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نابلس/ االستقالل: 
أم���س  مس���اء  فلس���طيني،  فت���ى  أصي���ب 
األح���د، خ���الل مواجهات مع ق���وات االحتالل 
الصهيون���ي، في قري���ة تل بنابلس ش���مال 

الضفة الغربية المحتلة.
وأعل���ن الهالل األحمر الفلس���طيني أن الفتى 
البالغ من العمر 16 عامًا، أصيب بجراح وصفت 

بين  اندلعت  بالمتوس���طة خالل مواجه���ات 
قوات االحتالل والشبان الفلسطينيين بقرية 

تل الواقعة جنوب غرب نابلس.
وتنفذ ق���وات االحتالل اقتحامات باس���تمرار 
للم���دن الفلس���طينية يتخلله���ا مداهم���ات 
وإطالق ن���ار واعتقاالت للمواطنين واعتداءات 

عليهم وعلى ممتلكاتهم.

إصابة طفل بمواجهات 
مع االحتالل جنوب نابلس

الخليل- القدس المحتلة/ االستقالل: 
ص���ادق وزير جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي نفتالي 
بينيت أمس األحد على مشروع لبناء حي استيطاني 
جديد في مدين���ة الخليل جنوبي الضف���ة الغربية 

المحتل���ة؛ وفقًا لما ذكرته القناة الس���ابعة العبرية، 
ف���ي الوق���ت ال���ذي اقتحم���ت مجموع���ات كبيرة 
من المستوطنين، امس ، باحات المسجد األقصى من 
جهة ب���اب المغاربة، بحماية مش���ددة من ش���رطة 

االحت���الل. وقرر وزي���ر جيش االحتالل االس���رائيلي 
نفتالي بينيت، أمس، إقامة حي اس���تيطاني جديد 

)الحسبة(  الجملة  في منطقة س���وق 
في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

االحتالل  يقرر بناء حي استيطاني جديد في 
الخليل.. و 138 »إسرائيليًا« يقتحمون األقصى

رام الله/ االستقالل:
اعتدت قوات االحتالل "اإلس����رائيلي"، أمس، على طلبة مدرس����ة اللبن 
الش����رقية الثانوية برام الله بالضفة المحتل����ة، ومنعوهم من الوصول 

االحتالل يعتدي على طلبة مدرسة اللبن 
ويمنعهم من الوصول لمدرستهم

مواجهات في بيت عّوا ورفض 
تسليم جثمان الشهيد مسالمة

»الشاباك«: 2600 صاروخ 
أطلقت من غزة خالل عامين

عمان/  االستقالل: 
قال مصدر رسمي أردني: إن المستوطن الصهيوني كونستانتين 
كوتوف، الذي تس���لل إل���ى أراضي األردن الش���هر الماضي تم 

األردن تحيل »إسرائيليًا« تسلل 
إلى أراضيها لمحكمة أمن الدولة

الخليل / االستقالل:
اندلعت مواجهات متفرقة أمس، بين مواطنين وقّوات االحتالل اإلسرائيلي في 
بل���دة بيت عّوا جنوبي مدينة دورا جنوبي غ���رب الخليل جنوبي الّضفة الغربية 
المحتلة. وأفادت مصادر محلية، باندالع مواجهات متفرقة بين عشرات الّشبان 

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشر جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( أمس، معطيات 
حول الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة خالل العامين 

مختصون: األوضاع الصحية لألسيرين الهندي 
وزهران خطيرة وتحتاج لتحرك عاجل 

غزة/ دعاء الحطاب: 
للش���هر الثالث عل���ى التوالي يخوض األس���يران مصعب 
الهن���دي وأحمد زه���ران إضرابهما المفت���وح عن الطعام، 

بالرغم م���ن تدهور حالتهما الصحي���ة وفقدانهما القدرة 
عل���ى الكالم و الرؤية جزئيًا وضيق التنفس، 
باإلضافة لمش���كالت صحية أخرى، إال أنهما 

»أبو حسنة« يوضح حقيقة إنهاء ملف 
الموظفين المفصولين من »أونروا«

غزة/ االستقالل:
قالت مص���ادر إعالمية محلية: إن اتحاد الموظفين العرب اتفق مع إدارة وكالة 

الغوث »األونروا«، بإعادة المفصولين من االونروا ال� 1000 موظف 
من برنام���ج الطوارئ، وف���ق توقعات د. محم���ود حمدان رئيس 

هيئة األسرى: سجن عسقالن في وضع كارثي

ماذا تهدف »إسرائيل« من وراء 
زعمها التخفيف عن غزة؟

غزة / محمد أبو هويدي:
كث���ر في اآلونة األخي���رة الحديث عن إيجاد حلول إس���رائيلية تقدم لغزة من 

خالل وضع مش���اريع اقتصادية تخفف من الحصار المفروض 
عل���ى قطاع غزة منذ 13 عاًما، وتثير تلك االقتراحات العديد من 

الأ�سرى املحررون 
ُيعلقون اعت�سامهم

 واإ�سرابهم بعد التو�سل 
لتفاق مع ال�سلطة

رام الله/ االستقالل:
أعلن األس���رى المح���ررون المقطوعة 
رواتبه���م، والمعتصمين في رام الله 

من���ذ 44 يوما، أمس، 
ع���ن التوصل التفاق 

نائب تون�سي ُيطالب باإقالة وزير 
ال�سياحة لدعوته العلنية للتطبيع

اشتية: اإلمكانيات االستثمارية 
في فلسطين عالية رغم االحتالل

رام الله / االستقالل:
 قال رئيس الوزراء د. محمد اش���تية: إن اإلمكانيات االستثمارية في فلسطين 

عالية، رغم أننا نقبع تحت االحتالل، وذلك من خالل القوانين التي 
س���نتها الحكومة، والتي تشجع االستثمار سواء كان ذلك قانون 

االحتالل يقتحم منزال ويعتدي 
علــى ساكنيه بالقــدس
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امل�صتوطنون يوا�صلون اقتحاماتهم لباحات امل�صجد االق�صى
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القدس المحتلة/ االستقالل:
نشــــر جهــــاز األمــــن العــــام اإلســــرائيلي 
)الشــــاباك( أمس، معطيات حول الصواريخ 
التــــي أطلقتهــــا فصائــــل المقاومة خالل 
العاميــــن الماضيين، إذ وصــــل عددها إلى 

أكثر من 2600 صاروخ.
ووفًقا للمعطيات التي نشرتها إذاعة الجيش؛ 
ُأطلق 2600 صاروخ مــــن القطاع خالل العامين 
األخيرين بمتوســــط 3.5 صاروخ يومًيا حال تم 
حســــاب العدد على أيام السنة، أما خالل العام 

األخير فقد جرى رصد إطالق 1500 صاروخ.
وذكر »الشاباك« أنه تم رصد إطالق أول صاروخ 
من غزة في عام 2001، وفي السنة التالية أطلق 
35 صاروخ قصير المدى، وفي عام 2005 وبعد 
االنســــحاب اإلســــرائيلي ارتفع العدد إلى نحو 

ألف.
وأشار إلى رصد تعرض مدينة عسقالن المحتلة 
لســــقوط أول صاروخ في عــــام 2006، وفي عام 

2009 وصلت الصواريخ إلى اسدود المحتلة، أما 
في عام 2012 فوصلت الصواريخ إلى تل أبيب 

ألول مرة منذ حرب الخليج عام 1990.
ُيذكر، أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة 

الجهاد اإلسالمي، أطلقت مئات الصواريخ خالل 
معركة صيحــــة الفجر التي أطلقتها الشــــهر 
الماضي ردًا على اغتيال قائد سرايا القدس في 

المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا.

الخليل / االستقالل:
اندلعـــت مواجهـــات متفرقة يـــوم أمس، بين 
مواطنين وقّوات االحتالل اإلســـرائيلي في بلدة 
بيت عّوا جنوبي مدينة دورا جنوبي غرب الخليل 

جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، باندالع مواجهات متفرقة 
بين عشرات الشـــبان وقّوات االحتالل قرب البرج 

العسكري المقام على مدخل البلدة الّرئيس.
وأشـــارت إلى إطالق قّوات االحتالل قنابل الغاز 

في المنطقة.
وفي ســـياق متصل، أكدت مصـــادر محلية من 
البلدة رفض ســـلطات االحتالل تسليم جثمان 

الشـــهيد بدوي خالد مســـالمة )18 عامًا(، الذي 
استشـــهد برصاص جيـــش االحتالل مســـاء 

السبت.
وزعـــم جيش االحتالل أّن الّشـــهيد حاول إلقاء 
زجاجة حارقة صـــوب مركبة لالحتالل، تمّر على 

الّشارع االلتفافي الماّر بجوار البلدة.
وفي وقت ســـابق، شـــّل اإلضراب العـــام كافة 
مناحي الحيـــاة في بلـــدة بيت عـــّوا، بما فيها 

المدارس والمؤسسات والمحال التجارية.
وتعتبر بلدة بيـــت عّوا إحدى القـــرى والبلدات 
الّصناعية والتجارية في منطقة جنوبي الّضفة 

الغربية.

رام الله/ االستقالل:
اعتدت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، أمس، على طلبة 
مدرســــة اللبن الشــــرقية الثانوية برام الله بالضفة 

المحتلة، ومنعوهم من الوصول إلى مدرستهم.
وأوقف جنود االحتالل الطلبة قرب مدرسة بنات اللبن 
الشـــرقية الثانوية، ومنعوهم من االستمرار بالسير 
على الشارع الرئيسي المؤدي لمدرستهم، وطالبوهم 

بالعودة أو سلوك طريق ترابية وعرة وطويلة.
وذكر شــــهود عيان، أن قوات االحتالل تمنع الطلبة 
من سلك الشــــارع الرئيس الواصل للمدرسة؛ بحجة 
أنه منطقة عســــكرية مغلقة لمدة يومين؛ وبدعوى 
إلقاء الحجارة على مركبات المســــتوطنين الخميس 

الماضي. من جهتــــه، اعتبر مدير التربية والتعليم- 
جنوب نابلس نصر أبــــو كرش في تصريح صحفي، 
أن تلــــك الخطوة تأتي في محاولــــة االحتالل إلخالء 
المدرسة واســــتهداف التعليم الفلسطيني، ومنع 
المواطنيــــن وطلبة المــــدارس بتلــــك المنطقة من 
اســــتخدام الشــــارع الرئيســــي، إال أن تلك القرارات 

تواجه باإلرادة الصلبة.
وأكد أبو كــــرش، أن جنود االحتالل يتواجدون يوميا 
أمام المدرســــة، ويمارســــون العربدة واالســــتفزاز 
للطلبة، مشــــيرًا إلى أن بعض الطلبة اضطروا لسلك 
طريق بديلة للوصول للمدرسة، فيما العدد األكبر لم 

يستطع الوصول للمدرسة.

االحتالل يعتدي على طلبة مدرسة اللبن 
ويمنعهم من الوصول لمدرستهم

مواجهات في بيت عّوا ورفض 
تسليم جثمان الشهيد مسالمة

»الشاباك«: 2600 صاروخ أطلقت من غزة خالل عامين

عمان/  االستقالل: 
قال مصدر رســـمي أردني: إن المســـتوطن الصهيوني كونستانتين كوتوف، 
الذي تسلل إلى أراضي األردن الشهر الماضي تم تحويله إلى محكمة أمن الدولة 
للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي األردن بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة 

بقصد التعاطي.
وأوضح المصدر بحسب موقع قناة المملكة: إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة 
العميد القاضي العســـكري حازم عبدالســـالم المجالي »صادق على قرار مدعي 
عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة 
مخدرة بقصد التعاطي خالفا ألحكام المادة )9/أ ( من قانون المخدرات والمؤثرات 

العقلية«.
كما قرر فسخ قرار المدعي العام القاضي بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق 
العام الناشـــئة عن تهمـــة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشـــروعة خالفا 
ألحكام المادة ) 153/1 مكرر( من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وإحالته 
بهـــا بالتالزم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عمـــال بأحكام المادة 3/ب من قانون 

محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959

األردن تحيل »إسرائيليًا« تسلل 
إلى أراضيها لمحكمة أمن الدولة

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أصدر مركز القدس لدراســـات الشـــأن اإلسرائيلي 
والفلســـطيني، تقريره الشـــهري لشـــهر تشرين 
الثاني، والذي اشتمل على تقرير الشهداء واألسرى 
واالنتهـــاكات االســـرائيلية ضد الفلســـطينيين، 
وكذلك تقرير االستيطان واقتحامات المستوطنين 

للمسجد األقصى.
وأشار مركز القدس أن 43 شهيدًا ارتقوا في تشرين 

الثاني، 3 شهداء من الخليل وآخر من القدس، فيما 
ارتقى 38 شـــهيدًا من قطاع غـــزة غالبيتهم خالل 
العدوان على القطاع عقب اغتيال القيادي في سرايا 

القدس بهاء أبو العطا.
وأشـــارت دراســـة احصائية أعدها مركـــز القدس 
لدراسات الشأن االســـرائيلي والفلسطيني، الى أن 
حـــاالت االعتقال التي نفذها جيـــش االحتالل في 
مختلف مناطق الضفة الغربية خالل شهر تشرين 

الثاني المنصرم، بلغت 314 حالة اعتقال، طالت 34 
طفاًل و4 سيدات.

ويواصل أســــيران إضرابهما المفتوح عن الطعام 
رفضًا العتقالهم، وهما:األســــير أحمد زهران )42 
عامًا( من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله 
ألكثر من شــــهرين واألسير مصعب الهندي )29 
عامًا( من بلدة تل فــــي محافظة نابلس، ألكثر من 

شهرين.

رام الله/ االستقالل:
ذكر تقرير أعده مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي 
والفلســـطيني أن أعداد المســـتوطنين الذين اقتحموا 
المســـجد األقصى، خالل شهر تشرين الثاني المنصرم، 
تصاعد، حيث وصل عدد المســـتوطنين الذين اقتحموا 
األقصـــى 2450 مســـتوطنًا، بينهم عناصـــر في جيش 
االحتالل بلباسهم العسكري، وما يسمون بطالب الهيكل 

المزعوم.
وأفـــاد تقرير المركـــز، بأن ســـلطات االحتـــالل تواصل 

سياســـاتها العنصرية ضـــد الفلســـطينيين، ومصادر 
أراضيهم واخطار الكثير من المنشآت بالهدم خالل شهر 
تشرين الثاني من عام 2019، حيث نفذت 26 حالة هدم 

بينها قرية العراقيب.
و أخطرت ســـلطات االحتالل 10 منشـــأت بالهدم خالل 
شهر تشرين الثاني، فيما صادرت سلطات االحتالل آالف 
الدونمات لصالح االستيطان وشّقت أراضي فلسطينيين 

لصالح الطرق االستيطانية.
ورصـــد مركـــز القدس لدراســـات الشـــأن اإلســـرائيلي 

والفلســـطيني، انتهـــاكات االحتـــالل المتعـــددة ضد 
الفلســـطينيين خالل تشـــرين الثاني المنصرم، والتي 
اشـــتملت على الحواجز الدائمـــة وما يتبعها من تقطيع 
أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، واغالق 
طرق رئيســـية وحيوية وقرى، وهدم منشـــآت ومصادرة 
أراٍض، وســـرقة اموال خاصة، والعديـــد الالمتناهي من 

االنتهاكات.
ورصد المركـــز 462 انتهاكًا نفذه جيـــش االحتالل ضد 

الفلسطينيين اشتملت على كافة مناحي الحياة

43 شهيدًا و314 حالة اعتقال خالل نوفمبر

مركز القدس: 2450 مستوطنًا اقتحموا األقصى خالل نوفمبر

غزة/ االستقالل: 
رصـــدت "دائرة الضغـــط والمناصرة" في اتحاد لجـــان العمل الزراعـــي، 15 انتهاًكا 
ارتكبتها بحرية االحتالل اإلسرائيلي بحق الصيادين في قطاع غزة خالل شهر تشرين 

ثاني/ نوفمبر المنصرم.
وأفاد التقريـــر بأنه قد نتج عن هذه االنتهاكات اعتقال صيادين اثنين وهما: محمد 

شحدة زعرب، وعبد الرحمن عبد الهادي القن، باإلضافة إلى مصادرة قاربهم.
وأضاف: "تم تدمير قاربين بشكل كامل نتيجة قصف الطائرات اإلسرائيلية للقوارب 
الراسية بشـــكل مباشر في منطقة الشـــيخ عجلين خالل العدوان على غزة منتصف 

الشهر الماضي".
وأشارت: "كما تم توثيق إغراق شباك أحد المراكب وتدمير 10 كشافات وتخريب جهاز 

كاشف للسمك لمركب آخر".
وذكر التقرير أن بحرية االحتالل كثفت خالل نوفمبر الماضي عمليات إطالق النار تجاه 

الصيادين ومراكبهم باإلضافة إلى إطالق قنابل صاروخية وقنابل صوتية وضخ مياه.
وأشار إلى أن سلطات االحتالل تالعبت بمساحات الصيد البحرية ما بين إغالق وتوسيع 

وتقليص 5 مرات خالل 3 أيام.
وقال التقرير إن دائرة الضغط والمناصرة تتابع االعتداءات كافة التي تمارسها بحرية 
االحتـــالل وتفضح جرائم االحتالل المســـتمرة التي تمارس بحـــق صيادي قطاع غزة 
بشكل دائم ومستمر؛ من عمليات مطاردة ومالحقة وإذالل للصيادين في عرض البحر 

أثناء ممارسة عملهم.

ًا« بحق  15 انتهاكًا »إسرائيلًيّ
صيادي غزة خالل نوفمبر الماضي
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وأوعز وزيـــر الجيش "نفتالـــي بينيت" 
لجيشـــه بفحص جدوى وإمكانية إقامة 

ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة.
وذكرت القنـــاة "12" العبرية أن بينيت 
ورقـــة موقف  بتقديم  الجيـــش  طالب 
من فكرة إنشـــاء ميناء بحري في قطاع 
غزة باإلضافة إلقامة مطار دولي هناك،  
فـــي موقف يأتي خالفـــًا لمواقف وزراء 
الجيـــش الســـابقين موشـــي يعلـــون 
وأفيغدور ليبرمان اللذين عارضا الفكرة.

وبينت القناة بان بينيت التقى األسبوع 
الماضي مع وزير الخارجية اإلســـرائيلي 
وصاحب فكرة الميناء الصناعي البحري 
قبالـــة ســـواحل القطـــاع " يســـرائيل 
كاتس" ســـعيًا لتحريك المياه الراكدة 
ضمن تســـوية يصار إلى تطبيقها في 

قطاع غزة.
في حين ســـيقدم الجيـــش خالل مدة 
أقصاها 8 أســـابيع ورقة تقدير موقف 

بهـــذا الخصـــوص والتـــي ستشـــمل 
الجوانب العســـكرية واألمنيـــة وأبعاد 

هكذا خطوة على األمن اإلسرائيلي.
اإلســـرائيلي،  الخارجية  وزيـــر  وجـــدد 
يســـرائيل كاتس، أمس األحد، تأييده 
فكـــرة إنهاء ربط قطاع غزة بإســـرائيل؛ 
عبر إنشـــاء جزيرة صناعية تكون بديال 
عن المعابـــر بين القطاع و"إســـرائيل"، 
حســـبما نقلـــت إذاعة "ريشـــت بيت" 

التابعة لهيئة البث اإلسرائيلية. 
مقرتحات غري جدية 

 أكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى 
اإلســـرائيلي  أن االحتالل  الصواف على 
يعيـــش أزمة داخلية كبيرة، تســـتدعي 
منه تبريد الجبهات وخاصة جبهة قطاع 
غزة وما يتحدث بـــه وزير الحرب نفتالي 
بينيت هو جدوى إمكانيـــة إقامة ميناء 
بحـــري قبالة ســـواحل قطاع غـــزة، هذا 
ليس طرحًا سياســـيًا مع الفلسطينيين،  

أو يتعلق بقضية صفقة تبادل أســـرى 
بين "إسرائيل" والمقاومة، ألن أي صفقة 
تبادل تكـــون مرتبطة بتحقيق االحتالل 
لمطلـــب المقاومـــة االولـــي باإلفراج عن 
أســـرى شـــاليط الذين اعتقلهم بعد أن 

أفرج عنهم".
 وقـــال الصواف لـ "االســـتقالل" ، إن ما 
يطرحه وزير الحرب نفتالي بينت ليس 
له عالقـــة بالحديث عـــن صفقة تبادل 
وال لـــه عالقة بتحســـين أوضـــاع قطاع 
غـــزة، فاالحتـــالل الذي يســـتبيح دماء 
الفلسطينيين ليل نهار ال يملك حسن 
نوايا تجاههم"،  مشـــددًا على أن تلك 
االقتراحات تنبع من األزمة السياســـية 
التي تعيشـــها دولة االحتـــالل وعدم 
مقدرتهـــا إلـــى اآلن تشـــكيل حكومة 
والخـــروج مـــن شـــبح انتخابـــات ثالثة 

للكنيست.
  ولفت إلى أن اعادة طرح االحتالل لمثل 

هكذا اقتراحات التي كانت طرحت في 
الســـابق،  حديث يفتقـــد إلى الجدية ، 
ظنًا منه أن المقاومة يمكن أن تتأثر بما 
يقوله بينت وجيش االحتالل، مشـــددًا 
علـــى أن المقاومة لن تقبـــل بأن يكون 
لمقترح انشاء ميناء في حال لو تم ذلك 
أي تدخل لالحتالل فيه سواء من ناحية 
اإلشـــراف أو المراقبة، ألنه لو حدث ذلك 

سترفض ذلك بشدة.
ال تاأتي من فراغ

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياســـي 
طالل عـــوكل، أن الهدف اإلســـرائيلي 
الواضح منـــذ زمن طويل هو دفع عملية 
االنقســـام الجارية نحو االنفصال وخلق 
البنيـــة التحتية في غـــزة إلقامة الدولة 
عبر إبقاء االنقســـام والحصار على قطاع 
غزة ، وكذلك ممارســـة الضغط الشديد 
على غزة من خالل شن الحروب والعدوان 
المتواصـــل حتـــى يصل الســـكان إلى 

حالة مأســـاوية جدًا تبرر سياسة البحث 
عـــن حلول أو تفاهمات تـــؤدي إلى رفع 

الحصار؛ ولكن ليس بدون ثمن.
وأوضـــح عـــوكل لــــ "االســـتقالل"، أن 
االحتالل مـــا يطرحه من اقتراحات حول 
امكانيـــة إقامة ميناء بحـــري أوما مطار 
دولي في غزة بحجة التخفيف عن قطاع 
غـــزة، مشـــددًا أن ما يعـــزز  ذلك وجود 
تفاهمات ســـابقة في قطاع غزة برعاية 

مصرية وأممية. 
االحتـــالل  أن  إلـــى  عـــوكل،  وأشـــار 
اإلســـرائيلي ومسؤولي دولة االحتالل ال 
يتحدثـــون بأي مقتـــرح  دون أن يكون 
حـــدث نقـــاش معمق في أروقـــة دولة 
االحتالل مما يدلل على رغبة اسرائيلية 
في التقدم في هذه التفاهمات برعاية 
دوليـــة قد تطبق علـــى أرض الواقع في 
أي لحظة إذا وافق الطرفان االســـرائيلي 

والفلسطيني.

 تقديم مقترحات إلنشاء ميناء ومطار 

ماذا تهدف »إسرائيل« من وراء زعمها التخفيف عن غزة؟
غزة / حممد اأبو هويدي:

كرث يف االآونة االأخرية احلديث عن اإيجاد 
حلول اإ�ضرائيلية تقدم لغزة من خالل و�ضع 

م�ضاريع اقت�ضادية تخفف من احل�ضار املفرو�ض 
على قطاع غزة منذ 13 عاًما، وتثري تلك 

االقرتاحات العديد من الت�ضاوؤالت،  ملاذا  جاءت 
يف هذا الوقت حتديدًا؟ وهل ت�ضعى "اإ�ضرائيل" 

من خالل وراء ذلك تقدمي نوايا اإيجابية 
للمقاومة لل�ضروع يف �ضفقة تبادل جديدة؟ اأما 

اأنها تقدم خطابًا فارغ امل�ضمون �ضعيًا للخروج 
من اأزمتها الداخلية وعدم ت�ضكيل حكومة 

اإ�ضرائيلية متوافق عليها من جميع الكتل 
واالأحزاب اإىل االآن. 

غزة/ االستقالل:
نفـــت الجبهـــة الشـــعبية لتحرير فلســـطين أمـــس، عالقتها 
بأيـــة تفاهمـــات أو ترتيبات تتعلق بما يعرف بـ"المستشـــفى 

األمريكي".
وأوضحت الجبهة الشـــعبية في بيـــان صحفي أن هذا الموقف 
جاء في ضوء صدور أكثر من تصريح عن بعض القوى والقيادات 
المؤيدة إلقامة "المستشـــفى الميداني األمريكي"، واالدعاء بأن 

ذلك كان بموافقة كل القوى.
ا من أية  وقالـــت الجبهة: "إن الجبهـــة تؤكد أنها لم تكن جـــزًء
تفاهمـــات أو ترتيبـــات تتعلق بهـــذا األمر أو غيـــره، أو قبولها 
بتصوير ذلك وكأنه إحدى إنجازات مسيرة العودة التي انطلقت 
وهدفها إبقاء الصراع وجذوته حول القضايا المركزية للشـــعب 

الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة إلى أرض وطنه".
وحذرت الشـــعبية، من اســـتخدام معاناة الشعب الفلسطيني 
واحتياجاته لتحقيق أهداف سياســـية معادية، وأن التخفيف 
من معاناة الشـــعب الفلســـطيني في قطاع غزة جـــراء الحصار 
واالنقســـام تكـــون بوقف إجراءات الســـلطة اتجاهـــه، وإنهاء 
االنقســـام الذي فاقم من هذه المعاناة، وباستمرار النضال من 

أجل إنهاء االحتالل".

وشـــددت الجبهة على أن، الواليات المتحـــدة األمريكية كانت 
وستبقى عدًوا رئيسًيا للشـــعب الفلسطيني، في إطار تحالفها 
االســـتراتيجي مع العدو الصهيوني، وفي سياستها وقراراتها 
الهادفـــة إلـــى تصفية قضية وحقوق الشـــعب الفلســـطيني 
الوطنيـــة، قائلـــًة :"إن كل ما يأتينا من خاللها تحت مســـميات 
أو صفقات سياســـية أو إنســـانية، يهدف إلى ذلك وإلى تأبيد 

االحتالل".
وأعادت الجبهة التأكيد على أن نضال الشـــعب الفلســـطيني 
ومقاومته وابتداع أشكال وأســـاليب جديدة في إطارها، هدفه 
الرئيسي تحقيق حرية الشعب الفلسطيني واستقالله وتقرير 
مصيره وعودة الجئيه، وليس لتلبية قضايا معيشية فقط- رغم 
أهميتها- أو لحسابات خاصة أثبتت وقائع التجربة الفلسطينية 

أنها مضرة وكارثية في نتائجها".
ودعت الجبهة، إلى ضرورة اإلســـراع فـــي الترتيبات التي تنهي 
االنقســـام وتعيد وحدة الشعب الفلسطيني وقواه، وفق الرؤية 
الوطنية الشـــاملة للنضال الوطني والصراع مـــع العدو، وأولوية 
الوحدة في مواجهته، وعدم تعميق اإلجراءات التي سُتســـتغل 
لتأبيد االنقســـام واالحتالل في آن، والتســـاوق مع مشـــاريعه 

السياسية وأهدافها األمنية.

رام الله/ االستقالل: 
أوضح مركز »صدى سوشــــال«، أن هناك تصاعدا خطيرا 
لوتيــــرة انتهــــاكات إدارة مواقــــع التواصــــل االجتماعي 

للمحتوى الفلسطيني.
ووثق مركز »صدى سوشال«، في بيان له، تضاعف أعداد 
االنتهاكات خالل شــــهر نوفيمبر للعام 2019، لتسجل 
أكثر من ٢٢٣ انتهاكًا، والتي تعد أعلى نسب االنتهاكات 
التي تعرض لها المحتوى الفلسطيني، خالل شهر واحد.

وتربع فيسبوك على قمة عرش االنتهاكات مسجاًل ١٣٤ 
انتهاكًا متنوعًا ما بين حذف صفحات وحســــابات وحظر 
منشــــورات وحذفها، ومنع نشــــر وتقييد وصــــول، وأبرز 
االنتهــــاكات كانت ضد: »صفحة طولكــــرم بلدنا، صفحة 
شباب بلدنا، نابلس األخبار العاجلة، صفحة نابلس تايمز، 
صفحة عنبتا تايمز، صفحــــة بلدة فقوعة، صفحة مدينة 

دورا، صفحة كلنا بنحبك يا نابلس«.
وفــــي انتهاك خطير هــــو األول من نوعه حظــــرت إدارة 
تطبيق واتســــاب أكثر من ٧٧ رقمًا فلســــطينيًا لنشطاء 
وصحفييــــن ومســــتخدمين بــــال أي مســــوغ قانونــــي أو 
حقوقــــي، وتم إرجاع عدد منهم بعــــد تواصل المركز مع 

إدارة التطبيق.
كمــــا حذفت إدارة موقع تويتر ٨ حســــابات فلســــطينية 
أهمها: »حســــاب شــــبكة قدس اإلخبارية، حساب شبكة 
قدس- عاجل، حســــاب شــــبكة قدس باللغة االنجليزية 
- حســــاب يوسف اصليح- حســــاب يحيى حلس، حساب 

سمير الخيري، حساب راكا«.
وســــجل المركــــز ٤ انتهــــاكات لتطبيــــق االنســــتغرام 

وانتهاكًا واحدًا لموقع اليوتيوب.
وأكــــد مركز صدى سوشــــال على تواصله المســــتمر مع 
إدارات مواقــــع التواصل االجتماعي من أجل اســــتعادة 
الحســــابات وتوثيق االنتهاكات، وتكللت اتصاالته هذا 
الشهر بالنجاح، واستعادة ١٨ صفحة وحساب فلسطيني 
على موقع الفيســــبوك، وحســــاب الناطق االعالمي باسم 

الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم على تويتر.
يذكر أن مركز »صدى سوشــــال« مركز تطوعي أطلق في 
بداية شــــهر ســــبتمبر ٢٠١٧، وهو ُيعنى بمبادرات إثراء 
المحتوى الفلســــطيني على اإلنترنــــت خاصة في مواقع 
التواصل االجتماعي، ورصــــد االنتهاكات التي يتعرض 

لها هذا المحتوى من األطراف المختلفة.

الشعبية تنفي عالقتها بأية تفاهمات أو 
ترتيبات تتعلق بـ »المستشفى األمريكي«

تصاعد استهداف المحتوى الفلسطيني 
على مواقع التواصل بنوفمبر
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 دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة بداية خانيون�س 
 ب�سفتها ال�ستئنافية 

يف اال�ستئناف احلقوقي رقم 2018/2
 يف الطلب احلقوقي رقم 2019/1091

المســـتأنفة : فاطمة جمعة  ازريق ابو شـــلوف – وكيلها العدلي / بشير جمعان 
سليمان شلوف – رفح – المواصي  وكيلها المحامي / محمد بهاء الدين االغا

المســـتأنف ضده : جمعة عادل جمعة ابو شـــلوف باألصالة عن نفســـه 
وباإلضافة لورثة وتركة المرحوم والده / عادل جمعة مرازيق ابو شـــلوف – 

رفح – المواصي – بجوار صالة عروس البحر ) خارج البالد( 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 في الطلب الحقوقي رقم 2019/1091   في االستئناف رقم 2018/2
الى المستأنف ضده المذكور بعالية بما أن المستأنفة تقدمت باالستئناف الحقوقي المذكور 
لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك 
هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم المحكمة ردك التحريري خالل خمســـة عشر يوما من 

تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد له جلسة 2019/12/18 للنظر في االستئناف .
وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســـتأنفة أن تسير 

في االستئناف حسب األصول . تحريرا في 2019/11/25م

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

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 اإعالن �سادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

   بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )12003( والشارع رقم )12032( 
                    والشارع رقم )12026( ضمن حي المحطة 

                               منطقة تنظيم – خانيونس
                     قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلـــن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المـــدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلســـتها رقم 2019/23 المنعقدة بتاريخ 2019/7/24 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمســـار الشارع رقم )12003( بعرض )10( 
متر بدون ارتداد والشـــارع رقم )12032( بعرض )8( متر بدون ارتداد والشارع 
رقم )12026( بعرض )8( متر بدون ارتداد ضمن حي المحطة والمار بالقسائم  

رقم )33-32-30-29-81-80-79-78-77-76-75( من القطعة رقم )44( .
الســـابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عـــن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ 2018/8/16 .
كمـــا قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشـــروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمسة عشـــر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن  في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما اقرب .
وذلك وفقا لنصر المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 

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

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

لدى االإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات )569/ 2019(
يعلــــن للعموم انه تقــــدم لإلدارة العامــــة لألراضي والعقــــارات بغزة 
الســــيد: دياب عبد الكريم مرجان أبو عصر من ســــكان غزة هوية رقم 
905860151 بصفته وكيال عــــن: عبد الحي رجب محمد أبو راس وعبد 

الحافظ رجب محمد أبو راس
بموجب وكالة رقم: 13007 / 2017 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 666 قسيمة 38 المدينة غزة الدرج

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

األراضي.  التاريخ:  1/ 12/ 2019م

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

ويذكر أّن قوات االحتالل كانت قد أعادت اعتقال األســـير المحرر 
مصعـــب الهندي فـــي ســـبتمبر/أيلول الماضـــي وفرضت عليه 
االعتقال اإلداري؛ ما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ 
2019/09/22م رفًضا لقرار ســـلطات االحتـــالل تحويله لالعتقال 
اإلداري التعســـفي دون تهمـــه، وهو أســـير ســـابق كان أمضى 
ســـنوات في سجون االحتالل. أما األســـير أحمد زهران فهو أسير 
سابق كان أمضى 15 عاًما في سجون االحتالل على عدة اعتقاالت، 
وأعيد اعتقاله في شـــهر مـــارس/آذار الماضي، حيث صدر بحقه 
قرار اعتقال إداري، وحين التجديد له لمرة ثانية خاض إضراًبا عن 
الطعام استمر38 يوًما وعلقه بعد التوصل التفاق بإطالق سراحه 
في أكتوبر/تشـــرين األول الماضي، االاَّ أن االحتالل لم يف بوعوده 
وجـــدد له اإلداري للمـــرة الثالثة؛ ما دفعه لخـــوض إضراب للمرة 

الثانية خالل هذا االعتقال.

بالغة اخلطورة 
وأكد رئيس هيئة شـــؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، 
أن األسيرين المضربين عن الطعام مصعب الهندي وأحمد زهران 
في ســـجون االحتالل اإلسرائيلي، يدخالن في حالة صحية بالغة 
الخطورة في ظل اســـتهتار االحتالل بحياتهم ورفضه االستماع 

إلى مطالبهما واالستجابة لها. 
وبين أبو بكر لـ"االســـتقالل"، أن األســـير الهنـــدي المضرب منذ 
70يوما، يعاني من دوخة شـــديدة على مدار الساعة، وتشويش 
بالرؤية، وألم في الصدر، وضيق في التنفس، وأحماض في المعدة، 
وآالم شديدة في المفاصل والخواصر، وهزال عام في أنحاء جسده، 

ووزنه انخفض حوالي 25 كيلوجراًما. 
 فيمـــا يعاني زهران المضرب منذ 72 يومًا من آالم شـــديدة في 
كل أنحاء جسده، وخلل في عمل دقات القلب، كما أّنه ال يستطيع 
الكالم أو الوقوف على قدميه، وقد نقص وزنه ما يزيد عن 20 كيلو 

جراًما، ومصاب بدوار مستمر.
وأوضح أن االسيرين يعيشـــان على الماء فقط، ويرفضان تناول 
المدعمـــات أو إجراء فحوصات طبية لهمـــا من قبل إدارة مصلحة 

الســـجون، في ســـياق التصعيد الواضح إلضرابهما المفتوح عن 
الطعام حتى نيل مطالبهما العادلة واالفراج عنهما. 

وأشـــار إلى أن االحتالل دائما يســـتخدم سياســـة المماطلة 
بإصدار األحكام بحق األسرى المضربين لكسر قوتهم وعدم 
إعطائهم الحرية التي يســـعون إليها، مؤكدًا أن األســـيرين 
سيكســـران الصخر لتشـــرق نور حريتهم وانتصارهم بعزة 
وكرامة، وأن أبواب النصر باتت قريبة جدًا وسيسطر نصرهما 

بالتاريخ كمن سبقوهم بمعركة األمعاء الخاوية. 

تراجع الت�سامن 
وبدوره، حذر الناطق اإلعالمي لمركز أســـرى فلســـطين للدراسات 
رياض األشقر، من تراجع التضامن والتفاعل مع قضية األسيرين 
الهندي و زهران، في ظل اســـتهتار االحتـــالل بحياتهم ورفض 

االستماع إلى مطالبهما واالستجابة لها. 
وقال األشـــقر لـ"االســـتقالل":" إن إضراب األســـيرين لم يعد في 
االولويـــة كمـــا كان عليه قبل أســـابيع عندما كان عدد االســـرى 
المضربين 7 أســـرى، ففي ظل انخفاض أعداد المضربين وظهور 
مشـــكالت وقضايا جديدة أثرت على الراي العام، تراجعت حركة 

الدعم والمساندة لألسيرين". 
وأوضح أن تراجع التضامن والتفاعل مع قضية األسيرين الهندي و 
زهران، سينعكس سلبيًا على دعم قضيتهما، وسيعطي االحتالل 
الضوء األخضر لالستفراد بهما و المماطلة باالستجابة لمطالبهما 
لفتـــرة زمنية طويلة.   ولفت الى أن األوضاع الصحية لألســـيرين 
تنـــذر بخطورة بالغة علـــى حياتهما، اذ من المتوقع استشـــهاد 
أحدهما بأي لحظة، محماًل قادة االحتالل المســـئولية الكاملة عن 
حياة وسالمة األسرى المضربين، في ظل استمرار تعّنته ورفض 

مطلبهما بإنهاء اعتقالهم اإلداري.
وشـــدد على ضرورة إعادة االهتمام الشعبي واإلعالمي والرسمي 
لدعم ومساندة األسرى المضربين حتى ال يستفرد االحتالل بهم، 
لتشـــكل حالة من الضغط على االحتالل لالســـتجابة لمطالبهما 

واالفراج عنهما بأقرب وقت.

واالحتالل مازال يماطل

مختصون: األوضاع الصحية لألسيرين الهندي وزهران خطيرة وتحتاج لتحرك عاجل 
غزة/ دعاء احلطاب: 

لل�سييهر الثالث على التوايل يخو�س الأ�سييران م�سعب 
الهندي واأحمد زهران اإ�سييرابهما املفتوح عن الطعام، 

بالرغم من تدهور حالتهما ال�سحية وفقدانهما القدرة 
على الكلم و الروؤية جزئيًا و�سيق التنف�س، بالإ�سافة 
مل�سييكلت �سييحية اأخييرى، اإل اأنهما متم�سييكان بحقهما 

يف اإنهاء اعتقالهما الإداري التع�سييفي يف ظل ا�سييتهتار 
املحكمة الع�سييكرية الإ�سييرائيلية يف حياتهما ورف�س 

ال�ستماع اإىل مطالبهما وال�ستجابة لها. 

غزة/ االستقالل:
 قـــال الناطق باســـم حركـــة المقاومة 
اإلســـالمية "حمـــاس" فـــوزي برهوم إن 
استمرار االحتالل اإلسرائيلي في تنفيذ 
سياســـة االعتقـــال اإلداري، وتجاهـــل 
المطالب العادلة لألســـيرين المضرَبين 

عـــن الطعـــام أحمـــد زهـــران ومصعب 
الهنـــدي بإنهـــاء معاناتهمـــا، وإطالق 
ســـراحهما؛ يعكس حجم الظلم والقهر 
الذي يمارسه االحتالل بحق أبناء شعبنا 

واألسرى الفلسطينيين في سجونه.
وأكد في تصريح له أن صمت المنظمات 

الدولية ومؤسســـات حقوق اإلنسان إزاء 
هذه الجرائـــم واالنتهـــاكات غير مبرر، 
بل سيشـــكل غطـــاء لمزيد مـــن الظلم 

واالنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم.
وأكـــد أن المطلوب من هـــذه المنظمات 
والمؤسســـات الحقوقيـــة والدولية هو 

مواقف  واتخـــاذ  مســـؤولياتها،  تحمل 
اإلســـرائيلي،  لالحتالل  ورادعـــة  حازمة 
والعمل على إنقاذ حياة األسرى، وإنهاء 

معاناتهم.
وأوضـــح أن حماس ما تـــزال تعول على 
ضرورة وأهمية تضامن أبناء أمتنا العربية 

واإلســـالمية مع هذه القضيـــة العادلة، 
ودعم قضايا شـــعبنا، وفـــي مقدمتها 
قضية األســـرى في ســـجون االحتالل، 
والضغط على صناع القرار في المنطقة 
للوقوف عند مسؤولياتهم، والعمل على 

دعم حقوقهم وإطالق سراحهم.

حماس: صمت المنظمات الدولية على اإلعتقال االداري غير مبرر
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

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

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

إلى المدعى عليه/ محمد بن عبد الله بن محمود حمد من المغار وســـكان 
غزة ســـابقًا ومجهول محل اإلقامة في تركيـــا اآلن، ُنعلمك بأنه قد حكم 
عليـــك من قبل هذه المحكمة للمدعية/ هالـــة بنت محمد بكر بن محمد 
سلمي من غزة وســـكانها بالتفريق بينك وبين المدعية هالة المذكورة 
بطلقة واحدة بائنـــة بينونة صغرى بعد الدخـــول دفعا للضرر الحاصل 
من الشـــقاق والنزاع للمدعية هالـــة المذكورة وذلك اعتبـــارًا من تاريخ 
هـــذا الحكم الواقع في 2019/11/28م وإن لهـــا الحق في أن تتزوج بمن 
تشاء من المسلمين األكفاء بعد انقضاء عدتها الشرعية منه واكتساب 
هذا الحكم الدرجة القطعية وضمنتك الرســـوم والمصروفات القانونية 
وعشرين دينارًا أردنيًا او ما يعادلها بالنقد المتداول أجرة أتعاب محامي 
المدعية في القضية أســـاس رقم 1371 / 2019م بتاريخ 2019/9/18م 
مســـجل في ســـجل )99( عدد )1163( صفحة )177( حكمًا وجاهيًا بحق 
المدعية قابال لالستئناف غيابيًا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف لذا 

صار تبليغك حسب األصول. وحرر في 2019/12/1م
قا�سي غزة ال�سرعي
بالل داوود اأبو خاطر

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

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

ليكن معلومًا للجميع بأن الســـيد/ محمد نايف عثمان شراب من سكان 
خانيونـــس هوية رقم / 900821232 قد تقدم بطلب لتصحيح اســـم/ 
مورثي موكليه والمســـجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // حمدي 

حسين مصطفى  وعيد حسين مصطفى 
القطعة 99 القسيمة 13 – 15 أراضي خانيونس

إلى االسم الصحيح لهما // حمدي حسين مصطفى األغا وعيد حسين مصطفى األغا
لذلـــك فإن اللجنـــة المختصة تحيـــط الجميع علمًا بهـــذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الشـــأن عليـــه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشـــؤون 
القانونية خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ اإلعالن وإال 

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

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

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

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

ليكن معلومًا للجميع بأن الســـيد/ أسامه عبد الله لطفي األغا من سكان خانيونس هوية 
رقم / 957080773 قد تقدم بطلب لتصحيح اســـم/ والده ووالدته والمســـجل خطأ في 
ســـجالت الطابو بغزة باســـم // عبد الله لطفي حســـين وفطومة فالوجي حســـين صالح 

وفطومي فالوجي حسين صالح 
القطعة 41 القسيمة 9 أراضي خانيونس + القطعة 40 القسيمة 4 – 5 أراضي خانيونس

إلى االسم الصحيح لهما // عبد الله لطفي حسين األغا وفطوم فالوجي عثمان األغا
لذلـــك فإن اللجنـــة المختصة تحيـــط الجميع علمًا بهـــذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الشـــأن عليـــه التقدم باعتراضه إلى وحدة الشـــؤون 
القانونية خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ اإلعالن وإال 

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن.

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ اكتمال عصام  نظمي أبو  قمر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804453173  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فهمي صالح فهمي أبو وردة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
409312329  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
قالـــت مصـــادر إعالميـــة محليـــة، إن اتحاد 
الموظفين العرب اتفق مع إدارة وكالة الغوث 
"األونـــروا"، بإعـــادة المفصولين مـــن االونروا 
الــــ 1000 موظف من برنامـــج الطوارئ، وفق 

توقعات د. محمود حمدان رئيس االتحاد.
فــــي تصريحات صحفية،  وأضاف حمدان 
أنه تم التوصــــل التفاق رســــمي مع إدارة 
العام  خــــالل  المفصولين  بعــــودة  الوكالة 
المقبل بشــــكل تدريجي، مبيًنا أن االتفاق 
يكفل بحث سبل توفير أمن وظيفي كامل 
لموظفي برنامج الطوارئ في وكالة الغوث.

ورّدا علــــى تصريحــــات حمــــدان، أوّضــــح 
المستشار االعالمي لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين، عدنان أبو حسنة، 
أن "االونــــروا" تركز حالًيا علــــى دفع رواتب 
الموظفيــــن وشــــراء المــــواد الغذائية في 
قطاع غزة ألكثر من مليون و100 الف الجئ 

الصحية  المســــتلزمات  وشراء  فلسطيني، 
شهرًيا بمعدل 22 مليون دوالر.

وأكد أبو حســــنة، لـ "وكالة فلسطين اليوم 
"، إن هنــــاك "حواًرا بّنــــاًء" بين إدارة االونروا 
واتحــــاد الموظفين حول تثبيت الموظفين 
وفرق العمــــالت وغالء المعيشــــة، الفًتا ان 
وكالــــة الغوث ال تزال تعاني من أزمة مالية 

كبيرة وحرجة.
وأشــــار أبو حســــنة، إلــــى أن نســــبة العجز 
بلغــــت 167 مليون دوالر، مســــتدرًكا قوله: 
"نســــبة العجز الحالية لم تحدث منذ انشاء 
"االونروا"، ال سيما انه جاء في نهاية العام".

وشــــدد أن الوضــــع المالــــي هــــو األخطــــر 
وســــتكون لها نتائج كارثية إذا لم تتوفر 
األموال خالل األربعة أسابيع القادمة، مبيًنا 
أن هنــــاك اتصاالت تبذل مع كافة الجهات 

من أجل تدارك هذا العجز.
في ســــياق عقود "البطالة الدائمة"، أوضح 

مستشــــار "االونروا"، أن )280( مواطنًا في 
قطاع غــــزة يطالبون بفرص عمــــل مؤقتة، 
مشيًرا إلى أن هناك أشخاص يعملون منذ 

15 عامًا بنظام العقود.
وجــــاء فــــي تصريحــــات رئيــــس اتحــــاد 
الموظفين العرب بـ"األونــــروا"، أن األمور ما 

زالــــت قيد المد والجزر بيــــن االتحاد وإدارة 
األونروا"، مؤكدا أن المفاوضات لم تنتِه بعد 
فــــي إطار تحقيق المطالــــب الملحة التحاد 

الموظفين.
ووفق حمــــدان، فقد وافقــــت "أونروا" على 
تثبيت 374 مــــن المعلمين قائمة  2017، 
والعاملين بنظام المياومــــة، مبيًنا أن هذه 
القائمة تقرر تعيينهم كموظفين مثبتين 
مع بداية الفصل الدراسي الثاني، منتصف 
ينايــــر/ كانون الثاني المقبــــل على مدار 3 

سنوات.
وبّيــــن أن "االونروا" وافقت على احتســــاب 
غالء المعيشة بصرفها بحلول يناير 2020، 
مشــــيًرا إلى أن العديد مــــن القضايا ال زال 
اتحاد الموظفين العرب يخوض بها بشكل 

معمق مع إدارة الوكالة.
وقررت وكالة الغوث "األونروا" االســــتغناء 
عــــن خدمــــات قرابــــة )1000(  موظف من 

العاملين فــــي برنامج الطــــوارئ في قطاع 
غــــزة، معزية ذلــــك لألزمة الماليــــة التي ما 
زالت تالحقها، في حين تســــبب هذا القرار 
في تدهور األوضاع المعيشية واالنسانية 
للمفصوليــــن، في الوقت الذي ينظم اتحاد 
إدارة  برنامــــج فعاليات ضــــد  الموظفيــــن 

الوكالة للمطالبة بحقوقهم.
وأوقف "أونــــروا" رواتب العاملين في إذاعة 
فرســــان اإلرادة الناطقة باســــم اإلعاقة في 
غــــزة، والبالــــغ عددهم 24 موظفــــا والذين 
تم تعيينهــــم على برنامج عقــــود البطالة 

المتجددة منذ 13 عاًما.
وقــــال القائم بأعمال "أونروا"  كريســــتيان 
ســــاندرز ، خــــالل افتتــــاح أعمــــال اللجنة 
التــــي انعقدت في  للوكالة  االستشــــارية 
المنظمة  العاصمــــة األردنيــــة عمــــان، إن 
األممية تواجه اليوم أســــوأ أزمة مالية منذ 

نشأتها.

»أبو حسنة« يوضح حقيقة إنهاء ملف الموظفين المفصولين من »أونروا«

غزة / االستقالل:
دعـــا رئيس الهيئة الشـــعبية العالمية لدعم غزة، عصام 
يوســـف، إلى تحرك أممي حقيقـــي وفاعل من أجل إنقاذ 
الشـــعب الفلســـطيني الُمحاصر في غـــزة، وتطبيق بنود 
القانون الدولي اإلنســـاني، والقرارات األممية ذات الصلة 

على أرض الواقع.
وقال يوســـف في تصريح صحفي أمس، إن التصريحات 
الصادرة عن مسؤولين بشـــأن الواقع اإلنساني في قطاع 
غزة تحتاج إلى التطبيـــق العملي على أرض الواقع، معبرًا 
عن أســـفه لبقائها حبرًا على ورق ودون إنفاذ فعلي. وفي 
تعقيبه علـــى تصريح منســـق األمم المتحدة للشـــؤون 
اإلنســـانية في األرض الفلســـطينية المحتلـــة »جيمي 
مكغولدريك« والتي أشار فيها إلى »هشاشة األوضاع في 
غزة وإلى أهمية فعل شيء أكثر جوهرية واستدامة«، قال 
يوســـف إن »ما جاء في مضمون حديث المسؤول األممي 
»يلخص مطالب عادلة ألهل القطاع، وحديثه محل تقدير 

واحترام«.

وطالب يوســـف، بضرورة تفعيل وتكثيف أشكال الدعم 
اإلنســـاني للشـــعب الفلسطيني، وبشـــكل عاجل، سيما 
وأن اإلدارة األمريكيـــة ومعهـــا دولة االحتالل تســـعيان 
لحجب أي دعم إنســـاني يصل لالجئين واأليتام والفقراء 
الفلســـطينيين، حيـــث يظهـــر ذلـــك جليـــًا مـــن خالل 
سياســـتهم تجاه المؤسسات اإلنســـانية، وعلى رأسها 

)وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين( »أونروا«.
كما طالب يوســـف بضرورة بلورة دور عربي وإسالمي أكثر 
فاعلية تجاه الدعم اإلنســـاني ألبناء الشعب الفلسطيني، 
وأهميـــة تعويضـــه للنقـــص الحاصـــل جـــراء تراجـــع 

المساعدات الدولية.
ولفت يوســـف إلى ضرورة اإلسراع في توفير المساعدات 
اإلنســـانية لقطـــاع غزة، خاصـــة مع التدهور المتســـارع 
فـــي أوضـــاع األهالي المعيشـــية، مع اســـتمرار الحصار 
اإلسرائيلي الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدالت 
الفقر والبطالـــة، إضافة لتدهور أوضـــاع القطاع الصحي 

الذي يهدد بشكل مستمر حياة المرضى بالموت.

غزة / االستقالل:
دعــــا رئيــــس اللجنة الدولية لكســــر الحصــــار عن غزة 
زاهر بيراوي إلــــى صياغة خطاب فكري وتنظيري حول 
الرواية الفلســــطينية للصراع يكون واضًحا ومناســــًبا 
لآلخــــر وخاصة الغرب، في ظل المرحلــــة الصعبة التي 
تمّر بها حركة التضامــــن، والخوف الذي بدأ يؤثر على 

المتضامنين.
وأّكد بيراوي في كلمة له، خالل ورشة عمل نظمتها يوم 
أمس، الهيئة الدولية العالمية لدعم حقوق الشــــعب 
الفلســــطيني حول ســــبل تفعيل حركة التضامن، أن 
التشــــريعات والتضييق القانونــــي ومحاوالت تجريم 
حركات وحمــــالت المقاطعة لدولة االحتالل هي أبرز ما 
يواجه حركة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.

وبّيــــن أن التعريــــف الجديــــد لعــــداء الســــامية يتم 
اســــتخدامه كســــالح لتكميم األفواه المؤيدة للحقوق 

الفلسطينية في الواليات المتحدة وعموم أوروبا.
ولفت إلــــى أن الخطاب الفكــــري والتنظيــــري للرواية 

الفلسطينية يجب أن يشــــمل استخدام لغات عالمية 
في ترويج الرواية وخاصة االنجليزية، ووسائل التواصل 
االكثــــر وصواًل للعالــــم، إلى جانب التواصل المباشــــر 
والفعال لرفع مســــتوى الوعي بجرائــــم االحتالل لدى 
المجتمعات الغربية، واســــتخدام أدوات وطرق النضال 

التي تسهل على اآلخر التفاعل دون دفع الثمن.
وأكــــد بيراوي علــــى أهمية إيجاد القناعــــة الالزمة في 
أوســــاط الفصائــــل والســــلطة الفلســــطينية ألهمية 
االســــتثمار فــــي الرأي العــــام الدولي، وفــــي منهجية 
قطع الحبل، واعتبارها ســــالح المرحلــــة األكثر فعالية، 
بالموازاة مع أســــاليب النضال األخرى لمن يعيشــــون 

تحت االحتالل.
وشــــدد على ضرورة اإلســــراع فــــي إنجــــاز المصالحة 
ووحدة الموقف الفلســــطيني، خاصة في ظل المرحلة 
التي تعد من أخطر المراحــــل والتي تتطلب مزيًدا من 
توحيد الجهود لمواجهة التحديات ومحاوالت تصفية 

القضية.

يوسف يدعو لتحرك أممي فاعل 
إلنقاذ المحاصرين في غزة

بيراوي يدعو لصياغة خطاب فكري 
وتنظيري حول الرواية الفلسطينية للصراع
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أعلن أنا المواطن/عبد العزيز طالل صبحي رجب....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400050720

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/رمضان ابراهيم رمضان ريحان...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802768192

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نافذ عبد الوهاب موسى اشبير....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   926355629

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أسعد أنور هاشم الجرف....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803469766

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منال محمود احمد العمصي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900237207

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطنـــة/ نهيل محمـــد عبـــد الحميد ابو 
ســـعدة....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 800677569  فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة تحرير سعيد علي شحادة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802982686

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فايزة احمد خليل هزاع....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   903630465

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  اإعالن ب�شاأن خمتار لعائلة الفرا
)) تعلن دائرة شـــئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة 
بأن السيد / مدحت صائب مصطفى الفرا قد تقدم لشغل منصب مختار 
لعائلـــة الفرا وعلى من يرغب في االعتـــراض التوجه إلى الدائرة في مقر 

الوزارة لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل أسبوعين من تاريخه ((

رام الله/ االستقالل:
أعلن األســـرى المحررون المقطوعة 
رواتبهم، والمعتصمين في رام الله 
منـــذ 44 يوما، أمـــس، عن التوصل 
الفلسطينية  الســـلطة  مع  التفاق 
يقضي بانتهاء اعتصامهم مقابل 
تطبيق القانون عليهم بما يضمن 

عدم ازدواجية الوظيفة.
وقالت مصـــادر خاصة: إن الرئيس 
الفلسطيني كلف رئيس المخابرات 
العامة ماجـــد فـــرج باالجتماع مع 
المعتصميـــن  األســـرى  ممثلـــي 
والتوصـــل التفاق يقضي بتطبيق 
عليهم  المحررين  األســـرى  قانون 
والـــذي يقضي بدفـــع راتب ثابت 
لألسرى المحررين الذين قضوا أكثر 
من خمس سنوات في المعتقالت، 

دون أن يكون له دخل آخر.

وقال األســـرى المحررون: إن هذا 
القـــرار يأتي حفاظـــا على وحدة 
الشـــعب الفلســـطيني وعـــدم 
ولاللتفات  قضيتهم،  تسييس 
المهمـــة،  الوطنيـــة  للقضايـــا 

خطواتهـــم  وقـــف  معلنيـــن 
االحتجاجيـــة بالكامـــل وأصدروا 
بيانـــًا مقتضبًا جاء فيـــه: »على 
العالية  اإليجابيـــة  الـــروح  ضوء 
التـــي لمســـناها مـــن القيـــادة 

الفلسطينية، وحفاظًا على وحدة 
شعبنا، وحرصا على عدم تسييس 
قضيتنـــا اإلنســـانية العادلـــة، 
فقد قرر األسرى المحررون وقف 

خطواتهم االحتجاجية«.

رام الله/ االستقالل:
دخلت األســـيرة أمل طقاطقة )25 عاًمـــا( من بلدة 
بيت فجار، والمحكومة بالّسجن )7( سنوات، عامها 
الســـادس علـــى التوالي في معتقـــالت االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقال نـــادي األســـير: إن قوات االحتـــالل اعتقلت 
األسيرة طقاطقة في األول من كانون األول/ ديسمبر 
2014، بعد أن أطلقت عليها النار، وأصابتها بست 
رصاصـــات في الصـــدر والخصر ويدهـــا وقدمها 

اليســـرى، وخالل فتـــرة اعتقالهـــا األولى خضعت 
لعدة عمليات جراحية في مستشـــفى »هداســـا« 

اإلسرائيلي.
وما تزال األســـيرة طقاطقة تعاني جّراء اإلصابات، 
خاصة أن إحدى الرصاصات اســـتقرت في صدرها، 
وهناك خطورة على حياتها في حال تم استئصالها.

ُيشـــار إلى أن األســـير طقاطقة تقبع في معتقل 
»الدامون« وهي من بين )38( أســـيرة في معتقالت 

االحتالل.

بيت لحم / االستقالل:
جددت محكمة االحتالل االســـرائيلي الصورية االعتقال اإلداري 
لألســـير المحرر المعاد اعتقاله جعفر عبد اللـــه العروج )30عامًا( 
من قرية العروج جنوب شرق بيت لحم، للمرة الثالثة على التوالي 

وذلك لمدة أربعة شهور.
وأوضـــح مكتب إعالم األســـرى أن قوات االحتـــالل كانت أعادت 
اعتقال األســـير المحرر العروج بتاريخ 2018/12/14، بعد اقتحام 
منزله في قرية الدوحة، وتفتيشـــه بالكامل، وبعد أسبوع أصدرت 
بحقه قرار اعتقال إداري لمدة ســـتة شـــهور، وقبـــل أن تنتهي 

بيومين جددت له لمرة ثانية لستة أشهر جديدة، ثم لمرة ثالثة 
ألربعة أشهر بحيث أمضى حتى اآلن عامًا في اإلداري.

وبّين أن األســــير العروج هو أسير سابق كان قد اعتقل عدة مرات، 
وأمضى ســــنوات في ســــجون االحتالل، بينما يعتقــــل االحتالل 
شقيقه إبراهيم العروج )36 عامًا( والذي تم تحويل ملفه إلى قضية 
بتهمــــة االنتماء إلى حركة حماس، بعــــد أن أمضى أكثر من ثالث 
سنوات في االعتقال اإلداري، وكان يعتبر عميد األسرى اإلداريين. 
يذكر بأن االحتالل يعتقل شــــقيقه اســــماعيل )33 عامًا( منذ عاٍم 

ونصف، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف.

االحتالل يجدد اإلداري للمحرر 
المعاد اعتقاله جعفر العروج

نادي األسير: األسيرة الجريحة أمل طقاطقة 
تدخل عامها السادس في معتقالت االحتالل

األسرى المحررون ُيعلقون اعتصامهم
 وإضرابهم بعد التوصل التفاق مع السلطة

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شـــؤون األســـرى والمحرريـــن أمس، إن 
سجن عسقالن في وضع »كارثي«، وفق ما نقلت عن 

أسرى ُأعيدوا إلى السجن بعد نقلهم إلى »نفحة«.
وأوضحت الهيئة أن محاميها زار أســـرى ُأعيدوا إلى 
سجن عســـقالن بعد قمعهم ونقلهم إلى »نفحة«، 

وتحدثوا له عن أوضاع كارثية في السجن.
وأضـــاف »وجد األســـرى المصاحف ممّزقـــة وملقاة على 

األرض، وكذلك جميع مقتنياتهم ومالبســـهم محّطمة 
وملقاة في الّساحة منذ شهر، فيما وجدوا كتابات مسيئة 
للّدين اإلسالمي ولألسرى خّطها سجناء إسرائيليون كانوا 

قد قبعوا في الّسجن خالل تلك الفترة«.
وأشـــارت الهيئة إلى العقوبات التي تفرضها إدارة 
سجن عســـقالن على األســـرى ما زالت مستمّرة، إذ 

نقلت تسعة أسرى إلى سجون مختلفة.
واألســـرى هم: زياد بزار، أمين زياد، عيسى جبارين، 

باسم النعســـان، وُنقلوا إلى سجن »النقب«، ومحمد 
ناجي، شـــريف ناجـــي، طالب مخامرة، إلى ســـجن 
»جلبـــوع«، وإيـــاد المهلوس إلى ســـجن »هداريم«، 

وأحمد الصوفي إلى سجن »نفحة«.
وكانـــت قوات القمع اقتحمت ســـجن »عســـقالن« 
بتاريخ 23 تشـــرين أول/ أكتوبـــر الماضي، واعتدت 
علـــى األســـرى وأحدثت خراًبـــا فـــي مقتنياتهم، 

ونقلتهم إلى سجن »نفحة«.

هيئة األسرى: سجن عسقالن في وضع كارثي

غزة/ االستقالل:
رحبت لجنة دعم الصحفيين، بقرار االتحاد الدولي للصحفيين، إرسال بالغ 
رسمي إلى "فاتو بنسودا" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، من 
أجــــل فتح تحقيق فوري في االعتداءات "اإلســــرائيلية"، ضد الصحفيين 

الفلسطينيين.
وأكد رئيس لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين الصحفي صالح المصري، أن 
هذا القرار مرحب به من كافة المؤسسات والكتل واألطر الصحفية، داعيًا اللجنة 

لزيارة غزة والضفة ومدينة القدس المحتلة .
وبين المصري، أن االعتداءات "اإلســــرائيلية" تصاعدت بشــــكل ملحوظ 
منــــذ بداية العــــام 2019 لتصل لنحــــو 598 انتهاكًا بحــــق الصحفيين 
الفلســــطينيين كان آخرها اســــتهداف الصحفي معاذ عمارنة في عينه 
برصاصــــه معدنية مما أدى إلى فقأ عينه اليســــرى بالكامل باإلضافة إلى 
إصابة الزميل عطية درويش في غزة برصاصة في عينه مما أدى إلى ضرر 

كبير في شبكية العين.
وأكد الصحفي المصري، أن لجنة دعم الصحفيين وثقت منذ بداية العام 
الحالــــي إصابة 163 صحفيًا بالرصاص الحي في غزة والضفة الغربية من 
بينهــــم 86 صحافيًا في قطاع غــــزة، و77 إصابة في مدن الضفة الغربية 
باإلضافة إلى عمليات االعتقال التي طالت ما يقارب 79 صحافيًا واعالميًا، 
وتمديد اعتقال ألكثر من 26 صحافيًا تكررت خاللها حاالت التمديد عدة 

مرات.
ودعا المصري، كافة المؤسســــات الدولية التخاذ مواقف عاجلة على ضوء 
االعتــــداءات المتصاعدة بحق الصحفيين الفلســــطينيين في األراضي 
الفلسطينية السيما مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة و مقرر 

األمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.

»دعم الصحفيين« ترحب بقرار 
االتحاد الدولي فتح تحقيق 
في االعتداء على الصحفيين
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لغـــط كبير صاحـــب تناول بعض وســـائل االعالم العبرية لتســـهيالت مزمع 
تقديمها الى قطاع غزة بغرض تحسين اوضاع السكان المعيشية, مقابل هدنة 
طويلـــة يتم التوافق عليها بين االحتالل الصهيوني وحركة حماس, وتزامنت 
هـــذه االخبار المتداولة, مع اللغط الكبير المثار حاليا حول المشـــفى االمريكي 
قيد االنشاء شمال قطاع غزة, فالحديث يدور عن ثالثة مشاريع صناعية سيتم 
انشـــاؤها في القطاع للحد من نسبة الفقر والبطالة بين الغزيين والتي وصلت 
الى حدود كارثية, وتوفير فرص عمل لســـكان قطاع غزة وتحسين الدخل, كما 
يجري الحديث عن مشـــروع رابع وهو محطة توليد الكهرباء التي ســـتوفر في 
الوقت نفسه الكهرباء للبلدات المحيطة بقطاع غزة، باإلضافة إلى مشروع محطة 
لتوليد الطاقة من النفايات، بحيث يتـــم نقل النفايات من غزة عبر حزام ناقل 
طويل إلى منشأة نفايات في »اسرائيل«، ويتم حرقها لتوليد الكهرباء وعودتها 
إلى قطاع غزة حســـب ما يسوق االعالم العبري, ولم يتوقف الحديث عند هذا, 
انما أعيد طرح موضوع الميناء العائم, وانشـــاء مطار جوي في قطاع غزة, وهذا 
كله في المجمل حقل ألغام تزرعه اســـرائيل بيننا إلثارة المشـــكالت وتشتت 

اآلراء. 
لطالما تحدثت اســـرائيل والعالم عـــن تحويل غزة الى »ســـنغافورة« وارتفاع 
متوســـط الدخل للفرد الواحد الى حد كبير, وتوفير فرص عمل للفلسطينيين 
فـــي الداخل والخـــارج اذا ما وقعوا على اتفاقية اوســـلو, ووافقوا على معاهدة 
الســـالم مع هذا الكيان المجرم, واليوم وبعد مضي اكثر من خمســـة وعشرين 
عاما على اتفاقية »الســـالم« المزعومة, فلننظر الى الحال الذي وصلنا اليه على 
المستوى االقتصادي, فلدينا اكبر نسبة فقر وبطالة ربما في العالم كله, ولدينا 
بنيـــة تحتية مهترئة , وقطاع غزة صنـــف من منظمات تعنى بالبيئة على انه 
ال يصلح للعيش, وان مياه القطاع غير صالحة لالســـتخدام اآلدمي والحيواني, 
وقد حذرت األمم المتحدة في تقرير ســـابق،  من أن يصبح الشـــريط الساحلي 
الفلسطيني الضيق »غير صالح للحياة« بحلول عام 2020، وهذا بفضل مسيرة 
التســـوية, والوعود الزائفة التي قدمها العالم للســـلطة الفلســـطينية ألجل 
اعترافها »بإسرائيل« وتقاسم االرض معها, وبهذا االعتراف الرسمي للسلطة 
الفلســـطينية خسرت كل شـــيء, فقد تنازلت عن حقوقها المشروعة وثوابت 
الشعب الفلسطيني, وال تزال تعاني من ضنك العيش والفقر بفعل االحتالل 

وتخلي العالم عنها.
»اســـرائيل« مهمتها اآلن زراعة االلغام, واســـتغالل حالة التناقض في الطرح 
السياسي بين السلطة والفصائل الفلسطينية, وهي تحاول اليوم اعادة الكرة 
وإغراءنا برغد العيش اذا ما وقعت حماس على اتفاق تهدئة طويل االمد, وهي 
تراهن على نســـياننا لسياســـتها ووعودها الكاذبة, وتحرك الوسطاء للتدخل 
واقناع الفصائل بجدية الطرح االســـرائيلي, وكأن نضالنا على مدار الســـنوات 
كان من اجل تحســـين الظروف الحياتية والمعيشـــية للفلسطينيين, وكأن 
كل هذه التضحيات التي قدمها شـــعبنا من اجـــل لقمة العيش فقط, وكأننا 
نسينا القدس وحيفا ويافا وعكا وصفد وتل الربيع وطبريا ورأس الناقورة وايالت 
وبنياس وغيرها من المدن الفلسطينية, لذلك يجب ان يدرك االحتالل وبرسالة 
واضحة وصريحة من كل الفصائل الفلسطينية اننا نطالب بأرضنا ومقدساتنا 
وخيرات بالدنا, وال نطالب بتحسين لقمة العيش, إن اصل نضالنا وتضحياتنا 
تحريـــر فلســـطين من نهرها الى بحرهـــا, ونحن على يقيـــن ان غزة لن تهدأ  
طالما ان فيها »مقاومة« وصاروخ وقنبلة وطلقة رصاص, وســـواعد رجال ابطال 
يصنعون المجد ويمتلكون سالحهم بأيديهم, ويعرفون قيمة الوطن وقدره, 

وقيمة الوفاء للشهداء.    

فقط تزرع ألغامًا!

رأي
الجولـــة األخيـــرة مـــن المواجهـــات المحتدمة فـــي قطاع غـــزة، على أثر 
اســـتهداف القائد البـــارز والقيادي الكبير في ســـرايا القـــدس الجناح 
العســـكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، الشهيد بهاء أبو العطا 
وزوجته في بيته شرق غزة، كانت إشارات واضحة ودالالت ساطعة وبينات 
قطعية لجهة القرار الحاســـم، أن سرايا القدس ليس بوسعها إال أن ترد، 
وأنها لن تستطيع أن تمتص الضربة، أو أن تتجاوزها أو أن تقوم بتأجيلها 
لبعـــض الوقت، ســـيما أن هذا االحتالل الصهيوني لـــن يتردد في تكرار 
فعلته الغادرة، إذا لم يتلقى الضربة سريعًا، خاصة أنه وفي اآلونة األخيرة 
يقـــوم بضرباته على المنطقة، إن كان في غزة أو مناطق عربية مثل العراق 
وســـوريا ولبنان، لترميم صورته وتعزيز قوة الردع، كلما ســـنحت له صورة 
االســـتعراض المتفوقة أمام جمهـــوره الصهيوني الموغـــل في تطرفه، 
والُمســـتقوى بأحدث الطائرات واآللة العسكرية، والمدعومة أمريكيًا وكل 
قوى الشـــر العالمي، وليس آخرها طائـــرات اف 35 االمريكية، ومنظومة 

اعتراض الصواريخ فيما يسمى القبة الحديدية وغيرها من المنظومات.
محاولة االحتالل الصهيوني البغيض إخافة المنطقة العربية واإلسالمية 
دواًل وفصائل وتنظيمات، ومجاميع مختلفة من مغبة التفكير بمقاومته او 
االســـتهانة به وبقدراته القتالية والعسكرية. وبالتالي قدرته على حماية 
ُنظم مســـتبدة في المنطقة إذا ما خشـــيت على عروشها، والتي أصبحت 
واضحـــة في عالقتها مـــع االحتالل، ومدى خطوة التنســـيق فيما بينهم، 
تحت ُمســـمى التصـــدي للخطر اإليرانـــي وحلفائهم. وبالتالـــي إمكانية 
الرهان عليه في حفظ استقرار هذه األنظمة الخائفة، والتي ستؤمن المال 
الوفيـــر لهذا الكيان المحتل بفاتورة ربما أقـــل مما يفرضه عليهم األرعن 
ترامب، عبر جزية مبالغ فيها، وابتزاز غير مســـبوق، وعبر السيطرة األمنية 
واالقتصادية. ومن دواعي الضربة العسكرية ايضًا الهروب الى األمام من 

قبل نتنياهو رئيس وزراء العدو، لجهة مســـألة محاصرته بملفات الفساد 
وسرقة األموال والرشـــاوي، التي ُتدينه بشكل دامغ، ومحاولة بلورة نسق 
فكري لجهة أنه الُمخلص والشـــخصية الوحيدة القـــادرة على الدفاع عن 
الكيـــان الصهيوني أمام التحديات، وبالتالي ضمان نجاحه إذا ما تعقدت 
مســـألة تشـــكيل إئتالف حاكم في دولة الكيان. وهنـــا يريد نتنياهو أن 
ُيحقـــق أطول فترة حكم متواصلـــة منذ مغادرة أولمـــرت الحكم، وهناك 
هوس آخر وهو آلة الردع والســـيطرة األمنيـــة لدولة الكيان على المنطقة، 
وفـــي انجازه وضعًا أمنيًا خاصًا، وهو عدم قـــدرة الخصم المقابل على الرد 

استنادًا إلى فهم خاطئ أو تقديرات واهمة.
الجهاد اإلســــالمي لن يرد خوفًا من حرب شــــاملة أو تحت وطأة ترتيبات 
غرفــــة العمليات المشــــتركة، أو التزامات مع مصــــر أو مراعاة إلرهاصات 
االنتخابــــات التي يتــــم الحديث عنها في الســــاحة الفلســــطينية، أو 
امتدادات االغتياالت لتشمل قيادات الحركة في الخارج أو الداخل، ولكن 
الحركة خيبت ظنهم. فقد وقفت حركة الجهاد اإلســــالمي في فلسطين 
وقفة جادة ومسؤولة وموحدة ومتكاملة على قلب رجل واحد، ولقد اتخذ 
قرار تنظيمي مركزي بضرورة الرد بعد بضعة دقائق، من حادثة االغتيال 
الجبانة في قطاع غزة، والمتزامنة مع اســــتهداف منزل القيادي الكبير 
في حركة الجهاد اإلسالمي في دمشق وعضو المكتب السياسي للحركة 
ورئيس الدائرة العســــكرية للحركة األخ المجاهد الكبير أكرم العجوري 
في المزة الغربية أحد أحياء مدينة دمشــــق العاصمة الســــورية، والذي 

يهدف إلى شل الحركة على الرد واقحامها في حالة إرباك.
ولكن جهوزية الحركة للمواجهة بشكل دائم وإمكانية حدوث مواجهة 
في أي لحظة، واالســــتعداد دائمًا للدفاع عــــن قيادة الحركة او مجاميع 
الشعب الفلسطيني بكل فئاته ومكوناته، جعل أبناء السرايا يتخذون 

مواقع متقدمة وســــريعة، ولكــــن في ذات الوقت غير متســــرعة وغير 
منفعلة، بما يتناســــب مع حجم الحدث الذي ارتكب في غزة ودمشــــق 
العروبة، وبما يردع العدو الصهيوني الغاشم والمعتدي والغادر، وبما ال 
يصل لمستوى حرب شاملة، وبما يضمن سرعة التحرك قبل الوساطات 
االقليمية والدولية. في النتيجة، إن االنتصارات في أي معركة ال ُتقاس 
بمدى الخسائر البشرية عند أي طرف كان، إنما بالقدرة على شّل الحياة 
وردع الخصــــم عن المواصلة في المواجهة، وإخافته وردعه، وإلزامه في 
تقديــــم تنازالت مجانية بل مفروضة على إرادته السياســــية، وقدرته 
على العمل العســــكري والميداني وشــــّل قدرته الهجومية والدفاعية، 
وصــــواًل إلى عدم القــــدرة على الدفاع عــــن أركان حزبه. ومــــن الناحية 
االســــتراتيجية والمنهجية والبنيوية، ليس المهم ما يملك التنظيم 
أو الفصيل من قوة وأســــلحة او استراتيجيتها او قوتها التدميرية، بل 
المهم هو توافر القدرة النفســــية الســــتخدامها أو اإلرادة السياسية 
الستعمالها أو الجرأة في إطالقها، وعدم الدخول في مسألة الحسابات 

المتقاعسة والمستغرقة في حسابات البراغماتية.
إن األســـلحة في حال عدم اســـتخدامها مع امتالكها تصبح عبئًا اضافيًا 
استراتيجيًا أو تخريبيًا، إال إذا أحجم القائد عن عدم استخدامها تكتيكيًا، 
أو لضـــرورات تقديرات الموقف  ميداني، هكذا ُتحســـم نتائج أية حرب، 
وتعيين النجاحات طالما لم ُتفرض أية شـــروط استسالميه، و لم ُتفرض 
قواعد اشـــتباك جديدة، ولم ُترفع الضحيـــة الراية البيضاء. هذه المعركة 
التي أقّرت بقبول االحتالل الصهيوني بشروط الجهاد اإلسالمي، للدخول 
في تهدئة لن يقبل فيها الجهاد اإلســـالمي بمبـــدأ إطالة عمر التهدئة، 
على قاعدة الهدوء مقابل الهدوء، وأي خروقات ُتجاه أي متظاهر، ستنطلق 

صواريخ الجهاد االسالمي ُمجددًا لتدك عمق االحتالل الصهيوني.

ال يأتـــي من األعـــداء إال كل شـــر مهما كانت صورة مـــا يأتي منهم 
محســـنة مزينـــة ، وفي الحكمة : ” الخاســـرون في الدنيـــا ثمانية ، 
أحدهم راجي الخير من عدوه .” ، وهذا ما يتحدد أن نقوله في شـــأن 
المستشـــفى األميركي الذي يقام اآلن شمالي غزة. أميركا وإسرائيل 
العدوان األكبران واألخطران للشـــعب الفلسطيني ؛ كيف تأتيان له 
بأي خيـــر في أي مجال ؟! وال وزن للقول إن هذا المستشـــفى تنفيذ 
التفاق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل رعته مصر وقطر واألمم 

المتحدة .
 لمـــاذا يكون أميركيا تحديدا وأميركا ليســـت طرفا في هذا االتفاق 
؟! وكيف تقطع أميركا معونتها الســـنوية عـــن األونروا التي تقدم 
خدمات صحية في مناطق الالجئين الفلســـطينيين الخمس وتقيم 
هذا المستشـــفى في غزة تخصيصا لتقديم شيء من هذه الخدمات 
؟! وال قيمة للزعم أن المؤسســـة المقيمة للمستشـــفى ، مؤسسة ” 
صداقات ” ، مؤسسة مدنية الهوية . كونها مدنية قد ال يكون سوى 
ستار لهدف استخباري أميركي وإسرائيلي مشترك ، وحتى لو كانت 

مدنيـــة صدقا وحقا فإنها ما كانت لتقيم هذا المستشـــفى إال بإذن 
الحكومة األميركية ، ولهدف يخص هذه الحكومة وإســـرائيل ، ولن 

يكون إال استخباريا تجسسيا. ولننظر في:
 أوال: إقامته شمالي غزة قريبا من الحدود مع إسرائيل.

ثانيا: سيشرف عليه فريق أجنبي يقيم في المجدل داخل إسرائيل.
لـــو كان هـــدف إقامته بريئا الختير له موقع  داخـــل قطاع غزة ، ولما 
كان فريق العاملين فيه أجنبيا بالكامل . وجوده عند الحدود يسهل 
حمايتـــه إســـرائيليا وأميركيا ، وكـــون فريق العامليـــن فيه أجنبيا 
، ولن يكـــون إال إســـرائيليا وأميركيا ، وربما تضاف لإلســـرائيليين 
واألميركييـــن جنســـيات أخـــرى للتمويـــه؛ ســـيكفل أداء وظيفته 

التجسسية . 
في عدوان 2014 على غزة ، أقامت إســـرائيل مستشفى ميدانيا في 
ذات المنطقـــة لمعالجة جرحـــى عدوانها من الفلســـطينيين ! ولم 

يذهب إليه منهم أحد ، فهدفه التجسسي كان مكشوفا عاريا . 
ومعـــروف ما يلقاه المرضى في معبر بيت حانـــون ) إيرز ( من ابتزاز 

اســـتخباري إســـرائيلي للســـماح لهم بالوصول إلى مستشـــفيات 
إسرائيل أو الضفة أو الخارج ، والمستشفى األميركي الجديد سيقوم 

بهذه المهمة بالتعاون مع إسرائيل . 
ال يأتـــي من األعداء إال كل شـــر ، وعن أي أعداء نتكلـــم ؟! عن أميركا 
وإســـرائيل ، وما من شر إال ويتصل بهاتين الدولتين  اتصاال عضويا 
غريبا في تاريخ الدول ، ويمكن تفســـيره جزئيا بتشـــابه نشـــأتهما 
باالستيالء على أرض شعوب أخرى ، والجدية الوحشية في إبادتها .

في الَقصص الشعبي أن ذئبا شم رائحة لحم ، فركض باتجاه الرائحة 
، وانتهـــى ركضه إلى شـــريحة لحم ، فتوقف متشـــككا مرتابا ، ولم 
يندفع اللتهامها رغم جوعه الشديد ، والذئب قليل التحمل للجوع ، 
وراح يدور حولها ناري االشتهاء  لها، متخوفا من التهامها ، ثم ألقى 
عليهـــا نظرة محروم خائب، وابتعد يكلم نفســـه : ” لحمة طرية في 
أرض خليـــة ما هي بال قصية )مكيدة ( ” ، وصـــدق تقديره :  كانت 

طعما في شرك صياد .
المستشفى األميركي طعم استخباري أميركي وإسرائيلي.

جولة الحرب األخيرة بين حركة الجهاد اإلسالمي والكيان الصهيوني

المستشفى األميركي شمالي غزة.. موقع تجسس أميركي وإسرائيلي

بقلم األسير في سجون االحتالل عز الدين الفارس

حماد صبح

تابعـــت باهتمام بالغ كل ما كتب حول المستشـــفى األمريكي، فمنذ أن دقت 
أوتاده في غزة حتى بدأت حالة الجدل تتفاقم وتتســـع وتيرة االنتقادات، فمن 
التشـــكيك إلى نشر المخاوف إلى اإلسهاب في سيناريوهات من وحى الخيال، 
إلى الصور المفبركة لمناطق أخرى ونســـبتها زورًا للمشفى بغزة، والمثير أيضا 
المقارنات بين صور العاملين في تجهيز المشـــفى وبيـــن صور لجنود مارينز 

تنتشر صورهم في مواقع عسكرية.
 فهـــل يا ترى تم بالفعـــل بناء قاعدة أمريكية في قطاع غـــزة لحماية الثروات 
والبترول، والمواقع االســـتراتيجية، ورعاية المصالح األمريكية، في هذه البقعة 
خشـــية من تضرر االقتصاد األمريكـــي؟!  أم هي قاعدة أمنية واســـتخباراتية 
لجمع المعلومات، وســـد العجز الحاصل لدى المخابـــرات المركزية األمريكية؟!  
وهل األجهزة االســـتخباراتية اإلسرائيلية ال تســـتطيع أن تقوم بهذا الغرض 
لحليفتها؟! وإن كانت فعال قاعدة أمريكية ألغراض أمنية متخفية بطابع إغاثي 

وصحى عن ماذا تبحث في غزة؟!
الشـــك أن هناك اســـتهدافا مقصودا ألي تقدم في الجهود الحاصلة لكســـر 

الحصـــار، بدءا من دخول األموال القطريـــة والمحروقات، وصوال لما تم في ملف 
الكهرباء، وغيرها من المشاريع التي بدأ تنفيذها، أو يجرى الترتيب للبدء فيها 
هذا من جانب. ومـــن جانب آخر وعلى الرغم من تصريحات قادة الفصائل حول 
طبيعة الـــدور اإلغاثي والصحي للمشـــفى، وظروف إقامتهـــا والخدمات التي 
ســـتقدمها، والضمانـــات القائمة حول هذا الملـــف، إال أن ذلك لم يخفض من 
حدة االنتقاد والتشويه، وهذا شيء طبيعي في ظل وجود ماكنة إعالمية تضخ 
عشرات المواد الموجهة بغرض تبهيت أي إنجاز، وخلق بلبلة وإرباك في الشارع 

الفلسطيني.
فمن المثير للشفقة أن تقيم أمريكا )قاعدة في غزة(، وهى الدولة األولى عالميا 
في مجال االقتصاد واألمن والسياســـة، ولديها ســـيطرة كاملـــة على مفاصل 
مركزيـــة في هذا العالم، وتنتشـــر قواعدهـــا على الخارطـــة لرعاية مصالحها 
وإحكام ســـيطرتها والمحافظة علـــى نفوذها، فغزة قطعـــة صغيرة محاصرة 
منهكة، ووضعها اإلنســـاني متدهور ومرافقهـــا االقتصادية في حالة انهيار، 
حتى الثـــروات معظمها تبخرت بفعل حالة الســـرقة المنظمة التي مارســـها 

االحتالل على مدار سنوات.
وإن كنتـــم تقصـــدون العمل األمني واالســـتخباري من خالل هذه المشـــفى، 
فأمريـــكا لديها قدرات خارقة في المراقبـــة والحصول على المعلومات، ولديها 
من القدرات والمعـــدات واألجهزة ما يجعلها قادرة على التنصت، ومراقبة أدق 
التفاصيل فـــي هذا العالم، وأنظمتهـــا في هذا المجال تفـــوق قدرات الدول 
الكبرى، إلـــى جانب دعمهـــا المتواصل إلســـرائيل بكل الخبـــرات والتقنيات 

واألجهزة المتطورة عالميا.
كما أن االحتالل يخضع قطاع غزة لعملية مراقبة محكمة من األرض والجو، وكل 
خطوط االتصاالت واالنترنت تحت نظر األجهزة االســـتخبارية اإلسرائيلية، فما 
الحاجة للقيام بجهد استخباري ميدانى تقليدى من داخل مشفى إنساني، فال 

حاجة إلسرائيل في إقامة نقطة أو قاعدة للبحث عن أهداف.
أعلـــم أن حالة الجدل لن تتوقف وربما يتعاظم االســـتهداف لهذا المرفق 
اإلنســـاني، فمن صعد فوق شـــجرة النقد الدائم ال يســـتطيع النزول، ألنه 
صم أذنه عن ســـماع التفاصيل التي قدمتها قيادة الفصائل، ومن ينطلق 

من جانب المناكفة السياســـية ال يريد أن يحدث أي تحســـن في غزة، وهو 
يمارس عليها ســـطوته وعقوباته ويجلدها بكل قسوة. أما بعض أصحاب 
الرأي وأخص منهم أصحاب الخيال السينمائي فيبحثون عن شهرة وبريق 
لالســـم، وهم يكشفون للرأي العام ما يســـمونه حقائق حصلوا عليها في 
غزواتهم التي ضمنت لهم )الســـبق الكاذب(، وفريق آخر يتناقلون المواد 
لحداثة أســـنانهم وغياب وعيهم عما يحملون من وبائيات يمكن أن تزيد 

حجم الضرر وتفسد عمل المصلحين.
 لســـتم أحرص ممن أمسك بالجندى ) جلعاد شـــاليط(، وأحاطه بسور فوالذي 
لم يســـمح بنفاذ لقطة، أو كلمة، أو خيط، على مدار ســـنوات، وينتهى المطاف 
بصفقة مشرفة، لتنتقل المقاومة لمهمة أكثر تعقيدًا وهي االحتفاظ بعدد من 
الجنود وإبقاؤهـــم في عالم ال يمكن الوصول إليه، وكأنهم في كوكب آخر، وقد 
نبشت إسرائيل األرض، واعترضت كل مكالمة، وفتحت كل رسالة، وحللت آالف 
الصـــور والفيديوهات، لتحصد نتيجة صفريـــة، فلتصوبوا أقالمكم، وتخفضوا 

صوتكم قليال ويكفي هذه الضوضاء غير المجدية.

أحمد أبو زهريغزة العظمى تستضيف قاعدة أمريكية!!
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أعلن أنا المواطن/ سائد صالح محمد العباسي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800078156

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد رجاء جبر المشهراوي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800663494  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي محمد اسالم علي ابو حزيمة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
403059298  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهند سرحي سالمه ابو منديل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800109985 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شمس محمد غانم أبو سمهدانه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
407012293 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي ماجد علي الربعي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803656370   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ داليا عبد العاطي رشيد الفرام....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   905502969

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد هاني احمد رضوان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804476505  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ديب عطا راغب بربخ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
923920748  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله / االستقالل:
 قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن 
اإلمكانيات االستثمارية في فلسطين 
عالية، رغم أننـــا نقبع تحت االحتالل، 
وذلك من خالل القوانين التي سنتها 
الحكومة، والتي تشـــجع االســـتثمار 
ســـواء كان ذلـــك قانـــون تشـــجيع 

االستثمار أو قانون الشركات.
جــــاء ذلك خــــالل كلمتــــه في حفل 
المنتــــدى الثالث لمجلــــس األعمال 
الفلســــطيني اإليطالي المشــــترك، 
الــــذي عقد أمس، بمدينــــة رام الله، 
بحضور وزير االقتصاد الوطني خالد 
العسيلي، والقنصل اإليطالي العام 
في القدس فابيو ســــوكولوفيتش، 
ووفد مــــن وزارة الخارجية اإليطالية، 
فلســــطينيين  أعمــــال  ورجــــال 

وايطاليين.
وأوضح اشـــتية، أن الميزان التجاري 
بين فلســـطين وإيطاليـــا ارتفع منذ 
بداية العام، واســـتيرادنا المباشر من 
العالم قـــد ازداد بنســـبة 16% على 
حســـاب االســـتيراد عبر إســـرائيل". 
مشـــيرا إلى أن "هـــذا المنتدى الهام 
الـــذي يضم 51 شـــخصية من نخبة 

رجال األعمال اإليطاليين، ليلتقوا مع 
الفلســـطينيين،  نخبة رجال األعمال 
يـــدل علـــى أن فلســـطين مفتوحة 
لمبـــادرات األعمـــال، باإلضافة إلى أن 

مناخ االستثمار مشجع.
وأضاف رئيس الوزراء: اســـتراتيجية 
تعزيـــز  علـــى  مبنيـــة  الحكومـــة 
المنتـــوج الوطنـــي، ونحـــن نبحـــث 
عـــن تعزيز الشـــراكات مـــع القطاع 
الخـــاص الفلســـطيني، لكي نرســـخ 
االســـتراتيجية التـــي تبنـــي عليها 

الحكومة؛ وهي االنفكاك عن االحتالل، 
والتوجه نحو العالم، وفتح أسواق لنا 

في مختلف دول العالم.
وتابـــع اشـــتية: هنـــاك 14 بنكا في 
مـــن  دوالر  مليـــار  و14  فلســـطين، 
الودائـــع موجـــودة فيهـــا، وهنـــاك 
قطاعـــات اقتصادية واعـــدة جدا، ال 
ســـيما في الزراعة والصناعة واألدوية 
وتكنولوجيا المعلومـــات، إضافة الى 
المشـــاريع الســـياحية التـــي تعتبر 
مربحـــة جـــدا؛ حيث زار فلســـطين 3 

مليون ســـائح العام الماضي، وحاليا 
جميع الفنادق مليئة بالسائحين في 

بيت لحم ومحيطها.
واختتم رئيـــس الـــوزراء: ذهبنا الى 
دول عربية، وســـيكون لنـــا زيارة الى 
المملكة العربية السعودية قريبا جدا، 
وسيكون هناك وفد وزاري قطري هنا 
أيضا، ونحن نعلن أنـــه ورغم الظرف 
الصعـــب الذي نعيشـــه، إال أن رجال 
االعمال يمكـــن أن يأتوا هنا ويعملوا 

استثمارات مربحة.

اشتية: اإلمكانيات االستثمارية في فلسطين عالية رغم االحتالل

رام الله/ االستقالل:
أظهرت بيانات رســـمية فلســـطينة، أن إيرادات المقاصة للحكومة الفلسطينية، بلغت 

5.629 مليارات شيكل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وتقل إيرادات المقاصة المحصلة خالل الشـــهور العشـــرة الماضية من 2019، بنســـبة 
15.3% أو مليار شـــيكل مقارنة مع الفتـــرة المقابلة من 2018، هبوطا من 6.64 مليارات 

شيكل حتى نهاية أكتوبر 2018.
وواجهت الحكومة الفلسطينية أزمة مقاصة حادة، نتيجة تنفيذ إسرائيل قرارا باقتطاع 
43 مليون شـــيكل شـــهريا من أموال المقاصة اعتبارا من فبراير/ شـــباط الماضي، بدل 

مخصصات األسرى وذوي الشهداء.
ونتيجة للقرار اإلسرائيلي، أعلنت القيادة والحكومة الفلسطينيتين رفض تسلم أموال 
المقاصة الشهرية، حتى أغسطس/ آب الماضي، ما أدخلها في أزمة مالية حادة، دفعها 

لصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.
وتقتطع إسرائيل مبالغ مالية شهرية من أموال المقاصة، بدل ديون كهرباء ومستشفيات 

وصرف صحي، تقول وزارة المالية اإلسرائيلية إنها مستحقة على الجانب الفلسطيني.
وبلغ صافي اإلقراض، الذي يمثل قيمة األموال المقتطعة من إيرادات المقاصة، نحو 400 
مليون شـــيكل خالل الشهور العشـــرة األولى من العام الجاري، مقارنة مع 800.4 مليون 

شيكل على أساس سنوي.
وتشكل قيمة أموال المقاصة المحصلة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي %63.7 
مـــن إجمالي قيمة إجمالي اإليرادات المالية المحصلة خالل نفس الفترة، البالغة 8.835 

مليارات شيكل.
وفي 2018، بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة المحلية، بحسب بيانات وزارة المالية 8.09 

مليارات شيكل، من إجمالي قيمة إجمالي اإليرادات البالغة 12.4 مليار شيكل.

إيرادات المقاصة الفلسطينية 5.6 
مليار شيكل حتى نهاية أكتوبر 2019

أنقرة/ االستقالل:
تشـــارك ســـت شـــركات فلســـطينية في النسخة 
السابعة لمعرض إكســـبو للمنتجات الحالل »القمة 
العالمية الخامسة للحالل«، للدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلســـالمي الذي افتتح امـــام الزوار يوم 28 
نوفمبر الجـــاري ، برعاية من الرئيـــس التركي رجب 

طيب أردوغان.
و تنظـــم المعرض  شـــركة “ديســـكفر” للمعارض 
والمؤتمرات، بالتعاون مع المركز اإلســـالمي لتطوير 
التجـــارة، ومعهـــد المقاييـــس والمعاييـــر للدول 

اإلسالمية وبدعم من وزارة التجارة التركية.
وتعمل الشـــركات الفلسطينية المشاركة في مجال 
التمور ومنتجات البحر الميت والصابون الفلسطيني 
والزيوت العطرية والزعتـــر والزيت والمخلالت وهي 
شركة قطاف لالســـتثمار والتسويق الزراعي، شركة 
الحثناوي التجارية، شركة مصنع مايا لمستحضرات 
التجميل، شركة الميكو التجارية  شركة صبا لصناعة 

الصابون.
ويشـــارك في المعـــرض قرابة 400 شـــركة محلية 
وأجنبيـــة من 50  بلدا مختلفـــا، مختصة في مجاالت 
والمســـتحضرات  والســـياحة  والتمويـــل  الغـــذاء 

التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء واألزياء

واكد وزيـــر االقتصاد الوطني خالد العســـيلي خالل 
زيارته لجناح فلســـطين، أهمية  المشاركة في هذا 
المعـــرض تعكس القـــدرة التنافســـية للمنتجات 
الفلســـطينية، وهـــي خطـــوة مهمة فـــي الترويج 
للمنتجات الوطنية في الوصول إلى مزيد من األسواق 

الدولية.
ولفت العسيلي إلى مجموعة المعارض الدولية  التي 
تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركائها  بما يمكن من 
زيادة الصادارات الوطنية واقامة شركات استثمارية.

وذكر العسيلي المساعي الحثيثة التي تبذل لزيادة 
حصة المنتج الوطني  في الســـوق المحلي والدولي 
والعمل على تنويع االســـواق باالضافة الى تشجيع 
االستيراد المباشر النعكاساته المهمة على االقتصاد 

بمختلف مكوناته
بدوره اشـــاد معين شتية رئيس مجلس ادارة شركة 
قطاف لالســـتثمار والتســـويق الزراعي المشـــاركة 
في المعرض باالهتمام الـــذي يوليه وزير االقتصاد 
الوطنـــي خالد العســـيلي في دعـــم وترويج المنتج 
الوطني على مستوى العالم، وحضوره شخصيا جناح 

الشركة في المعرض برفقة السفير الفلسطيني.
ولفـــت اشـــتية ان المنتج الفلســـطيني ومن خالل 
مالحظـــات ومشـــاهدات الزائرين لجناح فلســـطين 

يثبت ان المنتج الوطني يحظى باحترام العالم، وهذا 
يتجلى بزيـــادة الطلب عليه مـــن دول العالم، حيث 
تتسع رقعة االسواق المستوردة للمنتج الفلسطيني.

واشـــاد شتية بالمشاركة الفلســـطينية في معرض 
حالل، ومنتجات قطاف من التمور الفلسطينية التي 
تم عرضها في المعرض، والتي حظيت باعجاب الزوار 
للمعرض، الذي يوفر فرصة مهمة لتسويق المنتجات 
الفلســـطينية، الفتا الـــى ان قطاف تقـــوم بتعبئة 
وتصدير منتجاتها وفقا للمواصفات الفلســـطينية 
والعالمية وتحت اشراف مباشـــر من وزارتي الزراعة 

واالقتصاد الوطني الفلسطيني.
مـــن جانبه اكد يوســـف اللحام مدير مركـــز التجارة 
الفلســـطيني بالتريد ان المشاركة في هذا المعرض 
تأتي اســـتكماال وتواصالاً لسياســـة بـــال تريد في 
الترويج والمساندة في فتح األسواق امام المنتجات 
الفلســـطينية فـــي األســـواق العربية واإلســـالمية 
والدولية، وزيادة حجم الصادرات من خالل المشاركة 

في مثل هذه المعارض.
واشار اللحام الى اقبال الزائرين على جناح فلسطين 
والعديد من رجـــال االعمال من مختلف دول منظمة 
التعاون االســـالم كذلـــك زيارة العديد من وســـائل 

االعالم التي قامت بتغطية المشاركة الفلسطينية.

6 شركات فلسطينية تشارك في معرض »إكسبو« للحالل بتركيا

رام الله/ االستقالل:
تعتبر ضريبة الدخل في فلسطين من المصادر المالية المحلية للحكومة، وبلغت قيمتها 

في 2018، نحو 848 مليون شيكل.
وضريبة الدخل، تفرض على الفلســـطيني الذي أقام في فلسطين مدة ال تقل عن )120( 

يومًا خالل السنة التي تحقق فيها الدخل، سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة.
كما تكون واجبة على الفلســـطيني إذا كان خالل أي فترة من السنة موظفًا أو مستخدمًا 
لـــدى الحكومة أو أي هيئة محلية، داخل فلســـطين أو خارجها. وهـــي أيضا واجبة على 
الشـــخص الطبيعي غير الفلســـطيني الذي أقام في فلسطين خالل السنة التي تحقق 
فيها الدخل مدة ال تقل عن )183( يومًا، ســـواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة. كذلك، 
هي واجبة على الشخص إذا كان مسجال في فلسطين وكان له فيها مركز أو فرع يمارس 
اإلدارة والرقابة على العمل فيها. وتوضح الفقرات التالية، قائمة الحاالت التي يكون فيها 
المكلفون غير خاضعين نســـبيا لضريبة الدخل كاملة؛ أبرزها األفراد الذين تقل أجورهم 
الســـنوية عن 36 ألف شـــيقل لدافعي الضرائب المقيمين. باالضافة إلى أولئك الذين 
يدفعون كبدل مواصالت ثابت عالوة لموظفي القطاع العام، والمبلغ الفعلي المدفوع بدل 

للنقل الفعلي أو )10%( من مجموع الراتب السنوي لموظفي القطاع الخاص.
وتتضمن القائمة إعفاء جامعي بمبلغ )6000( شـــيقل ســـنويًا باستثناء من حصل على 
منحه أو بعثه، وإعفاء شـــراء أو بناء بيت سكن بقيمة 30,000 شيقل لمرة واحده فقط، أو 
إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلية المدفوعة على قرض بنكي أو مؤسســـة إقراض أو إسكان 
انفق على شـــراء أو بناء مسكن وبحد أقصى 4,000 شيقل سنويًا على أن ال تزيد عن 10 

سنوات كحد أعلى بشرط تقديم المستندات المعززة لذلك.

من هم الخاضعون إلعفاءات نسبية 
من ضريبة الدخل في فلسطين؟



االثنين 5 ربيع اآلخر 1441 هــ 2 ديسمبر 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/مريم نبيل فؤاد صيام....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   405901720

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نزار اسماعيل يوسف تمراز....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
955275276  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عايشة حسن محمد االغا....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803575497  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود سعيد احمد النحال....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803415215

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رمضان حسن شحادة ابو دقة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
945575165  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود خليل محمد مسعود....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801882770  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الله جهاد جودة عكاشه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803808161  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد عبد القادر محمد ريان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
980071856  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نور محمد ابراهيم الشلفوح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803341924

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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أعلن أنا المواطن/فالح رجب محمود ورش اغا ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801366071  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن نافذ عبد الوهاب موسى اشبير...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
926355629  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن آمنة نظير عبدالله محيسن...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
900921800  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بغداد/ االستقالل:
قبل البرلمان العراقي، أمس، استقالة رئيس الوزراء، 
عادل عبد المهدي، خالل جلســـة اســـتثنائية ُعرض 
خاللهـــا خطـــاب اســـتقالته، التي جاءت اســـتجابة 
لضغط الشـــارع، مرســـاًل في الوقت نفسه خطابًا إلى 
رئيس الجمهورية برهم صالح، لتسمية رئيس وزراء 

جديد.
وخالل الجلســـة التي حضرهـــا 241 نائبًا، قرأ رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســـي طلب االســـتقالة المقدم 
من عبد المهدي على الحضـــور، قبل أن يقّر البرلمان 

باإلجماع قبول االستقالة.
ويعتبر ذلك حدثًا غير مســـبوق في العراق منذ عام 
2003، بـــأن يســـتقيل رئيس حكومة مـــن منصبه 
ويصوت البرلمان بالقبول على ذلك، وسط شكوك في 
أن تؤدي الخطوة إلى تخفيف نقمة الشـــارع العراقي 

المتظاهر منذ ما يزيد على شهرين.
وقال النائب جاســـم جبارة، إن »االستقالة تعد نافذة، 
وال يوجـــد أي معترض عليها من قبـــل النواب الذين 
حضروا الجلسة«، مؤكدًا لـ«العربي الجديد«، أن »كتابًا 
ســـيوجهه رئيس البرلمان إلى رئيـــس الجمهورية 

لتكليف رئيس وزراء جديد«.
وبحســـب المادة الـ 76 من الدســـتور، يكلف رئيس 
الجمهورية مرشـــح الكتلة الكبرى في البرلمان رئاسَة 
الحكومة، ويسمي وزراءه خالل مدة ال تتجاوز 30 يومًا، 
ما يعني عودة الكرة إلى ساحة كتلتي مقتدى الصدر 

وهادي العامري )سائرون والفتح(، وهما أكبر كتلتين 
برلمانيـــًا، األمر الذي أكد مراقبون أنه لن يكون مرضيًا 

للمتظاهرين.
ولم يتبين بعد موقف رئيـــس الجمهورية إزاء ذلك، 
بينما قال مســـؤولون إنه »مـــا زال يجري اتصاالته مع 
رئيس البرلمان وقادة الكتل السياسية، للتوصل إلى 
اختيار رئيس حكومة جديد، يحظى بقبول الشارع، وال 

يسبب أزمات للبالد«.
وأكد أن »هناك أســـماًء عدة متداولة لم يجِر التوافق 

على أيٍّ منها حتى اآلن«.

فـــي األثناء قـــدم 45 نائبـــًا طلبًا موقعـــًا إلى رئيس 
البرلمـــان، طالبوا فيـــه بـ«التصويت على قـــرار ملزم 
لرئيس الجمهورية بـــأن يكون رئيس الوزراء الجديد 
المكلـــف، شـــخصية وطنيـــة مســـتقلة، وأاّل يحمل 
أي جنســـية غيـــر العراقية، ولم يتســـلم أي منصب 
حكومي أو برلماني منذ عام 2003، وأن يحظى بقبول 

المتظاهرين«.
ويؤكد المتظاهرون أنهم سيستمرون بتظاهراتهم، 
حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، ومواصلة الضغط 

الشعبي للتخلص من تراكمات المرحلة السابقة.

تونس / االستقالل:
أســـفر حادث انقالب حافلة ســـياحية في منطقة عين السنوسي الرابطة بين 
باجة وعين دراهم، شمال غربي تونس، عن مقتل 22 شخصًا من ركابها، فضاًل 

عن أكثر من 21 من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.
وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية في محافظة باجة، العقيد مالك ميهوب، 
»وفاة 22 شخصًا، حســـب المعطيات األولية، بعد انقالب الحافلة المخصصة 
للنقل الســـياحي والترفيهي، في منحدر خطير قرب واد بين مدينتي عمدون 

وعين دراهم شمال غرب البالد«.
وأضـــاف ميهوب، أن »اإلصابات متفاوتة الخطورة، وغالبية القتلى والمصابين 
من الشـــباب والتالميذ الذين كانوا على متن الحافلة، في إطار رحلة ترفيهية 
نحـــو مدينة عين دراهم، قبل أن تتعرض الحافلـــة لالنزالق في المنحدر قرب 
جرف واد بمنطقة عين السنوسي، على طريق يربط بين مدينة عمدون التابعة 

لمحافظة باجة ومدينة عين دراهم التابعة لمحافظة جندوبة«.
ولفت إلى أن وحدات الحماية المدنية في محافظة باجة وفرق الحرس الوطني 
انتقلـــت إلى المكان فـــور اإلبالغ عن الحـــادث، وأنه تم نقـــل المصابين إلى 

المستشفيين الجهويين في باجة وعمدون لتلقي اإلسعافات.
وأعلنت وزارة الداخلية التونســـية، في بيـــان، أن »حادثا مروريا وقع صباح يوم 
أمس، على مستوى منطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون بوالية باجة، 
تمثل في ســـقوط حافلة تابعة إلحدى وكاالت السفر الخاصة، كانت تقل 43 
شـــخصا، في إطار رحلة ترفيهية من تونـــس العاصمة في اتجاه عين دراهم، 
في مجرى واد بعد تجاوزها للحاجز الحديدي، وتمت مباشرة عمليات اإلنقاذ من 

طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية«.

22 قتيال بانقالب حافلة 
سياحية شمال غرب تونس

البرلمان العراقي يقبل استقالة عبد المهدي ويطالب بترشيح رئيس وزراء جديد

موسكو / االستقالل:
قال مصدران عسكريان لـ وكالة تاس لالنباء، إن طائرة روسية 
من طراز »ميـــغ31- كي« أجرت اختبارا للصـــاروخ »كينجال« 
)الخنجر( فائق السرعة في الجزء الروسي من القطب الشمالي.

وجاء تقرير الوكالة، بعد يوم من تحذير جهاز مخابرات دانماركي 
من تصاعد التنافس الجيوسياســـي في القطب الشمالي وقوله 
إن الجيش الصيني يســـتخدم البحث العلمي على نحو متزايد 

في القطب الشمالي سبيال لدخول المنطقة.
ونقلـــت تاس قـــول أحد المصدريـــن »أجريت االختبـــارات في 

منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الفائت«.
وقالـــت إن المقاتلـــة »ميـــغ31- كـــي« أقلعـــت مـــن قاعـــدة 
أولينيغورســـك الجوية في منطقة مورمانســـك شمالي روسيا 

وأطلقـــت الصاروخ على هـــدف على األرض فـــي موقع بيمبوي 
للتدريب في منطقة كومي الروســـية في القطب الشمالي، دون 

أن تتطرق إلى تفاصيل أخرى.
وقـــال جهاز مخابـــرات الدفـــاع الدانماركي فـــي تقرير تقييم 
المخاطر السنوي، إن »صراع قوى يتشكل« بين روسيا والواليات 
المتحدة والصين، ممـــا يزيد من حدة التوتر في منطقة القطب 

الشمالي.
وكشـــف الرئيس الروســـي فالديمير بوتين عن وجود الصاروخ 
»كينجال« في مـــارس/آذار 2018 بجانب أنظمة صاروخية أخرى 
قال بفخر إنها ال تقهر، مشـــيرا إلـــى أن بإمكانها اإلفالت من أي 

أنظمة دفاع معادية.

اسطنبول/ االستقالل:
 قال المقرر السابق لألمم المتحدة في فلسطين ريتشارد فولك، 
إنه بناء على العمل البحثي والدليل فإن “إســـرائيل” مســـؤولة 
عن ارتكاب جرائم فصل عنصري نتيجة لتأســـيس نظام للقمع 
العنصري والسيطرة على الفلســـطينيين جمعا كشعب وأفراد 
أينمـــا كانوا. وأعلن فولك أثناء تالوتـــه للبيان الختامي للمؤتمر 
العالمـــي األول حول األبارتايد اإلســـرائيلي، المنعقد على مدار 
يومين في اســـطنبول التركية، عن تشـــكيل المؤتمر لتحالف 
دولي ضد نظام الفصل العنصري اإلســـرائيلي هدفه اإلسهام 
في تفكيك هذا النظام المفروض على الشـــعب الفلســـطيني 
ضمن إطار تحقيق العدالة والكرامة، وأن التحالف سيســـتعمل 

كافة الوسائل القانونية لتحقيق تلك الغاية.

وأكـــد أن هذا التحالف ســـيعمل للوصول إلـــى أقصى حد من 
التأثيـــر من خالل البحث وأنشـــطة المقاطعة، وهـــذا التحالف 
سوف يلتزم بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.

وقـــال فولك إن المشـــاركين فـــي المؤتمر مـــن باحثين وخبراء 
وقانونيين ونشطاء اجتمعوا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب 

الفلسطيني للحصول على حقوقه.
وأضاف فولـــك: “تفكيك نظام الفصل العنصري االســـرائيلي 
باإلضافة إلى كل أشـــكال التمييز العنصري هو شـــرط أساسي 
ضـــروري من أجـــل الوصول إلى ســـالم حقيقي وعـــادل ودائم، 
ونؤكد على أن ممارســـات إسرائيل لنظام الفصل العنصري ضد 
الفلســـطينيين ال تقلل بأي شكل من األشـــكال من انتهاكات 

إسرائيل لقوانين وقرارات األمم المتحدة”.

اإلعالن عن تحالف دولي لمواجهة 
األبارتهايد اإلسرائيلي وتفكيكه

روسيا تختبر صاروخًا فائق
 السرعة في القطب الشمالي
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غزة/االستقالل: 
تنطلق اليوم االثنين منافسات التصفيات 
ألنديــــة  الــــكأس  لبطولــــة  التمهيديــــة 
الدرجتين الثانيــــة والثالثة، حيث تقام ٤ 
مباريات، و تختتم المنافسات غدًا الثالثاء 
لتحديــــد المتأهليــــن إلى الــــدور الثاني 
المؤهل لدور ال32  مــــع أندية الدرجتين 

الممتازة واألولى.
وعلى ملعب فلسطين بغزة ، يواجه المجمع 
اإلسالمي فريق الشمس و المتأهل يقابل 
الوفــــاق، وعلــــى ملعب النصيرات وســــط 
القطاع يلتقي الســــالم أحد أندية الدرجة 
الثالثة فرع غزة و الشمال فريق أهلي البريج 
أحد أندية الدرجة الثالثة فرع الوســــطى و 

الجنــــوب ، و ينتظر اتحاد جباليا الفائز من 
هذا اللقاء.

ويلتقــــي جماعي رفح فريق شــــباب معن 
على استاد خانيونس جنوب القطاع ، فيما 

يواجه الفائز أهلي النصيرات.
و تختتــــم لقاءات اليوم علــــى ملعب الدرة 
وســــط القطــــاع ، بمواجهة بطل الشــــتاء 
بــــدوري الدرجــــة الثانية فرع " الوســــطى 
والجنوب شــــباب الزوايدة فريــــق الترابط 

والفائز يتأهل لمواجهة بيت الهيا.
و في يــــوم غد الثالثاء تســــتكمل الجولة 
بـ٤ لقــــاءات، حيث يصطــــدم فريق األمل 
بفريق المصدر فــــي لقاء يحتضنه ملعب 
النصيرات البلدي ، و الفائز منهما سيقابل 

خدمات دير البلح.
و علــــى ملعب بيت حانون شــــمال القطاع 
،يواجه فريق فلســــطين فريــــق حطين و 

ينتظر فريق الشافعي مواجهة الفائز.
ويواجه اتحاد دير البلح  فريق الرباط ، على 
ملعب الدرة وسط القطاع، و الفائز يلتقي 

بفريق االستقالل.
و على ملعب فلسطين بطل الشتاء بالدرجة 
الثانيــــة فرع " غــــزة و الشــــمال " الرضوان 
يصطدم بفريق المشتل أحد فرق الدرجة 

الثالثة ، و الفائز سيقابل اليرموك.
و تنطلق منافسات الدور الثاني التمهيدي 
المؤهل لدور ال32 ، أيام 9 و 10 ديســــمبر 

.2019

٤ لقــاءات فــي افتتــاح التصفيــات 
التمهيديــة لبطولــة الكــأس

مدريد/ االستقالل:
كشـــف تقرير صحفـــي إســـباني ، عن 
بعض كواليس ارتباط البرتغالي جوزيه 
مورينيو، مدرب توتنهـــام، بقيادة ريال 

مدريد خالل الموسم الحالي.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن 
ريال مدريد عرض على مورينيو تقاضي 
12 مليـــون إســـترليني، لعـــدم قيـــادة 
أي فريـــق هذا الموســـم، وانتظار رحيل 
الفرنســـي زين الدين زيـــدان من مقعد 

المدير الفني للميرنجي.

وأراد مســـؤولو ريـــال مدريـــد أن يكون 
مورينيو بدياًل جاهـــًزا يتم التعاقد معه 

على الفور في حالة إقالة زيدان.
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أنه تـــم عقد 
اجتماع يوم 21 أكتوبر/ تشـــرين أول في 
لندن، وجمع بين مورينيو والوكيل بيني 

زاهافي.
غـــادر  وان«  »سبيشـــيال  أن  وأوضحـــت 
االجتماع مقتنًعا بأنه المرشـــح الرئيسي 
لتولي تدريب توتنهام، ولذا كان مستعًدا 
لرفـــض أي عـــرض يقدمه ريـــال مدريد. 

وأكدت »ذا صـــن« أن ريال مدريد لم يكن 
النـــادي الوحيد الذي رغب في التعاقد مع 
مورينيو هذا الموسم، ولكن كانت هناك 
محاوالت من بوروســـيا دورتموند وميالن 
وليون باإلضافة إلـــى جوانجزو إيفرجراند 
مليـــون   ٤0 عـــرض  والـــذي  الصينـــي، 

إسترليني سنوًيا خالية من الضرائب.
ويذكر أن مورينيـــو تولى القيادة الفنية 
لتوتنهام بشكل رسمي يوم 20 نوفمبر/ 
الماضي، خلًفا لماوريسيو  تشـــرين ثان 

بوكيتينو.

ريال مدريد أغرى مورينيو النتظار رحيل زيدان

بوخارست / االستقالل: 
أوقعت قرعــــة كأس األمــــم األوروبيــــة 2020 المنتخب 
البرتغالي حامــــل اللقب في مجموعة ناريــــة، إلى جانب 
منتخبي فرنســــا حامل لقب كأس العالم، بينما يصطدم 
المنتخبان اإلنجليــــزي والكرواتي مجــــدًدا، بعدما تفوق 
األخير في نصف نهائــــي كأس العالم 2018 وتحقيقه 

مفاجأة تاريخية بالتأهل للنهائي.
و وزعــــت القرعــــة 20 منتخًبــــا مــــن المشــــاركين على 6 
مجموعات، بينما تتبقى أربعة منتخبات ينتظر الكشف 
عنهــــا عبر ملحــــق تصفيات من مســــتويات دوري األمم 

األوروبية، يقام في شهر مارس من العام المقبل.
وتقام منافسات »يورو« في 12 دولة مختلفة للمرة األولى 
في التاريخ، بينما تســــتضيف العاصمــــة اإليطالية روما 

المواجهة االفتتاحية بين المنتخبين اإليطالي والتركي، 
و يحتضن ســــتاد ويمبلي بالعاصمــــة اإلنجليزية لندن 

منافسات الدور نصف النهائي والمواجهة النهائية.
وفيما يلي مجموعات يورو 2020:

المجموعــــة األولــــى: )تركيا - إيطاليا - ويلز - سويســــرا ( 
والمجموعة الثانية

)الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا ( و المجموعة الثالثة
.D هولندا - أوكرانيا - النمسا - المتأهل من ملحق

أمــــا المجموعة الرابعة )إنجلتــــرا - كرواتيا - المتأهل من 
ملحق C - التشــــيك (، والمجموعة الخامســــة )إســــبانيا 
- الســــويد - بولندا - المتأهل مــــن ملحق B ( والمجموعة 
السادســــة: المتأهل من ملحق A - البرتغال - فرنســــا - 

ألمانيا(.

فرنسا وألمانيا والبرتغال 
بمجموعة نارية في يورو 2020

لندن/ االستقالل: 
تقدم نـــادي مانشســـتر يونايتـــد خطوة 
جديدة نحو التعاقد مع أحد العبي برشلونة 

خالل الموسم الحالي.
ووفًقـــا لصحيفة »ميـــرور« البريطانية، فإن 
مسؤولي مانشستر يونايتد أجروا اتصااًل مع 
فرناندو فيليسيفيتش وكيل أرتورو فيدال 
نجم برشلونة، بشأن انتقال الالعب إلى »أولد 

ترافورد« خالل الميركاتو الشتوي.
وأشـــارت إلـــى أن إدارة مانشســـتر تتمتع 
بعالقة جيـــدة مع فيليســـيفيتش، والذي 
سهل انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر 

ميالن في الميركاتو الماضي .
وأوضحـــت أن قيمة الصفقة قـــد تبلغ 13 
مليون إسترليني، ولكن مانشستر يونايتد 
ســـيواجه منافسة على ضم فيدال من قبل 

إنتر ميالن.
يذكـــر أن فيدال صرح مؤخـــًرا أنه قد يرحل 
عن برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل، 
وســـيقوم بتقييـــم وضعـــه فـــي النادي 
الكتالوني خالل شهر ديسمبر/ كانون أول 

الجاري.

مانشستر 
يونايتد يتقدم 

خطوة نحو 
نجم برشلونة
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وذكرت القناة، أن بينت طلب من منســــق شؤون 
المناطق فــــي حكومة االحتالل كميــــل أبو ركن 
إبالغ بلديــــة الخليل بالبدء ببناء حي يهودي في 

سوق الجملة بالخليل.
وأشارت القناة إلى أنه سيتم هدم مباني السوق 
وبناء محــــالت جديدة بداًل منها، فيما ســــيحرم 
االحتالل المواطنين الفلســــطينيين من حقهم 

باستثناء »الطابق األرضي فقط«.
ووفًقا للقناة؛ ســــيخلق بناء الحي االســــتيطاني 
الجديــــد تواصــــاًل جغرافًيا بين منطقــــة الحرم 
اإلبراهيمي وما يســــمى الحي اليهودي الحالي، 

وسيضاعف عدد المستوطنين في المدينة.
فــــي حيــــن قوبــــل القــــرار بترحيب مــــن جانب 
المســــتوطنين الذين رأوا في المشــــروع بداية 

»مبشرة« لعمل بينيت وزيًرا لجيش االحتالل.
وحذر رئيس بلدية الخليل تيســــير أبو سنينة، 
مــــن خطورة قــــرار وزيــــر جيش االحتــــالل الذي 
سيشعل المنطقة برمتها، وسيدفع الوضع إلى 
انفجار ال يحمد عقباه، مؤكــــدًا أن بلدية الخليل 
وبنــــاًء على توجيهات  الســــلطة، ســــتضع كل 
إمكانياتها إلفشــــال هذا القرار وحماية األرض 
الفلســــطينية والحفاظ على أمــــالك المواطنين 

وتواجدهم فيها.
وأوضــــح أّن أي تجاوز بالخليل ســــيجر المنطقة 
بأكملها إلى حالة تــــأزم، وأن على العالم الخروج 
عن صمتــــه وإجبــــار حكومة االحتــــالل االلتزام 
بقــــرارات الشــــرعية الدوليــــة وأن تكــــون تحت 
القانــــون الدولي الذي ُيجرم أي تغيير على أرض 

محتلة.
بدورهــــا، ناشــــدت بلديــــة الخليــــل دول العالم 
والمنظمات اإلنسانية والحقوقية، لحماية البلدة 
القديمة ومبانيها وحواريها من الهدم، وتغيير 
معالمها من خالل بناء أحياء استيطانية مكانها، 

من قبل حكومة االحتالل.
وكانت قوات االحتالل اإلســــرائيلي، وعشــــرات 
المســــتوطنين، قد هددوا أمس األحد، أصحاب 
المحال التجارية قرب الحرم اإلبراهيمي وســــط 

الخليل بإغالقها وإخالء المنطقة بقوة السالح.
ا، أمس،  وفي ســــياق آخر، اقتحم 138 إســــرائيلًيّ
باحات المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس 
المحتلة، مــــن جهة »بــــاب المغاربــــة« الخاضع 

لسيطرة االحتالل منذ عام 1967.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، أن 
86 مســــتوطًنا و20 موظًفا من حكومة االحتالل 

ا اقتحموا باحات األقصى خالل  و32 طالًبا يهودًيّ
فترة االقتحامات الصباحية.

وأشــــارت إلــــى أن االقتحامــــات تمت بحراســــة 
مشــــددة من شــــرطة االحتالل والقوات الخاصة 

المسلحة التابعة لها.
ونبهت إلى أن المســــتوطنين اقتحموا األقصى 
على شكل مجموعات ونظموا جوالت استفزازية 
في باحات المســــجد قبل الخروج من جهة »باب 

السلسلة«.
فــــي المقابــــل، واصلت شــــرطة االحتالل فرض 
قيودها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد 
األقصى، واحتجاز هويات بعضهم عند البوابات 

الخارجية، وتفتيش حقائبهم بطريقة مهينة.
يومًيا- عــــدا  األقصــــى  المســــجد  ويتعــــرض 
الجمعــــة والســــبت فهمــــا عطلة رســــمية لدى 
وانتهــــاكات  اقتحامــــات  االحتالل- لسلســــلة 
من قبل المســــتوطنين والقــــوات الصهيونية، 
للمســــتوطنين  االحتــــالل  شــــرطة  إذ تســــمح 
الصباحية من  فترتْين؛  المســــجد على  باقتحام 
بتوقيت القدس المحتلة حتى  الســــاعة 07:30 
الساعة 11:00، والمســــائية تستمر لمدة ساعة 

من بعد صالة الظهر.

تونس/ االستقالل: 
طالـــب النائب عن حركة الشـــعب خالد الكريشـــي، 
رئيـــس حكومة تصريف األعمال يوســـف الشـــاهد 
بإقالة وزير السياحة روني الطرابلسي، وذلك لدعوته 
العلنية "إلى منح جوازات ســـفر تونســـية والجنسية 
التونســـية لليهود التونســـيين الذين هاجروا طوًعا 

واستقروا في كيان االحتالل اإلسرائيلي".
ل  وكتـــب علـــى صفحته في الفيســـبوك أنـــه "يحمَّ
المسؤولية كاملة ألحزاب االئتالف الحاكم من حركتي 
النهضـــة وتحيا تونس التي قبلته وزيًرا للســـياحة"، 
ُمســـتنكًرا "عدم تجريم حركة النهضـــة التطبيع مع 
"إســـرائيل"، وقبولها المطّبعين الطرابلســـي، ووزير 
الخارجية الســـابق خميس الجهينـــاوي، الذي أقيل 
على خلفية تطبيعه مع "إسرائيل"، في تشرين األول/

أكتوبـــر الماضي، بعد أســـبوع من اســـتالم الرئيس 
التونســـي قيس ســـعّيد منصبه، والـــذي يعتبر أن 

التطبيع مع االحتالل خيانة عظمى".
وكان وزير الســـياحة التونســـي روني الطرابلسي قد 
قال إّن "%90 من السياح اليهود اآلتين من إسرائيل 
هم من أصول تونســـية"، مشيًرا إلى "حقهم بالعودة 
إلى بلدهم والحصول على جوازات ســـفر لتســـهيل 

دخولهم".
كالم الطرابلسي جاء في الوقت الذي أحيت فيه تونس 
اليوم العالمي للتضامن مع الشـــعب الفلســـطيني، 
د االتحاد العام التونســـي للشـــغل ضرورة  حيـــث أكَّ

التصدي للجرائم الصهيونية.
وســـبق أن أدان االتحاد العام التونســـي للشغل في 
حزيران/يونيـــو الماضي ما أســـماه "اســـتباحة أرض 

تونـــس من قبـــل الصهاينـــة وبتواطؤ مـــن جهات 
سياسية وأخرى تعمل في مجال السياح"، وذلك على 
خلفيـــة ما بثتـــه قناة صهيونية عن زيـــارة مجموعة 
من الصهاينة لمنزل الشـــهيد الفلسطيني أبو جهاد 
بتونس، وظهورهم وهم يهتفون باســـم "إسرائيل 

والجيش اإلسرائيلي".
د الرئيس التونســـي قيس سعّيد مراًرا أّن "بالده  وأكَّ
ستبقى مناصرًة لكل القضايا العادلة وأّولها القضّية 
الفلســـطينية"، ُمشـــدًدا على "ضرورة وضع حد لهذه 
المظلمة التـــي تتعرض لها القضية الفلســـطينية 

وتتواصل ألكثر من قرن".
كما كانت فلسطين محوًرا أساسًيا في حملة الرئيس 
د سابًقا على أن تونس في  سعّيد االنتخابية الذي شدَّ

حالة حرب مع "إسرائيل".

الضفة المحتلة / االستقالل:
اعتقلت قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي أمس، 
سبعة مواطنين خالل مداهمات بأنحاء الضفة 
الغربية المحتلة، فيما أعلنت عن االســـتيالء 

على سالح محلي الصنع من نوع "كارلو".
وذكر جيش االحتالل فــــي بيان له أن قواته 
اعتقلت سبعة فلســــطينيين بذريعة أنهم 
مطلوبون ألجهزته األمنية في قضايا مقاومة 

شعبية لقواته والمستوطنين.
وأعلن جيش االحتالل عن العثور على سالح 

محلي الصنع داخل سيارة في نابلس.
وأفــــادت مصــــادر محلية، بمداهمــــة قوات 
االحتــــالل منــــزل أســــير محــــرر فــــي بلدة 
الجاروشية شمالي مدينة طولكرم وتفتيشه 

واستجوبته.
وقالت المصــــادر إن جنود االحتالل اقتحموا 
منزل المحرر أشرف ياسر غانم في الجاروشية 

وفتشوه وعبثوا بمحتوياته وحققوا معه.
وأضافت أن الجنود انتشروا في شوارع القرية 

وعلى الطريق المؤدي للمدينة لساعات.

نائب تونسي ُيطالب بإقالة وزير السياحة لدعوته العلنية للتطبيع

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمـــت قوات االحتـــالل، أمس، منزال في القـــدس القديمة، 

واعتدت على ساكنيه بالضرب ثم اعتقلت أحد أفراده.
وأوضح أحمد غزالة، أن قوات االحتالل برفقة مخابراته اقتحمت 
منزل العائلة في باب حطة بالقدس القديمة، لتفتيشه واعتقال 

مصطفى غزالة والذي لم يتواجد حينها بالمنزل.
وأضاف غزالة أن قوات االحتالل قامت بتفتيش منزل شـــقيقه 
ومنزله والدته واعتدت على والدته بالدفع كما اعتدت عليه هو 
بالضرب والدفع مـــا أدى الى وقوعه، وخالل ذلك اعتدت القوات 
على مصعب غزالة 16 عامًا نجل شقيقه واعتقلته وحولته لمركز 

التحقيق.

االحتالل يقتحم منزال ويعتدي 
على ساكنيه بالقدس

الخليل/ االستقالل: 
هـــددت قـــوات االحتـــالل الصهيونـــي وعشـــرات 
المستوطنين، أمس األحد، أصحاب المحال التجارية 
قرب الحرم اإلبراهيمي وسط الخليل بالضفة الغربية 

بإغالقها وإخالء المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن جنود االحتالل هددوا بإغالق 

المحـــال ومغادرة المنطقة وإال ســـيتم إغالقها بقوة 
الســـالح، وتعود هذه المحال لمواطنين من عائلتي 
الشـــريف ومســـودة. ويســـتمر االحتالل بإجراءاته 
المختلفة ضد الفلســـطينيين فـــي الضفة الغربية 
بهدف طردهم من أراضيهم وأمان تواجدهم ضمن 

سياسة االستيطان الشاملة.

االحتالل يهدد بإغالق محالت تجارية 
بقوة السالح قرب الحرم اإلبراهيمي

قوات االحتالل تعتقل 7 مواطنين بالضفة

خانيونس/ االستقالل: 
نظم المجلس العام لعائالت محافظة خانيونس مبادرة رحماء بينهم« 2« على شكل يوم طبي مجاني تقدم 
فيـــه معظم عيادات وصيدليات ومشـــافي خانيونس، وتعد  هذه الحملة الثانية التي تســـتهدف تقديم 
الخدمـــة العالجية للمرضى. وقال المهندس بالل الفرا رئيس المجلس العام لعائالت خانيونس »إن الحملة 
جاءت لتحقيق هدفين األول إنســـاني من خالل الوقوف مع أبناء شـــعبنا الـــذي عانى كثيرا من حصار ظالم 
استمر 13 عاما، فأصبح العالج والدواء عزيزا صعب توفير تكاليفه، والهدف والثاني إعالمي بإيصال مجموعة 
من الرســـائل، للمجتمع الدولي بأن هنا شـــعب محاصر ويعاني من نقص بكافة المستلزمات، ورسالة لكافة 

الشرائح المجتمعية بأن السبيل الوحيد لمواجهة الحصار هو االتحاد والتعاون والتكافل«. 
أوضـــح أن الحملـــة حققت نجاحًا كبيرًا  ، حيث شـــاركت فيها 1٩٧ عيادة وصيدليـــة ومختبر باإلضافة 
لمستشـــفيات خاصة ، وجمعيات تقدم خدمات صحية للمواطنين، ومراكز صحية متنوعة . ولفت الفرا 
الى أنه وفق االحصائيات التي تم رصدها خالل الحملة أن متوســـط عدد الحاالت لكل مؤسســـة نحو 6٠ 
-٧٠  حالة،  مبينا  إلى أن  بلغ عدد المســـتفيدين نحو 1٣ ألف حالة. وأشـــار الى انه الحملة ليست األولى 
التي ينظمها المجلس حيث نفذ انشطة نوعية جامعة لكل األطياف منها تنظيم  بطولة كروية عائلية 
جمعـــت اكثـــر من 62 فريقـــًا ، إلى أكبر حفل تكريم للطلبـــة جمع نحو 2000 طالب. ونـــوه  الفرا إلى أن 

المجلس مستمر في تنظيم االنشطة النوعية الهادفة التي تخدم شرائح المجتمع كافة.

المجلس العام لعائالت خانيونس 
ينظم حملة »رحماء بينهم 2«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت وســـائل إعالم إســـرائيلية، أمس األحـــد، بانتهاء االجتمـــاع بين فرق 
التفاوض من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، وحزب أزرق أبيض 

برئاسة بيني غانتس، للتشاور في تشكيل الحكومة.
وأكدت مصادر مـــن كال الجانبين أن االجتماع انتهى بعد حوالي 3 ســـاعات، 
دون إحراز تقدم في مســـألة تشـــكيل حكومة تضم الحزبين. نقلت القناة 12 
العبرية، عن مســـؤولين في أزرق أبيض، قولهم ال يوجد تقدم في المفاوضات 

مع الليكود، وأضافوا أن  نتنياهو ال يريد التخلي عن بلوك اليمين.

قلقيلية/ االستقالل: 
اندلعت مساء امس األحد مواجهات مع قوات االحتالل الصهيوني في قلقيلية شمال الضفة 
الغربية أوقعت إصابات باالختناق. وقالت مصادر محلية إن جنود االحتالل اشتبكوا مع الشبان 
على المعبر الجنوبي لمدينة قلقيلية حيث رشـــقهم الشبان بالحجارة بعد توغلهم في الشارع 
الرئيســـي في تلك المنطقـــة. وأضافت أن الجنود أطلقـــوا النار واقتحموا عـــددا من المحال 

التجارية في الشارع الجنوبي وأطلقوا الغاز بكثافة ما أدى لتسربه للمنازل والمحال التجارية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال صحفي إســـرائيلي، امس األحد، إنه من المقـــرر أن يتوجه رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة البريطانية لندن غدًا الثالثاء للقاء 

وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو على هامش قمة حلف الناتو.
وأضاف باراك رافيد المراسل السياسي لـ »القناة 13« العبرية، »هكذا أخبرني 
اثنان من كبار المسؤولين حول هذه القضية، ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو 
يومين في لندن«. وأشـــار إلى أن نتنياهو ســـيلتقي هناك مع المستشـــارة 

األلمانية أنجيال ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

انتهاء اجتماع الليكود 
وأزرق أبيض دون تقدم

مواجهات مع قوات 
االحتالل بقلقيلية

لقاء بين نتنياهو 
وبومبيو في لندن 

االحتالل يقرر..

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد فواز عبد الرحمن زيدان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
931520399  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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كاليفورنيا/ االستقالل:
تعيش عائلة أمريكية في منزل على شكل صحن طائر صنع من البالستيك عام 

1969 ويقع على تلة صخرية مرتفعة في مدينة كاليفورنيا.
وتم بناء هذا الشـــكل الهندسي والذي تبلغ مساحته 520 قدما، في 
الفترة التي شـــهدت فيها أمريكا تحمسًا شديدًا للسفر إلى الفضاء 
باإلضافـــة إلى شـــائعات الصحون الطائرة التي انتشـــرت في تلك 

الحقبة.
وصمـــم البناء مهندس معمـــاري فنلندي يدعى ماتي ســـورونين ليكون 
شاليها للتزلج يمكنهم من خالله تبديل مالبسهم ووضع أمتعتهم، حيث 
كان الهدف منه هو إنشاء منزل خفيف الوزن يمكن وضعه وحملة في أي 

وقت بسهولة.
وتـــم تصنيعه ألول مرة في فنلندا، حيـــث تم بناء ما يصل إلى 100 صحن بين 

عامي 1968 و 1978، وبقي منها 67 فقط، مع 20 في الواليات المتحدة.
واشترى مالك الصحن »المنزل« الهيكل بعد أن تلقى اتصاال من صديق له أخبره 
بأن أصحابه يحاولون تدميره، ليتصل فورا ويعرض نقله من المكان على نفقتة، 

فوافقوا على أن يتم ترحيله خالل اسبوع.
وقـــام بعدها بعملية ترميم وإعادة تصميم داخلـــي للهيكل ليحوله إلى منزل 

صيفي.
وتوقفت الشـــركة المصنعة لهذه المنازل المتنقلة عـــن العمل في منتصف 

السبعينيات بسبب ارتفاع تكاليف البالستيك نتيجة ارتفاع النفط.

عائلة تعيش في صحن 
طائر منذ 50 عامًا

االستقالل/ وكاالت:
أعلن قصـــر باكنغهام عن حاجته لشـــغل وظيفة جديدة 
تحت اسم »مدير الســـفريات الملكية« لضمان استخدام 
العائلة المالكـــة للرحالت الفعالة من حيـــث التكلفة، مع 

مراعاة االعتبارات البيئية.
وقال القصر الملكي إن الشـــخص الجديد ســـوف يتحمل 
مســـؤولية تنظيم الســـفريات الجوية، مع اإلشـــراف على 
عمليات الطائـــرات المروحية الخاصـــة بالملكة، وخدمات 

القطار الملكي المقررة.

ومن شــــأن المتقدم الناجح لشــــغل هذه الوظيفة أن 
يضمــــن أن العائلة الملكية تقوم بتشــــغيل وشــــراء 
خدمات الســــفر اآلمنة، والفعالة مــــن حيث التكلفة، 
والمناسبة للغاية، بما يتناسب مع الواجبات الرسمية 

للعائلة الملكية.
وقال قصر باكنغهام في اإلعالن، إنه ســـوف يتعين على 
الشـــخص المختار االتصال بالسلطات المختصة، من أجل 
تقديم المشـــورة والتوصيات المناســـبة بشأن السفر، مع 

األخذ في الحسبان اعتبارات السالمة والبيئة.

جنيف/االستقالل:
 تخطــــط جنيف الفتتاح خط مترو فــــي 15 كانون األول، 

والذي يربط بين مناطق تابعة لسويسرا وفرنسا.
وستعمل 45 محطة مترو على الخط الواصل بين البلدين 
مع تشغيل 45 قطارًا الذي ينطلق كل 10 دقائق، ويصل 
طول الخط إلى 230 كم، كما بلغت قيمة المشــــروع 1.5 
.»Neue Zurcher Zeitung« ،مليار يورو، بحسب صحيفة

وفي هذا الصدد قال رئيس المشــــروع في شركة »ليمان 
إكســــبرس«، ماريــــو ووريــــن، تطوير المشــــروع يهدف 

لتحسين مســــتوى معيشــــة مئات آالف األشخاص في 
المنطقة«.

ومــــن المتوقــــع أن يقلل نظــــام النقل الجديــــد من عدد 
السيارات على الطرق بنسبة 12 في المئة، ويخفف أيضا 
االزدحام على الحدود الفرنســــية السويسرية، التي يمر 
بها حوالي 650 ألف ســــيارة كل يوم، فنظًرا لحقيقة أن 
تكلفة الســــكن في فرنســــا منخفضة أكثر والرواتب في 
سويسرا أعلى، يعيش الكثير من الناس في بلد ويعملون 

في بلد آخر.

وظيفة خيالية في قصر باكنغهام افتتاح مترو يصل بين فرنسا وسويسرا

االستقالل/ وكاالت:
 يعاني كثير من األفراد على األرض، خصوصا في 
آســــيا وأفريقيا، من عدم قدرتهم على الحصول 
على ميــــاه عذبة نظيفة وغير ملوثة، ولهذا ابتكر 
شاب من بيرو قارورة لتنظيف المياه التي تحتوي 

على البكتيريا والميكروبات.
وبحسب مخترع القارورة، موريسيو كوردوفا، فإن 
فكرته كانت تقتضي بصنع منتج صغير الحجم 
وقليل التكلفة ويمكن حمله بسهولة واستخدامه 
بدون تلقي تدريب مسبق، والهدف منه تنظيف 
المياه الملوثــــة، خصوصا تلك التي تحتوي على 

البكتيريا والميكروبات المسببة لألمراض.

وبحســــب كوردوفا، فإنه عندما بــــدأ العمل على 
الفكــــرة، لم يكن يعلــــم أن هنــــاك 800 مليون 
شــــخص في العالم ال يمكنهــــم الحصول على 
الميــــاه العذبة النظيفة، مشــــيرًا إلــــى أن الفكرة 
خطرت على باله بينما كان يمشــــي في الغابات 
المطيرة ولم يكن بمقدوره شرب مياه النهر ألنها 

كانت ملوثة.
وبّيــــن أن االبتكار اســــتغرق حوالي 5 ســــنوات، 
وأنه متاح بكميات صغيــــرة في 6 دول هي بيرو 
ولبنان وموزمبيق وكينيا، ودول أخرى، مشيرا إلى 
أن الجهة التي يعمل فيها تتعاون مع منظمات 
غير حكومية لديها مقار في دول مختلفة، ولديها 

شبكات لتوزيع المنتج واختباره.
وتحتوي القـــارورة على أنبوب فيه منتج صغير 
يحتوي بدوره علـــى 0.01 مايكرون بولس، وهو 
صغير جـــدا، بل أصغر مـــن البكتيريا ومن ذرة 

الغبار.
وحينمــــا يضغط المســــتهلك على القــــارورة أو 
يمتص الماء فإن المــــاء يدخل في األنبوب، وفي 
األنبوب هناك مثل الجدار، حيث ال تمر البكتيريا، 
وإنما الماء النظيف فقط هــــو ما يمر عبر الجدار، 
ثم يصعد إلى فتحة القارورة وألن الحجم صغير 
جدًا فــــإن كل البكتيريا والمكونات األخرى ال تمر 

عبر المصفاة.

قارورة توفر مياهًا نظيفة بتكاليف بسيطة

واشنطن/ االستقالل:
زرع أحد المستشـــفيات في نيوجيرســـي األمريكية 
كلية للمريض الخطأ بعد اشتراك مريضين في االسم 

نفسه.
وقال متحدث باســـم مستشفى "فيرتشوا أور 
ليـــدي أوف الودرز" إن مريضـــًا خضع لعملية 
ناجحة لزراعة الكلية، في 18 نوفمبر )تشـــرين 
الثانـــي( الفائت، وبعد يوم، اكتشـــف الطاقم 
الطبي أن الكليـــة منحت للمريض الخطأ، وكان 

من المفترض أن يحصل عليها مريض يتقدم 
عليه في قائمة االنتظار.

وأرجـــع المتحـــدث الخطـــأ إلـــى اشـــتراك 
المريضين في االســـم، كما أنهما في العمر 

نفسه تقريبًا.
وأوضـــح المتحـــدث أن العملية ناجحة رغـــم الخطأ، 
وصادف أن المريض الذي حصل على الكلية يتطابق 
مع المتبرع، وهو في حالة صحية جيدة، حسب صحيفة 

إن بي سي فيالدلفيا.

مكسيكو/ االستقالل:
حاول دلفينان إغراق فتاة بريطانية في العاشرة من عمرها في المكسيك، خالل السباحة معهما 
في مكان خاص للعب مع الدالفين. وأثنـــاء الحادثة، أمر المدربون الدالفين بالتوقف، لكنهم لم 

يطيعوهم. وبعدها تمكن أحد المدربين من اإلمساك بالفتاة وسحبها من الماء.
وكانت، في تلك اللحظة، والدة الفتاة خائفة للغاية، حيث اعتقدت أن ابنتها لن تكون قادرة على 

البقاء على قيد الحياة. وقد تلقت الفتاة بعض الجروح على قدميها.
وكانت السباحة مع الدالفين، جزءا من برنامج السياحة التي اقتنته العائلة البريطانية، حيث لم 
يقدم العاملون في البحيرة أي اعتذار للعائلة. وال تزال والدة الطفلة تشعر بالقلق كون الدالفين 

الذين هاجموا طفلتها ال تزال على رأس عملها )السباحة مع البشر(، وفق موقع "وان".

دالفين تحاول إغراق
 فتاة في المكسيك

واشنطن/ االستقالل:
خالل عملية فحـــص روتينية لموظفي الرعاية االجتماعية 
على منزل ضمن شقق »ريمنغتون بارك« للمتقاعدين في 
والية يوتاه األميركية، اكتشـــف الفريق ما يعتقدون أنه 

جريمة »مروعة«.
ووجد الموظفـــون صاحبة المنزل متوفيـــة، كما عثروا في 
مكتب يقع في المكان، على جثـــة زوج المرأة الميتة، وهو 

مجّمد في الثالجة.
ويعتقد أن المرأة جين سورون ماذرز، البالغة من العمر 
75 عامــــا، احتفظت بجثة زوجها بول إدوارد ماذرز )69 
عاما(، طــــوال أكثر من عقد من الزمــــن، وفق ما ذكرت 

صحيفة »صن« البريطانية.
وبعد إجـــراء الفحوص الالزمة، تبيـــن أن الجثة »المجمدة« 
تعود إلى زوجها بول، ويقدر المحققون أن جسده يمكن أن 

يكون قد ظّل في الثالجة لمدة تصل إلى 11 عامًا.
وقـــال الرقيب جيريمي هانســـن من شـــرطة تولي بوالية 
يوتاه: »لقد عشـــت هنا منذ 13 عاما، وهذه واحدة من أغرب 

الحوادث.. لم نسمع عن أي شيء مثل هذا من قبل«.
وال يشـــك المحققون في أي شـــبهة جنائية فيما يتعلق 
بوفاة الزوجة جين سورون ماذرز، لكن »قبر زوجها الجليدي« 
والظروف المحيطة بوفاتـــه مازالت غامضة، وتثير العديد 

من عالمات االستفهام.

مستشفى يزرع كلية لمريض بالخطأأخفت زوجها بالثالجة 11 عامًا!
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