات األخيرة من تطوير قدراته الفنية 
واإلدارية من خالل االســـتفادة من المشـــاريع الممولة التي عملت علـــى ايجاد البنية 
التحتية للمجلس والتي شيدت ضمن أنشطة مشروع إدارة النفايات الصلبة في قطاع 
غـــزة، والذي ينفذه صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لصالح المجلس، بتمويل 

من قبل البنك الدولي واإلتحاد األوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وبين م. البطة أن إنشـــاء المكب الجديد يهدف لتحســـين واقـــع النفايات الصلبة في 
القطاع من خالل تحســـين البنية التحتية واســـتخدام أســـاليب ذات كفاءة عالية مع 
األخذ بعيـــن االعتبار كافة اإلجـــراءات البيئية واالجتماعية مشـــددًا على اســـتعداد 
المجلس للتعاون الجاد في سبيل الحفاظ على نظافة قطاع غزة، والتخلص من المكبات 

العشوائية.
ومن جانبه أكد د. السراج على اهتمام بلدية غزة باالستفادة من تجربة مجلس الخدمات 
المشـــترك في المحافظات الجنوبية، فـــي تفعيل مجلس محافظتي غزة والشـــمال، 
واالرتقـــاء بالخدمات المقدمة في قطاع النفايات الصلبة وتعزيزها بالشـــكل المطلوب 

بما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من طبيعة الخدمات المقدمة.
وفـــي ذات الســـياق قدم د. برهوم وفريق المجلس شـــرًحا تفصيلًيـــا للوفد حول آلية 
تشـــكيل المجلس وهيكليته اإلدارية ونظامه الداخلي، وكيفية إنشائه وإغالق مكب 
الفخاري القديم، والمعايير الهندســـية والبيئة واالجتماعية المتبعة في عملية إنشاء 

وتشغيل منشآته، إلى جانب األهداف البيئية واالجتماعية من تشكيله.

البطة يطلع رؤساء البلديات على تجربة 
مشروع إدارة النفايات الصلبة في القطاع

البريج/ االستقالل:
قام رئيس بلدية البريج في المحافظة الوســـطى بقطاع غزة، محمود عيســـى،  
بزيارة لموقع مشروع انشاء خزان مياه جديد بمنطقة التل األخضر شرق البريج 
والممول من دولة الكويت الشقيقة وذلك بالتعاون مع سلطة المياه والمكتب 
االستشـــاري  . وأكد رئيس البلدية أن سعة الخزان الجديد 3300 م3 وهو من 
المشاريع المهمة داخل البريج وأن المشروع َسُيساهم في تحسين ضخ المياه 
وتوزيعها على الشـــبكة وتوفير المياه ذات النوعية والكمية الجيدة لســـكان 
البريـــج  ووصول المياه الى المناطق المرتفعـــة ومناطق االطراف ويخفف من 

معاناة سكان البريج في الحصول على المياه.

بلدية البريج تشرع في 
انشاء خزان مياه جديد

غزة/ االستقالل:
أدان مركــــز حمايــــة لحقوق االنســــان ســــلب 
ومصادرة سلطات االحتالل اإلسرائيلي أراضي 
المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس 
المحتلتين لصالح توســــعة االستيطان تحت 

ذريعة الضرورات األمنية.
وأكــــد المركز فــــي بيان صحفي، أن سياســــة 
االحتالل فــــي األراضي المحتلة تمثل انتهاًكا 
للمبادئ التي أرســــتها قواعد القانون الدولي 

بموجب اتفاقيات جنيف.
وأوضح أن من هذه المبــــادئ، "مبدأ عدم جواز 
االســــتيالء على األراضي بالقــــوة، ومبدأ حظر 
النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشــــخاص 
المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى 
أراضــــي دولة االحتالل أو إلــــى أراضي أي دولة 
أخرى، محتلــــة أو غير محتلة، أًيا كانت دواعيه، 

وغيرها العشرات من المبادئ".
وأضاف أن هذه السياسة تمثل أيًضا مخالفة 
واضحة لمجموعة القرارات األممية التي تؤكد 
علــــى إنــــكار أي صفة قانونية لالســــتيطان أو 
الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات.

وكان قائــــد جيش االحتــــالل أصدر يوم أمس، 
أمًرا عسكرًيا بمصادرة 129.3 دونًما من أراضي 

الظاهريــــة والســــموع جنوب مدينــــة الخليل 
المحتلــــة ووضــــع اليــــد عليها بحجــــة أمنية، 
وأمهل قرار المصادرة اصحاب االراضي المقرر 
مصادرتها مهلة أســــبوع واحد لالعتراض على 

القرار.
وجددت سلطات االحتالل أمس االول، اخطارها 
باالســــتيالء على نحو 190 دونًمــــا من أراضي 
المواطنيــــن فــــي بلــــدة عناتا شــــرق القدس 
المحتلــــة، علًما أن إخطار االســــتيالء عبارة عن 
أمر تجديد لقرار صدر عام 2007 يقضي ببناء 

الجدار.
واعتبــــر مركــــز "حماية" أن سياســــة االحتالل 
تشــــكل كذلــــك مخالفــــة واضحة للقــــرارات 
الصادرة عن مجلس األمن الســــيما القرار رقم 
2334 الصــــادر يــــوم 2016/12/23، الذي أكد 
عدم جواز االســــتيالء علــــى األرض بالقوة، وأن 
جميع األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية غير 
قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة 
رئيسة أمام تحقيق الســــالم على أساس حل 

الدولتين.
وحــــذر مــــن تبعــــات هــــذه القــــرارات، والتي 
ال تقتصــــر فقــــط على تشــــريع االســــتيطان 
بل  الفلســــطينيين،  أراضي  واالســــتيالء على 

تطلــــق يد المســــتوطنين وتمنحهم ترخيًصا 
صريًحا بالشــــروع في االســــتيالء على األراضي 

في الضفة الغربية.
وأكد أن هذا األمر يتســــبب في مصادرة مزيد 
من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، 
وجعلهــــم عرضة العتــــداءات المســــتوطنين 
المتواصلة عليهــــم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما 
يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب 

أحكام القانون الدولي.
وطالــــب مركز حماية المجتمــــع الدولي بإيجاد 
آلية إلجبار االحتالل على احترام أحكام القانون 
الدولي وقرارات األمــــم المتحدة الصادرة بهذا 

الخصوص.
كما طالــــب جامعة الــــدول العربيــــة ومنظمة 
التعــــاون االســــالمي بالضغط علــــى المجتمع 
الدولي ومؤسســــاته من أجــــل التدخل الفوري 
لوقف هــــذه االنتهــــاكات، وتوفيــــر الحماية 
لمصادرة  يتعرضــــون  الذين  للفلســــطينيين 
المعيشي بصورة منظمة  األراضي والتضييق 

إلجبارهم على الهجرة القسرية.
ودعا المركز الحقوقي الســــلطة الفلســــطينية 
لمالحقــــة االحتالل على جرائمــــه أمام القضاء 

الدولي.

»حماية« ُيدين مصادرة االحتالل ألراضي المواطنين بالضفة

االحتالل يخطر ...
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لندن/ االستقالل:
أقدمت امرأة بريطانية على ســـرقة أكثر من مليون دوالر من والديها 

لتمويل رحالتها السياحية وإدمانها على شراء حقائب اليد.
تعمل تانيا فيرساتشي (48 عامًا) مديرة في شركة »بي بولز أند سباز« 
التي يملكها والداها، وعلى مدار ست سنوات، تمكنت من سرقة مبلغ 

1055000 دوالر من والديها عبر 634 معاملة منفصلة.
وقامت بذلـــك عن طريق إضافة مبلغ إضافي فـــي كل مرة تجري أي 
معاملـــة تجارية لوالديهـــا، وتحول األموال اإلضافية إلى حســـابها 

الشخصي.
تم القبض على تانيا بعد أن اســـتأجر والداها المســـنان مستشارًا 
تجاريًا فـــي 2014 كجـــزء من خطة لتســـليم ميراثهمـــا إلى تانيا 
وشـــقيقها بيتر، حيث عثر على أخطاء في الحســـابات دفعته إلبالغ 

األبوين اللذين اتصال بالشرطة على الفور إلجراء تحقيق شامل.
وأقرت أنيتا بأنها مذنبة في ستة تهم بالسرقة وتهمتين بالحصول 
على ميزة مالية عن طريق الخداع، وقضت المحكمة عليها بالســـجن، 
وســـتكون مؤهلة لإلفراج المشـــروط بعد قضاء ثالث ســـنوات من 

عقوبتها.
يذكر بأن أنيتا، أنفقت المال على شـــراء ما يزيد عن 50 حقيبة تجاوز 
ثمن بعضها 5000 دوالر، وأمضت عطالت باهظة الثمن في العديد 

من البلدان، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تسرق مليون دوالر لتمول 
إدمانها على الحقائب

بريستول/ االستقالل:
دخلت شـــيرلي هاير من مدينة بريستول البريطانية في 

غيبوبة بعد أن خدشتها قطتها التي تدعى تشان.
كانت المـــرأة البالغة 65 من العمر تعمـــل في حديقتها 
عندما خدشت القطة يدها ما تســـبب في دخول بكتيريا 
ســـامة في الجرح، وأحمر الجرح بسرعة ثم شعرت شيرلي 
بدوار وفقدان الشـــهية وآالم عضالتها. وبعد بضعة أيام، 

بدأ يسود لون الذراع.
وتم نقل شـــيرلي إلى المستشـــفى وتشخيصها بمرض 
اإلنتـــان والصدمـــة اإلنتانية وفشـــل األعضـــاء الداخلية 

وااللتهـــاب الرئوي والتهـــاب اللفافة النخريـــة (العدوى 
التي تســـببها البكتيريا Streptococcus pyogenes أو 

.(Clostridium perfringens
واضطـــر األطباء لوضع المرأة فـــي غيبوبة اصطناعية لمدة 
خمسة أيام وقطع جزء من سطح الذراع التالف. في المجموع، 

أمضت اإلنجليزية أكثر من شهرين في المستشفى.
وقالت شيرلي للصحفيين، إنها اشترت تشان مقابل 400 
جنيه استرليني عندما كان عمره عشرة أشهر، وأضافت: »لم 
يكن لطيًفا أبًدا وكان يهاجمني دائما، وعندما كبر تشـــان 

أصبحت أكثر عدوانية.

سنغافورة/ االستقالل:
عثر أســـتاذ بجامعة ســـنغافورة على ثعبان أعمى مخطط 
لم تتم مشـــاهدته في البالد منذ أكثر من 172 عاما، داخل 

محمية »بوكيت تيما« الطبيعية.
ووفقـــا لصحيفة »ســـتراتس تايم« الســـنغافورية، وضع 
الثعبـــان المخطط والشـــبيه بالديدان والـــذي يبلغ طوله 
أكثر من 50 ســـنتيمترا البيئي، تغير من »غير محدد« إلى 

»موجود«، عقب تسجيل وجوده.
وقال أحد المســـؤولين بالمحمية: »كان مـــن غير المتوقع 
العثور عليه في ســـنغافورة ألنه مـــن األنواع غير المألوفة 

حتى في ماليزيا، ما زلنا ال نعرف العدد الحالي له أو كيفية 
تواجده في سنغافورة.

وأوضح المسؤول أن هذا الثعبان يميل لالختباء في الجحور 
داخـــل التربة اإلســـتوائية الناعمة بحثا عن فرائســـه من 

الالفقاريات، وبالتالي يقضي كامل حياته تحت األرض.
كانت األفعى العمياء شـــوهدت آخر مـــرة في عام 1847، 
وكان مـــن الصعـــب العثور عليها حتى أنهـــا اختفت من 
الســـجالت الرسمية، ولم ترد في مســـح المجلس الوطني 
لعام 2015 الستشكاف الزواحف والبرمائيات في محمية 

»بوكيت تيما«.

العثور على ثعبان نادر ظل 
مختفيا لمدة 172 عاما

امــرأة تدخــل فــي حالــة
 غيبوبــة بسبــب قطــة

لندن/ االستقالل:
تركــــت تســــعينية بريطانيــــة 1.3 مليون جنيه 
استرليني (1.8 مليون دوالر) للقرية التي أحبتها، 
ومن المقــــرر أن يســــاعد هذا المبلــــغ اآلالف من 

السكان.
توفيت أودري كوزي (91 عامًا) من كوتنجهام شـــري 
مدينة يوركشاير في 6 يناير (كانون الثاني) من العام 
الماضي، وتم إطالق صندوق جديد باسمها، لمساعدة 
مجموعـــات الفنون المســـرحية والجمعيات الخيرية 

والمدارس والمؤسسات االجتماعية في منطقتها.
وأبدت أودري رغبتها في أن يتم اســـتخدام جزء كبير 
من أراضيها ألســـباب خيرية، بحسب صحيفة ميرور 

البريطانية.
وقالت بولين ليندوب، مديرة شـــركة أودري العقارية 
"لم أدهش من كرم أودري بترك هذا المبلغ الكبير من 
المال الستثماره في أســـباب خيرية في جميع أنحاء 

المنطقة، ألن ذلك كان من طبيعتها".
وأضافت "لقد كان تحديًا هائاًل في البداية، مع العلم 

أنني كنت أحتاج إلى لعب دور في شيء مهم للغاية، 
لكنني أيضًا شعرت بالفخر واإلثارة بشكل ال يصدق".

وتركت أودري العديد من التبرعات لجمعيات خيرية 
محددة، وســـتعمل لينـــدوب مع أعضـــاء آخرين في 

الصندوق إلدارة المؤسسة الخيرية.
وقـــال أندرو باربـــر، الرئيس التنفيذي لشـــركة هاي 
سمايل "سيستمر إرث أودري في مساعدة اآلالف من 
الناس لســـنوات عديدة قادمة، مما يحسن المجتمع 

المحلي.

واشنطن/ االستقالل:
يحب غافين البالغ من العمر 18 شهرًا اللهو بألعابه 
مثل أي طفل في سنه، لكنه يعاني من حالة وراثية 

نادرة، تركت أثرًا صارخًا على وجهه.
وبمجرد النظـــر إلى وجه غافين، ســـتالحظ انتفاخًا 
ضخمًا، فقد ولد مع مئـــات الخراجات الصغيرة التي 
تنمو تحت جلده، وأمضى األشـــهر الســـبعة األولى 
من حياته في المستشـــفى، حيث جرى حقنه مئات 

المرات، وخضع للعديد من العمليات الجراحية.
وتحدث والدا الطفل جوزيف وفيكتوريا سيلفستري 

من والية فلوريدا األمريكية عن بداية اكتشـــافهما 
لمرض ابنهما، فخالل الفحص التشـــريحي بعد 18 
أسبوعًا من الحمل، انقلب حلم السيدة سيلفستري 

بحمل مثالي إلى كابوس.
وتقول الســـيدة سلفســـتري »راجعنا المستشفى 
ونحـــن نتوق لمعرفـــة إذا كان الجنين ذكرًا أو أنثى، 
وسار فحص الموجات فوق الصوتية على ما يرام، إلى 
أن أخبرنا الطبيب أن الجنين سيولد بتشوه لمفاوي، 
يؤدي إلـــى تراكم خاليا غير طبيعية في الرأس، مما 
يتســـبب بكتلة كبيرة، وتؤثر هذه الحالة على واحد 

من أصل 4000 طفل.
ويتشـــكل التشوه اللمفاوي عندما ال يتطور جزء من 
الجهاز المناعي للطفل بشـــكل صحيح أثناء وجوده 
في الرحم، ويحدث هذا بســـبب خلل جيني ال يمكن 

التنبؤ به.
وعادة ما تكون هذه الحالة حميدة وال تشكل تهديًدا 
خطيًرا على صحة الطفل، ما لم ُتترك الخراجات دون 
عالج أو تصبح كبيرة جًدا، بحيث تتداخل مع التنفس 
أو البلع أو الدورة الدموية أو غيرها من وظائف أعضاء 

الجسم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واشنطن/ االستقالل:
حـــذر علماء فـــي الواليات المتحـــدة من نوع أســـماك مفترس 
يستطيع العيش على اليابســـة أليام، مطالبين من يعثر عليها 

"بقتلها فورا".
ســـمكة "رأس الثعبان"، هي نوع مفترس للغاية من األســـماك، 
وتعتبر تهديدا كبيرا لمختلف األســـماك األخرى الموجودة في 

محيطها، وتستطيع العيش على اليابسة 4 أيام.
الموطن األصلي للســـمكة هو الصين وروســـيا وأجزاء من جنوب 
شـــرق آسيا، كما تم اإلبالغ عن ظهورها في التشيك وسلوفاكيا، 

وشوهدت ألول مرة في الواليات المتحدة عام 2002.
وزارة موارد الحياة البرية األمريكية، أعلنت في بيان إن الصيادين 
هم خط الدفـــاع األول ضد هذا النوع، ودعت األشـــخاص الذين 
يذهبون إلى الصيد للتأكد من أنهم يحتفظون بالطعم بعيدا من 
الماء خالل االســـتراحة من الصيد، والتخلص منه بشكل صحيح 
بعد ذلك، لمنع إطعام األسماك ذات رؤوس الثعابين دون قصد.

ويمكـــن لهذا النـــوع المفترس من األســـماك، مضاعفة أعداده 
بشـــكل كبير في أقل من عامين، حيث تضع األنثى ما يصل إلى 
100 ألف بيضة في العام، كما تصل إلى مرحلة النضج الجنسي 

في عمر سنتين أو ثالث.
وتهدد الســـمكة حياة الكثير من األنواع األخرى من األســـماك 
وكذلـــك القشـــريات والالفقاريات، كونها تلتهـــم تلك األنواع 

بشراهة.

طفل يعاني من حالة صحية نادرة

تركت 1.8 مليون دوالر في وصيتها لقرية أحبتها

أميركا تطالب بضرورة قتل سمكة 
مفترسة فور العثور عليها


