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القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����فت القناة 12 اإلسرائيلية أمس، أن »إس����رائيل« ودول الخليج 
العربي متجهتان إلى توقيع اتفاق بعدم شن أعمال عدائية بينهما، 
وس����ط ترحيب أمريكي«. وأضافت القناة خ����الل التقرير الذي أعدته 
دانا فايس الخبيرة السياسية اإلسرائيلية، أن »هذه المبادرة أشرف 
عليها وزير الخارجية اإلسرائيلية يسرائيل كاتس، تمهيدا للتطبيع 
بين »إس����رائيل« ودول الخليج العربي بصورة كاملة، بجانب التعاون 
األمني واالقتصادي«. وأكدت أن »المب����ادرة تقوم على التوقيع على 

اتف����اق بعدم خوض ح����روب ثنائية بين »إس����رائيل« ودول الخليج، 
مع تع����اون اقتصادي وأمني بينهما، تمهي����دا للتطبيع الكامل بين 
الجانبين، رغم عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية«. وختمت بالقول 
إن »الخطة اإلس����رائيلية تنطلق من فرضية مفادها أن هذه المرحلة 
تشهد حالة من تش����ابه المصالح العربية واإلسرائيلية في مواجهة 
إيران، مع رغبة اإلدارة األمريكية بالتوصل إلى حل سياسي في والية 
الرئي����س دونالد ترمب الحالية، والتوقيع في س����احة البيت األبيض 

على اتفاق سياسي يتوج عهده الرئاسي«.

القناة 12: اتفاق »تاريخي« قريب 
بين »إسرائيل« ودول الخليج

 الضفة المحتلة/ االستقالل:
أصيب مساء أمس، الفتى عمرو عرفات زعاقيق (17 
عاما)، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الذي 
أطلقته ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي في منطقة 

الظهر المحاذي���ة لبلدة بيت أمر ش���مال محافظة 
الخليل. وقال الناش���ط اإلعالمي محمد عو إن قوات 
االحت���الل أطلقت الرص���اص المعدن���ي المغلف 
بالم���اط على الش���اب زعاقيق، واعتقلت���ه ونقلته 

لجهة غير معلومة دون معرفة طبيعة اإلصابة. كما 
اعتقلت قوات االحتالل الفتى رامي رفيق العالمي 

(17 عام���ا) م���ن البل���دة. كما هدمت 
أمس،  اإلس���رائيلي،  االحتالل  قوات 

مستوطنون يدنسون األقصى وآخرون يقتحمون الموقع األثري في سبسطية
إصابة فتى واعتقاله بالخليل واالحتالل يصدر 
أمرًا عسكريًا بمصادرة عشرات الدونمات بجنين

تقرير الخارجية ابمريكية حول 
اإلرهاب.. تطبيق عملي لـ »صفقة القرن«

غزة / سماح المبحوح: 
يومًا بعد آخر ترّسخ اإلدارة األمريكية حقيقة أنها الشريك الداعم 
األقوى لدولة االحتالل االس���رائيلي في تبنى مواقفها السياسية 

وفد قيادي من »حماس« 
بغزة يتوجه إلى القاهرة

الخارجية: سننقل معركة 
القطار الهوائي إلى اليونسكو

غزة/ االستقالل:
 وفًدا 

ّ
قال الناطق باس���م حركة »حماس« حازم قاسم، األربعاء، إن

قيادًيا من الحركة برئاس���ة خليل الحية غادر صباح اليوم قطاع 

رام الله/ االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة ما ُتس���مى » الهيئة الوزارية لش���ؤون 

السكن » اإلس���رائيلية على المخطط االس���تيطاني »القطار الهوائي« 
الذي يربط جب���ل الزيتون بحائط البراق ويصل إلى المركز الس���ياحي 

مشاركون بندوة حول االنتخابات بنابلس 
ينتقدون أداء عباس وتصريحات ابحمد والرجوب

6338 مستوطنًا اقتحموا 
المسجد ابقصى بأكتوبر

نابلس/ االستقالل:
ش���كك مش���اركون في ندوة ُعقدت ف���ي نابل���س إمكانية نجاح 
االنتخابات الفلسطينية، والتي تبحث الفصائل الوطنية والرئاسة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مرك���ز معلومات وادي حل���وة إن 6338 مس���توطًنا اقتحموا 
المس���جد األقصى المبارك خالل تش���رين األول/ أكتوبر الماضي، 

ابردن يسترد أسيرين.. 
وتساؤالت حول مصير 22 
آخرين في سجون االحتالل

االستقالل/ قدس برس:
بعد جهود رس���مية مضنية، أدت إلى سحب الس���فير األردني من »تل أبيب«، 

وتحرك شعبي فاعل، وإضراب مفتوح عن الطعام، أفرجت سلطات 
االحتالل اإلس���رائيلي عن المحررين األردنيين هب���ة اللبدي (32 

اإلمارات تسمح لإلسرائيليين بدخول أراضيها دون ترتيبات
االستقالل/ وكاالت:

كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب، عن أن دولة اإلمارات 
العربية ستسمح ألول مرة، لإلسرائيليين بدخول أراضيها 

بجوازاتهم اإلس���رائيلية، دون أي ترتيبات خاصة، وذلك 
االبتكارات  خالل مش���اركتهم في معرض 
الدولية »إكسبو دبي 2020«. ويقام معرض 

»BDS« 31 منظمة تدين محاوالت االحتالل سحب إقامة مؤسس

باريس/ االستقالل:
أدانت فرنس���ا القرارات األخيرة التي اتخذتها سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي المتمثلة بالموافقة على بناء 2342 وحدة استيطانية 

فرنسا تدين المصادقة على بناء 
وحدات استيطانية جديدة بالضفة

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبرت 31 منظمة حقوق إنسان فلسطينية وعالمية، 
أن الخطط اإلسرائيلية الحكومية لسحب إقامة الناشط 

الفلس���طيني، عم���ر البرغوث���ي أحد مؤسس���ي حركة 
 (BDS) »المقاطعة الدولية ضد »إس���رائيل
تش���كل اعتداًء واضًحا على حقه في حرية 

غزة/ االستقالل:
طالب علماء ودعاة قط���اع غزة، أمس األربعاء، أحرار 
العال���م بالعمل على كس���ر الحصار اإلس���رائيلي 

المفروض عل���ى قطاع غزة منذ أكث���ر من 12 عاما. 
جاء ذلك خالل الوقفة التي نظمتها الهيئة العليا 
لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار أم���س بعنوان 

علم���اء ودعاة ضد الحصار"، قبالة حاجز بيت حانون 
"ايرز" ش���مال قطاع غزة بمش���اركة 
العش���رات من العلماء والدعاة. وفي 

دعاة غزة يطالبون أحرار العالم بكسر الحصار المفروض على القطاع

) APA images (      جانب من الوقفة التي نظمت �شمال قطاع غزة
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نابلس/ االستقالل:
شّكك مشاركون في ندوة ُعقدت في نابلس في 
إمكانية نجاح االنتخابات الفلســـطينية، والتي 
تبحث الفصائـــل الوطنية والرئاســـة إجراءها 

قريًبا.
وأكدت رئيســـة جمعية حواء غادة عبد الهادي 
خـــالل افتتـــاح نـــدوة بعنـــوان "االنتخابـــات 
الفلســـطينية بين الواقع والمأمول"، أمس على 
أهميـــة إجـــراء االنتخابات باعتبارها الوســـيلة 

الحضارية لتداول السلطة سلمًيا.
وأضافت أن حالة التشـــرذم واالنقسام ساهمت 
بتعزيز صورة نمطية ســـلبية تضاف لمحاوالت 
االحتـــالل ضرب الصـــورة الحضارية للشـــعب 

الفلسطيني.
وتحدثت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دالل 
ســـالمة عن أســـباب وحيثيات إعالن "أبو مازن" 

التوجه إلجراء االنتخابات.
وقالـــت إن االنتخابات باتت هي المخرج الوحيد 

إلنهـــاء حالـــة االنقســـام، إذ أن كل اتفاقـــات 
المصالحة التي وقعت لم تجد طريقها للتنفيذ، 
وليـــس من المجـــدي عقد المزيد من جلســـات 

الحوار.
وأضافـــت أن الواقـــع الذي يعيشـــه الشـــعب 
الحالـــة  تمتيـــن  يســـتدعي  الفلســـطيني 

الفلسطينية بتجديد الشرعيات.
وأكدت جاهزية حركتهـــا لتذليل كل العقبات 
أمام إجراء االنتخابات واحترام نتائجها، مشددة 
علـــى ضـــرورة أن تجـــري هـــذه االنتخابات في 

القدس.
من جانبه، قـــال النائب بالمجلس التشـــريعي 
ووزيـــر الماليـــة األســـبق عمـــر عبد الـــرازق إن 
االنتخابات هي استحقاق دستوري تأخر كثيًرا، 
لكن يجـــب التعاطي معها باعتبارهـــا أداة من 

أدوات الديمقراطية، وليست هدفا بحد ذاته.
واســـتبعد أن يكون إجـــراء االنتخابات في ظل 
الظـــروف القائمـــة مخرًجا من حالة االنقســـام، 

"بل يمكن أن تتســـبب بزيادة االنقســـام إذا لم 
يسبقها توافق وطني على كثير من القضايا".

ودعـــا لتهيئة أجواء الحريـــات العامة، واالتفاق 
على قانـــون االنتخابات والمحاكـــم المختصة، 
وتعزيـــز مفهوم الشـــراكة، وأن تجـــرى تحت 

إشراف حكومة توافقية.
كمـــا دعـــا لوجود ضمانـــات محليـــة لالعتراف 
بالنتائج واحترامها، ومنع تدخل األجهزة األمنية 
بالعملية االنتخابية، والتوافق بشأن االنتخابات 

بالقدس.
وشـــكك عبد الـــرازق بجدية حركـــة فتح إلجراء 
انتخابات رئاســـية بعد التشريعية، مدلال على 
ذلك بتصريحات للقياديين عزام األحمد وجبريل 

الرجوب.
أما المحلل السياسي ومدير مركز مسارات هاني 
المصـــري فقـــال إن هناك عدة ســـيناريوهات 
تتعلق بإمكانية إجراء االنتخابات، مرجًحا احتمال 

عدم إجرائها.

وقـــال إن مواقـــف كل من فتح وحمـــاس تجاه 
االنتخابـــات هي مواقف تكتيكيـــة، محذًرا من 
الوقوع في َشـــرك التكتيـــكات المتبادلة بين 
الحركتيـــن، والتـــي قـــد تجرهـــم النتخابات ال 

يريدونها وليسوا جاهزين لها.
وأكد أن إجراء االنتخابات بهذه األجواء من شأنه 
أن يرســـخ االنقســـام، ويمكـــن أن تكون خطوة 

خطيرة يندم عليها الشعب الفلسطيني الحقا.
وعبر عن اعتقاده بأن االنتخابات وحدها ليست 
هي الحل والمخـــرج من حالة االنقســـام، إال إذا 

كانت ضمن رزمة متكاملة.
التوافـــق السياســـي واألمني  وأكـــد أهميـــة 
والقانوني قبل التوجـــه لالنتخابات، ألن هناك 
الكثيـــر من القضايا التـــي يتحكم ويؤثر فيها 
االحتـــالل، وليـــس فقـــط فيما يتعلـــق بإجراء 

االنتخابات بالقدس.
من جانبه، انتقد يوســـف عبد الحق، المقرب من 
الجبهة الشعبية، طريقة إدارة "أبو مازن" للملف 

الداخلي، واعتبر أن المشـــكلة األساسية تكمن 
في واقع منظمة التحرير وفي اتفاق أوسلو.

ودعا لعقد اجتماع للهيئة القيادية التي تضم 
األمناء العامين للفصائـــل، والتي لم تجتمع إال 
مرة واحدة منذ إنشـــائها عـــام 2005، من أجل 
االتفاق على برنامج وطني موحد يشمل الجميع، 

ويطبق قرارات منظمة التحرير المعطلة.
وفـــي ختام الندوة، خـــرج المتحدثون والحضور 
بعدة توصيات دعوا فيها الرئيس محمود عباس 
لعقد اجتماع عاجل لألمنـــاء العامين للفصائل 
والشـــخصيات الوطنية الفاعلـــة، لالتفاق على 
برنامج وطنـــي موحد، قبل التوجـــه لالنتخابات 

التشريعية والرئاسية.
كما أوصـــوا بالدعوة النتخابـــات مجلس وطني 
توحيـــدي يشـــمل جميـــع األلـــوان واألطياف، 
مـــن أجـــل مواجهة صفقـــة القـــرن، ومواجهة 
المخططات اإلســـرائيلية، وللخالص من تبعات 

اتفاقية أوسلو.

مشاركون بندوة حول االنتخابات بنابلس ينتقدون أداء عباس وتصريحات األحمد والرجوب

�سالمة: نحن بحاجة 
لتمتني �حلالة �لفل�سطينية 

بتجديد �ل�سرعيات

عبد �لر�زق: �النتخابات دون 
تو�فق وطني ميكن �أن تت�سبب 

بزيادة �النق�سام

�مل�سري يحذر: �النتخابات 
قد تكون خطوة خطرية 

نندم عليها الحقًا

القدس المحتلة / االستقالل:
اعتبرت الهيئة اإلســـالمية المســـيحية لنصرة القدس والمقدسات مصادقة 
ما تســـمى »الهيئة الوزارية لشـــؤون السكن« اإلســـرائيلية، على خطة »القطار 
الهوائي« الذي يربط جبل الزيتون بحائط البراق، استكمال للمخطط التهويدي 
للقدس العربية االسالمية المسيحية وسلخها عن واقعها وتاريخها المقدسي.

وأكـــدت الهيئة في بيان صحفـــي على تطرف وعنجهيـــة حكومات االحتالل 
المتعاقبة وإصرارها الفاضح على المســـاس بكل ما هو مقدس لدى المسلمين 

والمسيحيين بالقدس المحتلة.
وأشـــارت إلى أن تســـعة وزراء في حكومة االحتالل، وعلى رأسهم وزير المالية 
ا رئيًسا في »الهيئة الوزارية« القائمة  اإلسرائيلي »موشيه كاحلون« يشكلون جزًء

على المخطط.
من جانبه، أشار األمين العام للهيئة حنا عيسى إلى أن المخطط يمر بين »حديقة 
الجرس« المحاذية لحي الطالبية، وموقع في قرية سلوان، مؤكدًا خطورة المخطط 

المصادق عليه، لما له من دور في تهويد المدينة المقدسة.
وأوضح أن هذا المخطط يعتبر مكماًل لمشـــاريع التهويد على األرض من خالل 
الحفريات وســـرقة التاريخ واآلثار وبناء المســـتوطنات، إضافة إلى بناء الكنس 

والحدائق التلمودية.
وحذر عيسى من بناء ســـلطات االحتالل لمقبرة يهودية ضخمة أسفل المقبرة 
القديمة تمتد من جبل الزيتون وحتى بلدة ســـلوان، وتبلغ مســـاحتها أكثر من 
1600 متر مربع بعمق 50 متًرا، وتتسع ألكثر من 24 ألف قبر بتكلفة بلغت نحو 

90 مليون دوالر.
وأكـــد أن عمليات التهويد تتكامل فـــوق األرض وتحتها، لتغيير وتهويد كل 

معلم ومشهد في القدس.
وبين أن مدينـــة القدس مدينة محتلة وفًقا لقواعد القانـــون الدولي، وأن هذه 
األعمال التـــي تنفذها قوات االحتالل غير قانونية، وتهدف إلى جعل المدينة 

موحدة لـ«دولة إسرائيل« فقط.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مركز معلومات وادي حلوة إن 6338 مســـتوطًنا 
اقتحموا المســـجد األقصى المبارك خالل تشـــرين 
األول/ أكتوبـــر الماضـــي، فيمـــا أصدرت ســـلطات 

االحتالل 24 قرار إبعاد عن المسجد.
وأوضح المركز فـــي تقريره الشـــهري الذي يرصد 
انتهاكات االحتالل في القدس المحتلة، أن من بين 
المستوطنين 3690 مســـتوطًنا اقتحموا المسجد 
خالل أســـبوع ما يســـمى »عيد العرش« اليهودي، 

و574 خالل »عيد الغفران«.
وذكر أن المســـتوطنين تعمـــدوا اقتحام األقصى 
بلبـــاس العيد الخـــاص وأداء الصلـــوات والطقوس 
الخاصة داخل ســـاحات األقصـــى، وبعضهم أدى 
الصالة العلنية بحراســـة من شـــرطة االحتالل، كما 
شـــهدت أبواب المســـجد مـــن الجهـــة الخارجية 

مسيرات وصلوات على مدار الساعة.
وأفاد بأن ســـلطات االحتالل واصلت سياسة إبعاد 
الفلســـطينيين عـــن األقصـــى أو البلـــدة القديمة 

أو القـــدس بأكملهـــا، وأصدرت 24 قـــرار إبعاد عن 
المســـجد، و7 عـــن القدس القديمـــة، 2 عن مدينة 

القدس، و1 عن الضفة الغربية.
وبّين أن من قـــرارات اإلبعاد تلك التي صدرت بحق 
الشـــاب المقدســـي ماجد الجعبة، حيـــث أصدرت 
ســـلطات االحتالل وللمرة الرابعة على التوالي قراًرا 
يقضي بإبعاده عن القدس ومنعه من دخول الضفة 
لمـــدة 6 أشـــهر، إضافة إلى تســـليمه قائمة تضم 
أسماء شبان مقدســـيين يمنع التواصل والحديث 

معهم.
وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، أطلقت 
قوات االحتالل الرصـــاص باتجاه الفتى محمد خالد 
الصبـــاح (16 عاًما) في منطقة بـــاب حطة بالقدس 
القديمـــة، ممـــا أدى إلصابته بجـــروح خطرة، بحجة 

محاولته »تنفيذ عملية طعن«.
كما أطلقـــت قـــوات االحتـــالل الرصـــاص باتجاه 
الشـــاب المقدســـي فراس محمود الحالق (26عاًما) 
من القدس، أثناء قيادته مركبته في شـــارع مخيم 

األمعري على المدخـــل الجنوبي لمدينـــة رام الله، 
بحجـــة »محاولتـــه تنفيذ عملية دهـــس«، مما أدى 

إلصابته بجروح خطيرة، باليد واألطراف السفلية.
ورصد المركـــز 188 حالة اعتقال من مدينة القدس 
خـــالل أكتوبر الماضي، بينها 12 ســـيدة، 5 أطفال 
»أقل من جيل المســـؤولية/أقل مـــن 12 عاًما«، و39 

قاصًرا.
وأوضح أن االعتقاالت تركزت في بلدة العيســـوية 
باعتقال 59 شـــخًصا، ومن المسجد األقصى وأبوابه 
53 شـــخًصا، والقـــدس القديمـــة 30، إضافة إلى 

اعتقاالت من البلدات واألحياء المقدسية.
وبالنسبة لعمليات الهدم، ذكر المركز أنه جرى هدم 
17 منشأة، 4 منشآت هدمت ذاتًيا بأيدي ًأصحابها 
تفادًيـــا لدفع غرامـــات مالية وأجرة هـــدم لطواقم 

البلدية والقوات المرافقة.
ولفـــت إلى أن الهدم طال أجزاء من بناية ســـكنية، 
5 منازل، 7 بركســـات، منشأة تجارية، غرفة سكنية، 

مخزن، وكونتير.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قـــّوات االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمس 4 
مواطنيـــن من أنحـــاء متفرقة من الّضفـــة الغربية 

المحتلة.
وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن »قوات عسكرية 
إســـرائيلية اعتقلت 4 مواطنيـــن بحجج أمنية في 

مناطق مختلفة من الضفة الغربية«.
وأكـــدت أن »جيش االحتالل حـــول المعتقلين إلى 

الجهات المختصة للتحقيق«.
 قّوات 

ّ
وبحســـب مصادر محلية في بيت لحـــم  فإن

االحتالل اعتقلت الشابين محمد حمدي المساعيد، 
وأشـــرف الشـــيخ بعد اقتحام منزليهما في مخيم 

عايدة شمال بيت لحم.
كما اعتقلـــت الفتى محمد نـــادر الجواريش عقب 

اقتحام منزله في بيت جاال غرب بيت لحم.
في السياق، اعتقلت قوات االحتالل يوم أمس، شابا 

من مخيم جنين عقب مداهمة مكان تواجده بأراضي 
48 ونقلته إلى جهة مجهولة.

وقالت مصـــادر محلية : إن قوة عســـكرية اعتقلت 
األســـير المحرر محمود فراحتـــي بأراضي 48 حيث 

أبلغت عائلته في وقت الحق باعتقاله.
من جهة أخرى نصبت قوات االحتالل حاجزا عسكريا 
فجر اليوم على طريق يعبد جنوب جنين وفتشـــت 

عددا من المركبات.

»اإلسالمية المسيحية« 
تحذر من خطورة مخطط 
»القطار الهوائي« بالقدس

6338 مستوطنًا اقتحموا المسجد األقصى بأكتوبر

االحتالل يعتقل 4 مواطنين بمداهمات بالضفة
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األمريكةة  الخارجةة  ة  وزار  وأصـــدرت 
قبـــل أيـــام تقريرهـــا الســـنوي حول 
اإلرهـــاب في العـــام 2018، والذي تم 
فةه شطب  مسمى »األراضي المحتلة 
»  في وصف الضفة الغربةة، ولم يأِت 
على ذكر الجوالن، كذلك أشاد بسلطات 
بأنها  االحتالل اإلســـرائةلي ووصفها 

كانت شريكا في محاربة اإلرهاب .
مواقف متطرفة

عمر قارووط مدير مركز حماية لحقوق 
الســـنوي  التقرير  أن  اعتبر  اإلنســـان 
الصادر عـــن وزارة الخارجةة األمريكةة 
يعكـــس المواقف المتطرفـــة لإلدارة 
االمريكةة إزاء الفلسطةنةةن ومواقفها 

من إدارة الصراع العربي االسرائةلي. 
وقـــال قـــاروط لـ«االســـتقالل » : » إن 
األمريكةـــة  الخارجةـــة  وزارة  تقريـــر 
يعكس التحـــول الخطةر الذي تتبناه 
اإلدارة االمريكةـــة فـــي تعاملهـــا مع  
الفلســـطةنةةن، إذ لم يتعامل معهم 
(الفلســـطةنةون) على أنهم يعةشون 
تحـــت احتالل وهم أصحـــاب حق وأن 

أراضةهم محتلة«. 
تجـــاوزات  طرح  »التقريـــر  وأضـــاف: 
قانونةـــة تعكس خلال فـــي المواقف 
وتراجعهـــا  األمريكةـــة  والمبـــادئ  
عـــن مبادئها الســـابقة التي وضعها 

مؤسســـوها ، إذ لـــم يحتـــرم حقوق 
الشـــعوب فـــي االســـتقالل والحرية 

ومقاومة المحتل« . 
ورأى أن تجاهـــل اســـتخدام األراضي 
المحتلة عند ذكر مدن الضفة الغربةة 
المحتلـــة وكذلك عـــدم االعتراف بأن 
الجـــوالن محتل، هو تجاهـــل لمبادئ 
القانون الدولي وعلى رأســـها مبدأ حق 

الشعوب في تقرير المصةر . 
وأشـــار إلى أن مـــا ورد من ثنـــاء على 
سلطات االحتالل اإلسرائةلي ووصفها 
بأنها كانت شريكا في محاربة اإلرهاب 
عام 2018، هو انســـةاق خلف مواقف 
االحتالل الذي يواصـــل ارتكاب أفظع 
الجرائم بحق نســـاء وأطفال الشـــعب 
الفلســـطةني، وال زال يصادر األراضي 

الفلســـطةنةة لبناء المستوطنات غةر 
الشرعةة.

تطبيق �شفقة القرن
بالشـــأن  المختـــص  عمـــرو  جمـــال 
االســـرائةلي أّكـــد بـــدوره، أن االدارة 
االمريكةـــة تمارس وعد بلفور آخر ضد 
الفلســـطةنةةن والعرب بشكل كامل، 
من خـــالل اإلجراءات والقـــرارات التي 

تتخذها ضدهم، الفتـــا إلى أن ما جاء 
بتقريرها السنوي  لةس مستغربًا على 

االدارة األمريكةة . 
وشدد عمرو في حديثه لـ » االستقالل »  
أن ما جاء بالتقرير الســـنوي هو تطبةق 
عملي لصفقـــة القـــرن، إذ أن الرئةس 
األمريكي » دونالـــد ترامب » يؤمن بأن 
كامـــل األراضـــي الفلســـطةنةة لدولة 
االحتـــالل االســـرائةلي وأن من يقةم 
علةها هي حكومة واحدة ال حكومتان . 
وبةن أن االدارة األمريكةة شريك قوي 
لدولـــة االحتـــالل االســـرائةلي  وهي 
ذاتها تقـــوم بمهام تبادلةة معها، إذ 
تعمـــالن على انتزاع كامل فلســـطةن 
واالســـتةالء علـــى منطقـــة الجـــوالن 

السوري المحتل. 
األمريكةـــة  االدارة  تجـــرؤ  أن  ورأى 
قراراتها بخطاباتها  اســـتخدام   على 
الرســـمةة دلةـــل ضعـــف وانهةـــار 
األنظمـــة العربةة وكذلك خروج اإلدارة 
األمريكةـــة عـــن الصمت السةاســـي 
تتعامل  كانـــت  الذي  والدبلوماســـي 
به مع الـــدول العربةـــة، و تأكةد على 
المزيفـــة لإلدارة  الحقةقة  انكشـــاف 
كانـــت دائما تتغنى  التي  األمريكةة 
بأنها شـــريك نزيه ووســـةط يسعى 

للسالم بةن الدول.

تقرير الخارجية األمريكية حول اإلرهاب.. تطبيق عملي لـ »صفقة القرن«
غزة / �شماح املبحوح: 

يوم��ًا بع��د اآخ��ر تر�ّش��خ الإدارة الأمريكي��ة حقيق��ة اأنها 
ال�شري��ك الداع��م الأق��وى لدولة الحت��الل ال�شرائيلي 
يف تبن��ى مواقفه��ا ال�شيا�شي��ة ب��اإدارة ال�ش��راع العرب��ي 

لل�شع��ب  ومطال��ب  حق��وق  اأي  وجتاه��ل  والفل�شطين��ي، 
الفل�شطيني. فبعد جملة القرارات التي اتخذتها الدارة 
الأمريكي��ة ل�شال��ح دول��ة الحت��الل ال�شرائيل��ي، منه��ا 
الع��راف بالقد���ض عا�شم��ة »اإ�شرائيل« ونق��ل �شفارتها 

اإليها، كذلك العراف ب�شيادتها على اجلولن، والراجع 
ع��ن تق��دمي الدع��م امل��ايل لوكال��ة »اأون��روا«، عملت على 
واقعي��ة  اإج��راءات  وجعله��ا  الق��رارات  تل��ك  ترجم��ة  

بتقاريرها ال�شادرة عن موؤ�ش�شاتها ووزارتها الر�شمية. 

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باســــم حركة »حماس« حازم قاســــم، 
 وفًدا قةادًيا من الحركة برئاســــة خلةل 

ّ
األربعاء، إن

الحةــــة غادر صباح الةوم قطاع غــــزة إلى العاصمة 
المصرية القاهرة.

وبّةن قاســــم، فــــي تصريحات صحفةــــة، أن زيارة 
الوفد للقاهرة تهدف إلى »وضع األشقاء في مصر 

في صورة موقف حماس من االنتخابات وجديتها 
في إتمام هذه العملةــــة، والمرونة التي تبديدها 
الحركــــة مــــن أجل إتمامهــــا، وبحث ســــبل إنجاح 

االنتخابات«.
وذكر أن الزيارة ســــتبحث العالقات الثنائةة بةن 
حماس والقاهرة؛ بما يخدم مصلحة شــــعبنا، ودور 
مصر في التخفةف من األزمة اإلنسانةة التي يمر 

بها القطاع بسبب الحصار اإلسرائةلي.
كما كشف الناطق باسم »حماس« أّنه من المخطط 
أن يخرج الوفد الذي يترأســــه نائب رئةس حركة 
حمــــاس في قطــــاع غزة خلةــــل الحةة فــــي جولة 
خارجةة تهدف إلــــى تجنةد الدعم الالزم للقضةة 
الفلســــطةنةة وتعزيز صمود شــــعبنا فوق أرضه، 

خاصة في ظل ما تمّر به من تحديات.

رام الله/ االستقالل:
بحـــث عضو اللجنة المركزية لحركة فتـــح المفوض العام للعالقات 
الدولةـــة روحي فتوح األربعـــاء مع مبعوث األمـــم المتحدة لعملةة 
»الســـالم« في الشرق األوســـط نةكوالي مالدينوف، آخر التطورات 

بشأن عقد االنتخابات العامة في فلسطةن.
وقـــال فتوح »إن حركـــة فتح عازمة على خـــوض االنتخابات العامة 
وتذلةـــل كل العقبـــات أمامها لتحقةق المصلحـــة الوطنةة العلةا، 
مؤكـــدا أن االنتخابات لن تعقد دون مشـــاركة أهـــل القدس وغزة 
وهذا بتوافق كل الفصائل الفلســـطةنةة، حةـــث تبدأ باالنتخابات 
التشـــريعةة علـــى مبـــدأ التمثةل النســـبي تتبعهـــا االنتخابات 

الرئاسةة«.
وطلب من األمم المتحدة توفةر الحماية للمواطنةن الفلسطةنةةن 
ووقـــف االنتهاكات اإلســـرائةلةة لحقـــوق االنســـان والعنصرية 
الوحشـــةة لالحتالل، وكان آخرها الفةديو الذي ســـرب ألحد جنود 
االحتـــالل وهو يطلـــق النار على عامل فلســـطةني أعـــزل بهدف 
التســـلةة، الـــذي عكس للعالـــم حقةقة »إســـرائةل« وعنصريتها 

الممنهجة بحق الفلسطةنةةن.
وثمن الجهود التي تبذلها القةادة من أجل إنهاء االنقســـام وإجراء 

انتخابات فلسطةنةة نزيهة برقابة دولةة.
من جانبه، أكد مالدينوف اســـتعداد األمـــم المتحدة على تقديم 
الدعم والخبرات من أجل إقامة االنتخابات في فلســـطةن، معتبًرا أن 
إجراء االنتخابات في كل األرض الفلسطةنةة سةعزز موقف القضةة 

الفلسطةنةة في الساحة الدولةة ويعةدها لمسارها الصحةح.
وشـــدد علـــى موقف األمـــم المتحـــدة الرافض لـــكل االنتهاكات 
االسرائةلةة وقرارات ضم األغوار لـ«إسرائةل« وتوسةع االستةطان، 

والعمل جاهًدا لحماية الشعب الفلسطةني ومقدساته.

رام الله/ االستقالل:
أدانت وزارة الخارجةة والمغتربةن، مصادقة ما ُتســـمى 
» الهةئة الوزارية لشـــؤون الســـكن » اإلسرائةلةة على 
المخطط االســـتةطاني »القطار الهوائـــي« الذي يربط 
جبل الزيتون بحائط البراق ويصل إلى المركز السةاحي 

االستةطاني المنوي إقامته ببلدة سلوان.
واعتبـــرت الوزارة في بةان لها، األربعـــاء، أن ذلك جزء ال 
يتجزأ من مشـــاريع االحتـــالل االســـتعمارية اإلحاللةة 
الهادفة إلى تهويد وأســـرلة القدس المحتلة وبلدتها 
القديمـــة، وتغةةـــر هويتهـــا وحضارتهـــا العربةـــة 
واإلسالمةة والمسةحةة، وتكريسًا لفصلها بالكامل عن 

محةطها الفلسطةني.
وأكدت أن هذا المشروع االستةطاني يؤثر بشكٍل حاسم 
علـــى الوضع الجمالـــي الطبةعي، والبةئـــي، والحضري، 

والتراثـــي، والتاريخـــي، والقانوني للمدينة المقدســـة 
المحتلة، وهو يندرج في ســـةاق عملةات اســـتعمارية 
متواصلـــة لتهويد القـــدس الشـــرقةة المحتلة وباطن 
األرض فةها كما حدث فـــي افتتاح مقبرة ضخمة تحت 
األرض، وتهويـــد ســـمائها كما هو الحال فـــي القطار 

الهوائي، بما ينسجم ورواية االحتالل التلمودية.
وشددت الوزارة على أن متابعة هذه القضةة المصةرية 
والهامـــة هـــي مســـؤولةة مباشـــرة للةونســـكو بحكم 
اختصاصها، ووفقـــًا للقرارات األممةـــة التي اتخذتها 
المنظمـــة بهذا الشـــأن للحفـــاظ على الوضـــع القائم 
التاريخي والقانوني والديموغرافي في القدس المحتلة 
وبلدتها القديمة دون أية تعديالت أو تغةةرات، بما في 
ذلك عديد القرارات بشأن ابتعاث لجان تقصي حقائق 
لالطـــالع ومراقبة إجراءات وتدابةـــر وخروقات االحتالل، 

وفتح مكتب للمنظمـــة في القـــدس المحتلة لمتابعة 
هذا الموضوع، وإرســـال مبعوث خاص عن المدير العام 
للةونسكو للتأكد من مدى التزام إسرائةل القوة القائمة 

باالحتالل بالقانون الدولي.
وتابعت: »رغم أن المبعوث اإلســـرائةلي في الةونسكو 
التزم علنًا بالســـماح للجان تقصـــي الحقائق بالوصول 
وممارســـة مهامها إال أن دولة االحتالل لن تلتزم بذلك، 
وبقةت ردود فعل المنظمة الدولةة أو ردود فعل المدير 
العام للمنظمة دون المســـتوى المطلـــوب تجاه إخالل 

إسرائةل بالتزامات مندوبها في المنظمة«.
وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورٍة بالغة لهذا المشـــروع 
االســـتةطاني االســـتفزازي، وتعتبره انتهـــاكا فاضحا 
لقـــرارات المنظمـــة، وســـةكون القضةة األســـاس في 

االجتماعات القادمة في دورة الةونسكو الجديدة.

فتوح يبحث مع مالدينوف 
االنتخابات الفلسطينية

لبحث ملف االنتخابات والعالقات الثنائية
وفد قيادي من »حماس« بغزة يتوجه إلى القاهرة

الخارجية: سننقل معركة القطار الهوائي إلى اليونسكو
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 دولة فل�شطني
  ال�شلطة الق�شائية

  املجل�ض العلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة �شرق خانيون�ض ال�شرعية البتدائية

 إعالن وراثة صادر عن محكمة 
شرق خانيونس الشرعية

تقدم لمحكمة شرق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار عائلة 
ابـــو طير مؤرخة في 2019/11/6 تتضمـــن ان حامدة احمد غنيم ابو دراز 
المشهورة ابو طير من عبســـان الكبيرة وسكانها قد توفيت الى رحمته 
تعالى سنة 1973م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في زوجها موسى 
نصر نصر ابو نصر وفي اوالدها منه وهم مرزوق ومرازيق وخليل وابراهيم 
وفاطمة وصفية وغالية وامونة فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة سوى من 
ذكر وليس لها وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياتها 
وتركـــوا ورثة فمن له حـــق االعتراض مراجعة محكمة شـــرق خانيونس 
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وحرر في يوم 

9 ربيع اول لسنة 1441 وفق 2019/11/6م 

قا�شي حمكمة �شرق خانيون�ض ال�شرعية
زياد عبد احلميد ابو احلاج

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي

 إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

 بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم (19048)   منطقة تنظيم خانيونس 
قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم انها 
قد قررت بجلستها رقم 2019/27 المنعقدة بتاريخ 2019/9/4 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمســـار الشـــارع رقم (19048) بعرض 
(14) متر وارتداد (3) متر والمحصور بين شارع رقم (12) وشارع رقم (54) 

ضمن حي السالم والمار بالقسيمة رقم (4) من القطعة رقم (85) 
الســـابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عـــن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ 2019/4/15
كما قررت الجنة المركزية وضع هذا المشـــروع موضـــع التنفيذ بعد مرور 
خمســـة عشر يوما من تاريخ نشـــر هذا االعالن في الجريدة الرسمية وفي 

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

  اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية
�شلطة الأرا�شي 

جلنة ت�شحيح الأ�شماء
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن الســـيد/ سعدي محمد إبراهيم نبهان من سكان 
جباليا هوية رقم / 946654464 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم / جده لوالده 

والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // إبراهيم يوسف نبهان
القطعة 972 القسيمة  9 أراضي النزلة

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

رئي�ض جلنة ت�شحيح الأ�شماء
موفق حممد علوان

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ اميره محمد حميد  ضهير....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
926698432  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ قدس برس:
بعد جهود رسمية مضنية، أدت إلى سحب السفير األردني 
من "تل أبيب"، وتحرٍك شـــعبي فاعل، وإضراب مفتوح عن 
الطعام، أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن المحررين 
األردنيين هبة اللبدي (32 عامـــا)، وعبد الرحمن مرعي (29 
عاما)، وسط تســـاؤالت عن مصير بقية األسرى في سجون 

االحتالل.

ا�شتقبال جماهريي حا�شد
وتوافد عشـــرات األردنيين إلى جسر الملك الحسين "معبر 
الكرامة" (يربـــط بين األردن والضفة الغربية)، الســـتقبال 

األسيرين اللبدي ومرعي.
وبدت عالمات اإلرهاق والمرض، واضحة على صحة المحررين 

اللذين وصال ظهر أمس، بعد اعتقاٍل زاد عن الشهرين.
وفـــي أول تصريٍح للمحررين اللبـــدي ومرعي، ثمنا الجهود 
األردنيـــة التـــي أدت لإلفراج عنهما، قبـــل أن يتم نقلهما 
بســـيارتي إســـعاف إلى مشـــفى "المدينـــة الطبية" في 

العاصمة عمان، لتلقي العالج الالزم.
يشـــار إلى أن االحتـــالل اعتقـــل اللبدي بتاريـــخ 20 آب/ 
أغســـطس الماضي، وذلك بعد وصولها برفقة والدتها إلى 
معبر الكرامة لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها في مدينة 

نابلس.

وتعرضت اللبـــدي لتحقيق وتعذيب قاســـيين في مركز 
"بيتح تكفا" التابع للمخابرات اإلسرائيلية، قرب تل أبيب ، 
لمدة شهر ومنعت عائلتها من زيارتها، وبعد مرور 33 يومًا 
على اعتقالها وعدم ثبوت أي تهمة بحقها، أصدرت محكمة 

االحتالل قرارًا بتحويلها إلى االعتقال اإلداري مدة خمســـة 
أشهر، ونقلت إلى سجن الدامون.

واعتقل االحتالل عبدالرحمن مرعي (29 عاما) الذي يعاني 
من مرض السرطان، في الثامن من أيلول/ سبتمبر الماضي، 

أثناء توجهـــه لحضور حفل زفاف أحـــد أقاربه في الضفة 
الغربية عبر معبر الكرامة، وقد تدهورت حالته الصحية في 

األسر.

ما هو م�شري بقية الأ�شرى الأردنيني؟
وباإلفراج عن هبة وعبد الرحمن، يبرز الســـؤال األهم دائمًا، 
ما هو مصير 22 أســـيرًا أردنيًا، وهو ما يتحدث عنه الناطق 
اإلعالمي لجماعة اإلخوان المســـلمين معاذ الخوالدة الذي 
طالب في تصريح خاص لـ "قدس برس": "الحكومة األردنية 
للعمل على اإلفراج عن كافة األســـرى األردنيين في سجون 
االحتالل الصهيوني وعددهم 22 أســـيرًا، بعضهم مضى 

على اعتقاله 19 عامًا.
وقال: "على الجانب الرسمي استخدام كل ما لديه من أوراق 
للضغط على االحتالل لإلفراج عن كافة أسرانا في سجونه، 
وتجربة المحررين اللبدي ومرعي أثبتت أن اســـتخدام مثل 
هكـــذا أوراق يمكن األردن من العمل على االفراج عن جميع 

األسرى األردنيين في سجون العدو".
وكانـــت صحيفـــة "معاريف" العبرية، كشـــفت، الســـبت 
الماضـــي، عن إقدام تل أبيب على إبـــداء مرونة في قضية 
اعتقال اللبدي ومرعي، لتجنيب عالقاتها مع عّمان مزيدا من 
التدهور، في ظل ضغط الشارع األردني على الحكومة، الذي 

أجبرها على استعادة السفير في تل أبيب.

األردن يسترد أسيرين.. وتساؤالت حوبل مصير 22 آخرين في سجون االحتالبل

رام الله / االستقالل:
أصدرت محكمة عوفر العسكرية أمس، قرار اعتقال إداري 
بحق األســـير المحرر المعاد اعتقاله القيادي عايد محمد 
ســـالم دودين (52 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل لمدة 

أربعة شهور.
وأفاد مكتب إعالم األســـرى أن قـــوات االحتالل اقتحمت 
بتاريـــخ 2019/9/28، منزل القيادي عايد دودين في بلدة 
دورا جنوب الخليل وقامت بتفتيشه وتحطيم محتوياته، 

وقبـــل أن تغادر قامـــت بإعادة اعتقالـــه، ولم يمِض على 
إطالق سراحه ســـوى عدة شهور فقط، وبعد عدة أسابيع 

أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة.
وبّين أن االحتالل يتعمد اســـتهداف القيادي "دودين" 
بشـــكل دائم حيث ما يكاد يتحرر من السجن حتى يعاد 
اعتقاله مرة اخرى، وقد اعتقل اخر مرة في شـــهر سبتمبر 
من العام الماضي، ونقل الى سجن عوفر، وصدر بحقه قرار 
اعتقاٍل إداري لمدة أربعة شـــهور، وجـــدد له مريتن قبل 

إطالق سراحه في نيسان من العام الجاري وأعاد االحتالل 
اعتقاله في أواخر سبتمبر.

يشار إلى أن األسير القيادي دودين أب لستة أبناء لم يلتِق 
بهم كثيرًا نظرا لالعتقاالت المتكررة التي تستهدفه بين 
الحين واآلخر، حيث أمضى ما يزيد عن 18 عامًا في سجون 
االحتـــالل معظمها كانت في االعتقال اإلداري، وقد أطلق 
عليه لعدة أعوام عميد االســـرى اإلداريين في الســـجون 

كونه أمضى سنوات طويلة في اإلداري بشكل متواصل.

سجون االحتالل / االستقالل:
نقلت إدارة ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي، القيادي األسير وليد دقة من سجن 

"هشارون" إلى سجن "هداريم".
وأشار مكتب إعالم األسرى إلى أن إدارة السجون تستهدف األسير دقة بشكل 
متعمد بسياســـة التنقالت والعزل والحرمان من الزيارة، حيث تقوم بين الحين 
واألخر بنقله بين السجون كونه أحد قيادات الحركة األسيرة، ومن أبرز مفكريها، 
وله عدة مؤلفات وبحوث مهمة، كما يعد شخصية متميزة داخل السجون، وهو 

معتقل منذ 33 عامًا متواصلة.
يذكـــر أن دقة (57 عاما) من باقـــة الغربية داخل أراضي الــــ 48، ومعتقل منذ 
1986/3/25، ويقضي حكمًا بالســـجن المؤبد بتهمـــة خطف وقتل جندي، من 
مدينة "نتانيا" في أوائل عام 1985، وتلقي تدريبات عسكرية في قواعد الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين في سوريا. ويعاني األسير من ظروف صحية صعبة، 
حيث أصيب مؤخرًا بأعراض صحية غامضة تتصف بالخطورة، ويماطل االحتالل 
في إجراء فحوصات طبية وتشـــخيص حقيقي له، أو عرضه على طبيب مختص 
لمعرفة طبيعة مرضه وذلك ضمن سياسة اإلهمال الطبي التي تستهدف كافة 

األسرى وخاصة المرضى، كسياسة عقاب وتنكيل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصـــدرت محكمـــة االحتالل اإلســـرائيلية بالقدس 
المحتلة أمس، أحكاًما بالســـجن الفعلي بحق ثالثة 
فتية مقدســـيين، فيما أبعدت ســـلطات االحتالل 

مقدسيْين عن بلدة العيسوية لمدة أسبوع.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن قضاة المحكمة 

أصدروا أحكاًما بالسجن الفعلي، إضافة الى غرامات 
مالية وتعويضات للمســـتوطنين على ثالثة فتية 

مقدسيين.
وأضافـــت أن المحكمة حكمت علـــى محمد الغول 
بالســـجن الفعلي لمـــدة 12 شـــهًرا، وغرامة مالية 
قيمتها 2000 شـــيكل، وتعويض للمســـتوطنين 

8800 شيكل، وعلى يوسف خضور بالسجن لمدة 5 
أشهر، و6 أشهر وقف تنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة 

مالية قيمتها 3600 شيكل.
كمـــا حكمت على حســـين عبيد دفـــع غرامة مالية 
قيمتها 10 االف شـــيكل، و6 أشـــهر سجن وقف 

تنفيذ لمدة 3 سنوات.

االحتالبل ينقل األسير وليد االحتالبل يصدر قرار اعتقابل »إداري« بحق القيادي عايد دودين
دقة إلى سجن »هداريم«

سجن فعلي وغرامات مالية بحق 3 فتية مقدسيين
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ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية
حمكمة بداية خانيون�ض

 يف الطلب احلقوقي رقم 2019/435
يف ال�شتئناف احلقوقي رقم 2019/14

 يف الدعوى رقم 2012/631 �شلح خانيون�ض
المستدعيان / 1- عبد الله ماجد يوسف موسى فياض . هوية رقم : 801238353
2- موسى ابراهيم موسي فياض . من خانيونس القرارة . الزنة  منطقة فياض 

وكياله المحامي / يحيي عيد شبير . خانيونس 
المستدعى ضده / حازم جبريل موسي ابو فياض . باألصالة عن نفسه وباإلضافة 

لباقي تركة ورثة والده / جبريل موسي فياض . مجهول محل االقامة 
في االستئناف الحقوقي رقم : 2019/14

نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك   قيمة الدعوى / 150000 دينار اردني 
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في االستئناف الحقوقي رقم : 2019/14

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستأنفين قد تقدما باالستئناف 
الحقوقي ( رقـــم :2019/14) لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا االستئناف المودع نسخة منه 
قلـــم هذه المحكمة كما يقتضى ان تـــودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري 
خالل خمســـة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذا  االستئناف علما انه قد تحدد 

لها جلسة الثالثاء الموافق 2019/12/3 للنظر في االستئناف .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســـتدعى ان يسير 

في الطلب حسب األصول  حرر في 2019/10/14م

 رئي�ض قلم حمكمة بداية خانيون�ض
اكرم  حممد ابو طعيمه

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة

بشأن / ايداع ترخيص محطة غاز منزلي فئة (ج) 
  منطقة التنظيم : بني سهيال

تعلن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة للجمهور الكريم 
بأنها قد قررت بجلستها رقم 2019/30 المنعقدة بتاريخ 2019/10/16 .

ايداع ترخيص محطة غاز منزلي فئة (ج) على ارض القسيمة رقم (27) من 
القطعة رقم (222) من اراضي بني ســـهيال المقدمة للجنة باسم السيد / 

موسي جمال ابو صبرة .
وعليه يحق لجميع ذوي الشأن في االراضي واألبنية واألمالك المشمولة بالمنطقة 
بصفتهم من اصحاب األمالك او بأي صفة أخرى ان يتقدموا باعتراضاتهم على 

المشروع وذلك خالل مدة (30يوم) من تاريخ نشر هذا االعالن .
تقـــدم االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحليـــة للبناء والتنظيم بمقرها 
في بلدية بني سهيال او للسيد / سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة 

الحكم المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي .
(( وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة ))

  اللجنة املركزية لالأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

�إعالن جريدة
أنا المواطن / عمر محمد محمود أبو مصطفى و احمل هوية رقم (410181614 
) بصفتي وكيال عن / حســـين عبد الله محمـــد ابومصطفى بموجب الوكالة 
الصادرة مـــن القنصلية العامة لدولة فلســـطين – ليبيا ببنغازي أرغب في 
تقديـــم طلب تنازل لدى مصلحة مياه خانيونس عن اشـــتراك المياه الذي 
يحمل رقم (2703) و المســـجل باســـم المرحومة بإذن الله / آمنة ســـليمان 
احمد أبو مصطفى لتحويله و تسجيله باسم موكلي / حسين عبد الله محمد 
أبومصطفى و أن هذا االشـــتراك خاص بالمنـــزل الواقع بمنطقة خانيونس 
– بلـــوك G شـــارع ابو الريش . فمن له أي حـــق او اعتراض على ذلك فعليه 
التقـــدم بطلب بالخصوص إلى مصلحة مياه خان يونس او بلدية خانيونس 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ هناء احمد محمد حماده....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803213107

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نجوى محمد عبدالله الشاعر ....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
801533167  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
كشـــفت مصادر إعالمية عبريـــة النقاب، عن 
أن دولة اإلمارات العربية ستســـمح ألول مرة، 
بجوازاتهم  أراضيها  بدخول  لإلســـرائيليين 
اإلســـرائيلية، دون أي ترتيبات خاصة، وذلك 
االبتكارات  خالل مشـــاركتهم في معـــرض 

الدولية "إكسبو دبي 2020".
ويقام معرض "إكســـبو العالمي" مرة واحدة 
كل خمس ســـنوات، بمشـــاركة معظم دول 
العالم، حيث تنشـــئ كل دولـــة جناًحا كبيًرا 
خاًصا بها، لتقديـــم ابتكاراتها واختراعاتها 

في مختلف المجال، بهدف تشجيع التبادل 
الثقافي واالبتكار.

وأشـــارت صحيفـــة "يديعـــوت أحرونـــوت" 
العبرية، األربعاء، أن المشـــاركة اإلسرائيلية 
في المعرض، الذي يعتبـــر بمكانة "أولمبياد 
للتطور واالبتكارات" ستســـتمر ستة أشهر، 
وســـيخصص لـ"إســـرائيل كباقـــي الـــدول 
المشـــاركة جناحا خاصا بالمعرض في مدينة 
دبي التي يؤمها الماليين ســـنويا، وســـيتم 
فيـــه اســـتعراض االبتـــكارات والتقنيـــات 

اإلسرائيلية األكثر تقدما وتطورا".

وذكـــرت "يديعوت" أن مســـؤولين في إدارة 
المعـــرض، يشـــاركون فـــي معـــرض خاص 
البريطانية لندن أكدوا للصحيفة،  بالعاصمة 
أن "الســـلطات اإلماراتيـــة تنـــوي الســـماح 
لإلســـرائيليين بزيارة البالد، والمشـــاركة في 

المعرض بحرية تامة".
وأكد مســـؤول آخر، وفـــق الصحيفة العبرية، 
وجود اتصـــاالت بين االحتالل اإلســـرائيلي 
واإلمارات بهذا الشأن، وقال: "معرض إكسبو 
يمكـــن أن يكـــون النموذج الذي ســـيتم من 
خالله الســـماح للسياح لإلســـرائيليين زيارة 

البـــالد، لكن بعد إغالق المعرض، الســـلطات 
اإلماراتية ســـتترك األبواب مفتوحة للسياح 
اإلسرائيليين". وكان، محمد خاطر، نائب مدير 
السياحة في إمارة رأس الخيمة، قال، الثالثاء، 
للصحيفـــة العبرية: "أهال وســـهال، بروخيم 

هبائيم (أهال وسهال بالعبرية).
وأضاف "اإلسرائيليون يمكنهم زيارة إكسبو، 
واعتقد أنهم ســـوف يتمكنون مـــن الزيارة 
أيضـــا بعـــد المعـــرض، يوجـــد بالفعل اآلن 
بضع مئات من اإلســـرائيليين يزورون البالد، 

وسنكون سعداء باستضافتهم جميعا".

وكانـــت دولة اإلمارات رفضـــت مؤخرا إصدار 
"تأشـــيرة دخـــول"، لمفتي القـــدس والديار 
الفلسطينية، الشـــيخ محمد حسين، لحضور 

مؤتمر دولي يعقد على أراضيها.
وكان مـــن المقرر أن يصل مفتي فلســـطين، 
لدولة األمـــارات يوم األحد الماضي؛ لكن عدم 

حصوله على تأشيرة، حال دون ذلك.
وأشارت مصادر فلســـطينية، إلى أن السلطة 
الفلســـطينية، خاطبت الســـلطات اإلماراتية 
بشـــكل رسمي حول األمر، مضيفا:" األمور في 

طريقها للحل".

رفضت منح مفتي القدس تأشيرة لحضور مؤتمر دولي

اإلمارات تسمح لمسرائيليين بدخول أراضيها دون ترتيبات

غزة / االستقالل:
دعـــا مركز حماية لحقوق االنســـان إلى ضـــرورة عقد االنتخابات الفلســـطينية العامة 
المنتظرة بعد إجراء حوار جاد وبناء بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة، 

ليتسنى لها أن تحقق األغراض القانونية والوطنية المرجوة منها.
وأكـــد المركـــز في بيان صحفـــي أن ذلك يأتي تجًنـــا لتعميق األزمات الفلســـطينية 
الداخليـــة، وأن تقفـــز االنتخابات على االســـتحقاقات القانونيـــة المطلوبة وتتجاهل 

متطلبات التوافق الوطني المتعلقة بها.
وطالـــب الرئيس محمود عباس بإيجاد البيئة المالئمة لعقد انتخابات حرة ونزيهة قبل 
إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بذلك، من خالل عقد مؤتمر وطني شامل يضم جميع 
األطراف السياســـية بالســـاحة الفلســـطينية لالتفاق على القانون والنظام االنتخابي 

المراد تطبيقه المسائل التنظيمية المتعلقة بالعملية االنتخابية.
وأعـــرب المركز عن قلقه تجاه إصرار الرئيس علـــى إجراء االنتخابات وفق القرار بقانون 

رقم (1) لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة.
واعتبـــر هذا القانون غير دســـتوري، ال يمكن إجراء االنتخابـــات بناًء عليه، وهو مخالف 
للقانون األساســـي وقانون االنتخابات الذي نص علـــى التزامن، ومخالف أيًضا التفاق 

القاهرة 2005.
وشـــدد على أن الطريقة األفضل لتذليل تلك العقبة تشكيل مؤتمر وطني يضم قادة 
الفصائـــل والمجتمع، للتوافق على قانون انتخابات جديد، أو تشـــكيل لجنة انتخابات 

عليا تضم مختصين وفنيين لوضع ذلك القانون.
وناشـــد مركز حماية لحقوق اإلنســـان لجنة االنتخابات المركزية أن يكون لها دور في 

تقريب وجهات النظر.
ورحب بإجراء انتخابات عامة، باعتبارها استحقاق دستوري، لكنه شدد على أن إجراء أي 

انتخابات ناجحة يتطلب حواًرا وطنًيا شاماًل وتوافًقا على خطوات إجراءاتها.

اسطنبول / االستقالل:
دعا باحثون وحقوقيون خالل ورشــــة بمدينة 
إســــطنبول التركيــــة إلــــى تشــــكيل جبهة 
حقوقية عربيــــة موحدة للدفــــاع عن حقوق 
الجهود  وزيــــادة  الفلســــطينيين،  الالجئين 
الدبلوماســــية الدولية وبنــــاء لولبيات داعمة 

لهذا الحق.
وأوصــــى المشــــاركون بتعزيز جهــــود األمة 
العربيــــة لتمكين الالجئ الفلســــطيني في 
الخارج والداخل، والعمل علــــى منع التطبيع 
مع االحتالل اإلسرائيلي الذي يتنكر للحقوق 

الفلسطينية.
"الحملة  الورشــــة تحــــت عنــــوان  وانعقدت 
الدولية للدفاع عن حق عودة الالجئين" وذلك 
ضمن جلســــات مؤتمــــر "رواد ورائدات بيت 

المقدس وفلسطين الـ 11".
وناقشت الورشة ســــبل إطالق مبادرة للدفاع 
عن الالجئين الفلســــطينيين ضد التحديات 
التي تواجههم وخاصة ما تعرف بـ "صفقة 
القــــرن" األمريكية، وفق ما أفــــادت الجمعية 

التركيــــة للتضامن مع فلســــطين-فيدار، عبر 
صفحتها في "فيس بوك".

وشرح الباحث في شــــؤون الالجئين إبراهيم 
العلــــي األوضــــاع الخاصــــة التي يعيشــــها 
الالجئ الفلسطيني في كل من سوريا ولبنان 

والعراق واألردن.
وتطــــرق إلى األوضاع المأســــاوية للمخيمات 
الفلســــطينية في لبنان والقرارات الحكومية 
"المجحفة" بحقهم مــــن منعهم في العمل 
ببعــــض المهــــن وحرمانهم مــــن حقوقهم، 

وتطويق الكثير من المخيمات.
كذلــــك أكد العلي اســــتمرار انخفاض أعداد 
الالجئين الفلسطينيين في العراق، من قرابة 
35 ألف الجــــئ قبيل غزو العراق (عام 2003) 
إلــــى 3 آالف الجئ حاليا، معلــــال ذلك بوجود 
ممارســــات وقرارات من الســــلطات الحاكمة 

تدفعهم للخروج من البالد.
كمــــا أشــــار العلــــي إلــــى األوضــــاع الخاصة 
األردن،  فــــي  الفلســــطينيين  بالالجئيــــن 
وبالتحديــــد من يحملــــون وثائق شــــبيهة 

بوثائق الالجئين الفلســــطينيين في لبنان، 
وهم من أهالي قطاع غــــزة ويقدر عددهم بـ 

140 ألف الجئ.
وجرى في ختام الورشــــة عــــرض مبادرتين، 
األولــــى بعنــــوان "الدفــــاع عــــن الالجئيــــن 
الفلســــطينيين في مواجهــــة صفقة القرن" 
وهي وفق ما عرفهــــا الحقوقي حنفي، بأنها 
حملــــة عالميــــة دولية لتكوين رأي شــــعبي، 
يهدف إلى تفعيل األمــــة لمواجهة صفقة 
القــــرن، والعمل علــــى التعريــــف بمفردات 
القضية الفلســــطينية وإعادة الروح لها على 
المســــتويات الشعبية والرسمية وعلى كافة 

األصعدة.
أما المبادرة الثانية فكانت بعنوان "ســــفراء 
العودة" وتقوم على فكرة إنشــــاء تشــــكيل 
تنسيقيات الالجئين والعودة في الدول التي 
تتيح ذلك، وهي مشــــروع تدريبي تثقيفي 
شــــعبي تسعى لتأهيل كوادر شبابية عربية 
وإســــالمية لنصــــرة القضية الفلســــطينية 

والتعريف بها.

»حماية« يدعو لحوار وطني للتوافق 
على االنتخابات ومتطلباتها

إسطنبول: توصية بتشكيل جبهة حقوقية 
عربية للدفاع عن الالجئين الفلسطينيين
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فقد 
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد رأفت هاني الجايح....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403635212

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ وليد اسعد ابراهيم سكيك ....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402054886

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ غاده مصطفى احمد حميد....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   901258145

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رنا سمير سلمان ابوالقمبز....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
901672329  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية بيت لهيا

  إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا 
اعادة طرح تلزيم محلين في الشيخ زايد وارض فضاء واقعة بينهما للمرة الثانية 
تعلـــن بلدية بيت الهيا لعموم المواطنين الكرام عن رغبتها بتلزيم المحلين 
رقم (A14+B1) الواقعين ضمن المحالت المقامة في الشيخ زايد مع بعضهما 
البعـــض الواقعين فـــي المبنيين رقم (A+B) باإلضافة الى مســـاحة األرض 
الواقعة بينهما البالغة (800م2تقريبا) دون اقامة أي انشـــاءات خرســـانية 
فيها وفقا للمســـاحات الموضحة في مرفقات الئحة المـــزاودة جميعها مع 
بعضها البعض دون تجزئة لمدة 15 ســـنة ميالدية تبدأ من تاريخ التوقيع 
علـــى التعاقد وذلك بطريق المزاد بالظرف المختوم فعلى من يرغب الدخول 
بالمزاد واالستئجار مراجعة قسم قلم الجمهور في البلدية خالل اوقات الدوام 
الرسمي الســـتالم الئحة المزاودة وملحقاتها ودفع تأمين دخول مزاد بقيمة 
(2000) شـــيكل تدفع نقدا في صندوق البلديـــة وان يلتزم ايضا بدفع مبلغ 
(30) شيكل تدفع نقدا في صندوق البلدية كرسوم تقديم طلب غير مستردة 

بموجب طلب يتم تقدمه في قسم قلم الجمهور في البلدية .
علما بأنه ســـيتم فح جلســـة المزاد يوم الثالثاء الموافق 2019/11/19 في قاعة 
اجتماعات البلدية الكائنة في الطابق الثاني في تمام الساعة الثانية عشر صباحا .

عز الدين الدحنون
  رئي�ض بلدية بيت لهيا

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )521/ 2019(

يعلن للعموم انـــه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
محمد موسى مصطفى شراب من سكان خانيونس هوية رقم 803126457 

بصفته وكيال عن: مديحة فهمي محمد شبير 
بموجب وكالة رقم: 2103 / 2019 الصادرة عن المملكة األردنية الهاشمية

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 66 قسيمة 23 المدينة خانيونس

 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:  6/ 11/ 2019م

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

نيويورك / االستقالل:
أعلن مكتـــب األمين العام لألمم المتحدة أن مكتب 
ا من تحقيق  خدمـــات الرقابة الداخلية قد أكمل جزًء
جـــار بخصوص قضايـــا تتعلق بـــإدارة وكالة غوث 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (أونروا(.
وذكر المكتب في بيـــان له أمس، أن نتائج تحقيق 
مكتـــب خدمـــات الرقابة الداخليـــة أظهرت بعض 
القضايـــا اإلدارية التي تتعلـــق تحديًدا بالمفوض 

العام.
وأوضح أن المفوض العام بيير كرينبول قرر التنحي 

جانًبا إلى حين اكتمال العملية.
ولفت المكتب إلـــى أن األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غواتيرش قام بتعيين كريستيان ساوندرز 

قائما باألعمال خالل الفترة المعنية.
وأشار إلى أن أونروا بدأت منذ أشهر قليلة بمراجعة 

داخلية لوظائفهـــا في مجاالت الحوكمـــة واإلدارة 
والمســـاءلة من أجل ضمـــان أن تمارس عملها وفق 

أعلى معايير المهنية والشفافية والفاعلية.
ونبـــه مكتب األميـــن العام لألمم المتحـــدة إلى أن 

المراجعة كشفت عن عدد من المجاالت التي تتطلب 
التعزيـــز، وبـــدأت الوكالة بالفعل باتخـــاذ إجراءات 

تصحيحية.
وأكـــد أن أونروا ســـتعمل على القيـــام بالمزيد من 

المبادرات والتحسينات في األشهر القادمة.
وأعرب المكتب عن امتتنان أونروا للدعم الحاســـم 
للدول األعضاء في األمم المتحدة والشركاء اآلخرين 
حول العالم، وهي ملتزمة بضمان أن أموال المانحين 
تســـتخدم بأفضل كيفية ممكنة من حيث الكفاءة 

والفاعلية لدعم مهمة الوكالة الحساسة.
ودعا باســـم األمين العام المانحين وشركاء األونروا 
تأمين الدفعات المالية الملحة لكي يتسنى للوكالة 
جســـر العجز المالي الكبير وضمان أن تســـتمر في 
تقديم خدماتها الحيويـــة والفريدة ألكثر من 5,5 

ماليين الجئ من فلسطين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبرت 31 منظمة حقوق إنسان فلسطينية وعالمية، 
أن الخطط اإلسرائيلية الحكومية لسحب إقامة الناشط 
الفلســـطيني، عمـــر البرغوثـــي أحد مؤسســـي حركة 
المقاطعة الدولية ضد "إسرائيل" (BDS) تشكل اعتداًء 

واضًحا على حقه في حرية التعبير.
وقالـــت المنظمات في بيان مشـــترك، إن الســـلطات 
اإلسرائيلية، اســـتهدفت البرغوثي مراًرا لـ"دعوته إلى 
الحرية والعدالة والمســـاواة للشعب الفلسطيني وفًقا 

للقانون الدولي".
وأضافت أن هـــذا التهديد بإلغـــاء إقامته يعد بمثابة 
اعتداًء واضًحـــا على حقه في حريـــة التعبير، كمدافع 
عن حقوق اإلنســـان يسعى لمساءلة "إســـرائيل" عن 
انتهاكاتها واســـعة النطاق والممنهجة ضد الشعب 

الفلسطيني.
وتابعت "تعد التعليمات األخيرة لوزير الداخلية مجرد 
مثال للقمع الذي تمارسه إسرائيل ضد البرغوثي بسبب 
عمله فـــي مجال حقـــوق اإلنســـان، إذ أن تعمد تأخير 

تجديد وثيقة ســـفره أكثر من مـــرة، ومن ثم منعه من 
الســـفر، يعد عرقلة لحقه في حياة مستقرة مع عائلته، 

كما ويهدد حياته وسالمته الشخصية".
وأشارت إلى أن تعليمات إلغاء إقامة البرغوثي، تأتي في 
ضوء الجهود المســـتمرة والممنهجة من قبل الحكومة 
اإلســـرائيلية لخلق بيئة قمعية، وإلســـكات وتقويض 
عمـــل المدافعين عن حقوق الشـــعب الفلســـطيني، 

ومتحدي االنتهاكات اإلسرائيلية واسعة النطاق.
ولفتت إلى أن الســـلطات اإلســـرائيلية لجأت بشـــكل 
متزايـــد إلى حمالت التشـــهير بالمدافعيـــن، وعرقلة 
عملهم وشـــرعية منظماتهم التـــي تدافع عن حقوق 

الفلسطينيين وتسعى للعدالة والمساءلة.
وأوضـــح البيان أن سياســـة "إســـرائيل" في إســـكات 
المعارضة من خالل التهديـــد بالترحيل وإلغاء اإلقامة 
تمثل انتهاًكا واضًحا للمعاييـــر والمعاهدات الدولية 
لحقوق اإلنســـان، والتي تلتزم "إســـرائيل" باحترامها 
وحمايتها والوفاء بها، ال ســـيما الحق في حرية التعبير 

وحرية التنقل واإلقامة.

غزة/ االستقالل:
أكـــد التجمـــع الديمقراطـــي للعامليـــن بوكالة غوث 
وتشـــغيل الالجئين الفلســـطينيين (أونـــروا) اإلطار 
النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم أمس، 
أن اجتماعات دولية مكثفـــة ُتعقد من وراء الكواليس 
وفي الغرف المغلقة، هدفها نزع التفويض عن أونروا 
في "ســـياق الخطة األمريكية والصهيونية الممنهجة 

لتصفية حق العودة وقضية الالجئين".
وقال التجمع في بيان له: إن "مســـئولي األمم المتحدة 
وفـــي مقدمتهم األمين العام عقـــدوا أكثر من لقاء مع 
منظمـــات دولية وأمريكيـــة وصهيونية من أجل بحث 
إمكانيـــة إنهـــاء وشـــطب دور وكالة غوث وتشـــغيل 
الالجئين عبر خطة متدحرجة تبدأ بالتقليص التدريجي 
لخدماتهـــا وموظفيهـــا، وصواًل لتحويلهـــا إلى مجرد 
مؤسسة خدماتية صغيرة تبحث األوساط الصهيونية 
واألمريكيـــة وبشـــراكة أمميـــة بأن تتولـــى مفوضية 

الالجئين إدارتها".
وحذر من خطـــورة هذه المخططات التـــي تجري على 

قدٍم وســـاٍق وبرعاية أممية في ظل غياب فلســـطيني 
رسمي وتواطؤ وتعاون من قبل بعض األنظمة العربية، 
مؤكدًا على ضرورة التصدي فلسطينيًا لهذه المؤامرات 

وكشف خيوطها والمتآمرين فيها.
وشدد التجمع، على أنه ال يجوز للمؤسسة الدولية أو أي 
جهـــة كانت نزع التفويض عن وكالة الغوث، والتي تم 
إنشـــائها بموجب قرار أممي، وأن الحالة الوحيدة لنزع 
هذا التفويض هو عودة جميع الالجئين الفلسطينيين 
إلى ديارهم التي هجروا منها وفقًا لقرارات الشـــرعية 
والدولية، أما دون ذلك فإن شعبنا سيعتبر ذلك بمثابة 

إعالن حرب على حقوقه وقضيته.
كما وحذر من خطورة الدور الخطير والمشبوه الذي يلعبه 
المستشارون والذي يساهم في إمعان إدارة أونروا في 
تغولها على حقـــوق الالجئين من خالل سلســـلة من 
اإلجراءات والقرارات المجحفة التي تســـتهدف حقوق 
الالجئين والموظفين، داعية جماهير شعبنا وكل قواه 
الحية للوقوف بصرامة أمام هذه اإلجراءات وفضح الدور 

الخبيث للمستشارين.

31  منظمة تدين محاوالت االحتالل 
»BDS« سحب إقامة مؤسس

التجمع الديمقراطي: اجتماعات 
دولية مكثفة لنزع تفويض »أونروا«

تنحي كرنبول على خلفية فساد
تعيين »كريستيان ساوندرز« قائما بأعمال »أونروا«

باريس/ االستقالل:
أدانت فرنســـا القرارات األخيرة التي اتخذتها سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي المتمثلة بالموافقة على بناء 2342 وحدة استيطانية 
جديدة في الضفة الغربية وأعمـــال البنية التحتية بالقرب من 

بيت لحم.
وقالت وزارة الخارجية الفرنســـية في بيـــان لها أمس، إن "هذه 
القـــرارات هي جزء من ســـياق مثير للقلق يتمثل في تســـارع 
االســـتيطان في الضفة الغربية والقـــدس، وتقويض الظروف 
لـ"سالم" عادل ودائم بين الفلســـطينيين واإلسرائيليين على 

أساس حل الدولتين".
ودعـــت الوزارة الســـلطات اإلســـرائيلية إلى التخلـــي عن هذه 

المشاريع.

فرنسا تدين المصادقة 
على بناء وحدات استيطانية 

جديدة بالضفة



الخميس 10 ربيع األول 1441 هــ 7 نوفمبر 2019 م

منظمة »جي ســـتريت« نظمت مؤخرا مؤتمرا في واشـــنطن, ودعت له عدة اطراف من بينها »اســـرائيل« 
والســـلطة الفلسطينية, ومن ابرز الشخصيات االسرائيلية التي شاركت في المؤتمر الصهيوني المجرم 
سفاك الدماء ايهود باراك, وســـفاكة الدماء الصهيونية تسيفي ليفي, بينما تشارك قائمة طويلة من 
السلطة الفلســـطينية على رأسهم كبير المفاوضين الفلســـطينيين صائب عريقات, ورئيس القائمة 
العربية المشتركة ايمن عودة, ومنظمة جي ستريت هي منظمة صهيونية غير ربحية مهمتها »تنظيم 
وحشد األميركيين المؤيدين إلســـرائيل والسالم، الذين يريدون إلسرائيل أن تكون آمنة، وديمقراطية، 
هدفها السياســـي والمعلن هو توفير رؤية سياســـية داخل الواليات المتحدة موالية إلسرائيل كوطن 
قومي للشعب اليهودي ودعمها تهويد القدس ، وتأييدها للتوسع االستيطاني، وإعطاء مسوغات لتبرير 
المزيد مـــن التطبيع مع العدو الصهيوني وكياناته ومنظماته السياســـية، وهذه االهداف المعلنة من 
قبل المنظمة يعلمها تمام الســـيد صائب عريقات, لكنه لم يتوان عن المشاركة في المؤتمر ألنه يعقد 
في واشـــنطن التي يسيل لها اللعاب, ومبررات الســـيد عريقات لهذه المشاركة, وهى مبررات معتادة, 
حضور فلسطين, وتوجيه اللوم إلسرائيل وواشنطن, وتسويق سياسة السلطة الخاصة »بالسالم«, وهذه 
المبررات نفسها التي يستخدمها المطبعون مع االحتالل من العرب والمسلمين, فهم يزعمون ان قلوبهم 

تهفو لألقصى وللصالة فيه, وبذلك يستحلون جريمة التطبيع مع هذا الكيان المجرم. 
وبناء عليه فانه من المقرر ان تسمح دولة اإلمارات العربية المتحدة لإلسرائيليين بالدخول إلى أراضيها 
بجواز السفر االسرائيلي لحضور معرض إكسبو 2020 المقرر عقده في دبي بأكتوبر المقبل, وال اعتقد ان 
ذلك يضير الســـلطة الفلسطينية والسيد عريقات, فمبررات التطبيع كثيرة ووسائله متنوعة ومتعددة, 
والوصول اليه اصبح ســـهال لدى الرسميين العرب الن الســـلطة تقف على رأس التطبيع مع هذا الكيان 
الصهيوني المجرم, وهي التي تدعو الوفود العربية لزيارة القدس وهى تحت حراب االحتالل, ويعتبرها 
عاصمته االبدية, وال تتم أي زيارة لألقصى والقدس اال بالترتيب مع االسرائيليين وتوفير االجواء االمنية 
المالئمـــة لحماية الوفود العربية المطبعة, وهذا ما شـــهدناه في زيارة منتخب الســـعودية لكرة القدم 
لألقصى, حيث حول االحتالل القدس لثكنة عسكرية واعتقال عدد من المقدسيين, وطرد حراس االقصى 
وســـدنته والمرابطين فيـــه, فكيف يمكن ان تفيدنا هذه الزيارات التطبيعية, كما اننا نتســـاءل كيف 
يمكن ان يفيدنا مشاركة السلطة في مؤتمر جي ستريت, وهذه المنظمة الصهيونية تحشد إلسرائيل, 
وتمكن إلسرائيل, وتسوق االستيطان والتهود والتهجير القسري, عريقات الذي يقول انه انتقد امريكا 
واســـرائيل في هذا المؤتمر كان يخاطب نفسه, وال يســـمع صوته احد, الن هؤالء منبع التأثير العالمي 
في التعاطي مع اســـرائيل ومواقفها, وهم من يحددون الخطوات الفعلية إلسرائيل بعد ان يمهدوا لها 

في المحافل الدولية, فكيف يمكن ان تغير من مواقف وسياسة هؤالء المدجنين يا سيد عريقات ؟! .
امـــا ثالثة االثافي ما تحدثت به قنـــاة 12 العبرية، حول حدوث تقدم وتطـــور كبير في االتصاالت التي 
تجريها (إسرائيل) مع دول خليجية بدعم أميركي، بشأن التوقيع على اتفاق ووثيقة أعدها وزير الخارجية 
الصهيوني يســـرائيل كاتس تحـــت عنوان »ال حرب«، وذلـــك بهدف تعزيز التطبيع بيـــن تلك الدول 
وإسرائيل, وبحسب القناة العبرية، فإن االتفاق يضمن تعاونا اقتصاديا وسياسيا بين (إسرائيل) ودول 
خليجية، مشـــيرًة إلى أنها ســـتكون فرصة باتجاه التطبيع، وقد اطلعت اسرائيل وزير الخزانة األميركي 
ســـتيفن منوتشن خالل زيارته األخيرة إلسرائيل قبل أســـبوعين على ذلك، ورحب بتلك المبادرة، وطلب 
مقترحات أخرى تدعم هذه المبادرة وغيرها للدفع نحو تطبيع العالقات«. وُطرحت على منوتشن، المبادرة 
الخاصة التي أطلقها كاتس حول ربط إســـرائيل بدول الجوار والخليج عبر ســـكة حديد، تشمل مشاريع 
اقتصاديـــة. ووفًقا لذات المصـــدر، فإن بنيامين نتنياهو رئيس الـــوزراء الصهيوني، أبلغ وزراء المجلس 
الـــوزاري المصغـــر »الكابنيت« مؤخًرا أن الواليـــات المتحدة أبلغته بدعمها لمبـــادرة »ال حرب« المتعلقة 
باالتفاق مع دول الخليج, وتشـــمل المبـــادرة »تنمية الصداقات والتعاون (بين إســـرائيل ودول الخليج) 
والحجة دائما هى ايران, وتوافق المواقف االسرائيلية واالمريكية والخليجية على ضرورة كبح جماح ايران 

واضعافها, فكل هذا يحدث تحت مسمى التطبيع.

وثيقة "ال حرب" 

رأي

مــــن بعــــد المجلس الوطنــــي االخير ومــــن المالحظ ان 
الرئيس عباس ال يعير اهتماما للمؤسسات والقيادات 
وال حتى لفصائــــل العمل الوطنــــي ويتصرف كحاكم 
مطلق بدون شــــريك وال يعتبر منظمه التحرير او اللجنه 

التنفيذيه اكثر من طاقم موظفين صغار ليس اكثر...
وال يقــــر بأية أطر أخرى مثل االمنــــاء العامين او القيادة 
الفلســــطينية الفصائل الشــــريكة في المنظمة اما من 
هم خارج إطار المنظمة فهو ال يتفق معهم ال من قريب 
وال من بعيد ويعتبــــر الصراع هو الحاكم بينهم وهو ما 
أضر بالقضية وكرس االنقســــام ويؤدي الي االنفصال 

والضياع
وبصراحــــه اتفق معه في هذه النقطــــة فمن هي هذه 

القــــوي او هذه القيــــادة وما هو وزنها فــــي المجتمع او 
قيمتها وهي تصطف اخر الشــــهر مــــن أجل كم الف 
دوالر يعرف هو واجهزته األمنية أين تصرف وكيف...

لقد فقدوا احترامهم وحضورهــــم واهميتهم لذلك ال 
يعتبر اي اهميه لهم..

نعم أصبح تغيير الصيغة او االليه والتوافق على شكل 
النظام السياســــي القادم تحت االحتــــالل الن التحرير 
مــــا زال بعيدا... التوافق على آليــــات صندوق االنتخاب 

واحترام ما تفرزه النتائج والخضوع لها...
اعاده تشــــكيل منظمه التحرير بما يتناســــب وحضور 

الفصائل على األرض..
التوافق على برنامج مرحلي لمده ٥ سنوات اما ان ينجز 

فيها المشــــروع السياســــي او اعالن الفشــــل وحل كل 
هذه ألمؤسســــات وتحميل االحتالل والمجتمع الدولي 
النتائج والعودة الي الشــــعب الختيــــار أدواته وإكمال 

مسيره التحرير...
نعم نحــــن أمام مفترق طرق وال بد مــــن االختيار اما ان 
نبقــــى نلف وندور ونســــلم رقابنا لقيــــادات مهترئة ال 
تعرف ماذا تقود وتحتــــاج هي الي من يقودها ونكون 

قد ظلمنا أنفسنا وشعبنا...
اذا اراد محمــــود عبــــاس تحمــــل المســــؤولية عما جري 
وإطالق اليــــد للمرحلــــة المقبلة بيكون أراح واســــتراح 
واذا اســــتمر بنفس النهج ويريد فقط تجديد شرعيته 

وزبانيته وادواته فلن يحصد اال الخيبة.

شكر السنوار دولة إيران، وأثنى على الدعم العسكري 
الـــذي تقدمه للمقاومة في قطاع غزة، وقدم المعلومة 
المذهلـــة عن قـــدرات المقاومـــة، وتفاخـــر باإلنجاز 
الميداني الذي أربك الحســـابات اإلســـرائيلية، وهذه 
الصراحة قد ال تعجب البعض الذي سيتهم السنوار 
بأنه يكشف األسرار، ويفضح المخطط، ويوفر الغطاء 
اإلعالمي آللة الحرب الصهيونية كي تفعل فعلها في 
غزة، متجاهلين معرفة إسرائيل تفاصيل كل ما قاله 
الســـنوار، فالرجل لم يفش ســـرًا، وإنما كشف الغطاء 
أمام الشارع الفلســـطيني والعربي عن واقع المقاومة 
الذي يشـــكل مفخرة للشـــارع العربي، ويشكل راحة 
للفلســـطيني الذي ظل لســـنوات حقـــل تجارب لكل 

أنواع األسلحة اإلسرائيلية.
إن شـــكر الســـنوار لدولة إيران يأتي مخالفًا لموقف 
الكثير مـــن عناصر حركة حماس، إنـــه موقف القائد 
المسؤول الذي ينســـب الفضل ألصحابه في تحقيق 
هذه القوة المخيفة للعـــدو، وفي هذا التصريح تحٍد 
للكثير مـــن الدول العربيـــة التي خذلـــت المقاومة، 
وحاولت جرها إلى مربعهـــا، مربع التطبيع، واالعتراف 
بإســـرائيل، وهـــذا الموقـــف الـــذي تعاديـــه إيران، 
وحرصت على إفشاله من خالل تزويد المقاومة بالمال 
والسالح والدعم اللوجســـتي، بهدف زلزلة االستقرار 

اإلسرائيلي، وهز حلف المطبعين، المؤمنين بقدرات 
إســـرائيل، وتفوقها فـــي المنطقة، الدعـــم اإليراني 
للمقاومـــة جاء ليؤكـــد على قوة إيـــران الصاعدة في 
المنطقة، والســـاعية إلى توســـيع نفوذها المعادي 
للنفوذ اإلســـرائيلي، وعلى هذا الموقف يلتقي رجال 
المقاومة مع إيـــران، كما يلتقي رجـــال المقاومة في 
فلسطين مع تركيا الصاعدة، وهي تفتش عن مناطق 
نفوذ جديـــدة، تفـــرض عليها االصطدام بالتوســـع 
اإلسرائيلي واألمريكي الذي لن يقف مكتوف األيدي 

أمام تصاعد قوى تركيا وإيران
الشـــكر إليران ال يعني الشـــكر للمذهب الشـــيعي، 
وال يعني الذم للمذهب الســـني، الشكر إليران شكر 
للموقف السياســـي، والذم لـــدول التطبيع العربي، ال 
يعنـــي ذم المذهب الســـني، وإنمـــا ذم لموقف تلك 
الدول التي وصفت المقاومة الفلســـطينية باإلرهاب، 
وحرصت على تقبيل يد نتانياهو الذي يعادي السنة 
والشيعة معًا، ويتآمر على اإلنسانية كلها، مستعينًا 
بســـالح المذاهب الذي صار مقصلة لحرية الشعوب 

وخالصها من الطغاة.
الذي شكر إيران، هو نفسه الذي شكر قطر، رغم الخالف 
المذهبـــي بين البلدين، إال أن في الشـــكر هنا وهناك 
تأكيد على حســـن القياس، ودقة تقدير العواقب، ألن 

الفلسطيني يشـــكر من يقف ضد إسرائيل، والعربي 
يحقـــد على كل مـــن يتصالح مع إســـرائيل، ويعترف 
بها، ويصـــف مقاومتها لالحتـــالل باإلرهاب، ويصفق 
للرئيس األمريكـــي حين يعلن في الرياض أن القدس 

الموحدة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
جرأة الحديث لدى السنوار هي جرأة المقاتل، الذي  ال 
يهاب الردى، وال يتردد في اإلفصاح عن الحقيقة التي 
قد تجـــر عليه غضب بعض عناصر حماس، وســـتجر 
عليه غضب الكثيـــر من القيادات العربية، وســـتجر 
عليه غضـــب الكثير من القادة اإلســـرائيليين، ولكن 
المقـــاوم الذي يعرف الحقائق علـــى األرض أكثر من 
اآلخرين، ويعرف التفاصيـــل التي يجهلها اآلخرون، 
جعلته يتحدث بما ال يصدقه البعض عن إيران، والتي 
حاولت كل أجهزة اإلعـــالم الغربية وإعالم المطبعين 
علـــى أن تجعل مـــن إيران شـــيطانًا رجيمـــًا يدنس 
المنطقة، بينما جعلت من إســـرائيل مـــالكًا للرحمة، 

وعنوانًا لإلنسانية.
الفلســـطيني الذي عرف وجع االحتـــالل، وذاق مرارة 
القيـــد، وحز الســـكين علـــى عنقه بالعذاب، يســـبح 
ضد تيـــار المطبعين مع إســـرائيل، يعادي حلفاءها، 
ويصادق كل الباحثين عن مســـتقبل الشرق األوسط 

اآلمن من األطماع اإلسرائيلية واألمريكية.

برقيــات إلــى الرئيــس

لماذا يهدد السنوار إسرائيل.. ويشكر إيران؟

حسن النويهي

د. فايز أبو شمالة

كرات مبعثرة في المشهد الفلسطيني ال يمكن تصور التئامها 
لتشكل نســـقا منتظما؛ جميعها ملتهبة الشك، واقترابها من 
بعضها كان أكثره للصدام، في جو تسوده الفوضى السياسية 
والميدانية، وكان هذا أكثر ما يعجب (إســـرائيل) التي كان لها 
دور فاعل في التحريش بينهم، وإدخال األوبئة للمزاج العام كي 
يبقى ناقما على هذه المكونات، يشاهد صراعها في المواقف 
والمصالح، ويفقـــد الثقة بها وهي غير قادرة على تحديد رؤية 
وطنية موحدة، يتراكم فيها الفعل، وتتراص خاللها المواقف، 
ليتمثـــل في هـــرم وطني وفق هندســـة سياســـية وميدانية 
شـــديدة الصالبة. لكـــن هل بقي الوضع على حالـــه؟! وما الذي 
تغير في المشـــهد الفلســـطيني؟! صحيح أن االنقسام ما زال 
باقيـــا إلى يومنا هذا, لكن حدثت هناك اختراقات وطنية تمت 
على مراحل كانـــت نتاج اتصاالت ولقاءات ونقاشـــات ثنائية 
وجامعة في داخل وخارج فلسطين أثمرت توافقات مهما على 
طريق معالجة كثير من االشكاليات وصوال الى تحقيق الوحدة 

الوطنية.

أصبحنا نشـــاهد قيادات القوى من حماس والجهاد والشعبية 
والديمقراطية وفدا والمبادرة وحزب الشعب وحتى قيادة التيار 
اإلصالحـــي يلتقون في جوانب كثيـــرة، ال اقول تقاربت البرامج 
والتوجهات السياســـية لكن إلى حد ما حدثت هناك توافقات 
وطنيـــة أفضت إلى مراجعات حقيقية لصالح القضايا الوطنية. 
ولم نعد نشـــاهد جو التراشق اإلعالمي ولغة (التنغيص) التي 
كان يشـــاهدها الفلسطيني وهو يتحســـر على وطن تتهدده 
المخاطـــر، وينظر إلى أبنائـــه وهم يتصارعـــون، وفى النهاية 
يبيت االحتالل راضيا عمـــا وصلت إليه حالنا، هذه المقاربات أو 
من ناحية أدق (التوافقـــات الوطنية) هي ضرورة عاجلة لوحدة 
المشـــهد والصف. وماذا عـــن باقي القوى؟! هـــل تقاربت في 

الموقف وخصوصا ما يتعلق بالعمل المسلح؟!
ال ينكـــر عاقل أن من ثمـــار هذا العمل الوطنـــي المتواصل أن 
العمل المســـلح أصبح متمترســـا خلف إســـتراتيجية وطنية 
ويســـير على سكة قطار، والطلقة ال تخرج إال بقرار جامع يسبقه 
دراســـة واســـتعداد وفق ضرورة الحاجة وأولويـــة االهداف، ال 

اقـــول اهدافا ميدانية فقط إنما أيضا أهـــداف تتعلق بالرؤية 
السياسية والوطنية.

قد يحاول البعض كردات فعل المناوشــــة قليال بعيدا عن هذا 
الجو، لكنه ســــرعان مــــا يحترم خيارات شــــعبنا ويعود في غمد 
هذا السيف إحساســــا بالمســــؤولية وإذعانا لقيادته، ومثل ما 
قال االختياريــــة زمان (ما إلنا بركة إال بعــــض) ليس مجرد مثل 
بــــل منهجًا يفــــرض علينا جميعــــا أن نبقي أيدينا متماســــكة 
وقلوبنــــا تدق على وتيــــرة واحدة. فكان من ثمــــار حالة التوافق 
التي دشــــنها قائد حماس في غزة يحيى السنوار مع الفصائل 
وباقــــي المكونات الوطنية أن أفضت أيضا إلى إطالق االنتفاضة 
الشــــعبية الســــلمية في قطــــاع غزة لالشــــتباك مــــع االحتالل 
ومشاغلته بمســــيرات العودة وكســــر الحصار وتشكيل جسم 
مركــــزي فلســــطيني يقود دفة العمل المســــلح ممثــــال بغرفة 
العمليات المشتركة. امتد األمر إلى توافق سياسي في مواجهة 
أخطر المؤامرات الدولية (صفقة القرن) التي حاولت فرض رؤية 
إسرائيلية أمريكية إلنهاء وتصفية القضية، فأفضت المواقف 

الجامعة إلى تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة صفقة القرن.
اليـــوم تتعاظم هذه الجهود في النزول إلى الشـــارع والجلوس 
مـــع مكونات المجتمع من شـــباب، ومخاتير، وطلبـــة، ونقابات، 
وغيرهم في لقاءات وزيـــارات مكوكية، تهدف إلى إكمال دور 
البنـــاء وترميم الجروح وتهيئة حواضن المجتمع لمواصلة دعم 
التوجهات السياســـية الرامية إلى الوحدة والســـير في طريق 

مقارعة االحتالل.
في الســـاعات األخيرة يتصدر المشـــهد التوافق على عناوين 
كبيرة ومنهـــا (االنتخابـــات) فتواترت التصريحـــات جاهزين 
ومســـتعدين وذاهبين لالنتخابـــات، فأعادت األمل لشـــعبنا 
وأحيـــت الروح في الجيل للبدء في مرحلة جديدة من بناء الوطن 
وتجديد شـــرعياته. هذه هـــي كلمة الســـر ( التوافق) مفتاح 
التشغيل لمركبة خربة ومعطلة أعيدت لها صيانتها وأصبحت 
تنطلق مسرعة وتقترب شيئا فشيئا من بوابة الوحدة الوطنية، 
ال أقول ذلك من نافلة القول لكنها حقيقة أصبحت متجســـدة 

في العهد الثوري الجديد الذي يتقدمه يحيى السنوار.

أحمد أبو زهري توافقات وطنية باتجاه الوحدة
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أعلن أنا المواطن/فايز احمد اسماعيل سالم....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتـــي الشـــخصية       التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   956153696

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نهاد عوني صالح الرفاتي....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   922061437

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مروى خالد سالمه شمالي....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   931527501

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رافت محمود عبد الغفار جحجوح....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802178194

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يزيد سعيد يونس بكر....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
801130709   فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/اكرم يوسف عطيه ابو سمهدانه....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801921156

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود خالد عبد الحي االدعس....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   406112458

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود محمد ابراهيم فرج....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   931539852

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جمال عواد العسلي دغمش....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   928190545

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حمد محمد ديب المغني....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410659494

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم خالد سعيد زيادة....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
٤٠٢٤٩٠٤٧٨  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ غالب سعيد علي ابو الفحم....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   945877751

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
قال مدير عام اإلدارة العامة للهندسة والصيانة 
بوزارة الصحة في غزة بســــام الحمادين إن إدارته 
واصلت اإلشراف على تنفيذ 1٤ مشروًعا تتفاوت 
بين اإلنشــــائية والتطويرية والتأهيلية لمرافق 
الوزارة في القطاع بقيمة ما يقارب 13 مليون دوالر 

أمريكي خالل العام الحالي.
وأكد الحمادين في بيان صحفي، ســــعى اإلدارة 
لتطويــــر كافة المرافق الصحية بما يســــهم في 
تحســــين جودة الخدمة الطبيــــة المقدمة ألبناء 

الشعب الفلسطيني.
وأوضح أنه تم اســــتكمال مشــــروع إنشاء مبنى 
الوالدة في مجمع الشــــفاء الطبي بنســــبة %5٠، 
واســــتكمال مشــــروع ترميم مبنى مرضى الكلى 
واألورام في مجمع الشــــفاء الطبي، واالنتهاء من 
ترميم قســــم االشــــعة (CT) في مبنــــى الجراحة 

العامة بمجمع الشفاء الطبي.

وأشــــار إلى أن العمل يجري فــــي المرحلة األولى 
لمشــــروع العيادات العمانية في عيــــادة جباليا 
والقرارة وعيادة الرحمة، وإنشــــاء قسم مبيت في 
المستشــــفى األوروبي، ومشــــروع تطوير محطة 
الكهرباء لمستشفى ناصر، ومشروع إنشاء مركز 

الكلية الصناعية في الشمال.
وأضاف أن العمل يجري أيًضا في مشروع تأهيل 
قسم الطوارئ في مستشــــفى شهداء األقصى، 
وتأهيل قســــم الــــوالدة "B" في مستشــــفى تل 
الســــلطان، إلى جانب مشــــروع اضافــــة طابقين 

لمستشفى اإلندونيسي.
وبين أن اإلدارة استطاعت إنجاز ما يقارب ٢٩ ألف 
طلب عمل وإصالح في المستشفيات والعيادات 
ومراكز الرعاية األولية المنتشــــرة بالقطاع، وذلك 
في مجاالت مختلفة مثل صيانة األجهزة الطبية، 
الكهربــــاء، وأنظمة إنذار حريــــق واإللكترونيات، 
"UPS"، باإلضافــــة إلى األعمال الروتينية اليومية 

على مدار الساعة مثل محطات توليد األكسجين، 
المولدات، المغاسل، التعقيم.

وأكــــد أن االدارة وضعــــت تصــــورًا لالحتياجات 
المطلوبة مــــن األجهزة الطبية للمستشــــفيات 
ومراكــــز الرعايــــة األوليــــة، وســــارت ضمن خطة 
وأولويــــات تمكنت مــــن تزويد المستشــــفيات 
بأجهــــزة طبية جديدة، وبلغــــت تكلفتها حوالي 
11.٤ مليــــون دوالر، بينما بلغت تكلفة مشــــاريع 
قطع غيار األجهزة الطبية حوالي ٧6٢ ألف دوالر.

وتابــــع الحماديــــن "لقــــد تم تزويد مستشــــفى 
األوروبي بجهاز منظــــار العظام مع جهاز تعقيم 
6٠٠٠ لتر، وتوفير جهاز كلية صناعية مع كرسي 
لمستشــــفى أبو يوســــف النجار، وتوريد أجهزة 
رسم قلب عدد ٨ للمستشفيات، إلى جانب توفير 

جهاز غسيل كلى لمستشفى الرنتيسي.
وأشــــار إلى أنه تّم دعم خدمات الوالدة وحديثي 
الــــوالدة في قســــم الوالدة بمجمــــع ناصر الطبي 

ومراكز رعايــــة األم والطفل فــــي الرعاية األولية، 
وتوفير جهازين الترا ساوند لوحدة تصوير الثدي 

لمجمعي ناصر والشفاء.
وأوضح أنه تم كذلك توريد أجهزة لقسم ترميم 
العظــــام في مجمع ناصــــر، وتوريــــد العديد من 
األجهــــزة الطبية وأجهزة العالج الطبيعي لصالح 
مستشفيات قطاع غزة. وأكد الحمادين أن مشاريع 
الكهروميكانيــــك وقطع الغيار للمستشــــفيات 
ومراكــــز الرعاية األولية بلغت تكلفتها اإلجمالية 
حوالي 5٨٠ ألف دوالر، كان أهمها توريد قطع غيار 
لمحطات أكسجين وللمعدات الكهروميكانيكية، 

وللمولدات الكهربائية لعام ٢٠1٩.
وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية، أوضح 
أن تكلفتهــــا بلغــــت ٤٧٩ ألف دوالر، وشــــملت 
استكمال مشــــروع الطاقة الشمسية (الهجين) 
لمجمع ناصر ومستشــــفى غزة األوروبي، ومشروع 
تزويد عيــــادة المغراقــــة ومستشــــفى العيون 

بالطاقة الشمسية.
بينمــــا بلغت تكلفة مشــــاريع الميــــاه والصرف 
الصحــــي 53٨ ألــــف دوالر تتراوح بنســــب إنجاز 
متفاوتة ما بيــــن 3٠_1٠٠% وزعت على عدد من 
المشــــاريع، منها حفر بئر مياه في مجمع الشفاء، 
وتمديــــد شــــبكة مياه البئــــر لخــــزان المياه في 
المجمع، وحفر آبار أخرى في مستشفى الرنتيسي 

وعيادتي بني سهيال والزيتون.
وبحســــب الحمادين، تم تركيــــب محطة تحلية 
بمستشــــفى النجــــار ومجمــــع ناصــــر والهالل 
اإلماراتــــي، وتوفير قطع غيــــار وممبرين لمحطة 
تحلية المياه، وإعادة تأهيل محطات التحلية في 
مستشــــفيات ومرافق الوزارة، إضافة إلى مشروع 
تأهيل شــــبكات الميــــاه والصــــرف الصحي في 
مستشفيات بيت حانون، وشهداء األقصى وأبو 
يوســــف النجار ومجمع ناصر، وحفر بئر لعيادتي 

الشيخ رضوان.

الصحة بغزة: نفذنا مشاريع تطويرية بقيمة 42.3 مليون $

رام الله/ االستقالل:
قال مديـــر دائرة الزيتـــون فـــي وزارة الزراعة 
المهنـــدس رامز عبيـــد،أن الطريقة الصحيحة 
لتخزين الزيت، هو باألواني " ستانلس ستيل أو 
التنك المكلفن بداًل من "العبوات البالستيكية" 

المعروفة لدى المواطنين.
وأوضـــح عبيـــد، أن " العبوات البالســـتيكية"  
تشـــكل اكبر خطر على تخزين الزيت لفترات 
طويلـــة، خاصـــة انهـــا تحتـــوي علـــى مواد 
بالستيكية كيميائية تتفاعل مع الزيت، لدرجة 

سيصل فيها الى انه غير صالح لإلستهالك.

وتوقع مدير دائرة الزيتون في وزارة الرزاعة،  ان 
تصدر فلســـطين، حوالي 6٠٠٠ طن من الزيت 
الى الخارج و1٠٠٠ طن الى االردن على شـــكل 

هدايا.
وفي ســـؤال، عـــن الجهـــة التي تحـــدد ُأجرة 
المعصرة، اشار عبيد ان ال عالقة لوزارة الزراعية 
في هذا الموضوع، وانه من اختصاص المعاصر 

ذاتها.
 وشـــدد على اهمية اختيار المـــزارع للمعاصر 
الحديثة التي تلتزم بالشروط المهنية والكفاءة 
العالية وكذلك اجراءات الســـالمة العامة، كون 

تلك المعاصر ُتعد المرحلة االخيرة التي تلعب 
دورًا رئيســـيًا في انتاج الزيت قائال: "المعاصر 
تقطف ثمـــر المزارع، ومن المهـــم اختيارها"، 
كونها تقلل من فاقد الزيت البالغ ســـنويًا 5٠ 

مليون شيقل.
واشـــار عبيد، الى ان وزارة الزراعة تنظم جوالت 
تفقدية ســـنوية قبل وخالل الموسم للتأكيد 
من كفـــاءة المعاصر في الضفة، والبالغ عددها 
٢٨٠، مشـــيرًا الى انه تم اتخاذ اجراءات بإغالق 
عـــدد منها ليوم او اثنين حتى تقوم بتصويب 

اوضاعها.

رام الله/ االستقالل:
قال وزير االقتصاد الفلســـطيني خالد العســـيلي يوم أمـــس، أن لجنة وزارية 
فلسطينية ستتوجه لزيارة روســـيا نهاية الشهر الحالي لمناقشة العديد من 

القضايا المهمة.
وأضاف العسيلي في تصريح له، أن هناك لجنة فلسطينية روسية عليا تنعقد 

مرة كل عام في روسيا وأخرى في فلسطين.
وأوضح أنه ســـيكون مـــن ضمن الوفد 3٠ شـــخصية من رجـــال األعمال 
الفلسطينيين، منوهًا إلى أنه سيتم مناقشة العالقات التجارية بين روسيا 

وفلسطين.
و أعلن العسيلي أنه سيكون هناك زيارات مرتقبة للمملكة العربية السعودية، 
ودولـــة قطر والكويت، موضحا أن هذه الزيارات تأتي في ســـياق تنويع مصادر 

استيراد البضائع من الخارج.
وكان رئيس الوزراء محمد اشـــتية ، قد كشف أمس األول عن وجود تحضيرات 
لزيارة وفود حكومية ورجال أعمال إلى السعودية وقطر وروسيا، واستقبال رجال 
أعمال ومســـتثمرين من الســـعودية وقطر في فلســـطين لبحث آفاق التعاون 

االقتصادي.
وأكد اشتية في كلمة له خالل افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية ٢٠1٩ في 
مدينـــة البيرة، أهمية االنفتاح االقتصادي على العالم، منوها إلى الزيارات التي 

قامت بها الحكومة إلى األردن ومصر والعراق.

وزير االقتصاد: لجنة وزارية تزور 
روسيا نهاية الشهر الحالي

غزة/ االستقالل:
أعلنت جمعية تجار قطع غيار السيارات و المعدات 
الثقيلة بقطاع غزة عن تعليق العمل واغالق المحال 
التجارية و ورشـــات االطـــارات، وتنظيـــم اعتصام 
امام مقر الجمعية، وذلـــك تضمنًا  مع تجار اطارات 

الســـيارات، لمطالبـــة الجهات المختصـــة بادخال 
اطارات السيارات من الجانب "االسرائيلي".

ودعـــت الجمعية للمشـــاركة في االعتصـــام الذي 
تنظمه،  امام مقـــر الجمعية في شـــارع اللبابيدي 
في الشـــيخ رضوان مقابل مقبرة الشيخ رضوان من 

الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عصرا .
و طالبـــت الجمعيـــة جميـــع اعضائهـــا وتجار 
االطارات الغالق محالتهم و المشـــاركة الفاعلة 
في االعتصام من الساعة ٨ صباحًا حتى الثانية 

من بعد الظهر.

الزراعة تحذر المواطنين من حفظ الزيت بالعبوات البالستيكية

تجار »الكوشوك« يعتصمون للمطالبة بإدخال اإلطارات لغزة
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أعلن أنا المواطن/ رجب سلمان رجب مزيد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   900949819

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اشرف بسام اسليم الشوربجي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400111472

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ابتهال شـــعبان عبد الرازق....... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي  الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900914037

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وليد محمود علي ابو دقة...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   939827994

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/أيمن ناصر سليمان البيوك...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400084497

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد عبد الجابر احمد التوم...... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410603062

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/حنين سالمه محمد ابو طويله...... /.
عـــن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية   التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401186267

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/انور مجدي ابراهيم عابدين....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   408010395

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سليمان احمد محمود ابو خوصة....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتي الشـــخصية    التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   962441143

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطن/ عبـــد الســـالم توفيـــق مصطفى 
صيام....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية    التي 
تحمل 801308222 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مجدي عيسى ابراهيم طه....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية     التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804731917

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ حنين معين محمد الجريد....... /.
عـــن فقـــد بطاقة هويتـــي الشـــخصية      التي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402147128

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بغداد / االستقالل:
مع استمرار الســـلطات العراقية بقطع شبكة اإلنترنت 
في عموم مـــدن البالد، عـــدا إقليم كردســـتان العراق، 
لليوم الثالث على التوالي، وتشويش أو إضعاف متعمد 
لشـــبكة الهاتف الجوال، ال ســـيما في البصرة وأطراف 
كربالء ومدن شـــمال وغرب ذي قار وجنوب القادســـية، 
تواصل الحكومة أيضًا إرســـال قـــوات إضافية إلى هذه 

المدن.
كما تواصل مالحقة التظاهرات واستخدام قنابل الغاز 
والرصـــاص الحي لتفريقها، وتنفيـــذ حمالت اعتقاالت 

واسعة، ال سيما في بغداد وذي قار والبصرة.
 عدد 

ّ
وأفـــادت مصادر طبية في البصـــرة، يوم أمد، بأن

القتلـــى من المتظاهرين، وصل إلـــى 6 قتلى؛ 3 منهم 
قرب مبنى المحافظة بتظاهرات نشـــطت واستخدمت 

فيها قوات األمن الرصاص الحي وقنابل الغاز.
 

ّ
وقـــال طبيـــب في مستشـــفى المعقـــل بالبصـــرة: إن
المصابيـــن تخطوا الـ200 متظاهر، بيـــن اختناق بالغاز 
وآخرين بالرصـــاص، فيما أكد شـــاهد عيان تحدث من 
 األوضاع "محتقنة 

ّ
منطقة العّشـــار في البصرة، عـــن أن

للغاية بالمدينة، بسب سقوط شهداء من الشبان.
وتوقـــف العمـــل في مينـــاء أم قصر التجـــاري جنوبي 

البصـــرة، يـــوم أمد، بعـــد ســـيطرة المتظاهرين على 
مداخله، فيما التزال الطرق المؤدية إليه مغلقة، وكذلك 
الطريق نحو حقـــل مجنون، بينما عمدت الشـــرطة إلى 
إغالق الطريـــق المؤدي إلى القنصلية اإليرانية بمنطقة 

شط العرب، بالكتل اإلسمنتية.
وتجـــددت التظاهـــرات، يوم أمد، فـــي كل من كربالء 
والناصرية والديوانية والشطرة والمثنى جنوبي العراق.
وأكـــد مصـــدر أمنـــي عراقي فـــي كربالء، ارتفـــاع عدد 

المعتقلين من ســـكان كربالء، وخاصـــة مركز المدينة، 
إلى أكثر من 60 ناشـــطًا ومتظاهرًا، خالل الـ24 ســـاعة 
الماضية، مـــع تواصل االعتصامات في ســـاحة التربية 

الرئيسة.
وهذا األمر نفســـه في الناصريـــة والديوانية والعمارة 
والسماوة والكوت والحلة؛ العواصم المحلية لمحافظات 
ذي قار والقادســـية وميســـان والمثنى وواسط وبابل، 

حسبما أكده شهود عيان وناشطون. 

قتلى وجرحى بتجدد التظاهرات في
 العراق.. والحكومة تواصل قطع اإلنترنت

عمان/ االستقالل:
تعرض ثالثة ســـياح ورجل أمن ودليل ســـياحي الى الطعـــن يوم أمد، في 

مدينة جرش االثرية، بحسب موقع »عمون« اإلخباري األردني.
ونقل عن الناطق اإلعالمي باســـم مديرية األمن العام قوله إن »شـــخصا أقدم 
باالعتداء بواســـطة سكين على عدد من الســـياح ودليل سياحي وأحد ضباط 
الصف من مديرية األمن العام عند محاولة القبض عليه في محافظة جرش«.

وأوضـــح أنه جرى علـــى الفور إلقـــاء القبض على ذلك الشـــخص وبوشـــرت 
التحقيقات معه.

طعن 3 سياح ورجل أمن ودليل 
سياحي بجرش في األردن

توند/ االستقالل:
أكد الرئيد التونســـي الجديد قيد ســـعيد أنه يهتم باالقتصاد أكثر من 

السياسة وبالتعليم أكثر من نظام الحكم.
وقال ســـعيد في تغريده له على حسابه ب«تويتر« ، »أتهيأ ألتخذ 
قراًرا شـــجاًعا، ألجعـــل ُموازنة وزارة التعليم أكبر مـــن ُموازنة وزارة 

الدفاع«.

الرئيس التونسي: أتهيأ لقرار شجاع 
بجعل موازنة التعليم أكبر من الدفاع

الرباط/ االستقالل:
انتقدت هيئتان بالمغرب الفنانيـــن الذين قبلوا الدعوة 

للمشاركة والعرض في معرض فني بالقدس المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشـــترك لكل مـــن الجمعية المغربية 
للفنون التشـــكيلية (غيـــر حكومية) والنقابـــة المغربية 
للفنانين التشكيليين المحترفين (مستقلة)، عقب قبول 
بعض الفنانين المشـــاركة في العرض الفني في بينالي 
القدس. ولفت البيان إلى أن »الفنانين الذين قبلوا الدعوة 
(لم تســـمهم) ال يمثلون سوى أنفســـهم، وهم بالتالي 
ال يحترمـــون البتة التوجهات الفلســـفية أو اإلنســـانية 
لهيئتينـــا، اللتين كانتا على الدوام إلى جانب الشـــعب 

الفلسطيني في نضاالته«.
وأضاف »مهما كانت الدوافـــع التي أدت إلى قبول هؤالء 

الفنانين لعرض أعمالهم، سواء كانت مادية أو أخالقية أو 
سياسية، فإنهم لم يأخذوا بعين االعتبار أن مشاركتهم 
ســـينظر إليها على أنها مشـــاركة لبلدهم، كما هو الحال 

عندما يشارك أي مواطن من بلد ما في لقاء دولي«.
وشددت الهيئتان على أنه ال المغرب وال جمعياته منحوا 

هؤالء الفنانين تكليًفا من هذا القبيل.
وأشـــار البيان إلى أنه »من المستحيل تجاهل أنه، وقصد 
تبييـــض جرائـــم الحـــرب والجرائم ضد اإلنســـانية في 
القـــدس، وأيًضا في غزة المحرومة مـــن مقومات العيش، 
تسعى السياسة الرسمية لســـلطات االحتالل إلى إعطاء 
االحتـــالل صورة عبارة عن مشـــهد فنـــي وعرفي، ولهذه 
الغايـــة فإنهـــا ال تتوانى عن دعـــوة الفنانيـــن والنخبة 

األكاديمية«.

القدس المحتلة / االستقالل:
حذر رئيد قســـم العمليات في جيش االحتالل الجنرال أهرون 
حليفا مشرخا من أن إيران قادرة على توجيه ضربة نوعية للكيان 
اإلسرائيلي »على غرار ضرب منشآت النفط في المملكة العربية 

السعودية«.
ونقلت القناة اإلســـرائيلية العامة (كان) تســـجيال صوتيا قالت 
إنـــه للجنـــرال المذكور يحـــذر فيه أمام مســـؤولين فـــي وزارة 
المالية اإلســـرائيلية من تطور في خريطة التهديدات اإليرانية 

ل«إسرائيل«.
ويؤكد الجنرال أن التصريحات التي أطلقها مؤخًرا كل من 
رئيد الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيد أركان الجيش 
أفيف كوخافي حقيقية وليســـت مناورات سياســـية من 
نتنياهـــو، أو محاوالت من كوخافي لتبرير مطالب الجيش 

بزيادة الميزانيات المخصصة له.
ووفقـــا للجنرال حليفا فإن »إســـرائيل تواجه فـــي العام القادم 
جبهة إضافية هـــي العراق، وقوة القدس فـــي هضبة الجوالن 
الســـوري، وتهديدات فـــي الضاحية الجنوبية مـــن بيروت، مع 

استمرار تطور تهديدات أمنية بشكل متواصل«.
ووفقا للجنـــرال المذكور فـــإن »كافة المؤشـــرات على مختلف 
األصعدة والمســـتويات، ســـواء على صعيد القـــوى العظمى، 
الواليات المتحدة وروسيا، أم على صعيد التزود باألسلحة والقوة 
العسكرية، تشير إلى أن العام 2020 سيكون عاما يحمل تطور 

سلبية لمصالح إسرائيل«.
وحذر الجنـــرال المذكور من احتمال قيام إيـــران بتوجيه ضربة 
نوعية إلســـرائيل ومنشـــآتها االســـتراتيجية على غرار ضرب 

المنشآت النفطية في السعودية في سبتمبر الماضي.

هيئتان مغربيتان تنتقدان موافقة 
فنانين على المشاركة بمعرض بالقدس

»إسرائيل«: إيران قادرة على
 توجيه ضربات نوعية لـ »إسرائيل«
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غزة / االستقالل
تختتم منافســـات األســـبوع الحادي عشر واألخير من 
بطولـــة دوري الدرجة األولى في غـــزة، بإقامة 6 لقاءات 
بداية األســـبوع القادم، ومن بين هذه اللقاءات، تبحث 
3 فرق عن الفوز وتعثر المنافسين لحصد لقب الشتاء.

فعلى ملعــــب اليرموك بغزة، وتنفيــــذا للعقوبة الموقعة 
من قبل االتحاد على الحوانين، يستضيف المتصدر بيت 
حانون األهلي فريق خدمــــات خانيونس أحد الفرق التي 
كانت تتصدر الدوري لعدة أسابيع آخرها األسبوع التاسع.
ويبحث األهلي عن مواصلة طريق االنتصارات و تأكيد 
انتصـــاره األخير خارج الديار علـــى خدمات النصيرات 
واعتالئه قمـــة الترتيب بدال منه، فالفوز يعني تتويج 
الحوانين رسميا للقب بطل الشتاء، في المقابل يدخل 
خدمـــات خانيونس اللقـــاء وعينه على فـــوز قد طال 
انتظـــاره بعد 3جوالت من الهزائم وابتعاده عن القمة، 
فالفوز لذئاب الجبل يعني البقاء بمربع المنافسة ليس 
على بطل الشـــتاء، إنما على بطاقتي الصعود للدوري 

الممتاز.
وعلى ملعـــب النصيرات البلدي، ديربـــي المخيم بين 
الوصيـــف خدمات النصيـــرات صاحـــب ال18 نقطة 

والتاسع نادي األقصى صاحب ال12نقطة.

لقاء ال يقبل القســـمة على اثنيـــن بعيدا عن مجريات 
الديربي وحساسية اللقاء.

بدورها، تبحث الغواصات الصفراء الستعادة االنتصارات 
بعد الهزيمة من الحوانين و فقدان الصدارة، ففي حال 

فوز النصيرات وتعثـــر الحوانين، يتوج النصيرات بطال 
للشـــتاء، أما األقصى فسيدخل الديربي مقاتال من أجل 
االبتعـــاد عن قاع الجدول وخطـــر الهبوط، والدخول من 

بعيد منافسا على إحدى بطاقتي الصعود.

وأخيرا، اللقـــاء الثالث على ملعب الدرة، يســـتضيف 
خدمات المغازي الثالث برصيد 17 نقطة، التفاح القابع 

بالمركز الحادي عشر وقبل األخير برصيد11 نقطة.
المغازي هدفه االستمرار باالنتصارات والمنافسة على 
الصعود للدوري الممتاز ، لكن نتائج الفرق المنافســـة 
في حـــال تعثرها و هم الحوانيـــن والنصيرات، يتوج 

المغازي بطال للشتاء .
أما التفاح فيبحث عن فوز ينتشـــله مـــن قاع الجدول 

والهروب من شبح الهبوط.
وبعيدا عن اللقب المخادع "بطل الشـــتاء" الزال هناك 
دور ثان كامـــل من 11 لقاًء، والزالـــت بطاقتا الصعود 
لم تحســـما بعـــد أو من األقـــرب لحســـميها الزدحام 
المنافسين و هم " الحوانين 20 نقطة والنصيرات 18 
نقطة والمغـــازي 17 نقطة والجالء والبريج وخانيونس 
ثالثتهـــم 16 نقطة ومن الخلف يأتي الزيتون برصيد 
13 نقطة بصحبة القادســـية وخلفهمـــا األقصى 12 

نقطة.
أما الفرق المنافســـة على االبتعاد عن شـــبح الهبوط 
ونتائجهما ســـتخدمهما من أجـــل البقاء فقط التفاح 
11نقطة و نماء برصيد 9نقاط و العطاء في القاع برصيد 

3نقاط.

في دوري الدرجة األولى

لقــب »الشتــاء« حائــر بيـن الحوانيـن والنصيــرات والمغــازي

غزة/االستقالل:
صادق اتحاد الكرة علـــى قرارات لجنة 
االنضباط باالتحاد بعـــد انتهاء الجولة 
الماضية من بطولة الدوري العام حيث 

جاءت القرارات على النحو التالي:-
نقل مباراة لنادي بيـــت حانون األهلي 
مـــن ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث 
ستقام مباراة الفريق في الجولة المقبلة 

أمـــام خدمات خانيونس يـــوم االثنين 
على ملعب اليرموك بداًل من يوم األحد 

على ملعب بيت حانون.
نقل مباراة لنادي خدمات النصيرات من 

ملعبه لتقام على ملعب آخر.
إيقاف المدير الفني لفريق شباب رفح 
المزين مباراتين رســـميتين  محمـــود 
متتاليتيـــن، وحرمـــان مـــدرب حراس 

المرمـــي لنادي الهـــالل جهاد غبن من 
مرافقـــة الفريق مبارتيـــن متتاليتين، 
وحرمان مـــدرب فريق خدمـــات البريج 
أحمد عبد الســـالم مـــن مرافقة الفريق 
مباراتين متتاليتين، وحرمان المشرف 
الرياضي لفريـــق خدمات البريج محمد 
نور مـــن مرافقـــة الفريـــق 3 مباريات 

متتالية.

اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة االنضباط

االستقالل / وكاالت:
صرح المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق بوروسيا دورتموند 
األلمانـــي الحالـــي بأنه ال يمانـــع العودة من جديـــد لصفوف ناديه 
األصلي ريال مدريد اإلســـباني، مشـــيرًا إلى أنه سيســـتمر مع أسود 
الفيســـتفاليا حتى نهاية الموســـم، وبعدها ســـيفكر في خطوته 
المقبلة. وانتقل أشرف حكيمي ابن 21 عامًا لفريق بوروسيا دورتموند 
صيف عام 2018 لمدة موســـمين على سبيل اإلعارة، قادمًا من ريال 
مدريد. وفي الصيف المقبل سينتهي إعارة الالعب، وسيعود للفريق 
الملكي، والالعب نفسه مرحب بفكرة االستمرار مع المرينجي، وعدم 

الرحيل مجددًا.
وتألق أشـــرف حكيمي مع بوروســـيا دورتموند في مبـــاراة أول أمس 
أمام إنتـــر ميالن اإليطالي، بتســـجيله هدفين فـــي انتصار الفريق 
األلماني على النيراتزوري بثالثة أهـــداف لهدفين، ضمن فعاليات 

الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
 ”EL Larguero“ وتحدث أشرف حكيمي للبرنامج اإلذاعي الشهير
قائـــاًل “العودة إلى ريـــال مدريد؟ لّم ال، إنه بيتـــي، وقضيت حياتي 

هناك”.
وأضاف “ساســـتمر مع بوروسيا دورتموند حتى نهاية هذا الموسم، 

وبعدها سنرى ما الذي سيحدث”.
وبســـؤاله عن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، رد قائاًل 

“أنا أتمنى لزيدان األفضل، وسأفعل ذلك دائمًا”.
وتطرق للحديث عن مباراة بوروسيا دورتموند واإلنتر قائاًل “أنا سعيد 
للغاية، في اســـتراحة ما بين الشـــوطين، تحدثنا بأننا علينا الخروج 
للهجـــوم والمخاطرة، وكنت أحـــاول أن أظهر للمـــدرب بأنه بإمكانه 
االعتماد علي فـــي أي مركز أتواجد فيه”. الجدير بالذكر أن أشـــرف 
حكيمي قد شـــارك حتى اآلن في 16 مباراة هذا الموســـم، ونجح في 

تسجيل ستة أهداف، وصناعة هدفين آخرين.

االستقالل / وكاالت:
أعلن برشـــلونة إصابة العبه، جوردي ألبا، في عضالت الفخذ خالل 
المباراة مع سالفيا براج، أول أمس الثالثاء، ضمن منافسات الجولة 
الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهذه هي اإلصابة الثانية 

التي يتعرض لها الظهير األيسر اإلسباني منذ بداية الموسم.
واقتنص ســـالفيا براج، نقطة ثمينة من أنياب برشـــلونة، خالل 
مواجهة الفريقين التي انتهت بدون أهداف، وبهذا التعادل رفع 
البارســـا رصيده إلى 8 نقاط في صـــدارة المجموعة، ورفع الفريق 

التشيكي رصيده إلى نقطتين في ذيل الترتيب.
وُتشـــير الفحوصات الطبية التي خضع لها جـــوردي ألبا، إلى أنه 
تعرض النتكاســـة جديدة في نفس العضلة المصابة في الساق 
اليسرى سابقًا، والتي خرج على إثرها من مباراة بوروسيا دورتموند 

بالجولـــة األولى. وقال النادي الكتالوني في بيان رســـمي نشـــره 
عبر حســـابه الرســـمي بمواقع التواصل االجتماعي: “جوردي ألبا 
يشـــكو من إصابة في عضلة ذات الرأسين للفخذ األيسر، وعودته 

للمشاركة، تعتمد على سرعة تعافيه”.
ولم يكشف بيان برشلونة عن فترة غياب ألبا، بينما ذكرت صحيفة 
“آس” اإلســـبانية، أنه ســـيبتعد عن المالعب لمدة 3 أسابيع، ما 
يعني غيابه عن مباريات ناديه في الدوري اإلســـباني أمام سيلتا 

فيجو (كامب نو) وليجانيس (بوتاركي).
وسيغيب ألبا كذلك، عن قائمة منتخب إسبانيا للتوقف الدولي، 
أما التحدي الصعب الذي سُيواجهه الظهير األيسر المذكور، فهو 
أن يؤهل نفسه للمشـــاركة ضد بوروسيا دورتموند في كامب نو 

بتاريخ 27 من الشهر الجاري.

غياب جوردي ألبا عن 
برشلونة لمدة 3 أسابيع 

أشرف حكيمي يرحب بالعودة لريال مدريد 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ ابتسام عوض محمد الندر....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802129346

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف نافذ يوسف ابو سلطان ....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   908968811

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ فتحي خضر خميد ابو محيسن ....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
404318552  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أقـــرت الحكومة اإلســـرائيلية أمد، ميزانيـــة إضافية لدعم مراكز الدعم النفســـي في 

مستوطنات غالف غزة ؛ بسبب جوالت التصعيد المتكررة.
ووفق القناة 12 العبرية، فقد وافقت الحكومة اإلسرائيلية على ميزانية إضافية بمبلغ 20 
مليون شيكل لمراكز الدعم النفسي في مستوطنات غالف غزة بسبب جوالت التصعيد 
المتكررة. وليلة الجمعة- السبت الماضية، اندلعت جولة تصعيد قصيرة، إذ شّنت طائرات 
االحتالل سلسلة غارات على مواقع للمقاومة وأراض زراعية في غزة؛ بزعم الرد على إطالق 

صواريخ من القطاع، ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين.

الخليل/ االستقالل:
أفرج جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية المحتلة، عن األســـير المحرر 
والمختطف السابق لعدة مرات عماد جاد الله، من محافظة الخليل، بعد اعتقال 
دام 32 يوًما. وبحسب مصادر خاصة، فإن المعتقل جاد الله، تعرض خالل فترة 
اعتقاله للشبح والتعذيب الشديد، على خلفية سياسية. والمحرر جاد الله (35 
عاًما)، متزوج ولديه ابنتان وولد، ولم يتمكن من اكمال تعليمه الجامعي بسبب 
المالحقـــة المتكررة من قبل االحتالل واألجهـــزة األمنية منذ عام 2003، حيث 
اعتقل لدى األجهزة 5 مرات متفرقة إحداهن مطلع العام الجاري لعدة شهور، 

فيما اعتقل لدى االحتالل 7 مرات على بند االعتقال اإلداري.

خيام في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقال منســــق اللجــــان الوطنية والشــــعبية 
لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل 
راتب جبور، إن قوات االحتالل هدمت ثالثة 
خيام فــــي منطقة خلة الضبع في مســــافر 
يطا، تعود لألشقاء عامر وجابر ومحمد علي 

دبابسة.
وســـبق وأن هدمـــت قـــوات االحتـــالل منازل 
األشقاء وبيوت الصفيح التي كانت تؤويهم، 
مـــا اضطرهم لنصـــب هذه الخيـــام والعيش 

فيهـــا.
كما هدمت خيمة في منطقة مغاير العبيد في 
مسافر يطا،  تأوي عائلة شحادة سالمة مخامرة 

التي أصبحت بال مأوى.

م�شادرة اأرا�ٍض
في ســـياق آخـــر، أصـــدرت قـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلي أمًرا عســـكرًيا باالســـتيالء على 
عشرات الدونمات من أراضي بلدة فقوعة شرق 

مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالـــت مصادر محليـــة، إن األمر العســـكري 
يتضمن مصـــادرة 60 دونًما من أراضي البلدة 
الواقعة خلف جدار الفصل العنصري والواقعة 

بين بلدتي جلبون وفقوعة شرق جنين.
وأشـــارت إلى أن هذا االعالن يأتي ضمن عدة 
قـــرارات فـــي مناطق مختلفة مـــن جنين كان 

آخرها مصادرة 400 دونم بقرية يعبد.
اقتحام الأق�شى

أمـــا في القـــدس المحتلة، فقـــد اقتحم وزير 

الزراعـــة اإلســـرائيلي الســـابق أوري أرئيـــل 
وعشرات المستوطنين المتطرفين يوم أمد، 
المســـجد األقصى المبارك من بـــاب المغاربة 

بحراسة أمنية مشددة.
ووفـــرت شـــرطة االحتـــالل الحمايـــة الكاملة 
بدًء من دخولهم  المقتحمين  للمســـتوطنين 
عبـــر بـــاب المغاربـــة وتجولهم فـــي باحات 
األقصى، وانتهاًء بخروجهم من باب السلسلة.
وذكرت دائـــرة األوقاف اإلســـالمية بالقدس 
المحتلة أن وزير الزراعة المتطرف أوري أرئيل 
و58 متطرًفا اقتحموا المســـجد األقصى خالل 
الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته بحماية 
مشـــددة من القوات الخاصة، وتلقوا شروحات 

عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن المســـتوطنين المقتحمين أدوا 
طقوًســـا تلمودية في المســـجد، وبالقرب من 

منطقة باب الرحمة.
وال تزال شـــرطة االحتالل تفـــرض قيوًدا على 
دخـــول المصلين الفلســـطينيين للمســـجد 
األقصـــى، وتحتجـــز هويـــات بعضهـــم عند 

البوابات الخارجية، وتفتش حقائبهم.
وارتفعـــت وتيرة االقتحامات للمســـجد خالل 
تشرين األول/ أكتوبر الماضي، وتحديًدا خالل 
أعيـــاد "رأس الســـنة العبرية وعيـــد الغفران 
والعرش" اليهودية، حيث حشـــدت "جماعات 
الهيكل" المزعوم أعضائها لتنظيم اقتحامات 
"الصباحيـــة وبعد  االقتحامـــات  خالل فتـــرة 

الظهر".

اقتحام الموقع األثري في سبسطية 
إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، أمد، 
الموقع األثري في بلدة سبسطية شمال مدينة 

نابلد تحت حماية الجيش االسرائيلي.
وقال رئيد بلدية سبسطية محمد عازم وفقًا 
للوكالة الرســـمية، أن عشـــرات المستوطنين 
اقتحموا الموقع األثري في البلدة وسط حماية 

جيش االحتالل.
وأضاف، ان مواجهـــات اندلعت في المنطقة 
وسط إطالق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، 
مشـــيرا إلى أن عمليات االقتحام أصبحت شبه 
يومية، وســـط مضايقات مـــن جنود االحتالل 
التي تصـــل الى اغـــالق الموقع األثـــري أمام 

المواطنين في بعض األحيان.

غزة/ االستقالل:
قال عضـــو مكتب العالقـــات الدوليـــة في حركة 
المقاومـــة اإلســـالمية "حماس"  باســـم نعيم إن 
التطـــورات األخيرة فـــي األونروا، وفـــي مقدمتها 
تنحـــي المفوض العام بييـــر كرينبول عن منصبه 
بطلب من األمين العام لألمم المتحدة، على خلفية 
التحقيقـــات، التي لم تصـــدر نتائجها حتى اآلن، 

مقلقة.
وأضاف نعيم في تصريح صحفي مســـاء األربعاء 
أن هذه اإلجـــراءات تعـــزز التخوفـــات الموجودة 
عنـــد الكثيرين حـــول المؤامرة التي تســـتهدف 

الوكالة والتفويـــض الممنوح لها، بضغط أمريكي 
صهيوني، والســـيما أن التنحية جـــاءت في وقت 
حساس جًدا، وهو المداوالت الجارية في الجمعية 
العامة لألمم المتحـــدة لتمديد التفويض لألونروا 
لثالث ســـنوات جديـــدة، مؤكـــًدا أن التوقيت غير 

بريء.
وأكد نعيم أن األمم المتحدة وإدارة األونروا مطالبة 
بالشـــفافية المطلقة فـــي التعامل مـــع الموقف، 
وإطـــالع أصحاب الحق األصلييـــن، والمقصود هم 
الالجئون الفلســـطينيون، حول التفاصيل الكاملة 
لهذه التطورات، لما تشـــكله هذه المؤسســـة من 

انعكاس لـــإرادة السياســـية الدولية لمســـاندة 
الالجئيـــن الفلســـطينيين، حتـــى ينالـــوا كامل 

حقوقهم بالعودة والتعويض.
وشـــدد على أن الالجئين الفلسطينيين لن يقبلوا 
بنكبة ثانية بعـــد التهجير القســـري عام 1٩٤٨، 
ولن يقبلـــوا برفع الغطـــاء القانوني والسياســـي 
عـــن الالجئين من خالل فكفكة األونـــروا أو تغيير 

تفويضها.
ونـــّوه بأن الدفاع عن األونروا ال يعطي مبرًرا أو غطاًء 
ألي فساد، بل نحن األحرص على الشفافية واإلدارة 

الرشيدة في الوكالة وغيرها من المواقع.

دعا مدير عام وحدة القدس بوزارة األوقاف والشـــئون الدينية بغزة، د. يوسف 
فرحات أحرار العالم بالوقوف الى جانب شعبنا الفلسطيني في غزة ودعمه من 
أجل فك الحصار الخانق والمفروض عليه من أكثر ما يزيد عن اثنى عشر عامًا.
وقال فرحات:"جئنا اليوم لُنسمع العالم صوت المرضى الذين ال يجدون دواءهم 
وصوت الطالب الذين ال يجدون رســـوم الدراسة والعامل المقهور الذي ال يجد 
عمال وال يجد قوتا ألوالده". وأوضح أن شـــعبنا في قطع غزة ُمحاصر منذ أكثر ما 
يزيد عن اثنتي عشرة سنة وُيخنق في هذه البقعة الصغيرة من األرض وُيحرم 
بسبب الحصار أبســـط حقوقه كحرية التنقل من غزة الى خارجها والى عمقنا 

في فلسطين والى القدس واألقصى المحاصر الذي استولى عليه اليهود".
وأضـــاف :" إننا اليوم ُنحـــرم حرية العبادة والصالة في أولـــى القبلتين وثاني 

المسجدين, الذي تتوق نفوسنا له".
كمـــا وطالب فرحات الدعاة والعلماء من على كافة المنابر بإبقاء قضية الحصار 
حية الى أن يأذن الله بفكه, منوًها الى أن ثقة غزة وأهلها بالله ثم بأحرار هذا 

العالم كبيرة بكسر الحصار والعمل على إنهائه.

على خلفية تنحي «كرينبول»

»حماس«: التطورات في األونروا مقلقة وتوقيتها ليس بريئًا

السلطة تفرج عن معتقل 
جباليا / االستقالل:سياسي بعد 32 يومًا

توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، يوم أمد، 
بشكٍل محدود شرقي جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأفـــادت مصادر محلية، بتوغل جرافات عســـكرية 
إسرائيلية، انطالًقا من بوابة "موقع أبو صفية" شرقي 
جباليا، خارج السياج األمني، وباشرت بأعمال تجريف 

ووضع اسالك شائكة قرب السياج.
إلى ذلك، أطلقـــت قوات االحتـــالل المتمركزة داخل 
الســـياج األمني يـــوم أمد، نيران رشاشـــاتها تجاه 
األراضي الزراعية شـــرقي بلدة خزاعة، شرقي محافظة 

خانيونـــد، جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، 
بقيـــام جنـــود االحتـــالل بإطـــالق النار علـــى فترات 
متقطعة، تجاه األراضي المزارعين في محيط بوابة "أبو 
ريدة" العسكرية شـــرقي البلدة، الفًتا إلى أّنه لم يبلغ 
عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين أو المواطنين.

وتشهد الحدود الشرقية والشمالية للقطاع توغالٍت 
إســـرائيلية بين فينة وأخرى، تحت حجج أمنية؛ ما 
تســـبب في حرمان مئات المزارعين من اســـتغالل 

أراضيهم القريبة من السياج األمني.
في ســـياق ذي صلة، فتحت زوارق االحتالل نيرانها 

صوب مراكب الصادين قبالة شـــاطئ الســـودانية 
شـــمال غرب قطاع غزة بمســـافة ال تتعدى ٣ أميال 
بحرية بشـــكل عشوائي ومتقطع، دون أن يبلغ ذلك 

عن وقوع اصابات.
وتواصـــل آليات االحتـــالل التوغل داخـــل أراضي 
المواطنيـــن الزراعيـــة، وكذلـــك زوارقـــه البحريـــة 
اســـتهداف مراكـــب للصيادين بشـــكل متواصل 
لتحرمهـــم من الصيد بحرية، فـــي خرٍق لتفاهمات 
اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية 

و"إسرائيل" برعاية مصرية صيف عام 201٤.

االحتالل يقر20 مليون 
شيكل إضافية لمراكز 

الدعم النفسي بغالف غزة

توغل محدود لجرافات إسرائيلية شرقي جباليا 

خانيوند/ االستقالل:
بحث رئيـــد بلدية خانيوند م. عالء الدين البطة 
مـــع مركز شـــعلة أمل للشـــباب والتنمية الســـبل 
الكفيلـــة بدعم وتعزيز وتيرة التعاون المشـــترك 
بمـــا يعود بالفائـــدة على جمهور الشـــباب ودعم 

احتياجاتهم وتوجهاتهم.
وكان م. البطـــة، وبحضور عضو المجلد البلدي 
د. مازن الشيخ، ومســـئولة وحدة المرأة والطفل 
تغريد شـــعت، وطاقـــم العالقـــات العامة، قد 
اســـتقبلوا وفدًا شـــبابيًا من مركز شـــعلة أمل 
للشـــباب والتنمية ضم كل من مســـئول شئون 
المتطوعيـــن محمـد الياســـوري، ومدير قســـم 
األنشـــطة والفعاليـــات أحـــالم النجـــار، ومدير 

العالقات العامة إســـراء عاشور، ومسئولة قسم 
المشاريع إسالم سعيد.

وتطـــرق م. البطة إلى أهمية دور الشـــباب في 
إحداث التنويـــر المجتمعي والتغيير اإليجابي 
وتعزيـــز الثقافـــات اإليجابيـــة لـــدى فئـــات 
المجتمع، مشيرًا إلى أن بلدية خانيوند تولي 
قطاع الشـــباب األهمية المطلوبة كونهم عماد 
المســـتقبل وركائز أساســـية في مسيرة البناء 
والعطاء، الفتًا إلى أن البلدية تمتلك عدة مرافق 
خدماتية متنوعة تقدم الخدمة المباشرة لهذه 
الفئة وترعـــى اهتماماتها، ومن بينها المكتبة 
العامـــة والمركـــز الثقافـــي وكذلـــك المدينة 
الرياضيـــة والملعب البلـــدي وغيرها من مرافق 

تسعى البلدية من خاللها إلى تحقيق التواصل 
والتشبيك.

وأضاف أن البلدية تشـــارك قطاع الشباب في ُجل 
مشـــاريعها التنموية واالســـتراتيجية وكان لهم 
الحظ األوفر في المشـــاركة فـــي الخطط التنموية 
اإلســـتراتيجية لمدينـــة خانيونـــد بالتعاون مع 

قطاعات مختلفة من المجتمع المحلي.
وتطرق الوفد الشـــبابي إلى إمكانية تنفيذ أعمال 
التطـــوع يشـــارك فيها الشـــباب وكذلـــك إحياء 
المناســـبات الرياضيـــة المختلفـــة بمـــا يعزز من 
مكانتهـــم في ظل الظـــروف الراهنة، مثمنين في 
الوقـــت ذاته جهـــود البلدية المختلفـــة في هذا 

المجال.

بلدية خانيونس ومؤسسة شبابية تبحثان سبل التعاون المشترك دعاة غزة ..

اإ�شابة فتى ..
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االستقالل/ وكاالت:
100   مليار دوالر قد يكســــبها االقتصاد العالمي سنويا، لو نجح أصحاب العمل في 
تشجيع العاملين على اتباع القواعد اإلرشادية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق 

بممارسة الرياضة، حسب ما كشفت دراسة علمية حديثة.
وتوصلت الدراســـة التي تختص بأثر النشـــاط البدني على األداء االقتصادي، أجرتها 
مجموعة »فايتالتي« للتأمين الطبي ومركز راند أوروبا لألبحاث، إلى أن المشي يوميا لمدة 
ربع ساعة إضافية، أو الجري الخفيف مسافة كيلومتر بشكل متواصل كل يوم، سيعزز 
اإلنتاجية وسيزيد متوسط األعمار، مما يؤدي في النهاية إلى تحسن النمو االقتصادي.

وقال أصحاب الدراسة إن تحسن االقتصاد سينجم عن تراجع معدل الوفيات، بمعنى 
اإلبقاء على عدد أكبر من العمالة على قيد الحياة ومســــاهمتهم في االقتصاد لفترة 

أطول، وكذلك عن تراجع عدد أيام اإلجازات المرضية.
وقال رئيس مركز راند أوروبا، هانز بونغ، إن الدراسة سلطت الضوء على وجود »عالقة 
قوية بين عدم الحركة وتقلص اإلنتاجية«، وإنها يجب أن تعطي واضعي السياسات 

وأصحاب العمل »منظورا جديدا بشأن كيفية تعزيز اإلنتاجية«.
وتوصي منظمة الصحة بممارسة جميع البالغين 150 دقيقة على األقل من التدريبات 

المتوسطة، أو 75 دقيقة من التدريبات القوية في األسبوع.
ووجــــدت المنظمة في دراســــة أعلنت نتائجها العام الماضــــي أن حوالي 40 % من 
البالغين في الواليات المتحدة و36 بالمئة في بريطانيا و14 % في الصين يمارسون 
قدرا بســــيطا جدا من التمارين. وقد وجدت أنه إذا مارس كل العاملين، الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و64 عاما، رياضة المشــــي لربع ساعة إضافية يوميا، فقد يعزز ذلك 

اإلنتاج االقتصادي العالمي بنحو 100 مليار دوالر على أساس سنوي.

100 مليار دوالر من 
المشي 15 دقيقة

نيودلهي/ االستقالل:
أقترحت السلطات الهندية، نقطة جذب سياحية 
جديدة أطلقت عليها »ســـياحة السجون«، حيث 
أعلنت ســـماحها للســـّياح المحليين واألجانب 
بخوض تجربـــة واقعية مع الســـجناء، من خالل 
إقامتهـــم ليلـــة كاملـــة داخل أكبر ســـجونها 
الشـــهيرة »تيهـــار« والواقع فـــي مدينة دلهي 
شمال الهند، وفًقا لمجلة »إنديا توداي« الهندية.

وســـيتعّين على السّياح، بحســـب صحيفة »ذا 
صن« البريطانية، اإلقامة داخل ســـجن »تيهار«، 
والـــذي بني على مســـاحة أكثر مـــن 400 فدان، 
ويضم 16000 ســـجين، مقابل مبلغ 2000 روبية 

هندية، أي ما يعادل 20 جنيًها إسترلينًيا.

ولن يقيم الســـّياح في غرف فاخـــرة، بل داخل 
مباني الســـجناء، وســـيرتدون مالبس الســـجن، 
ويقضون يومهم كأي ســـجين عادي، حيث لن 
يســـمح لهم باســـتخدام الهواتف، وســـيكون 
عليهم االســـتيقاظ في الساعة 5 صباًحا للعمل 
فـــي التنظيف أو طحـــن القمـــح أو أعمال أخرى 

خاصة بالسجناء.
وسينام زّوار الســـجن على األرض مثل السجناء، 
وسيأكلون من طعامهم، وســـيتفاعلون مع من 
تحســـن ســـلوكهم من الســـجناء ويستمعون 

لقصصهم.
وقال ســـانديب غويل؛ مـــن المديريـــة العامة 
للســـجون في الهند: »إنهم تلقوا في كثير من 

األحيان طلبات من الســـّياح لإلقامة في ســـجن 
تيهار، حتى يعيشوا تجربة حية مع السجناء«.

ُيذكر أن ســـجن تيالنغانا في واليـــة تيالنغانا 
الهنديـــة، أطلق خطًة في العـــام 2016، لقضاء 
الـــزّوار يوًمـــا في الســـجن مقابـــل 5 جنيهات 
إســـترلينية، دون الســـماح لهـــم بالتفاعل مع 

السجناء.
وكانت ســـجون شـــهيرة حول العالم، افتتحت 
أبوابها أمام الســـّياح، ومن بينها، سجن الكاتراز 
فـــي خليج ســـان فرانسيســـكو فـــي الواليات 
المتحدة، والذي كان يتســـم بحراســـته األمنية 
المشـــددة، إلـــى أن أغلق في العـــام 1963، وتم 

تحويله في العام 1973 إلى موقع سياحي.

نيودلهي / االستقالل:
أدى رهان بين صديقين، في الهند، الى وفاة احدهما، بعد محاولته تناول 50 بيضة 

على التوالي للفوز بـ 28 دوالرًا أمريكيًا.
المواطن الهندي ســـوبهاش ياداف والذي يبلغ من العمر 42 عاما ووفقًا لما نشرته 
صحيفة »ديلـــي ميل« البريطانية، قرر خوض الرهان مـــع صديقه على أن يحصل 

الفائز على مبلغ يقدر بـ2000 روبية، او ما يعادل 28 دوالرا. 
ونجـــح ياداف في التهام 41 بيضة، قبل أن يســـقط على نحو مفاجئ فاقدا للوعي 
عند محاولته تناول البيضة رقم 42. ونقل الرجل إلى المستشـــفى جراء ذلك، حيث 
تم إعالن وفاته بعد ساعات. وأوضح األطباء أن ياداف توفي جراء مضاعفات ناتجة 

عن تناول كمية هائلة من البيض.

الهند تسمح للسّياح بقضاء ليلة مع السجناء وفاة رجل هندي بعد 
محاولته تناول 50 بيضة

موسكو/ االستقالل:
وّثق شـــريط فيديو لحظات إنقاذ 4 روس علقوا في 
غابة »متجمدة« شـــمال شرقي البالد، في موقع يقع 

ضمن نطاق القطب الشمالي.
وأظهرت لقطات نشـــرتها صحيفة »موسكو تايمز« 
الروسية، األشـــخاص األربعة وهم يصارعون الرياح 
العاتية والثلوج التي غطت المنطقة، بغية الوصول 
إلى طائرة مروحية هبطت في المكان، بعد أن رأتهم 

بمحض الصدفة.
وكانت الطائرة بمثابة طوق نجاة لهؤالء الروس، وهم 

3 رجال وســـيدة، خرجوا في رحلة على متن العربات 
التي تسير على الثلوج.

وقطـــع األربعـــة مســـافة 270 كيلومتـــرا، من أجل 
الوصول إلى مدينة سريدنيكوليمسك في ياقوتيا 
شمال شـــرقي االتحاد الروســـي، وهي منطقة تقع 

ضمن دائرة المنطقة القطبية الشمالية.
لكن أثناء الرحلة، تعطلـــت عربات المجموعة، وبات 
عليهم أن يبحثوا عن ملجأ مشيا على األقدام، وذلك 
في ظل طقس شـــديد البرودة، ودرجة حرارة وصلت 
إلى 18 تحت الصفر، دون أن يحمل أي منهم هاتفه 

الشـــخصي. وبالصدفة، كانت هناك طائرة مروحية 
تلحق في المكان، ورصد قائدها وجود األربعة، الذين 

بدأوا في التلويح بأياديهم عندما رأوها.
وقـــال قائـــد الطائرة ســـيمون ســـيميونوف في 
تصريحات صحفية، إنه اعتبر وجود األربعة في هذه 
المنطقة أمرا غريبا، خاصة أنه ال توجد وســـائل نقل 

في المنطقة، كما لم يكن لديهم عربات التزلج.
وأضاف سيميونوف أنه طلب من السلطات السماح 
له بإجراء هبوط في المنطقة من أجل مساعد األربعة 

الذين كانوا يواجهون خطر الموت بردا.

موسكو/ االستقالل:
 أوقف عناصر من الجمارك الروســـية امرأة عنـــد الحدود الصينية وفي 
حذائهـــا حوالي كيلوغرامين من الذهب، بعدمـــا لفتت األنظار بطريقة 

مشيها الغريبة، وفق ما قالت السلطات.
وبحسب الناطقة باسم سلطات الجمارك المحلية مارينا بويكو فقد عثر 
في حذاء الشـــابة الروســـية على نحو كيلوغرامين من الذهب، وفقا لما 

ذكرته فرانس برس.
وقالت بويكر: إن عناصر الجمارك الروس أوقفوا الشابة، التي لم يكشف 
عن اسمها أو عمرها، في مركز جمركي في شرقي سيبيريا بعدما الحظوا 
أنها »كانت متوترة وتتصرف بطريقة مشبوهة«. وأضافت في بيان أنه 
بعد فحصها بجهاز الكشف عن المعادن، تبين أنها تخفي في حذائها 

8 سبائك من الذهب يبلغ وزنها حوالي 1.9 كيلوغرام.
وأوضحت الناطقة باســـم ســـلطات الجمارك أن الشابة »ربطت السبائك 
الذهبيـــة بنعال حذائها بشـــريط الصق«، مضيفة أن قيمة الســـبائك 

الذهبية تقدر بأكثر من 5 ماليين روبل أو ما يعادل 79 ألف دوالر.
وتبين أيضا أن الســـبائك الذهبية صنعت بشـــكل غير قانوني، كما أن 

الشابة كانت تفتقر إلى المستندات الالزمة المتعلقة بتلك السبائك.
وفتحت الســـلطات تحقيقـــا جنائيا وتبين أن الشـــابة حاولت تهريب 

الذهب بناء على طلب من مواطن صيني.

 االستقالل/ وكاالت:
أصيبت االســـكوتلندية ناتاشا شـــيرون في 2018 
بنزيف عندما كانـــت حاماًل في األســـبوع الـ23، ما 
اضطرهـــا للذهاب إلى المستشـــفى، أين نصحها 
األطباء بإإلجهاض ألن نسبة نجاح حملها ال تتجاوز 

.%2
غير أن ناتاشـــا وزوجها، لم يمتثال لنصيحة األطباء، 

وقررا االحتفاظ بالجنين بغض النظر عن العواقب.

واحتفظت ناتاشا بالجنين حتى األسبوع الثالثين، 
ووضعت رضيعًة ضئيلـــة الحجم والوزن، ُنقلت إلى 
العناية المركزة أين بقيت ستة أسابيع، كما أصيبت 
األم بتعفن الدم بعد الوالدة لمدة أسبوعين وكادت 

تموت.
ولحســـن الحظ تعافت شـــيرون وعادت إلى المنزل 
وبقيـــت طفلتها "فيث" في المستشـــفى بســـبب 

التهاب في الرئتين وجلطة دموية في الدماغ.

وقالت الســـيدة شـــيرون متحدثة عـــن تجربتها: " 
ُحذرت من احتمال مـــوت الجنين، ونصحني األطباء 
بالتخلص منه ألن نسبة نجاته تبلغ 2 %ب. ولكنني 

صممت على االحتفاظ به"
وبعد ســـتة أســـابيع في العناية المركزة، بدأت 
"فيث" التعافي ببطء، وهي اآلن في حالة صحية 
جيدة، وبلغ عمرها 22 شـــهرًا، حسب ديلي ميل 

البريطانية.

بالصدفة البحتة.. إنقاذ 4 أشخاص من قلب »الجحيم األبيض«

تكذب التوقعات وتنجب طفلة فرصة نجاتها 2 %

كشفتها مشيتها .. إحباط 
تهريب ذهب في حذاء
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