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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت وس���ائل إعالم عبرية مس���اء أم���س الثالثاء 
أن االجتم���اع الذي عقد بين زعي���م حزب »الليكود« 
رئي���س ال���وزراء بنيامين نتنياه���و وزعيم تحالف 
»أزرق أبي���ض« بيني غانتس فش���ل ف���ي التوصل 

لتوافق لتشكيل ائتالف حكومي.
وانته���ى االجتماع بين نتنياه���و وغانتس، والذي 
عقد في مق���ر وزارة الجيش المس���مى )كرياه( في 

مدينة »تل أبيب« وس���ط الكيان اإلس���رائيلي بعد 
نح���و 45 دقيقة دون إحراز تقدم، بحس���ب ما ذكر 

الموقع االلكتروني لصحيفة »معاريف« العبرية.
وجاء االجتماع في مس���عى لتفادي جولة ثالثة من 
االنتخابات، حيث م���ن المرجح أن يكون األخير في 

إطار المساعي لحل األزمة في الكيان.
وعق���ب االجتماع  دعا نتنياهو قادة حزبه لالجتماع 

معه بشكل عاجل في مكتبه بقاعدة »كيرياه« .

فشل االجتماع بين نتنياهو وغانتس 
لتفادي جولة انتخابات ثالثة

القدس المحتلة - الخليل/ االستقالل: 
اقتح���م عش���رات المس���توطنين المتطرفي���ن على 
رأسهم المتطرف يهودا غليك أمس الثالثاء المسجد 
األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من 

شرطة االحتالل اإلس���رائيلي. وأفادت مصادر محلية، 
ب���أن المتطرف غلي���ك اقتحم األقصى مع عش���رات 
المس���توطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت 
اس���تفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة. 

وأغلقت ش���رطة االحتالل الس���اعة العاشرة والنصف 
صباح���ًا باب المغاربة عقب انته���اء فترة االقتحامات 

الصباحية، حيث وفرت الحماية الكاملة 
للمستوطنين أثناء االقتحامات.

»القدس الدولية«: االحتالل يسعى 
لتنفيذ مشاريع تهويدية بالقدس

االحتالل يخطر باالستيالء على أراٍض في 
بيت لحم ويدمر شبكات المياه بطوباس

بيروت/ االستقالل:
قالت مؤسس����ة القدس الدولية إن حكومة االحتالل اإلس����رائيلية تسعى إلى تنفيذ 

مش����اريع تهويدية في مدينة القدس المحتلة والمس����جد األقصى 
المب����ارك، ته����دف إلى تجاوز الوج����ود الس����كاني والعمراني العربي 

الخليل: بحث مواجهة قرار االحتالل 
بناء حي استيطاني  بالمدينة 

عائلة الشهيد أبو دياك تطالب بالضغط 
على االحتالل لتسليم جثمان نجلها

الخليل/ االستقالل: 
بحثت مؤسسات وفعاليات وشخصيات اعتبارية وقانونية في مدينة الخليل، 
أمس الثالثاء، س���بل مواجهة المشروع االس���تيطاني الجديد، الذي أعلن عنه 

وزير جي���ش االحتالل نفتال���ي بينيت، والمتمث���ل بإقامة حي 
استيطاني في س���وق الخضار القديم. واس���تنكر الحضور في 

جنين/ االستقالل: 
طالبت عائلة الش����هيد األسير سامي أبو دياك، أمس الثالثاء، المؤسسات 
العامل����ة في مجال األس����رى والحقوقية واإلنس����انية بالتدخ����ل العاجل 

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، أمس، بأن أسرى 
سجن عسقالن والبالغ عددهم )40( أسيًرا سيشرعون اليوم 

األربعاء بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاًجا على اعتداءات 
مصلحة السجون اإلسرائيلية عليهم، والسياسة الوحشية 

القمعية بحقهم والمتواصلة منذ أكثر من شهر.

رام الله/ االستقالل: 
نقل���ت إدارة معتقالت االحتالل األس���يرين المضربين عن 
الطع���ام أحمد زهران ومصعب الهن���دي، من معتقل عزل 

»نيتس���ان الرملة«، إلى مستش���فى »كابالن« اإلسرائيلي، 
وذلك بعد تدهور ط���رأ على وضعهما الصحي. وقال نادي 
األس���ير أمس الثالثاء، إن األسير زهران مضرب عن الطعام 

أسرى عسقالن يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

نقل األسيرين زهران والهندي إلى المستشفى

»إسراء صافي« فنانة تحول صور 
اعتداءات االحتالل إلى لوحات فنية

غزة/ نيفين المصري: 
تس���عى الفنانة الفلسطينية إس���راء صافي إلى تحويل المشاهد المأساوية 

التي يعيش���ها الشعب الفلس���طيني جراء اعتداءات االحتالل 
اإلس���رائيلي، إلى واقع أكثر أمنًا وإشراقًا ويعج بالحركة والحياة 

رئيس بلدية رفح لـ »االستقالل«: عام 2020 
سيشهد تنفيذ 14 مشروعًا خدماتيًا بالمدينة  

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد الناطق باسم وزارة الزراعة بقطاع غزة، المهندس أدهم البسيوني، على بدء 

المزارعين الفلسطينيين فعليًا أمس، بتسويق وتصدير محصول 
التوت األرضي "الفراولة" من قطاع غزة إلى "الضفة الغربية"،  مبينًا 

الزراعة لـ »االستقالل«: نتوقع إنتاج 
5000 طن من الفراولة هذا الموسم

غزة / سماح المبحوح: 
أكد أنور الش���اعر رئي���س بلدية رفح جنوب قطاع غزة ، عل���ى عمل البلدية على 

توفير فرص تش���غيلية لقرابة 430 ش���ابًا من المحافظة ما بين 
مهندس وعامل ، ضمن 14 مش���روعًا س���يتم تنفيذها مع بداية 

غزة/ االستقالل: 
كشفت حركة الجهاد اإلس���المي عن  أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها مع 
الجانب المصري خالل زيارة وفد رفيع من قيادة الحركة يتقدمهم األمين العام 

زي���اد النخالة. وأعلنت الحركة  في بيان لها وصل "االس���تقالل" 
نسخه عنه الثالثاء، أن الزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة

المتطرف »غليك« يقود اقتحام المستوطنين  
لألقصى.. وإصابات بمواجهات مع االحتالل بالخليل 

»الجهاد« تكشف عن قضايا 
ستبحثها خالل زيارة وفدها للقاهرة

�أكثـر من ربع 
�سكان م�ستوطنات 

»غالف غزة« 
يفكرون بالرحيل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اس���تطالع  نتائ���ج  كش���فت 
إسرائيلي للرأي، عن أن ربع سكان 
لقطاع  المحاذية  المس���توطنات 

غ���زة، ال يش���عرون 
ويفّكرون  03باألم���ان، 

05 06 06
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الضفة الغربية/ االستقالل: 
أخطرت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس ، باالستيالء على 

أراٍض في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.
وأفادت مصـــادر محلية، بأن قـــوات االحتالل وضعـــت إخطاًرا 
فـــي أراض مملوكة لمواطنين من عائلتـــي أبو لوحة، وحميدان، 
والبالغـــة مســـاحتها أربعـــة دونمـــات، بهدف إقامـــة موقف 

للسيارات اإلسرائيلية قرب الحاجز العسكري المسمى »هاال«.
يذكر أن االحتالل أخطر قبل حوالي شـــهر باالستيالء على أكثر 

من 2000 دونم لمواطنين من القرية ذاتها ألغراض عسكرية.
كما جددت ســـلطات االحتالل، امس، العمل في شـــق شـــارع 
استيطاني على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب 

رام الله، وسط الضفة المحتلة.
وأفــــاد رئيس مجلــــس قروي أم صفا مروان صبــــاح، أن مجموعة من 
آليات االحتالل برفقة عدد من جنود االحتالل ومســــتوطنيه، شرعوا 
باستكمال شــــق شارع اســــتيطاني، تمهيدًا لتعبيده الحقا. وذكر 
صباح، أن الشارع يبلغ طوله أكثر من 2 كيلو متر، وبدأ العمل به قبل 

6 أشــــهر، ليربط مستوطنة »نبيتســــوف« بالقرب من قرية أم صفا 
باتجاه جبل القســــطل، لتســــهيل وصول المستوطنين سريعا إلى 
المستوطنة المذكورة، تمهيدا لالستيالء على باقي أراضي أم صفا.

يذكر أن قرية أم صفا قد تعرضت خالل موســـم الزيتون ألكثر 
من 25 اعتداء من المستوطنين في المنطقة المذكورة.

كما هدمـــت قوات االحتالل الصهيونـــي   أمس  خزان تجميع 
مياه يعود لرجل أعمال في سهل طوباس شمال الضفة الغربية 
في إطار مخطط للقضاء على الزراعات المروية في تلك المنطقة.

وقال مزارعون إن جنود االحتالل عمدوا إلى هدم خزان كبير يوزع 
المياه على المزارعين في المنطقة ويروي مئات الدونمات فيها.

وأشارت إلى أن الخزان يعود لرجل األعمال عدنان مجلي دراغمة 
والذي أنشأه حديثا في إطار تفعيل المشاريع الزراعية المروية 
في ســـهل طوبـــاس والذي كان حتـــى وقت قريـــب ال يزرع إال 
بالمزروعات البعليـــة. وكانت قوات االحتالل دمرت مؤخرا عديد 
شـــبكات وآبار ونقاط تجميع المياه فـــي تلك المنطقة في إطار 

حرب مستعرة على المياه في األغوار.

رام الله / االستقالل:
قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية إن قوات 
االحتالل اإلســــرائيلي ومستوطنيها اقتحموا 
المســــجد األقصــــى المبــــارك 23 مــــرة خالل 
تشــــرين ثان/ نوفمبر الماضي، فيما ُمنع رفع 

األذان في المسجد االبراهيمي 51 وقًتا.
وأوضحت الــــوزارة في تقريرهــــا الذي يرصد 
انتهــــاكات االحتالل بحق المســــجد األقصى 
وسائر المقدســــات خالل الشهر الماضي، أن 
حكومة االحتالل تعمــــل على تغيير المعالم 
فوق األرض وتحتها لمدينة القدس المحتلة، 
في محاولة إلحكام الســــيطرة عليها، وتزوير 
تاريخها وتراثها العربي االســــالمي، وفصلها 

عن محيطها الفلسطيني.
وأشــــارت إلى أن ما تســــمى »الهيئة الوزارية 
لشــــؤون السكن« اإلســــرائيلية صادقت على 
خطــــة »القطــــار الهوائي« الــــذي يربط جبل 
الزيتــــون بحائط البراق، ويمــــر المخطط بين 
»حديقــــة الجرس« المحاذية لحــــي الطالبية، 
وموقــــع في ســــلوان، حيث تخطــــط جمعية 
»إلعاد« االســــتيطانية لبناء مركز كبير للزوار 

هناك.
ورصد التقرير اقتحام وزير الزراعة السابق في 
حكومة االحتالل يوري أرئيل المسجد األقصى 
مرتيــــن مع مجموعــــة من الســــوائب، ونفذوا 
جوالت اســــتفزازية في أرجاء المسجد، وسط 

محاولة بعضهم أداء طقوس تلمودية.
وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب إن االحتالل 
وتكرار االقتحامات لألقصى بالفترتين يعمد 

لجعلها أمًرا واقًعا، وتقسيًما زمانًيا ومكانًيا.
وأضــــاف »لكن أبناء الشــــعب الفلســــطيني 
والمرابطيــــن والمرابطــــات فيه ســــيحبطون 
مســــاعيه وسيفشــــلون مخططاته، وسيبقى 
المســــجد عنواًنــــا للمســــلمين خالصــــا لهم 

وحدهم، ورمز عزتهم«.
وشــــدد على ضرورة قيام العرب والمسلمين 
بواجبهم تجاه قبلتهــــم األولى، ودعم صمود 
أهلنــــا هناك، مؤكــــًدا أن إجــــراءات االحتالل 
بحق أبناء الشــــعب الفلسطيني ومؤسساته 

في القــــدس، وحملة االســــتيطان المحمومة 
واالعتقاالت لن تزيدنا إال ثباًتا وصموًدا.

وأكد أن االحتالل يســــارع الزمن بمشــــاريعه 
أو بمحيط  بالقــــدس،  االســــتيطانية ســــواء 
األقصى، أو األنفاق، وآخرها مشــــروع »القطار 
الهوائــــي«، أو ما كشــــف عنه مؤخًرا بوســــط 
مدينة الخليل، ما يتطلب تضافر كافة الجهود 

قبل فوات األوان.
وبين التقريــــر أن االحتالل منع رفع اآلذان في 
المسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل 51 وقًتا 
خالل تشرين الثاني الماضي، وأغلقه من بعد 
صالة عصــــر الجمعة الموافــــق 11/22 وحتى 

الثامنة من مساء السبت 11/23.

وخــــالل الشــــهر الماضــــي، اقتحم عشــــرات 
المستوطنين كنيسة المسكوبية في مدينة 
الخليل، بحماية قوة كبيرة من جيش االحتالل 

وبإسناد مروحية احتاللية.
وأوضحــــت وزارة األوقــــاف أن مســــتوطنين 
وضعوا خالل نوفمبر حجًرا عليه »شــــمعدان« 
وســــط البلــــدة القديمة تحت حراســــة جنود 
االحتالل في عمل من عدة أعمال يقومون بها 
في عملية التزويــــر والتهويد، وذلك في إطار 
تزويرها للتراث والحضارة االسالمية بالمدينة.

وفي محافظــــة نابلس، أدى أكثــــر من 1400 
مستوطن طقوًسا تلمودية في مقام يوسف 

بالمحافظة، وسط حماية مشددة.

بيروت/ االستقالل:
قالت مؤسسة القدس الدولية: إن حكومة االحتالل اإلسرائيلية 
تســــعى إلى تنفيذ مشــــاريع تهويدية فــــي مدينة القدس 
المحتلة والمسجد األقصى المبارك، تهدف إلى تجاوز الوجود 
الســــكاني والعمراني العربي واإلســــالمي بالمدينــــة، وتوفير 
ممرات تحت األرض وفوقها وفي الفضاء لنقل المســــتوطنين 

والسياح األجانب.
جاء ذلك فــــي الفصل الثاني من تقرير »عيــــن على األقصى« 
الســــنوي، الذي نشــــرته المؤسســــة تحت عنوان »المشاريع 

التهويدّية في المسجد األقصى ومحيطه«.
ــــمات العامة للمشــــاريع التهويدّية  وأوضح التقريــــر أن السِّ
في المســــجد األقصى ومحيطه راوحت فــــي مراحل التخطيط 
واالعتــــراض والمصادقة، وجنوحها نحــــو مخططات تهويدية 
فوق األرض بعدما ترّســــخ في تخطيط مؤسسات االحتالل أن 
الحفريات والمشاريع التهويدّية أسفل األرض ال تحقق هدف 

تزوير فضاء القدس.
وجاء في التقرير: إن »مشــــهد القدس الذي ينطبع في مخّيلة 
الناظر في فضائها؛ فمهما اجتهد االحتالل في سبك أساطيره 
المزعومــــة وبثها للمجموعات الســــياحّية فــــي األنفاق، فإّنها 
تسقط أمام مشهد البناء الحقيقّي العربي واإلسالمي المشاَهد 

عياًنا في المســــجد األقصى والبلدة القديمة؛ فتلك أســــاطير 
دينية وتاريخية مضطربة وغير مرئيــــة، وهذه معالم واقعّية 
واضحة الهوية وشاهدة على أصالة الوجود العربي واإلسالمي«.

وأكد أن ُجّل المشــــاريع التي تم رصدها في هذا العام ليست 
جديدة، وإْن افُتِتح بعضها في أثناء مدة الرصد.

وأشار إلى ثالثة مسارات ربما كانت األكثر خطورة، أبرزها، تركيز 
اســــتهداف االحتالل على سور المسجد األقصى، وسور البلدة 
القديمة من جميع الجهات، فوق األرض وتحتها، بما في ذلك 
المطالبة بهدم أجزاء من سور البلدة القديمة، لفرض »توحيد« 
شطري القدس الغربي والشرقي، وإزالة أحد أبرز مكّونات هوية 

المكان العربية واإلسالمية.
أمــــا المســــار الثاني وفًقــــا للتقرير، فهو ســــعي االحتالل إلى 
تنفيذ مشــــاريع تهويدية تهدف إلى تجاوز الوجود السكاني 
والعمراني العربي واإلســــالمي، وتوفير ممــــرات تحت األرض 
وفوقها وفي الفضاء، تنقل المستوطنين والسياح إلى األماكن 
ا من دون الحاجة إلى  ا وسياحّيً المهمة بالنسبة إلى اليهود دينّيً

المرور وسط هذا الوجود.
وأوضح التقرير أنه وفي ســــياق هذه النقطة والتي ســــبقتها، 
تأتي مشــــاريع »التلفريك«، وممر المشــــاة الهوائي، وإحداث 
فتحــــات في أســــوار البلدة القديمــــة، والتخطيط لبنــــاء أبراج 

للسيارات، وغير ذلك.
وأضاف في المســــار الثالث، إلى المشاركة األمريكّية الرسمية 
المباشــــرة في افتتاح نفق »طريق الحّجاج«، والذي يعتبر أحد 
أخطر األنفاق الممتدة من ســــلوان باتجاه منطقة باب المغاربة 

في السور الغربي لألقصى.
وأكد أن هذه المشاركة لها سياقاتها ودالالتها في ظّل الترويج 
للخطة األمريكية للســــالم المعروفة ـ »بصفقــــة القرن«، التي 
تتبنى المزاعم اإلسرائيلية حسب تصريحات عّرابيها، وإعطاء 
الضوء األمريكي األخضر لالحتالل لفرض مزاعمه ورؤيته؛ ليأتي 

الدور األمريكّي في تشريع هذه المزاعم، وتبّني هذه الرؤية.

»القدس الدولية«: االحتالل يسعى لتنفيذ مشاريع تهويدية بالقدس

رام الله/ االستقالل: 
حــــذرت وزارة األوقــــاف والشــــؤون الدينيــــة، أمس 
الثالثاء، بشدة من اقتحام فرق هندسية إسرائيلية 
ســــطح الحرم اإلبراهيمي الشــــريف تحــــت حماية 
جنود االحتالل، وعمل مســــح وتصوير لجدران الحرم 

والساحات.
 وأكد وكيل وزارة األوقاف حســــام أبو الرب، في بيان 
صحفي، أن هذا التصعيــــد من قبل قوات االحتالل 
تجاه الحرم اإلبراهيمــــي والبلدة القديمة، والتعدي 
على صالحيــــات األوقاف مســــتمر بوتيــــرة كبيرة 
وسريعة، كان آخرها تركيب وتمديد خطوط اإلطفاء 

في الجانب المغتصب من الحرم .
وأشــــار إلى أن السياســــة اإلســــرائيلية في الحرم 
اإلبراهيمي اســــتفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة 

تحاول »إسرائيل« من خاللها االستيالء الكامل على 
الحرم خطوة خطوة بعد أن اســــتولت على غالبيته، 
والتحكم بــــه خاصة أيام األعيــــاد اليهودية، وهذا 
يتناقض مــــع االتفاقيات والقوانيــــن الدولية التي 

ضمنت حماية حرية العبادة تحت االحتالل.
وطالب أبــــو الــــرب المجتمــــع الدولي بشــــكل عام 
والمؤسسات ذات العالقة بالشأن الثقافي والتراثي 
والديني وعلى رأســــها اليونســــكو، بوضع قراراتها 
موضــــع التنفيــــذ لخطــــورة ما يحدث فــــي القدس 

والمسجدين األقصى واإلبراهيمي.
ودعــــا أبناء محافظة الخليل إلى االســــتمرار في أداء 
الصلوات في الحرم اإلبراهيمي الشــــريف، لحمايته 
من المخططات اإلســــرائيلية المتتابعة لالستيالء 

عليه.

»األوقاف« تحذر من اعتالء فرق هندسية 
»إسرائيلية« سطح الحرم اإلبراهيمي 

 23 اقتحامًا لألقصى ومنع رفع اآلذان باإلبراهيمي 51 وقتًا بنوفمبر

االحتالل يخطر باالستيالء على أراًض في 
بيت لحم ويدمر شبكات المياه بطوباس
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الخليل/ االستقالل: 
بحثت مؤسســــات وفعاليات وشــــخصيات 
اعتباريــــة وقانونيــــة في مدينــــة الخليل، 
آلأمس الثالثاء، ســــبل مواجهة المشــــروع 
االســــتيطاني الجديد، الذي أعلن عنه وزير 
جيش االحتــــالل نفتالي بينيت، والمتمثل 
بإقامة حي اســــتيطاني في سوق الخضار 

القديم.
واســــتنكر الحضور في بيان، "القرار الجائر 
الــــذي يخالف كافــــة الشــــرائع والقوانين 
الدولية اإلنسانية وســــيؤدي إلى مزيد من 
العنف من قبل المستوطنين المتطرفين، 
كذلــــك خــــرق التفاقيــــة جنيــــف الرابعة 
المدنيين تحت  الســــكان  الخاصة بحماية 
واتفاق  المتحدة،  األمم  ولقرارات  االحتالل، 
بروتوكول الخليل، ومنظمة اليونسكو التي 
وضعت البلدة القديمة والحرم االبراهيمي 
الشــــريف علــــى قائمــــة التــــراث العالمي 
والمهدد بالخطــــر وحمايتها من أي عدوان 

في العام 2017".
وأكــــدوا "أن هــــذه االنتهــــاكات لحقــــوق 

االنســــان التي تمس بالمواطنين، ستؤدي 
إلــــى انفجار الوضــــع في كامــــل المنطقة، 
وتغيير الطابع الديني والتاريخي والتراثي 

في البلدة القديمة من الخليل".

وذكروا أن مؤسســــات وفعاليــــات وأهالي 
الخليل، ســــيتابعون هذا القرار سياســــيا 
وقانونيا على المستوى المحلي واالقليمي 

والدولي، من أجل إلغائه".

وأشــــاروا إلــــى "أن القرار ينــــذر بمزيد من 
اإلجراءات الهادفة للتوســــع االستيطاني، 
خاصــــة بعد تصريحــــات وزيــــر الخارجية 
األميركــــي مايك بومبيو الخاص بشــــرعنة 

أهالــــي  واجهــــه  الــــذي  المســــتوطنات، 
الخليل بالعمل على التصدي للسياســــات 
االســــرائيلية، وتوافــــد مواطنــــو الخليــــل 
إلى البلــــدة القديمة، والحــــرم االبراهيمي 

الشريف للصالة فيه".
واألطـــراف  الجهـــات  الحضـــور،  وناشـــد 
والسريع  الفوري  التدخل  المعنية بضرورة 
من أجـــل وقف القرار اإلســـرائيلي، وكافة 
القرارات الهادفة الـــى تهويد الخليل في 
ظـــل حكومة يمينية اســـرائيلية متطرفة 
ودعم أميركي ال محدود، كذلك إزالة جميع 
الحواجـــز المفروضة داخل البلدة القديمة، 
وفتح شـــارع الشـــهداء المغلق منذ العام 

1994 تفاديا النفجار الوضع.
وعلى صعيد آخــــر، عقدت بلديــــة الخليل 
بالتعاون مع مؤسســــة التعــــاون اإلنمائي 
األلماني "GIZ"، لقاء ضم ســــكان المناطق 
بهدف  للمستوطنات،  والمحاذية  المغلقة 
تشخيص الواقع والتحديات القائمة وُسبل 
معالجتها والعمل على تحســــين الظروف 

القائمة.

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس الثالثاء، 
12 مواطًنـــا، عقب دهم منازلهم وتفتيشـــها والعبث 
بمحتوياتهـــا فـــي مناطـــق متفرقة بالضفـــة الغربية 

المحتلة.
وأفـــاد بيان لجيش االحتالل، أمـــس الثالثاء، بأن قواته 
اعتقلـــت 10 فلســـطينيين من الضفـــة الغربية، مّمن 
وصفهم بـ "المطلوبين"؛ بزعم ممارســـة أنشطة تتعّلق 

بالمقاومة ضد أهداف إسرائيلية.
وزعم البيان العثور على وســـائل قتالية خالل تفتيش 
منازل المواطنين الفلســـطينيين فـــي مدينة الخليل 

)جنوب القدس المحتلة(.
وقال نادي األســـير إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم 
من بلدة أبو مشـــعل وعدة أنحاء فـــي محافظة رام الله 
والبيرة وهم: طارق أبو حرب، وغسان محمد طه، وعثمان 
تيســـير وجميعهم من بلدة دير أبو مشعل، باإلضافة 
إلى خالد زواهره من بيتونيا، وعصام زهير طاهر من رام 

الله، علمًا أن جزًء منهم أسرى سابقين.
ومـــن بلدة كفر قليل ومخيم بالطـــة في نابلس اعتقل 
االحتـــالل أربعـــة مواطنين وهـــم: وضاح نبيـــل عامر، 
ومنتصـــر وليد عامر، وورد جهاد أبـــو رزق، وأيوب رمزي 

دويكات.

ُيضاف إلى المعتقلين المواطن عيسى محمود الجمل 
من محافظة الخليل، وعبد المعين ربحي دامو )19 عاًما(، 
وشقيقه أمين )16 عاًما( من مخيم عقبة جبر في أريحا. 

كمـــا طالت االعتقـــاالت مواطًنا من مخيـــم "عقبة جبر" 
لالجئين جنوب أريحا )شـــرقا(، وآخر من مدينة رام الله 
)شـــماال( وثالثة من بلدة "دير أبو مشعل"، ومواطنا من 

بلدة "بيتونيا" غربي رام الله.
وداهمت قوات االحتالل منزل األسير راغب عليوي في 
مدينة نابلس، وهو أحد منفذي عملية "إيتمار"، ومنزل 
األســـير محمد عصام كركور وعاثـــت بداخله خراًبا في 
بلدة "عّتيل" شمال طولكرم )شماال(، كما اقتحمت منزل 
الشـــقيقين محمد ومهند الرفاعي في "عناتا" شـــمال 
شـــرق القدس المحتلة، إضافة القتحـــام بلدة "يعبد" 

جنوبي جنين )شماال(.
واندلعـــت مواجهاٍت بين الشـــّبان وقوات االحتالل في 

حْي "النقار" بمدينة قلقيلية )شماال(.
كمـــا اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، مزارعا خالل 
عمله في مزرعته في ســـهل البقيعة شرق طوباس في 

األغوار الشمالية.
 المزارع باسل مصطفى بشارات 

َّ
وقالت مصادر محلية إن

من بلدة طمون اعتقل عقب مداهمة مزرعته في سهل 
البقيعة شرقي البلدة ونقل إلى جهة مجهولة.

وأشـــارت إلى أن اعتقاله يأتي في ظل تصاعد كبير في 
استهداف المزارعين وتدمير مزارعهم ومصادر المياه 

لديهم في تلك المنطقة.
وفـــي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت عناصر شـــرطة 
االحتالل "اإلســـرائيلي"، أمس الثالثاء، سيدة وشـــاب 
آخر في ســـاحة المســـجد األقصى المبـــارك بالقدس 

المحتلة.
وأفاد مكتب إعالم االسرى، بأّن االحتالل اعتقل السيدة 
منتهى إمارة والشـــاب مجـــد كبها، واعتـــدى عليهم 

بطريقة وحشية.
كما اندلعت مواجهات في مخيم "شـــعفاط" لالجئين 
فـــي القدس المحتلـــة، بعد دهم منزل يعـــود لعائلة 

خشان بالمخيم.
ُيشار إلى أن قوات االحتالل تذكر في بيانها االعتقاالت 
التي تحدث في الضفة الغربية فقط وال تتطرق لتلك 

التي ُتجريها في القدس المحتلة وضواحيها.
ووفـــق إحصائيات رســـمية صدرت عن هيئة شـــؤون 
األســـرى )تابعة لمنظمة التحرير الفلســـطينية( فقد 
وصل عدد المعتقلين الفلســـطينيين لـ 5700 معتقل 
بينهـــم 230 طفال و48 معتقلـــة و500 معتقل إداري 
)معتقلون بال تهمة( و1800 مريض بينهم 700 بحاجة 

لتدخل طبي عاجل.

الخليل: بحث مواجهة قرار االحتالل بناء حي استيطاني  بالمدينة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشــــفت نتائج اســــتطالع إســــرائيلي للرأي، عن أن ربع 
سكان المســــتوطنات المحاذية لقطاع غزة، ال يشعرون 

باألمان، ويفّكرون بالرحيل.
وأوضحت نتائج االســــتطالع، الذي أجــــراه مركز البرلمان 
اإلسرائيلي "كنيســــت" لألبحاث والمعلومات، أن 40 % 
من سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في )جنوب 

فلسطين المحتلة عام 1948( ال يشعرون باألمان.
وأوضحت نتائج االســــتطالع، الذي نشرته وسائل إعالم 
عبرية، امس الثالثاء، أن 42 % من ســــكان مستوطنات 
غــــالف غزة، يعيشــــون دون مالجــــئ، وأن 24 % منهم 

يدرسون مغادرة أماكن سكناهم.
وتشهد مستوطنات الغالف بين الوقت واآلخر، تظاهرات 

حاشدة للمستوطنين من ســــكان المستوطنات، ضد ما 
وصفوه بـ"تردي الوضع األمني" في المناطق اإلسرائيلية 

المحاذية للحدود مع القطاع".
ُيشــــار إلى أّن مســــاحة المســــتوطنات المقامة في غزة، 
والتي اســــتمرت "إســــرائيل" في احتاللهــــا بعد إعادة 
االنتشــــار في القطاع بهدف ضمان أمن المســــتوطنات 

تشكل نحو 42 % من مساحة غزة.
يرتكــــز تواجــــد المســــتوطنين اليهــــود الــــذي يصل 
تعدادهم نحو 7 آالف، في تجمعين اثنين، هما: التجمع 
االستيطاني الشــــمالي ويضم ثالث مستوطنات، وتقع 
على طول حدود غزة الشــــمالية، والتجمع االســــتيطاني 
الجنوبي ويضم 11 مســــتوطنة ويســــمى تجمع "غوش 

قطيف".

جنين/ االستقالل: 
طالبت عائلة الشــــهيد األســــير ســــامي أبو دياك، امس الثالثاء، 
المؤسســــات العاملة في مجال األســــرى والحقوقية واإلنســــانية 
بالتدخــــل العاجل والضغط على ســــلطات االحتالل الصهيوني، 
لإلفراج عن جثمان نجلها سامي؛ وتسليمه إلى عائلته ليتم دفنه 
وعــــدم احتجازه في ثالجــــات الموتى أو دفنه بما تســــمى "مقابر 
األرقام". وشــــدد والد الشــــهيد عاهد أبو دياك، خالل لقائه نائب 
محافظ جنين كمال أبو الرب بمقر المحافظة، على "ضرورة التحرك 
قبل صدور قرار من قبل محكمة االحتالل للنظر في تسليم جثمان 
الشهيد". وأشار إلى أن "األسرة تعيش وضًعا نفسًيا صعًبا عقب 
استشــــهاد نجلها نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد، من قبل إدارة 

معتقالت االحتالل، واعتقال ابنها صالح مؤخًرا".
وأعلنـــت إدارة مصلحة ســـجون االحتالل استشـــهاد األســـير 

المريض ســـامي أبو دياك، فجر الثالثاء 26 نوفمبر 2019، بعد 
تحويله إلى مشفى "أساف هروفيه"، إثر تدهور حالته الصحية.

استشـــهاد األســـير أبـــو دياك رفـــَع عـــدد شـــهداء الحركة 
الفلســـطينية األسيرة داخل ســـجون االحتالل إلى 222، بفعل 

سياسات االحتالل القمعية والفاشية واإلجرامية.
والشـــهيد أبو ديـــاك كان معتقاًل منذ تاريـــخ 17 يوليو 2002، 
ويبلـــغ من العمر 37 عاًما، وفرض االحتالل عليه حكًما بالســـجن 
المؤبـــد ثالث مـــرات وثالثين عاًمـــا، أمضى منهـــا 17عاًما في 
السجون الصهيونية. وتم تشخيص إصابته بورم سرطاني في 
األمعاء في شـــهر ســـبتمبر 2015، ومنذ قرابة 5 سنوات، بدأت 
حالته بالتدهور نتيجة األخطاء الطبية والموثقة من مستشفى 
)ســـوروكا( الصهيوني، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى 

حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه.

أكثر من ربع سكان مستوطنات 
»غالف غزة« يفكرون بالرحيل

عائلة الشهيد أبو دياك تطالب بالضغط 
على االحتالل لتسليم جثمان نجلها

االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات بالضفة والقدس 

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق وزير جيش االحتالل اإلســـرائيلي "نفتالـــي بينيت"، أمس، على أمر يفرض 
بموجبه قيودًا اقتصادية على نشـــطاء فلسطينيين وعرب، في سابقة هي األولى 

من نوعها.
وذكرت القناة الســـابعة العبرية أن القيود تشـــمل في المرحلـــة األولى محمد جميل 
هرش، وهو ناشـــط في حماس ومبعد إلى لبنان في العام 1992، ويعيش في بريطانيا 
خالل الســـنوات األخيرة ويدير المنظمة العربية لحقوق اإلنســـان في بريطانيا، وهي 

منظمة يتهمها األمن اإلسرائيلي باالنضواء في إطار حركة حماس.
وبينت القناة أن هذه الوســـيلة هي األولى من نوعها والتي يفرضها األمن اإلسرائيلي، 
وهـــو عبارة عن أمـــر إداري معد لتقييد النشـــاطات االقتصادية للنشـــطاء المعادين 
لـ"إســـرائيل"، وفق منظومة إحباط نشـــاطات اقتصادية محـــددة، وينص على تقييد 

التصرف بالممتلكات المالية والعقارية وغيرها.
ولفتت القناة إلى أن القرار الجديد سيشـــكل رافعة ردع ضد المنظمات الفلســـطينية 

وغيرها. حسب قولها.
في حين ســـتتم إضافة األشـــخاص المنوي إصدار أوامر بحقهم ضمن قائمة، وسيتم 
نشـــرها لتكون متاحة للجميع، وســـتحتوي في البداية على عشرات األسماء، وبعدها 

المئات من نشطاء حماس وحزب الله وغيرهم وسيتم تعميم أسمائهم حول العالم.
وجـــاء القرار ضمن سلســـلة من القرارات ينوي بينيت تنفيذها خـــالل الفترة القادمة، 
ومعدة لمحاربة ما أسماه بـ"اإلرهاب اإلسالمي" بالوسائل غير العسكرية، لثني منظمات 

دولية من التعاون معهم وتجفيف منابع "اإلرهاب". حسب زعمهم.

االحتالل يبدأ فرض قيود اقتصادية 
على نشطاء خارج فلسطين
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الدعوى رقم 1257 / 2018
يف الطلب رقم 1943 / 2019

المستدعي/فايز عادل إسماعيل مدوخ- ويحمل هوية رقم/ 902516152 
المقيم باالمارات العربية المتحدة. وكيله/ حسن محمد جبالي – المحامي

المستدعى ضده/ فؤاد عادل إسماعيل مدوخ- غزة الدرج ساحة الشوا
نوع الدعوى: الغاء تسجيل واثبات صحة عقد على بيع ونفاذه

قيمة الدعوى: "90750 د.أ" تسعون ألف وسبعمائة وخمسون دينارًا اردنيًا
بمـــا أن المدعي قد أقـــام عليك دعوى يطالبك فيهـــا بما يدعيه في 
الئحة دعواه المرفقة نسخة منها ومن ملحقاتها بهذه المذكرة لذلك 
يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة للرد على دعواه في يوم األحد 
الموافق 2020/1/19م الســـاعة الثامنة والنصف صباحًا كما يقتضي 
عليك أن تودع لدى قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمســـة 
عشـــر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكـــرة والئحة الدعوى المرفقة 
معها وأن ترســـل نسخة إلى المدعي حســـب عنوانه. وليكن معلومًا 
لديـــك أنك اذا تخلفتم عن ذلك يجوز لوكيل المدعي أن يســـير في 

دعواه حال غيابك. تحريرًا في 2019/12/3م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة
يف اال�ستئناف رقم 376 / 2019

يف الطلب رقم 343 / 2019
المستدعية/ الشـــركة العالمية المتحدة للتأمين- ويمثلها السيد/ جمال 

براهمة- هوية رقم 952250546- غزة وكيلها المحامي/ نواف ثابت
المســـتدعى ضدها/ ســـناء زايد رايق المصري- خانيونس صيدلية طيبة 

بجوار المسجد الكبير 
نوع الدعوى: تعويض عن حادث طرق   مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في االستئناف الحقوقية رقم 376 / 2019
إلى المســـتدعى ضده المذكور أعاله بما أن المســـتدعيين قد أقاما عليك 
االســـتئناف المرقوم أعاله لذلك يقتضـــي عليك الحضور لهذه المحكمة 
خالل خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة، كما يقتضي 
أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمســـة عشـــر يومًا من 
تاريخ تبليغك هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد له جلسة يوم األحد الموافق 
2019/12/29م للنظر في االستئناف. وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت 
عن الحضور يجوز للمستدعين السير في االستئناف حسب األصول وذلك 

تحقيقاً للعدالة والقانون حرر في 2019/12/2م

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف
هناء ما�سي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة ب�سفتها ال�ستئنافية
يف اال�ستئناف رقم 421 / 2019

يف الطلب رقم 1835 / 2018
يف الطلب رقم 288 / 2019

المستدعي/ ديب محمد ديب الجمل- غزة الصبرة هوية رقم/ 911825438 
وكيله المحامي/ نواف ثابت

المستدعى ضده/ رامي تيسير سليم عجور- غزة برج الشفاء هوية رقم/ 903483535 
نوع الدعوى: استرداد شيكات     قيمة الدعوى: )30000 شيكل( ثالثون ألف شيكل
مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في القضية االستئناف رقم 421 / 2019

إلى المســـتدعى ضده المذكـــور أعاله، بما أن المســـتدعي قـــد أقام عليك 
االســـتئناف رقم 421 / 2019 في االســـتئناف المرقوم أعاله لذلك يقتضي 
عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمســـة عشر يومًا من تاريخ تبليغك 
بهذه المذكرة، كما يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة، علمًا أنه قد تحدد لها 
جلســـة يوم الثالثاء الموافق 2009/12/31م للنظر في االســـتئناف وليكن 
معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن الحضور يجوز للمستدعي السير في دعواه 

حسب األصول وذلك تحقيقًا للعدالة والقانون. حرر في 2019/12/2م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمـــار قنديل

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين، أمس، بأن أسرى سجن عسقالن والبالغ 
عددهم )40( أســـيًرا سيشـــرعون اليوم األربعاء بإضراب مفتـــوح عن الطعام؛ 
احتجاًجا على اعتداءات مصلحة الســـجون اإلســـرائيلية عليهم، والسياســـة 

الوحشية القمعية بحقهم والمتواصلة منذ أكثر من شهر.
وأّكد األسرى في سجن "عســـقالن" أنهم وجدوا وضع السجن كارثي ومأساوي، 
بعد عودتهم إليه من سجن "نفحه"، إثر قمعهم ونقلهم بتاريخ 2019/10/22 

من السجن الى قسم العزل رقم 3 في سجن نفحة بظروف قاسية.
وروى األســـرى لمحامي الهيئة، أنهم وبعد عودتهم للسجن وجدوا المصاحف 
ممّزقة وملقاة على األرض، وكذلك جميع مقتنياتهم ومالبسهم محّطمة وملقاة 
في الّســـاحة منذ شهر، فيما وجدوا كتابات مســـيئة للّدين اإلسالمي ولألسرى 

خّطها سجناء إسرائيليون كانوا قد قبعوا في الّسجن خالل تلك الفترة.
وبينت الهيئة أن إدارة الســـجن هددت األســـرى بنقلهم من قسم 3 الى قسم 
المعبار رقم 12 الســـيئ والذي ال يصلح للحياة اآلدمية، ويعتبر مكانا للتنقالت 
ويدخله سجناء جنائيون إســـرائيليون. ولفتت هيئة األسرى إلى أن العقوبات 
التي تفرضها إدارة ســـجن "عسقالن" على األســـرى ما زالت مستمّرة، إذ قامت 
بنقل تسعة أسرى إلى سجون مختلفة، وهم: زياد بزار، أمين زياد، عيسى جبارين 
وباسم النعسان إلى "النقب"، وكل من: محمد ناجي، شريف ناجي وطالب مخامرة 

إلى "جلبوع"، وإياد المهلوس إلى "هداريم"، أحمد الصوفي إلى "نفحة".

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األســـرى والمحررين: إن سلطات 
االحتالل اإلســـرائيلي تعتقل في سجونها أكثر من 
100 أســـير، ممن يعانون إعاقات جسدية إما كاملة 
أو جزئية، وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية وحسية 

كاإلعاقة السمعية والبصرية.
وقال رئيس وحدة الدراســـات والتوثيق في الهيئة 
عبـــد الناصر فروانة في بيان صحفـــي ، إن االحتالل 
ينتهك في اعتقالهم كافة االتفاقيات الدولية، وال 
سيما اتفاقية حقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة التي 
كفلت لهـــذه الفئة حق التمتع فـــي الحرية واألمن 
الشـــخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشـــكل 

تعسفي.
وأوضـــح أن االحتالل لم يكتف بعـــدم احترام هذه 
الفئـــة أو التنصل من التزاماتـــه تجاهها، والتهرب 
من توفير احتياجاتها األساسية، كاألجهزة الطبية 
المســـاعدة لذوي االحتياجات الخاصـــة، واألطراف 
الصناعيـــة لفاقدي األطراف، والنظـــارات الطبية، أو 
أجهزة خاصة بالمشـــي والفرشـــات الطبية أو آالت 
الكتابـــة الخاصة بالمكفوفين وغيرهـــا، بل يرفض 
إدخالها تارة، ويضع العراقيل أمام محاوالت إدخالها 
من قبل الجهات المعنية تارة أخرى، ما يشكل عقوبة 

جديدة بحق األشخاص األسرى ذوي اإلعاقة، ويفاقم 
من معاناتهم، ويضاعف من قلق عوائلهم عليهم.

وأكـــد أن هذا يحـــدث في ظـــل عدم وجـــود أطباء 
نفسيين متخصصين، أو مرشدين اجتماعيين في 
المعتقـــالت، أو أماكـــن احتجاز خاصـــة بهم مزودة 
باحتياجاتهم، وأيضا اســـتمرار سياســـة اإلهمال 
الطبي المتعمد والمماطلة في تقديم العالج الالزم، 
الفتا إلـــى أن األدويـــة التي تعطي لـــذوي اإلعاقة 
من الناحية النفســـية ليســـت أكثر مـــن مهدئات 

ومسكنات ومنّوم.
وذكـــر فروانة أن بعض األســـرى مـــن ذوي اإلعاقة، 
اعتقلـــوا وهم يعانون من ظـــروف مختلفة، بينهم: 
نتيجـــة اإلصابة برصـــاص االحتالل، وآخـــرون لدى 
اعتقالهم من داخل المستشفيات والمراكز الصحية، 
وسيارات اإلسعاف بينما كانوا يتلقون العالج، أو من 
على الحواجز العسكرية وهم في طريقهم للعالج، أو 
عقب اصابتهم في مواجهات مع االحتالل، ومورس 
بحقهم التعذيـــب والضغط والمســـاومة واالبتزاز، 
ما أدى لتفاقم اإلصابـــة والتي تحولت تدريجيا إلى 

إعاقة.
وأوضح أن هناك أســـرى أصيبـــوا بإعاقات مختلفة 
نتيجة صعوبة األوضاع المعيشية داخل معتقالت 

االحتالل، وزنازين العزل االنفرادي، وســـوء األوضاع 
الصحية، واستمرار سياسة اإلهمال الطبي المتعمد 

بحقهم.
وقـــال إن التعذيب في المعتقالت تصاعد بنســـبة 
كبيرة وغير مســـبوقة منذ انـــدالع هبة القدس في 
1 تشـــرين األول/أكتوبـــر2015، من حيث القســـوة 
واألســـاليب المتبعة والتنكيل بالمصابين، واتساع 
االستهتار اإلســـرائيلي بآالم األســـرى وأوجاعهم، 
وعدم االكتراث بمعاناتهم جراء األمراض المتعددة 
التي تصيبهم داخل المعتقل، األمر الذي يؤدي إلى 
استفحال إصاباتهم، ويجعلهم عرضة أكثر لإلعاقة.

وبّين أن أوضاع األســـرى ذوي اإلعاقة في معتقالت 
االحتالل تتطلب تدخاًل مـــن المجتمع الدولي الذي 
يحتفي باليـــوم العالمي الخاص بهـــذه الفئة، وأن 
يضعهم وأوضاعهـــم واحتياجاتهـــم على جدول 
أعماله، وينتصـــر لحقوقهم اإلنســـانية، ويتحرك 
بشـــكل جاد للحد من اســـتهدافهم والزج بهم في 

المعتقل.
وطالب فروانة بالضغط على سلطات االحتالل لوقف 
اعتقاالتها لذوي االعاقة، وإطالق ســـراح المعتقلين 
منهم، والعمل على توفير مســـتوى الئق من الحياة 

الكريمة لكل من تسبب االحتالل بإعاقته.

رام الله/ االستقالل: 
األســـيرين  االحتـــالل  معتقـــالت  إدارة  نقلـــت 
المضربيـــن عن الطعـــام أحمد زهـــران ومصعب 
الهندي، من معتقل عزل »نيتســـان الرملة«، إلى 
مستشفى »كابالن« اإلسرائيلي، وذلك بعد تدهور 

طرأ على وضعهما الصحي.
وقـــال نادي األســـير امـــس الثالثاء، إن األســـير 
زهران مضرب عن الطعام منذ )73( يوًما، واألسير 
الهندي منـــذ )71( يوًما، يواجهان أوضاًعا صحية 
خطيرة، في ظل استمرار تعنت االحتالل، ورفضه 
االســـتجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما 

اإلداري.
ُيشار إلى أن األسير زهران من بلدة )دير أبو مشعل( 
هو أسير ســـابق قضى ما مجموعه في معتقالت 
االحتالل )15( عاًما، وهو أب ألربعة أبناء، وكان آخر 

اعتقال له في شـــهر آذار/ مـــارس 2019، ويعتبر 
هذا اإلضراب هو الثاني الذي يخوضه خالل العام 
الجاري، حيث خاض إضراًبا ضـــد اعتقاله اإلداري 
اســـتمر لـمدة )39( يومًا، وانتهـــى اإلضراب بعد 
وعود باإلفراج عنه، إال أن ســـلطات االحتالل أعادت 
تجديد اعتقاله اإلداري لمدة أربعة شهور وثبتته 

على كامل المدة.
واألســـير مصعب الهندي من بلدة )تل( معتقل 
منذ الرابـــع من أيلـــول/ ســـبتمبر 2019، وبلغت 
مجموع أوامر االعتقال اإلداري الصادرة بحقه، على 
مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري، حيث 
خاض إضرابًا عن الطعام العام الماضي واســـتمر 
فيـــه مدة )35( يومًا، انتهـــى، بعد اتفاق يقضي 
باإلفراج عنه، في 9 أيلول/ ســـبتمبر 2018، إلى أن 

ُأعيد اعتقاله مجددًا هذا العام.

رام الله / االستقالل:
حذرت هيئة شؤون األســـرى والمحررين من تراجع الحالة 
الصحية لكل من األســـيرين محمود أبـــو خرابيش ومحمد 
الطـــوس والقابعين في معتقل »ريمـــون«، وذلك في ظل 
استمرار اهمال أوضاعهما الصحية واالستهتار بحياتهما.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن األسير أبو خرابيش )54 
عامًا( من مخيم عين السلطان بمحافظة أريحا، يشتكي منذ 
عدة ســـنوات من مشاكل بالقلب وعدم انتظام دقاته، ومن 
مرض ضغط الدم والذي ُأصيب به خالل وجوده في السجن، 

ومن ارتفاع في نسبة الكولستيرول والدهون بالدم.
وأوضحت أن أبو خرابيش يعاني من التهابات شديدة باألمعاء 
واالثني عشر والقولون، ورغم حالته المرضية السيئة ومعاناته 
من اآلالم، وهـــو ال يتلقى أي عالج يناســـب حالته المرضية، 

وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائه األدوية المسكنة فقط.
أما األســـير محمد الطوس )64 عامًا( مـــن محافظة الخليل 

فهو يشتكي في اآلونة األخيرة من التهابات في اللوزتين، 
كما أنه يعانـــي من وجود عدة أكيـــاس على الكلى مليئة 
بالســـوائل تؤثر على وضعه الصحي، وهو بانتظار تحويله 
إلجراء فحوصات طبية عاجلة لتشخيص حالته، لكن إدارة 

المعتقل تماطل بتحويله.
ولفتت الهيئة إلى أن معظم األســـرى القدامى يعانون من 
أوضاع صحية صعبة، مشـــيرة بأن سنوات السجن الطويلة 
التـــي أمضوها داخل معتقالت االحتـــالل بأوضاع حياتية 
قاســـية وبحرمانهم من العالج، أثرت عليهم وفاقمت من 

أوجاعهم وجعلتهم فريسة لألمراض.
ُيذكر بأن كال األســـيرين يقضيان أحكامًا بالسجن المؤبد 
مدى الحيـــاة، وكالهما معتقالن منذ أكثر من 30 عامًا، كما 
أنهما من أسرى الدفعة الرابعة الذين كان من المفترض أن 
تفرج سلطات االحتالل عنهم عقب التفاهمات التي تمت 

بين »إسرائيل« والسلطة الفلسطينية.

أسرى عسقالن يشرعون نحو 100 أسير من ذوي اإلعاقة داخل سجون االحتالل
بإضراب مفتوح عن الطعام

نقــل األسيريــن زهــران 
والهنــدي إلــى المستشفــى

هيئة األسرى تحذر من تراجع الحالة 
الصحية ألبو خرابيش والطوس
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
 وزارة احلكم املحلي

بلدية املغازي
 اإعالن عن تلزمي �سوق الب�سطات باملغازي 

بالظرف املختوم عن املدة
 من 2020/1/1حتى 2020/12/31

تعلن بلدية المغازي عن رغبتها في تلزيم ســـوق البســـطات داخل نفوذها 
عـــن المدة من 2020/1/1 حتى 2020/12/31 من خالل الظرف المختوم وفقا 
لكراســـة الشـــروط والئحة التلزيم التي يمكن الحصول عليها خالل ساعات 

الدوام الرسمية من مكتب العالقات العامة للبلدية وفقا للشروط التالية :
يدفع كل مزاود تأمينا نقديا قدره )10000( عشرة االف شيكل ترفق مع العرض 
الخـــاص به على ان يدفع من يرســـو عليه المزاد كامل مبلـــغ التلزيم خالل مدة 
اقصاها 48 ســـاعة من تاريخ إشعاره بمصادقة وزارة الحكم المحلى على المزاد 
وفـــي حال عدم الدفع يحق للبلدية مصادرة التأمين مع حقها في تلزيم ســـوق 

البسطات على ملتزم اخر باإلضافة  لحقها المطالبة بالتعويض جراء ذلك .
تقدم الئحة التلزيم وشروطه والنموذج الخاص بالعرض موقع عليهما من 

المزاود بظرف مختوم .
اخر موعد لتسليم الظرف المختوم يوم الثالثاء الموافق 2019/12/10 الساعة الثانية 

عشر ظهر بمكتب المستشار القانوني ولن يلتفت ألي ظرف يقدم بعد ذلك .
فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق 2019/12/10 الســـاعة الثانية عشر 

والنصف بمكتب المستشار القانوني للبلدية .
البلدية غير ملزمة بأعلى العروض ولها حق ترسية التلزيم على من يحقق 

النفع العام ومصلحة البلدية دون أي الزام لبيان االسباب .
كل مـــن يرغب بالدخول في هذه المزاودة عليه ارفاق خلو طرف موقع من 

البلدية وحسن سير وسلوك من الداخلية .
يحق للبلدية إلغاء المزاد وإعادة اإلعالن عنه دون بيان أسباب ذلك .

رسوم االعالن بالصحف على من يرسو عليه المزاد .

حممد بركة النجار 
رئي�س بلدية املغازي

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2483 / 2019
يف الق�سية رقم 661 / 2019

المستدعون/-1 سمير حسني علي السراج- وكيله السيد/ نادر جواد ربيع النمرة بموجب 
سند توكيل خاص صادرة من كندا بتاريخ 2018/12/12م -2بهيرة حسني علي السراج 
من غزة ومقيمة في جمهورية مصر العربية -3حســـني علي حسني السراج باألصالة عن 
نفســـه وباإلضافة لباقي ورثة المرحوم/ علي حســـني علي السراج وكيلهما السيد/ نادر 
جواد ربيع النمرة بموجب وكالة خاصة صادرة عن سفارة فلسطين بالقاهرة تحمل الرقم 

2318 / 2018 بتاريخ 2018/12/31م. وكيلهم المحامي / عدنان أبو موسى
المستدعى ضدهم/-1سناء حسني علي السراج من خارج البالد -2شهيرة حسني 
علي الســـراج من خارج البالد -3مها حسني علي الســـراج من خارج البالد -4زهيرة 
حسني علي السراج من خارج البالد -5سميرة حسني علي السراج من خارج البالد 

نوع الدعوى: قسمة أموال مشتركة 
قيمة الدعوى تزيد عن ) 10000 دينار أردني( عشرة آالف دينار أردني

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 2483 / 2019  في القضية 661 / 2019

إلى المســـتدعى ضدهـــم المذكورين أعاله مجهولـــي محل اإلقامة، نحيطـــك علما بأن 
المســـتدعين قد أقاموا عليكم القضية المرقومـــة أعاله 661 / 2019م لدى محكمة صلح 
غزة وموضوعها قسمة أموال مشتركة استنادًا لما يدعونه في الئحة القضية ونظرًا ألنكم 
مجهولو محل اإلقامة وحســـب اختصاص محكمة صلح غـــزة في هذا الطلب وعمال بنص 
المادة رقم 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 وبناًء 
على قرار قاضـــي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 2019/2483 بالســـماح لنا بتبليغكم 
بالنشـــر المســـتبدل. لذلك يقتضي عليكم أيها المســـتدعى ضدهـــم أن تحضروا إلى 
هذه المحكمة للرد على الطلب في يوم الثالثاء الموافق 2019/12/31م الســـاعة الثامنة 
والنصف صباحًا كما عليكم أن تودعوا هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمســـة عشر 
يومًا من تاريخ تبليغكم هـــذه المذكرة، وليكن معلومًا لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك 

يجوز للمستدعين أن يسيروا في طلبهم حسب األصول. تحريرا في 2019/12/3م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / اأ. اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

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

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

حمكمة رفح ال�سرعية البتدائية  - رفح
اإعالن وراثة �سادر عن حمكمة رفح ال�سرعية 

قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة قشـــطة برفح مؤرخة في 
2019/12/3م تتضمن ان سليمان نصر الله منصور قشطة من رفح وسكانها قد 
توفي الى رحمة الله تعالى بتاريخ 1961/1/1م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في زوجته المتوفاة قبله فاطمة محمد درويش البشـــيتي المشـــهورة  قشطة 
وهم محمد وموســـى ونصر اللـــه ومنصور وجندية ومريم وســـلمى ثم بتاريخ 
1986/2/19م توفـــي نصر الله المذكور وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي في 
زوجته أمونة محمود المالحي الشـــاعر المشهورة قشطة وفي أوالده منها وهم 
محمود وســـمير ومريم وفاطمة ونعيمة وشـــيخه وفي ابنتـــه المتولدة له من 
زوجته أمونة برهم حمدان قشطة المتوفاة قبله وهي فاطمة في ابن ابنه محمد 
المتوفـــي قبله والمتولد لـــه من زوجته أمونة بنت محمـــود المذكورة ) محمد ( 
والمتولد لمحمد من زوجته وفاء السيد سالم محمود المشهورة قشطة فقط وال 
وارث للمتوفي المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وليس 
لـــه اوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثـــة , فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة رفح الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 

وحرر في 6/ ربيع اخر 1441هـ الموافق 2019/12/3م

  قا�سي رفح ال�سرعي
فريد بركة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ صفاء صبري حسين السعافين....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400914362   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وبدأت صافي الرســـم مبكرًا، فمنذ صغرها برعت في 
فن الرسم بالفحم، بعدها لجأت إلى استخدام األلوان 
مستغلة تفرغها بعد تخرجها من تخصص الصحافة 
واإلعالم بجامعة االقصى في تطوير موهبتها بالتعلم 
الذاتي في الرسم الرقمي عبر موقع "يوتيوب ووسائل 
التواصل االجتماعي األخرى"، كما شاركت في عدد من 

الدورات الخاصة بتطوير موهبتها.
وتقول الفنانة صافي:" اكتشـــفت الرسم الرقمي من 
خـــالل مواقع التواصـــل االجتماعي، بعدما شـــهدت 
الرسومات الرقمية فكان لدي فضول في التعرف على 
هذا الرسم، ثم بدأت بالسؤال عن ذلك للمتخصصين 
في هذا المجال، وبعد ذلـــك خضت تلك التجربة من 

خالل التطبيق على الكثير من المشاهد". 
وأضافت" أنها بدأت منذ استخدامها هذا الفن برسم 
صور تعبر عن الحواس، وأخرى عن الشـــخصيات، بعد 
ذلـــك دخلت عالم األنمي، لتســـتقر في النهاية على 
تحويل الصور التي تحمل مشـــاهد قاسية إلى أخرى 
جميلة، لكونها تجد في ذلك تعبيرًا واقعيًا عما يجول 

بداخلها".
ويعتمد الرسم الرقمي كليًا على برامج الرسم باألجهزة 
دون اللجوء إلى القلم والورق، ويستخدم فيه تقنيات 
حديثة كاســـتبدال األلوان المائية وااللوان الصبغية 
المســـتخدمة فـــي الرســـومات التقليديـــة بالصور 

الرقمية. 

جت�سيد مغاير للواقع 
وتوظـــف صافي الرســـم الرقمـــي لتعيد تشـــكيل 
المشـــاهد المصورة عبر برنامج الفوتوشـــوب، وبرامج 
التصميمـــات المختلفة إلـــى ما تتمنـــاه وتحلم به، 
ولتجســـد واقعـــًا مختلفًا عمـــا هو موجـــود بالصورة 

االصلية من مشاهد مأساوية. 
ودفـــع العدوان األخيـــر على قطاع غـــزة والذي خلف 
استشـــهاد 36 مواطنـــًا وإصابة العشـــرات بينهم 
عدد مـــن األطفال، الفنانة صافـــي ألن تعبر عن تلك 
المشاهد المأساوية والمؤلمة التي خلفته آلة الحرب 
اإلسرائيلية إلى أخرى تجسد معاني جميلة في تحد 
واضح لالحتالل، موجهة رســـالة له "بأنه مهما ارتكب 

من المجازر فإن شعبنا لن ليستسلم له".   
وجســـدت الفنانة صافي استهداف االحتالل لمنزل 

القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا، األمر الذي 
أدى إلـــى استشـــهاده برفقة زوجتـــه وإصابة أبنائه 
بجـــروح من خالل لوحة فنيـــة صورتهما وهما يزفان 

إلى الجنة على هيئة عروسين.   
كما رســـمت لوحة فنية صورت مـــن خاللها المجزرة 
التـــي اقترفهـــا االحتالل االســـرائيلي بحـــق عائلة 
"الســـواركة" ممـــا أدى الى استشـــهاد تســـعة من 
أفرادها، وهم يحلقون في الســـماء وبجوارهم سرب 
من الطيور كناية عن اســـتهداف االحتالل لألطفال 

في هذه المجزرة.    

م�ساهد تنب�س باحلياة 
وعبرت في لوحـــة أخرى عن استشـــهاد أب وأطفاله 
االثنين من عائلة عياد، بعد استهداف االحتالل لهم 
أمام منزلهم، عبر "الرسم التقني اإللكتروني"من خالل 
تحويل المشهد الذي كان يعج بدموية االحتالل في 
اســـتهداف األبرياء وســـط صراخ األم على أطفالها 
وهي تحضنهم وهم يلفظون أنفاسهم األخيرة، إلى 
مشـــهد آخر مختلف من خالل رسم صورة تجمع االب 
مع أبنائه، حيث يرتدي الصغير حقيبة مدرسية على 
ظهرة، واالخر يتوشح "بروب" التخرج ويحمل شهادته 

بيمينة .
ذوو االعاقـــة كان لهم نصيب من صور الفنانة صافي 
حيث جســـدت صورة مصاب مبتور القدمين، يجلس 
على كرســـيه المتحـــرك وهو يالعـــب طفلته لتعيد 
تقديم المشـــهد إلى صورة يظهر فيها ظله على أنه 
شخص طبيعي يالعب طفلته وهو واقف على قدميه. 
وأوضحـــت الفنانة صافي أنها تقـــوم باختيار بعض 
الصـــور المؤثرة التـــي تجمعها من مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي لتعيد رســـمها وتعديلهـــا  وتقديمها 

بشكل جديد مفعم باألمل وينبض بالحياة. 
وشـــاركت في العديد من المعـــارض المحلية، منها 
" مشـــروع لم ال " الذي تناول القضايا الفلســـطينية 
بنظرة كلها أمل، عبر رسم لوحات فنية مغايرة للواقع 

الصعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة.  
وتطمـــح الفنانة صافي أن تنفذ معرضـــًا فنيًا خاصًا 
بلوحاتها الرقمية إليصال رســـالتها وهي التمســـك 
بالجانب األجمـــل للحياة واألكثر إشـــراقا حتى لو لم 

يعيشها على أرض الواقع. 

»إسراء صافي« فنانة تحول صور اعتداءات االحتالل إلى لوحات فنية
غزة/ نيفني امل�سري: 

ت�سعى الفنانة الفل�سطينية اإ�سراء �سايف اإىل حتويل امل�ساهد 
املاأ�ساوية التي يعي�سها ال�سع��ب الفل�سطيني جراء اعتداءات 

الحت��ال الإ�سرائيل��ي، اإىل واقع اأك��ر اأمن��ًا واإ�سراقًا ويعج 
باحلرك��ة واحلي��اة من خال لوحاتها الفني��ة الرقمية عرب 
ا�ستخدام امل�سهد والإطار اخلا�س بال�سورة الأ�سلية. وحتاول 

الفنانة �سايف)27عاما( م��ن خميم الربيج و�سط قطاع غزة 
النط��اق بخياله��ا الوا�سع من اأج��ل تغيري الواق��ع املاأ�ساوي 

وعدم الت�سليم اإلية لر�سم واقع مغاير له. 
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ منال عطوه سلمان ابو العجين....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
992691519  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية البتدائية 
 اإعالن وراثة �صادر عن حمكمة 

�صرق خانيون�س ال�صرعية 
تقدم لمحكمة شرق خانيونس مضبطة موقعة من مختار بني سهيال مؤرخة 
في : 2019/12/3م تتضمن ان : زينة ســـليمان ســـلمان ابو ســـعادة من بني 
سهيال وسكانها قد توفيت الى رحمته تعالى بتاريخ 1992/1/11م وانحصر 
ارثها الشـــرعي واالنتقالي في زوجها عبد الكريم عليان موســـي ابو سعادة 
وفي اوالدها منه وهم سامي وبسام وناجي وعصام ورسمية وهدية وسامية 
وعزيزة ونجوى ثم بتاريخ 2012/10/12م توفي عبد الكريم المذكور وانحصر 
ارثه الشـــرعي واالنتقالي في اوالده مـــن زوجته زينة المذكورة المتوفاة قبله 
وهم سامي وبسام وناجى وعصام ورســـمية وهدية وسامية وعزيزة ونجوى 
وفي زوجته زايده ســـليم سلمان بركة المشـــهورة ابو سعادة فقط وال وارث 
للمتوفين المذكورين ســـوى من ذكر وليس لهمـــا وصية واجبة او اختيارية 
وال اوالد كبار توفوا حال حياتهما وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة 
محكمة شرق خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 

االعالن وحرر في 6 ربيع آخر لسنة 1441هـ وفق 2019/12/3م

 قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات )529/ 2019(
يعلـــن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
ســـامي علي ديـــب زين الدين من ســـكان غزة هوية رقـــم 925950446 

بصفته وكيال عن: سناء سميح سعيد زين الدين
بموجب وكالة رقم: 20040 / 2012 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 690 قسيمة  20 المدينة غزة الدرج

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

األراضي.  التاريخ:  3/ 12/ 2019م

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

دولة فل�سطني
   املجل�س الأعلى للق�ساء 

دائرة تنفيذ حمكمة بداية غزة
 اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
بداية غزة يف الق�صية التنفيذية رقم 2019/1937

الى المنفذ ضده / شكري محمد صالح سليمان
طبقـــا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الســـند الرســـمي ) عقد بيع ســـيارة 
مرسيدس اجرة ( والقاضي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره )700$( سبعمائة دوالر امريكي لصالح 
طالب التنفيذ / حســـن عواد نصار العرقي لذلك عليك دفع قيمة السند مبلغ وقدره )$700( 

لصالح طالب التنفيذ باإلضافة الى رسوم ومصاريف القضية .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين واذا لم تحضر خالل المدة المذكورة 

فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم ستباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
رامي �سلوحة 

غزة / سماح المبحوح: 
أكـــد أنور الشـــاعر رئيس بلديـــة رفح جنوب 
قطاع غزة ، على عمل البلدية على توفير فرص 
تشغيلية لقرابة 430 شـــابًا من المحافظة ما 
بين مهندس وعامل ، ضمن 14 مشروعًا سيتم 
تنفيذها مع بداية العام القادم2020 ، بمنحة 

من صندوق اقراض البلديات. 
وأوضح الشـــاعر في حديثه لـ"االستقالل"  أن 
المبلغ المالي المخصص لمشـــاريع تشـــغيل 
األيدي العاملة التي سيتم تنفيذها على مدار 
العام القادم بلغ  نحو 931 ألف دوالر ، وهو جزء 

من منحة مخصصة للبلدية .
وأضاف" أن المبلغ المالي للمشاريع هو جزء من 
المبلغ االجمالي المقـــدم للبلدية من صندوق 
اقراض البلديـــات والذي بلغ عام 2019 مليون 

و900 ألـــف يـــورو، حيث يتم زيـــادة نصيب 
البلدية للعام القـــادم 2020 لتصل إلى قرابة 
3.5 مليون يورو، مشيرًا إلى أن المنحة المالية 
يتم تقديمها من الصندوق للبلديات حسب 
تصنيـــف البلديات ما بين كبـــرى وصغرى و 

نسبة السكان بكل بلدية .
ولفـــت إلى أن أكثـــر األحيـــاء والمناطق التي 
هي بحاجة للمشـــاريع الخدماتيـــة كصيانة 
وتصليح شـــبكات الصرف الصحـــي وتعبيد 
الطرق وتركيب انارة عامـــة للكهرباء  وغيرها 
تتمثل في منطقتي مصبـــح، وخربة العدس 
شمال رفح  ومنطقة رفح الغربية ، منبها لمبدأ 
التوزيع العادل التي تسعى لتطبيقه البلدية 

في المناطق كافة. 
وشـــدد على أنه منذ توليه رئاسة البلدية قبل 

نحو شهر وهو يعمل بعقد اجتماعات دورية 
مـــع لجان األحياء بمحافظة رفح لمعرفة هموم 
ومشـــاكل  واحتياجات المواطنين بكل حي ، 
للعمل على إيجاد الحلول المرضية لهم ، الفتا 
إلى أنه ســـيقوم  بتنفيذ العديد من الزيارات 
الميدانيـــة  خـــالل األيـــام القليلـــة القادمة 

لالستماع للمواطنين بشكل مباشر . 
وفيما يتعلق بمشــــروع انشــــاء مستشــــفى 
خــــاص بمحافظة رفح  أكــــد أن الجهود التي 
بذلت من عدة أطــــراف منها المجلس البلدي 
الســــابق تكللت بوضع حجر األساس إلنشاء 
المستشفى بجوار مسجد العطار بمنطقة تل 
السلطان برفح الغربية على مساحة 40دونمًا 
، مشــــيرًا إلى مساعي المجلس البلدي الحالي 
بزيادة المســــاحة لتصل لـــــ 50 دونمًا ، بعد 

مخاطبــــة الجهــــات المختصة منها ســــلطة 
األراضي . 

وأوضح أن مبلغ المليون دوالر الذي خصص من 
حركة حماس للمستشـــفى، سيتم البدء فيه 
بإنشاء مبنى وحدة االستقبال والطوارئ ، على 
أن يتم بناء األدوار الستة المتبقية فور وجود 

ممول خارجي. 
ويذكر أن رئيس بلدية رفح أنور حمدان الشاعر 
مواليـــد 1978 ، حاصل علـــى درجة الدكتوراة 
بالقانـــون من جمهورية مصـــر العربية ، عمل 
بالجامعة اإلســـالمية محاضر بكلية الشريعة 
والقانـــون ، ثم تولى رئيس قســـم الكلية ثم  
تـــدرج ليصبح نائب  عميـــد الكلية منذ العام 
2005 حتى تكليفه بمنصب رئاســـة البلدية 

قبل نحو شهر . 

 بتكلفة 931 ألف دوالر
رئيس بلدية رفح لـ »االستقالل«: عام 2020 سيشهد تنفيذ 14 مشروعًا خدماتيًا بالمدينة  

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد الناطق باسم وزارة الزراعة بقطاع غزة، المهندس أدهم 
البسيوني، على بدء المزارعين الفلسطينيين فعليًا أمس، 
بتســـويق وتصدير محصول التوت األرضي "الفراولة" من 
قطـــاع غزة إلى "الضفة الغربية"،  مبينًا أن هناك مســـاعي 
إليجـــاد أســـواق خارجية ليتم التصديـــر إليها بمن فيها 

األسواق األوروبية.
وأوضح البسيوني لـ"االستقالل"، بأن موسم التوت األرضي 
"الفراولة" شـــهد هذا العام زيادة ملحوظة في المساحات 
المزروعة بمســـاحات تفوق الـ500 دونم عن موســـم العام 

الماضي.
وأشـــار بأن هناك توقعات بزيادة كمية اإلنتاج لهذا العام 
والتـــي قد تزيد عن 5000 طن خالل هذا الموســـم،  مبينًا 
أن المســـاحات المزروعة بالفراولة تصـــل إلى 1700 دونم، 
إلى جانب وجود العديد مـــن الدونمات المزروعة بالفراولة 
المعلقة والتـــي تنتج ما يقـــارب ثالث أضعـــاف الزراعة 

العادية.

وذكـــر البســـيوني أن محصـــول الفراولة مـــن المحاصيل 
القديمـــة التي يزرعهـــا المزارعون في شـــمال قطاع غزة 
وتحديدًا في بيت الهيا، ويعتبر محصوال تصديريًا له عالمة 
مميزة بالجودة الفلســـطينية الغزية، ويحمل عالمات أيزو 
الجودة حتى في األسواق العالمية، إضافة إلى أنه يساهم 
في تحسين االقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث أن عددًا 
كبيرًا من المزارعين يعتمدون على هذا المحصول، كعنصر 

اقتصادي مهم في قطاع الزراعة.
ونوه الناطق باســـم وزارة الزراعـــة أن ما تم تصديره لغاية 
اآلن هي كميات بسيطة وأن موسم قطف الفراولة لم يزل 
فـــي بدايته ولم يصـــل لمرحلة الذروة بعـــد، أمال أن تبقى 
األمور مستقرة وعمليات التصدير تسير بشكلها السليم، 
لتحقيـــق أكبر قدر من اإلســـتفادة للمزارعين ويســـوقوا 

منتجاتهم لتعود عليهم ببعض الفائدة والرزق.
وتســـمح "إسرائيل" التي تحاصر قطاع غزة منذ عام 2006 
بتصديـــر أصناف محدودة مـــن المنتجـــات الزراعية إلى 

األسواق األوروبية والضفة الغربية و"إسرائيل".

البدء بتسويق وتصدير المحصول من القطاع 

الزراعة لـ »االستقالل«: نتوقع إنتاج 
خان يونس/ االستقالل:5000 طن من الفراولة هذا الموسم

نظمت شبكة التحويالت فعالية تضامنية إحياء لمناسبة 
اليـــوم العالمـــي للمعاق بحضور حشـــد واســـع من ذوي 
اإلعاقة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمحلي 

والجمعيات وذلك أمام مبنى بلدية خان يونس.
وأكـــد رئيس البلدية م. عالء الديـــن البطة، على أن البلدية 
تســـعى دومـــًا لخدمـــة ذوي اإلعاقة والتواصـــل مع كافة 
المؤسســـات من أجل تبني برامج تساعدهم على االنخراط 
أكثـــر في المجتمع وتحقيق حياة أفضل للجميع، مشـــيرًا 
إلى أن البلدية قد تمكنت خالل األشـــهر القليلة الماضية 
من إعادة تأهيل )16( شـــارعًا بتكلفة )220( ألف دوالر من 
موازنتها العامة ومســـاعدة بعض المؤسسات، إلى جانب 
تأهيل الســـاحات والحدائق والمرافق العامة، تخفيفًا عن 

كاهل هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا جميعًا.
وأوضـــح م. البطة أن البلدية ومن واقـــع التزامها األخالقي 
والمهني قامت بمنح ذوي اإلعاقة تخفيضًا بنسبة )%60(

على رسوم البناء وخدمات المياه والصرف الصحي تقديرًا 
لهم وتســـييرًا لحياتهم، مبينًا أن البلدية تولي المعاقين 
اهتمامًا خاصًا لمســـاعدتهم على تخطي مصاعب الحياة، 
مؤكدًا في ذات الســـياق أن اإلعاقة ليســـت إعاقة الجسد 

بل هي إعاقة إرادة الفكر، مبينًا أن البلدية تســـعى لتنفيذ 
المشـــاريع التنمويـــة والتطويريـــة من أجـــل خدمة تلك 

الشريحة المهمة في النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وبدوره أشار مدير االتحاد الفلسطيني العام لذوي اإلعاقة 
خالـــد قنن إلـــى ضرورة تضافـــر الجهود مـــن أجل خدمة 
المعاقين وتلبية احتياجاتهم لمساعدتهم على العيش 
بحرية وكرامـــة دون معيقـــات، مطالبًا المجتمـــع الدولي 
الضغـــط على االحتالل لفك حصارهـــا الجائر على قطاعنا 
الحبيـــب وإلزامه بتنفيذ قرارات الشـــرعية الدولية وانهاء 
االحتالل، داعيًا إلى تطوير برامـــج التأهيل المختلفة كمًا 

ونوعًا انسجامًا مع ازدياد أعداد المعاقين.
ومـــن جانبه أكد مدير مديرية العمل في  خان يونس وائل 
عيسى على أهمية حماية حقوق المعاقين والحفاظ عليها 
ال سيما وأن قانون العمل قد تكفل  لهذه الفئة التشغيل 
بنسبة 5% حسب القانون، مشـــيرًا إلى أن العام الماضي 
تم تشـــغيل ما يزيد عن )4000( ما بين خريج وعامل على 
مستوى محافظات غزة حيث كان نصيب خان يونس )39( 
فرصة تشغيل لفئة ذوي اإلعاقة، مبينًا أهمية استمرارية 
البرامج التي تســـهم في تعزيز دور المعاقين وفي كافة 

المجاالت.

خانيونس: تنظيم فعالية تضامنية 
إحياء لليوم العالمي للمعاق
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مع تواصل صور التطبيع الفردي والجماعي العربي مع االحتالل الصهيوني, وبروز شخصيات عامة 
تقود مســــيرة التطبيع مع االحتالل كوزيــــر الخارجية البحريني خالد بن حمد الذي اطلق سلســــلة 
تصريحات يؤيد فيها حق »إســــرائيل« في »الدفاع عن نفســــها«, وعزز مــــن تحركاته ولقاءاته مع 
ر المشــــهد مؤخرًا داخل البحرين وفي الخليج والوطن  اإلســــرائيليين بشــــكل علني وواضح، وتصدَّ
العربي, وال يمكن ان نغفل دور الجنرال السعودي انور عشقي الذي قال »إسرائيل لم تعتد على دول 
الخليج وهي عدو مظنون بينما إيران هي عدونا المضمون«, والمطبع السعودي، محمد سعود الذي 
نشــــر صورًا له بصحبة المبعوث األمريكي إلى الشــــرق األوسط، جيسون غرينبالت، أبرز المسؤولين 
عن »صفقة القرن«. ورد األخير معبرًا في تغريدة عن ســــعادته بصداقة سعود، وأنهما سيتحدثان 
عن »إســــرائيل« والتطبيع مع العرب, اما وزير الدولة للشؤون الخارجية االماراتي أنور قرقاش فقال : 
»إن العالقات بين الدول العربية وإسرائيل بحاجة إلى تحول من أجل تحقيق تقدم نحو السالم مع 

الفلسطينيين« وكان قد دعا  في مارس الماضي إلى االنفتاح العربي على »إسرائيل«.
هـــذه الخطوات التطبيعية المذمومة ال تعبر عن الموقف العربي من العالقة مع االحتالل, فمؤخرا 
صدرت عدة مواقف عربية محمودة عن جهات رسمية وشعبية تدل على أن اسرائيل لم تستطع 
ان تسوق نفسها لدى االمة العربية, منها انسحاب وزير االعالم االردني األسبق سميح المعايطة 
من مقابلة تلفزيونية على قناة العربية بعد أن تم اســـتضافة محلل اســـرائيلي في الوقت ذاته 
للحديث عن العالقات األردنية االسرائيلية, كذلك موقف الالعب األردني محمد عيد، الذي انسحب 
من بطولة العالم للكيك بوكســـنغ المقامة في تركيا، بعدما وضعته القرعة في مواجهة مع العب 
اســـرائيلي. وجاء انسحاب الالعب االردني عيد انسجاًما مع موقف الشعب األردني الرافض لكافة 
أشكال التطبيع مع االحتالل الصهيوني, على عكس الموقف الذي اتخذه المنتخب السعودي الذي 
زار االراضي المحتلة والمســـجد االقصى تحت حماية االحتالل الصهيوني ومن المعابر الحدودية 
التي يسيطر عليها, وهو ما زاد من آ مال االسرائيليين بتوطيد العالقات مع دول خليجية بمبادرة 
جديدة تتضمن توقيع اتفاق مع الدول الخليجية، بإقامة تحالف اقتصادي إقليمي بدعوى حماية 

المنطقة من الخطر اإليراني،. 
ومما يثلج الصدر ويؤدي الى استمرار عزلة اسرائيل في المنطقة ووقف كل اشكال التطبيع معها 
ما أعلنه شـــيخ األزهر خالل كلمته بالجلســـة األولى باليوم الثانى لفعاليات مؤتمر األزهر لنصرة 
القدس ، أنه تقرر تدريس مقرر دراسي مستقل عن القدس وفلسطين سيدرس في التعليم قبل 
الجامعي والجامعي باألزهر، سيتعلم فيه الطالب كل شيء عن القضية الفلسطينية، وقال الدكتور 
عباس شـــومان وكيل األزهر الشـــريف في كلمته امام المؤتمر، يا أمة العرب إن القدس يناديكم 
فاستعدوا لها سلما وحربا. واستطرد قائاًل: إن من يقول إننا أمة سالم وأن السالم هو خيارنا األوحد 
ولن نلجأ إلى غيره هذا خطأ، فنحن أمة سالم مع من سالمنا وأمة حرب ضروس مع من عادنا وقاتلنا، 
وعلينا أن نسلك في طريق السالم، لكن حين نتأكد أن عدونا يرفض السالم، فعلينا أن نسلك في 
الطريق اآلخر، وإال علينا أن ننســـى القدس لألبد, مضيفا “ال أجد من يجيبنى لماذا يتحدث العالم 
بما فيهم »إســـرائيل« وأمريكا عن القدس كمدينة واحدة، بينما نحن نتحدث عنها قدس شرقية 
وغربية، فمن يقتلون أطفال فلسطين هم من جلبوا اإلرهابيين لبالدنا، فأمريكا وإسرائيل هم من 

زرعوا اإلرهاب، ومن لم يستطع أن يقول ذلك، فاألزهر يقول ذلك” .
هذه هي مـــن اهم الخطوات المتقدمة في مواجهة التطبيع, وهذا هـــو الدور الذي يلعبه االزهر 
الشـــريف في توعية المســـلمين بأهمية القدس واالقصى وضرورة التفاف المســـلمين حولها 

لحمايتها من اطماع االحتالل وعبث االدارة االمريكية.

خطوات متقدمة
 في مواجهة التطبيع 

رأي

األمريكية ومعها  الخارجيـــة  وزارة  تنشـــغل 
البيت األبيض بالتعاون مع وكالة االستخبارات 
المركزية، في تنفيذ برنامج خاص، تم إعداده 
وتجهيزه باالتفاق مع النخب االســـتراتيجية 
اإلسرائيلية، وباالشـــتراك مع أصدقاء الكيان 
الصهيوني مـــن دول عديـــدة، باإلضافة إلى 
مشـــاركين جـــدد مـــن دول عربيـــة مختلفة، 
تطوعـــوا أن يكونـــوا أعضـــاء فاعليـــن فـــي 
إعـــداد هذا البرنامج وتطويـــره، خدمة للكيان 
لـــإدارة األمريكيـــة،  الصهيونـــي، وإرضـــاء 
ومحاولة لكســـب ود الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، الذي ال يخفي حرصه على خدمة »دولة 
إســـرائيل« ومســـاعدتها، ومد يد العون لها 
لمزيد مـــن القوة واالســـتقرار واألمن والثبات 
فـــي المنطقـــة، خاصة خـــالل فتـــرة واليته 
الحالية والقادمة التي يتوقعها، التي يعتقد 
اإلســـرائيليون أنها ستكون المرحلة الماسية 

في تاريخ كيانهم.
يهـــدف البرنامـــج األمريكـــي المعـــد بدقة 
والمجهـــز بإتقـــان، إلـــى تحســـين صـــورة 
»إسرائيل« وتجميلها، ونفي االتهامات عنها 
وتبني سياساتها وتبرير ممارساتها، ومنحها 
الحق في الدفاع عـــن وجودها وضمان أمنها، 
وتشـــريع ما تقـــوم به من جرائم في ســـبيل 
تحقيق أهدافها وتأمين حياة مســـتوطنيها 
وحفظ مصالحهم، فهي وفق منظورهم الذي 
يعملون بموجبه دولة غير عدوانية، وشـــعبها 
مســـالٌم يتطلع إلى العيش بأمان والتعايش 
مـــع شـــعوب المنطقـــة بســـالم، ولديها من 
الخطط والمشاريع ما يخدم المنطقة وينعش 
اقتصادها ويرفه حياة سكانها، ويبعد عنهم 
أخطار الفوضى وويالت الحروب ومآسي التشرد 
والترحيـــل. كمـــا يعمل المشـــروع األمريكي 
على تشـــويه صورة العرب والفلســـطينيين، 
بأنهـــم عدائيون، يحبـــون الحرب  ووصفهم 
ويسعون لها، وينشـــرون الكراهية ويعملون 
على نشـــر مفاهيم التطرف واإلرهاب، ويزعم 
أنهـــم يربـــون أجيالهم على رفـــض اليهود 
وإنكار حقهم في الوجود، ويرفضون الســـالم 
وال يســـعون إلى تحقيق األمن، وينكرون حق 
»الشـــعب اليهودي« في العيش بأمن وأمان، 

ضمن حدود كيانهم، وفوق أرضهم التاريخية 
وممالكهم القديمة.

يحمل المشروع األمريكي قادة الفلسطينيين 
وأحزابهـــم،  ومنظماتهـــم  وزعماءهـــم، 
وســـلطتهم ومقاومتهم، كامل المســـؤولية 
عمـــا آلت إليه أوضاع الشـــعب الفلســـطيني، 
ويتهمونهـــم بأنهم يقودون شـــعبهم نحو 
التهلكـــة، ويكلفونـــه المزيد من الخســـائر، 
ويكبدونـــه الكثير من التضحيات، ويحرضون 
أبناءهـــم للقيـــام بعمليات عســـكرية تؤدي 
إلـــى قتلهـــم، وتعـــود بالضرر علـــى أهلهم 
ومناطقهم، بينمـــا كان بإمكانهم التخفيف 
عن شعبهم، وحقن دمائهم وحماية شبابهم، 
بناء مســـتقبلهم  والمســـاهمة معهم فـــي 
وتحسين شـــروط عيشهم. يتغافل المشروع 
األمريكي الـــذي يجد من يعينـــه من العرب، 
عن حقيقة أن الفلسطينيين هم أهل األرض 
وأصحاب الحق، وأنهم المظلومون والمعتدى 
عليهـــم، وأن اإلســـرائيليين ومعهم الحركة 
الصهيونية بإطارها الواســـع العام، هي التي 
وطردتهم  حقوقهم  الفلســـطينيين  غصبت 
من أرضهم، ومكنت المســـتوطنين الوافدين 
من أصقاع الدنيا باإلقامة في بيوتهم، ونهب 
أموالهم والسيطرة على ممتلكاتهم، وأنها ما 
زالت تحتل أرضهـــم وتقتل أهلهم وتعتقل 
رجالهـــم، وتحاصرهـــم وتضيـــق عليهـــم، 
وتحرمهـــم من حقهم في الحياة ضمن حدود 
دولتهم، وفوق أرضهم التاريخية، وهو الحق 
الذي تكفله كل الشرائع، وتدعو إليه مختلف 

القوانين الدولية.
يعتمـــد األمريكيـــون في تمرير مشـــروعهم 
وتنفيـــذ برنامجهم على بعض الشـــخصيات 
العربية واإلسالمية، وعلى العديد من دولهم 
وحكوماتهـــم، وهي تعلم ضـــرورة وجودهم 
وحاجتهـــا إليهم، وتـــدرك قدراتهم وتعرف 
مؤهالتهم، ولالستفادة منهم فهي تدعوهم 
للمشاركة في أنشطة ومنتديات دولية، تحمل 
عناويـــن براقة وشـــعارات الفتـــة، كالتكامل 
والتعـــاون، والتعايـــش والســـالم، وغيره مما 
من شـــأنه أن يجعل من الكيـــان الصهيوني 
دولًة طبيعيـــًة ضمن اإلقليم، لهـــا الحق في 

الوجود المنسجم مع شـــعوب المنطقة، وبناء 
عالقـــات طبيعية معهـــم، يحترمها جيرانها 
وتحترمهم، ويحفظون أمنها وتحفظهم، لعل 
بعض الحكومات العربية قد بدأت، ونســـجت 
عالقـــات دبلوماســـية وتجاريـــة مـــع الكيان 
الرسمية  الزيارات  وإياه  الصهيوني، وتتبادل 
الســـرية والعلنيـــة. قد ال نعيب علـــى اإلدارة 
األمريكية مشروعها الطموح وغيرتها الكبيرة، 
ومســـاعيها الدؤوبة وجهودها المتواصلة، وال 
نستغرب تطلعاتها ومشاريعها ومخططاتها 
وبرامجهـــا، فهي توالي الكيـــان الصهيوني 
وتتبنـــاه، وتعمـــل معـــه ومن أجلـــه، وتعلن 
مواقفهـــا وال تتـــردد، وتؤيـــده وال تتهيب، 
وتترجم سياستها معه إلى برامج ومساعدات 
وميزانيـــات، وتتطلـــع إلى رفاهية الشـــعب 
اليهودي وسالمته، وإلى استقراره وأمنه. إنما 
نعيب على بعض العرب والمســـلمين الذين 
غرروا بهم وانجروا وراءهم، وارتضوا أن يكونوا 
أدوات فـــي هـــذا البرنامج ودمـــًى في تنفيذ 
هذا المشروع، فهم كالطعم الذي يصطاد به 
األمريكيون واإلســـرائيليون غيرهم، وكالزينة 
االصطناعية التي ال تنتمـــي إلى الطبيعة وال 
ترتبط باألرض، ولكنها تخدع البعض، وتغري 
ضعفاء النفوس ومهزوزي العقيدة باتباعهم 

والمضي معهم.
إنهـــم بمشـــاركتهم المرفوضـــة يخونـــون 
الوطـــن ويطعنون ظهر األمـــة، ويفرطون في 
دينهم، ويخرجون مـــن عقيدتهم، إذ يوالون 
العدو ويصدقونه، ويدافعون عنه ويؤيدونه، 
ويدعـــون لـــه وينصرونه، وهو الـــذي قتلهم 
وآباءهـــم، وشـــردهم وشـــعوبهم، واغتصب 
حقوقهم وأموالهم، واحتل أرضهم وديارهم، 
ومـــا زال يترصد بهم ويتآمـــر عليهم، ولعله 
يهزأ بهم ويضحك عليهم، ويســـتخف بهم 
ويحتقرهم، ويشـــمئز منهـــم وال يحترمهم، 
ويحـــذر منهـــم وال يثـــق فيهـــم، إذ خانـــوا 
أوطانهم وغـــدروا بشـــعوبهم، فكيف يأمن 
لهم ويطمئن إليهم وهم في قاموسه خونة، 
ولهذا فهو يســـتخدمهم كالعيـــر، ويمتطي 
ظهورهم كالحمير، وال يعاملهم أبدًا كاألجير، 

بل يهينهم دومًا كالعميل الوضيع.

تجميل صورة »إسرائيل« تكليف أمريكٌي والتزاٌم عربٌي
د. مصطفى يوسف اللداوي

 مجرد مناقشـــة وزير الحرب اإلســـرائيلي المتطرف نفتالي 
بينـــت مع وزير الخارجيـــة فكرة إقامة جزيـــرة عائمة مقابل 
شـــواطئ غزة، ومجرد مشـــاورة رئيس هيئـــة أركان الجيش 
بالفكرة التي نشـــرت تفاصيلها القنـــاة 12 العبرية، أقول: 
إن مجـــرد تداول الفكرة التي طرحهـــا وزير المواصالت قبل 
عدة ســـنوات، يؤكد أن مرحلة التفكير اإلســـرائيلي الجدي 
بالتخلص من قطاع غزة ليســـت وليـــدة اللحظة، وإنما جاءت 
بعد أن ضاقت السبل بالمستوى السياسي والعسكري معًا، 
وبعد أن اصطدموا باســـتحالة تصفية المقاومة عســـكريًا، 
واســـتحالة تغير الواقع في غزة عن طريـــق القوة المحضة. 
هـــذه الحقيقة يجـــب أن تكون الالزمة التـــي يحتكم إليها 
النقاش في هذا الشـــأن، وكل معاند لهذه الحقيقة شكاك 
بقدرة الشـــعب، غير موضوعـــي محكوم بالظن الســـيء، أو 

صاحب منفعة لدى سلطان المال والنفوذ.
إن لجوء إســـرائيل إلى فكرة الجزيرة العائمة أمام شواطئ 
غـــزة، وإقامة مطـــار دولي جرى الحديث بشـــأنه في ذروة 
مفاوضات وقـــف العدوان على غزة ســـنة 2014، وجاءت 
المواجهات المتتالية على مدار خمس سنوات لتؤكد على 

إصرار غزة علـــى تحقيق مطلبها بالقوة، او التلويح بالقوة، 
وهذا هـــو المكون األول الـــذي فرض على المســـتويين 
السياســـي والعسكري في إسرائيل أن يتعامال مع الواقع 
بموضوعية، وأن يتجرعا كأس السم الذي سيخلصهم من 
غزة، شرط عدم احتكاكها المزعج باإلسرائيليين. وبغض 
النظر عن تعدد وجهات النظر في تحديد األكثر استفادة 
مـــن هذه الفكـــرة، فاألصل في طرح فكـــرة االنفصال عن 
غزة هي الهزيمة العسكرية اإلســـرائيلية أمام المقاومة 
الفلســـطينية، ويجب أن يكون هذا هو المنطلق الوطني 
في البحث والنقاش والتفكير والمقاربة والمعالجة والنقد 

أو التعرض لهذا الموضوع . 
فكـــرة الفصل عن غزة تخدم إســـرائيل سياســـيًا ال شـــك، 
ومقترح الميناء العائم فكرة إســـرائيلية، وإقامة مطار دولي 
على نفقـــة المانحين مقترح إســـرائيلي، كل ذلك ال خالف 
عليه، وستتخلص إسرائيل من وجع 2 مليون إنسان، وتتفرغ 
للســـيطرة على الضفة الغربية، وســـتحاول االســـتفادة من 
الواقع الميداني الجديد الذي سيضمن لها الهدوء، كل ذلك 
ال يقفز عن المنطق الذي يقول: لقد عجز الجيش اإلسرائيلي 

عن حسم المعركة ميدانيًا، فلجأ إلى الحيلة، واختار الطريق 
األسهل للتخلص من غزة.

علـــى هامش المينـــاء العائم على بحر غـــزة، تدور في رأس 
المهتميـــن والمتابعيـــن عـــدة أســـئلة، منها: مـــن الذي 
ســـينتفع أكثر مـــن إقامة مينـــاء عائم على بحـــر غزة، ومن 
إقامـــة مطار دولي، ومنطقة صناعية، ومستشـــفى ميداني، 
ومن التســـهيالت الحياتيـــة للناس، ومن الذي ســـيتضرر 
من رخاء غزة؟ وهل كان االنقســـام هو المســـؤول عن فصل 
غزة أم الذي أســـهم في حصار غزة، وتفرد بالقرار السياسي 
هو المســـؤول؟ وهل حركة حماس متهمـــة بالموافقة على 
إقامة الميناء والمستشـــفى والمنطقة الصناعية على حدود 
غزة أم محمـــود عباس من قرر ذلك حين فـــرض العقوبات، 
وقطع الرواتب؟ وهل ســـيرحب الفلسطينيون كلهم بإقامة 
جزيـــرة عائمة أم ســـيرفض بعضهم فكرة اســـتقالل غزة، 
ويكره أن يراها متحرره؟ وهل غزة ســـتصير دولة مســـتقلة 
ضمن مخطط صفقـــة القرن، لتصير الضفة الغربية ضاحية 
من ضواحي إســـرائيل؟ وهل يعرف عباس بالخطة من قبل، 
أم ترتيـــب التفاهمات مع حركة حماس كان ســـريًا، وبعيدًا 

عـــن اإلعالم؟ وهل يدري قادة العـــرب بتفاصيل الخطة، وما 
دور المبعوث األممي والمبعوث القطري في ترتيب األوراق؟ 
وهل كان بمقدور القيادة الفلسطينية التقدم خطوة باتجاه 
رفع العقوبات عن غزة لتفويت الفرصة على الحلول الجزئية؟ 
وهل وقف مسيرات العودة لألسبوع الثالث على التوالي كان 
جزءًا من خطة فصل غزة، وهل جاء قرار اســـتئناف مسيرات 

العودة صفعة على قفا كل متشكك بنوايا المقاومة؟
عشرات األسئلة تجول في الخاطر، وتفتش عن جواب، ولكن 
يظـــل حجر الرحى الذي يجب أن تدور حوله كل النقاشـــات 
في هذا الشـــأن هو: هل انتصرت إســـرائيل عســـكريًا على 
غزة أم انكســـرت أمام صمودها وجبروتها؟ هذا هو السؤال 
الذي يقدم الجواب الشـــافي لكل األسئلة السابقة، ويرسم 
معالم مرحلة سياســـية خطها الشعب الفلسطيني بدمائه 
وتضحياتـــه وجوعـــه وصبره وهـــو يقطـــع بالمقاومة حبل 
العقوبات، ويحطم بصمـــوده قيود الصهاينة، ويصير لهم 
ندًا، ويصير وجعًا يضرب عصب تل أبيب، التي سلمت القلم 
إلى المقاومة الفلســـطينية لترسم بخط يدها معالم مرحلة 

جديدة من الكرامة الفلسطينية.

فايز أبو شمالة ترقبوا جزيرة صناعية على بحر غزة ومطارًا دوليًا
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أعلن أنا المواطن/ميســـون جمال محمد بالطه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
410167738   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود غازي ابراهيم قويدر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804471647

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رائد اسماعيل خليل ابو طعيمة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
400519989  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نورا حمد شاكر النجار  ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
802518019  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/اعتدال عطية عبدالله ابو رمضان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
939051447  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/اسماء نبيل عطا السيد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802242172  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود عماد الدين محمود احمد...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
800094252  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  عماد رسمي عبد القادر غزاوي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900969577

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

   �إعالن �صادر عن جمعية جمددون 
�لتنموية �خلريية لدعم �ل�صباب

تعلن جمعية مجددون التنموية الخيرية لدعم الشباب عن عقد االجتماع 
)العادي( للجمعية العموميـــة عن العام )2019( وذلك يوم األحد الموافق 
15-12-2019م، الســـاعة 11:00 )صباحـــًا( في مقـــر الجمعية الكائن في 

محافظة رفح – تل السلطان – خلف قرية األيتام.
وذلك لمناقشة )جدول األعمال( 

انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية
وذلك بعد اســـتكمال اآلتي في أوقات الدوام الرســـمي من الساعة 08:00 

إلى الساعة 02:00.
1.استمرار فتح باب االنتســـاب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2019( وذلك حتى تاريخ 5-12-2019م .
2.فتح باب الترشـــيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومان من تاريخ 

7-12-2019م إلى تاريخ 9-12-2019م .
3.فتح باب االعتراض والطعون لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 

وذلك لمدة يومين من تاريخ 10-12-2019م حتى تاريخ 12-12-2019م .
4.فتح باب االنسحاب لمدة يوم واحد بتاريخ 14-12-2019م .

ومع فائق االحرتام والتقدير,,,
جمل�س اإدارة اجلمعية                                                            

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقترح مركز أبحاث إســـرائيلي يميني معالجة 
"التحديات" التي يمثلها قطاع غزة إلسرائيل، 
من خالل تنفيذ خطة لتطوير شـــمال سيناء، 
شـــمال شـــرقي مصر، عبر التوســـع في بناء 
مشـــاريع بنـــى تحتية يمكـــن أن توظف في 

تحسين األوضاع االقتصادية في القطاع.
وفـــي ورقـــة صـــادرة عنـــه، لفـــت "المركـــز 
والدولة"،  المجتمـــع  لدراســـة  اليروشـــليمي 
الذي يرأس مجلس إدارتـــه دوري غولد وكيل 
الخارجية اإلسرائيلية السابق، إلى أّن تدشين 
بناء مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال 
ســـيناء، ســـيوفر فرص عمل للغزييـــن، إلى 
جانب إســـهامها في معالجة مظاهر الحصار 

المفروض حاليًا على القطاع.
وتقترح الخطة، التي أعدها العميد المتقاعد 

شمعون شابيرا الباحث في المركز، والذي سبق 
أن عمل سكرتيرًا عســـكريًا لرئيس الحكومة 
اإلســـرائيلية بنيامين نتنياهو، أن تتولى كل 
من الواليات المتحدة والدول الخليجية، مهمة 
تمويل المشـــاريع الهادفة إلى تطوير شمال 

سيناء.
وتشـــمل الخطة تدشـــين ميناء بحري داخل 
ميناء العريش الحالي، بحيث يســـمح برســـو 
السفن الكبيرة التي ستستخدم في عمليات 

االستيراد والتصدير لصالح قطاع غزة. 
وتتضمـــن الخطة أيضـــًا بناء مطـــار "دولي" 
في محيط العريش، يســـمح بحركة البضائع 
والمسافرين من غزة وإليها؛ إلى جانب تدشين 
محطـــة لتوليد الكهرباء عبر اســـتخدام الغاز 
الطبيعي، الذي يتم استخراجه من حقول الغاز 
المصرية في البحر األبيض المتوسط، على أن 

يتم تزويد غزة وشمال سيناء بالكهرباء التي 
يتم إنتاجها في هذه المحطة.

التـــي يقترحهـــا المركز  وضمن المشـــاريع 
تدشين محطة لتحلية المياه في شمال سيناء، 
لتغطية حاجة سكان القطاع من المياه العذبة، 
إلى جانب تدشـــين خط ســـكة حديد يصل 
العريش بغزة، بحيث يرتبط هذا الخط بالخط 

الذي يربط العريش بالقاهرة.
وحســـب الخطة، يتوجب بناء مناطق سياحية 
على شاطئ العريش تتضمن تدشين فنادق 
ومنتجعـــات على غرار ما هو قائـــم حاليا في 

منطقة شرم الشيخ.
وتدعـــو الخطة إلى التوســـع في بنـــاء مناطق 
سكنية في محيط العريش وشمال سيناء، من 
دون أن تحدد الفئات التي يفترض أن تقطن 

فيها. 

ولفتت الخطة إلى أّن مشـــاريع البنى التحتية 
هذه يجب أن تكون تحت اإلشـــراف المصري، 
بحيث يسمح لســـكان القطاع باالستفادة من 
الخدمات التي تقدمهـــا كما ينص على ذلك 

القانون المصري.
وتنطلق الورقة من افتراض مفاده بأّن تحسين 
األوضـــاع االقتصادية للبـــدو الذين يقطنون 
منطقة شمال سيناء، يخدم المصلحة األمنية 
اإلســـرائيلية، علـــى اعتبـــار أّن هـــذا التطور 
يقّلص من فرص انضمامهم إلى التنظيمات 
"الجهاديـــة" العاملة في المنطقة، بحســـب 

الورقة.
وحـــذرت الورقة من تبني أي رؤية لتحســـين 
األوضـــاع االقتصادية في قطاع غزة، من خالل 
تدشـــين مطار وميناء قبالة ساحل غزة، بزعم 
أّن حركة "حماس" الفلســـطينية ستستخدم 

المطار والميناء في تهريب الســـالح بشـــكل 
مكثف، مشـــككًا في قدرة نظـــم الرقابة على 

الحيلولة دون ذلك.
وشـــدد المركز على أّن مواجهـــة "التحديات" 
التي تمثلها غـــزة حاليًا إلســـرائيل، تتطلب 
إحداث تحول "إيجابي" كبيـــر على الواقعين 
االقتصادي واإلنساني في القطاع ورفع مظاهر 
الحصار، على اعتبار أّن هذا يعد شرطًا لتجّنب 
اندالع مواجهات عسكرية مع حركة "حماس". 

كما شـــدد علـــى أّن "غزة تمثـــل تحديًا كبيرًا 
إلســـرائيل"، مشـــيرًا إلى أّنه منذ أن سيطرت 
"حماس" على قطاع غزة فـــي 2007، اندلعت 
ثالث حروب في مواجهـــة القطاع، تم خاللها 
استهداف العمق اإلسرائيلي بآالف الصواريخ، 
ناهيك عن اســـتخدام األنفاق الهجومية في 

تنفيذ عمليات خلف الخطوط اإلسرائيلية.

مقترح »إسرائيلي« بتطوير شمال سيناء لمواجهة »تحدي غزة«

رام الله/ االستقالل:
قـــال وزيـــر االقتصاد الوطني فـــي رام الله خالد العســـيلي ، أمـــس، "إن العالقة 
االقتصادية والتجارية بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا ستشهد خالل الفترة 
المقبلة تطورًا أمام تصدير المنتجات الفلســـطينية إلى األسواق التركية خاصة 

الزراعية منها.
وأكد العسيلي خالل لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد اقطاي، 
على هامش االجتماع الـــوزاري للجنة التجارية واالقتصاديـــة للدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي "الكومســـيك"، على الرغبة التركية األكيدة في تقديم 
الدعم السياســـي واالقتصادي لدولة فلسطين بما يتماشى مع خطتها الحكومية 
نحو إحـــداث تنمية اقتصاديـــة بالعناقيد، وبما يعزز من رؤيتهـــا في االنفكاك 

التدريجي عن اقتصاد االحتالل االسرائيلي.
وأكد العســـيلي فـــي معرض حديثه مـــع الرئيس أردوغان، علـــى أهمية توطيد 
العالقات االقتصادية بما ينسجم مع حجم العالقة السياسية المميزة بين البلدين.

ووضع العسيلي الرئيس التركي، في صورة الوضع االقتصادي الراهن في فلسطين 
والمساعي المبذولة لتعزيز صمود المواطنين ومواجهة المخططات االسرائيلية، 
باإلضافة إلى بنـــاء اقتصاد وطني مقاوم، الفتا إلى أوجه التعاون المشـــترك بين 

البلدين وفي مقدمتها إنشاء مدينة جنين الصناعية.
مـــن جانبه، أكد الرئيس التركي على موقف بالده الداعم والمســـاند لفلســـطين 

وتقديم كل الدعم الممكن الذي يخدم القضية الفلسطينية.
ومن الجدير ذكـــره أن وزير االقتصاد الوطني وفي لقائه مع وزيرة التجارة التركية 
اتفقا علـــى العمل على رفع كوتة إعفاء التمور الفلســـطينية لتصبح 3 آالف طن 
سنويا بدال من ألف طن حاليًا، وتســـهيل دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية 

لتركيا، وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجاالت.

رام الله/ االستقالل:
يبدأ مستوردون فلسطينيون ودون أية قيود 
إسرائيلية، استيراد العجول من الخارج بشكل 

مباشر اعتبارا من مطلع 2020.
وقال وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري، 
إن إســــرائيل وافقت على مطالب فلسطينية 
باســــتيراد العجول مباشــــرة من الخارج دون 
وجود وسيط إسرائيلي، اعتبارا من مطلع العام 

المقبل.
وأضاف عطاري، أن الجانب اإلسرائيلي سيفرج 
عن شــــحنات عجول كان تجار فلســــطينيون 

اســــتوردوها بعد قرار حكومة محمد اشــــتيه 
وقف استيراد العجول من إسرائيل.

وردت الحكومة اإلســـرائيلية مؤخرا على 
قائمـــة مطالـــب فلســـطينية متعلقـــة 
باستيراد العجول، تتضمن السماح للتاجر 
الفلســـطيني باالســـتيراد مباشرة مطلع 
2020، على أن تورد إســـرائيل كمية من 
العجول للسوق الفلسطينية خالل الشهر 

الجاري.
ومنــــذ قرابة ثالثة شــــهور، تمنــــع الحكومة 
الفلســــطينية اســــتيراد األبقار من إسرائيل، 

إذ ترى فــــي قرارها خطوة باتجــــاه االنفكاك 
االقتصادي عن إسرائيل. 

ولم تعلن الحكومة اإلسرائيلية صراحة عن أية 
عقوبات تجاه الفلســــطينيين، بعد قرار وقف 
اســــتيراد األبقار، بحســــب تصريحات سابقة 
للوزيــــر العطــــاري، »ووافقت منــــذ القرار على 

استيراد أزيد من 10 آالف عجل«.
ويبلغ متوسط االســــتيراد السنوي من األبقار 
إلى السوق الفلسطينية، قرابة 120 ألف عجل، 
معظمها يتم استيرادها عبر تجار إسرائيليين 

و10 بالمئة منها من مزارع إسرائيلية.

»إسرائيل« تسمح للفلسطينيين باستيراد العجول من الخارج اعتبارا من مطلع 2020

واشنطن/ االستقالل:
قال منســــق األمم المتحدة الخاص لعملية 
الســــالم فــــي الشــــرق األوســــط نيكوالي 
مالدينــــوف: ان وقــــف تمويــــل األونروا ال 
يساهم في التسوية ، وأن صفقة القرن قد 
تكون مفيدة شرط ان تكون مبنية على حل 

الدولتين.

وأضـــاف مالدينوف في تصريـــح لوكالة 
»تاس« الروســـية، »كانت لدينا مناقشات 
جيدة مع األصدقـــاء األمريكيين حول أنه 
إذا كان مقترحهم مبنيا على حل الدولتين 
وفقا لموقف األمم المتحدة بشأن تسوية 
النزاع، وإذا كان من شـــأنه أن يســـاعد في 
عودة األطراف إلى طاولة المفاوضات، فإنه 

بناء ومفيد فـــي ظل الوضـــع الراهن على 
األرض«.

وتابع قائال: »ولألســـف، نرى خالل السنوات األخيرة 
تدهـــورًا للعالقـــات بين القيـــادة الفلســـطينية 
والواليـــات المتحدة، وهما لم تعـــودا تتحدثان مع 
بعضهمـــا البعض، وهـــذا األمر يؤثر ســـلبا )على 

األوضاع بشكل عام(«.

مالدينوف: وقف تمويل األونروا ال يساهم في التسوية 

وزير االقتصاد: تطوير العالقات االقتصادية 
بين فلسطين وتركيا خالل الفترة المقبل
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ســـالم  عبدالفتـــاح  المواطن/عبدالرحمـــن  أنـــا  أعلـــن 
ابوعابدة....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 400582185  فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي محمد اسعيد ابو سعيد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
965040033  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ / زينة فوزي ابراهيم ابو دقة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
412330219  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد نواف سليم بركه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801850967  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

ســـالم  عبدالفتـــاح  المواطن/عبدالرحمـــن  أنـــا  أعلـــن 
ابوعابدة....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 400582185 فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ روان سهيل اسماعيل العطار....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400254033

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ كمال فريد عبد انصيوي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400790572

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  رامي سمير محمود ابراهيم )....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
926698044  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/جميل نعيم أحمد العطار....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801775826  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

طهران / االستقالل:
قال الرئيس اإليراني حســـن روحاني، أمس، 
إن بالده تلقت "رســـائل ســـرية" مـــن اإلدارة 
األميركيـــة عبـــر الوســـطاء األوروبيين حول 
البدء فـــي التفاوض، معتبـــرًا أن ذلك "يأتي 
علـــى عكـــس الشـــعارات التـــي يطرحونها 
)األميركيـــون( علنًا"، فيما عبر عن اســـتعداد 
طهران لـ"استئناف العالقات مع السعودية، 

وتجاوز الماضي".
وجـــاءت تصريحـــات روحانـــي بشـــأن طلب 
واشنطن التفاوض قبل لقائه وزير الخارجية 

العماني يوسف بن علوي.
وخــــالل لقائه بالوزير العمانــــي، قال روحاني 
إن "الحــــرب علــــى اليمن لم تحقــــق إال الدمار 
وقتل الناس وخلق العداء والحقد بين شعبي 
الدولتين )السعودية واليمن( وتهديد سالمة 
األراضي اليمنية"، مشيرا إلى أن "أوروبا وأميركا 
على الرغم من تصريحاتهما العلنية ال ترغبان 
في اســــتتباب الســــالم في اليمن، ألنهما من 

خالل هذه الحرب باعتا أسلحة كثيرة".

ودعا إلى "بـــذل الجميع جهودًا إلنهاء الحرب 
على اليمن ســـريعا، وإيجاد االستقرار واألمن 
فيه من خالل مفاوضات سالم يمنية يمنية".

وعلى صعيد متصل، أكـــد الرئيس اإليراني 
على اســـتعداد بالده الستئناف العالقات مع 

الســـعودية، داعيا دول المنطقة إلى "تجاوز 
الماضـــي والنظـــر إلى المســـتقبل والتعاون 
لحل مشـــاكل المنطقة"، معتبرًا أن "ال سبيل 
إال الصداقـــة واألخـــوة بيـــن دول وشـــعوب 

المنطقة".

روحاني: واشنطن تطلب التفاوض سرًا.. 
ومستعدون الستئناف العالقات مع السعودية

أنقرة / االستقالل:
قـــال متحدث حزب العدالة والتنمية التركـــي عمر جليك إن« كل طوبة توضع في 

األراضي الفلسطينية المحتلة ُتصّعد العنف في المنطقة«.
وأشـــار جليك خالل مؤتمر صحفي عقده أثناء اجتماع اللجنة المركزية للحزب في 
العاصمة أنقرة، إلى مصادقة وزير الجيش اإلســـرائيلي نفتالي بينيت، على خطة 
مشروع بناء مستوطنة جديدة في مدينة الخليل الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.

ولفت إلى أن المشـــروع ســـيؤدي إلى هدم مســـاكن الفلســـطينيين في منطقة 
الحسبة، األمر الذي سيضاعف من معاناتهم.

وأوضـــح أن هـــذه الوحدة االســـتيطانية تخالـــف القانون الدولـــي، ومفهوم حل 
الدولتين.

وأضـــاف »كل مســـتوطنة جديدة غير قانونيـــة وكل طوبة توضع فـــي المناطق 
المحتلة، هي خطوة تصّعد من وتيرة العنف، ونهج يهدم مشروع حل الدولتين«.

وأشـــار إلى أن تشـــييد المســـتوطنة الجديدة سيؤدي إلى تشـــكيل استمرارية 
استيطانية جغرافية في الحرم اإلبراهيمي.

وصادق وزير الجيش اإلســـرائيلي نفتالي بينت األحـــد على البدء بالتخطيط لبناء 
حي استيطاني يهودي في قلب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وبحســـب القناة »13« اإلسرائيلية، ســـيقام الحي االستيطاني فيما يعرف بسوق 
الجملة بالخليل.

حزب العدالة التركي: بناء 
حي استيطاني بالخليل 
مخالف للقانون الدولي

واشنطن/ االستقالل:
قــــال وزير الدفــــاع األميركي، مارك إســــبر، إن أي 
خفــــض قد يحدث في قــــوات الواليات المتحدة 
بأفغانســــتان لن يكون مرتبطا بالضرورة بصفقة 
مع حركة طالبان، في إشــــارة إلى احتمال حدوث 
تخفيض لمســــتوى القــــوات بغــــض النظر عن 

المسعى القائم إلقرار السالم.
جاءت تصريحات إســــبر بأعقاب زيــــارة الرئيس 
األميركــــي دونالد ترامب ألفغانســــتان في عيد 
الشــــكر، والتي تحدث فيهــــا عن خفض محتمل 

للقــــوات وقــــال: إنه يعتقــــد أن حركــــة طالبان 
ستوافق على وقف إطالق النار في الحرب الدائرة 

منذ 18 عاما.
وقال إسبر الذي كان يتحدث وهو في طريقه إلى 
لندن لحضور قمة حلف شمال األطلسي إن إدارة 
ترامب تناقش منذ فترة، سواء في الداخل أو مع 

الحلفاء، تخفيضات محتملة في حجم القوات.
وقــــال »أنا على يقيــــن من أن باإلمــــكان خفض 
أعدادنا في أفغانستان وفي نفس الوقت ضمان 
أال يصبح المكان مــــالذا آمنا إلرهابيين يمكن أن 

يهاجمــــوا الواليات المتحدة«، دون أن يذكر رقمًا 
محددا.

وأضــــاف »ويتفق حلفاؤنــــا معنا أيضــــا في أن 
بإمكاننا إجراء تخفيضات«.وســــئل هل ستكون 
مثل هذه التخفيضات مرتبطة بالضرورة باتفاق 
ما مع حركة طالبان فأجاب »ليس بالضرورة«. ولم 

يخض في التفاصيل.
ويوجد فــــي الوقت الحالي نحــــو 13 ألف جندي 
أميركي في أفغانســــتان وآالف الجنود اآلخرين 

من حلف شمال األطلسي. 

الخرطوم / االستقالل:
لقي 7 أشـــخاص علـــى األقل مصرعهم، وأصيـــب نحو 100 آخرين 
بإصابـــات متفاوتـــة، في حريق شـــب، أمس، بمصنع للســـراميك 
بالمنطقـــة الصناعيـــة فـــي بحري شـــمالي العاصمة الســـودانية 

الخرطوم.
ولم يصدر بعد من السلطات المختصة ما يفيد بأسباب الحادثة، إال 
أّن مصادر رجحت انفجـــار أنبوب أدى إلى احتراق المصنع بالكامل، 

بينما امتدت ألسنة اللهب إلى مصانع أخرى قريبة.
وبحســـب لجنة أطباء السودان المركزية، فإن التقارير األولية تؤكد 
مصرع 7 أشـــخاص بعد نقلهم للمشـــافي القريبة، مشيرة إلى أن 
6 مـــن الضحايا بمستشـــفى "بحري" وواحدًا بمستشـــفى "األمل"، 
وأن 12 حالـــة حرجة و75 حالة متوســـطة وقليلـــة الخطورة، لتكون 
جملـــة المصابين 84 حالة، مع ترجيح وجـــود إصابات لم تصل إلى 

المستشفى أو لم يتم التعرف إليها حتى اآلن.
وأوضحـــت اللجنة، في بيـــان على صفحتها في "فيســـبوك"، أنها 
تجري تعدادًا آخر للمصابين في مستشـــفيات أخرى وصلوا إليها 

جراء الحادثة.
ووجهـــت اللجنة نـــداء لألطباء وبقيـــة الكوادر الصحية لإلســـراع 
باالنضمـــام إلـــى الكوادر العاملة في مستشـــفى "بحـــري"، وبقية 

المستشفيات للمساعدة في عالج المصابين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصـــدرت دولة االحتالل اإلســـرائيلي - أمس، قراًرا 
بحظر دخول دبلوماســـيين ماليزيين إلى األراضي 
الفلسطينية المحتلة )الضفة الغربية – قطاع غزة(.

وتحججـــت قـــوات االحتـــالل اإلســـرائيلي بحظر 
التصريحات  بسلسلة  الماليزيين  الدبلوماســـيين 
التـــي أدلى بها رئيـــس الوزراء الماليـــزي مهاتير 

محمد ضد "دولة االحتالل اسرائيل".
ووفًقـــا لصحيفة يديعوت أحرينـــوت العبرية فإن 
قرار خارجية االحتالل يشمل جميع الدبلوماسيين 
الماليزييـــن بحظـــر دخولهم إلى فلســـطين عبر 

"إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة العبرية أن مســـؤوال إسرائيليًا 
كبيـــرًا قـــال: "ماليزيا دولـــة يرأســـها زعيم معاد 

للسامية" على حد زعمه.
ُيشـــار إلى أنه خـــالل العام الواحد يســـمح ألكثر 
مـــن 40 ألف مواطـــن ماليزي وإندونيســـي لزيارة 

"اسرائيل".
فيما أوضح مسؤول اســـرائيلي بأن الدبلوماسيين 
الماليزيين لن يكونوا قادرين على زيارة "إسرائيل" 

حتى يغيروا سياستهم ضد "إسرائيل".

إسبر: خفض القوات بأفغانستان ليس مرتبطًا بصفقة مع طالبان

االحتالل يقرر منع دخول الدبلوماسيين الماليزيين إلى فلسطين

مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات 
في حريق مصنع بالخرطوم
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غزة/االستقالل:
تأهلت أندية فلســـطين و اتحـــاد دير البلح و المصدر و المشـــتل إلى الدور 
التمهيدي الثاني من بطولة كأس فلسطين ألندية المحافظات الجنوبية بعد 

فوزها تواليًا على أندية حطين والرباط واألمل والرضوان .
وحقق فريق فلسطين فوزًا كبيرًا على فريق حطين بخمسة أهداف لهدفين ، 

في المباراة التي أقيمت على ملعب بيت حانون البلدي.
و سجل أهداف فلسطين محمد مقداد و عدنان العفيفي و بكر عروق ومحمود 
الشـــنباري و محمود الكحلوت، فيما سجل أهداف حطين معاذ حسونة وعمر 

الدحنون.
و على ملعب الـــدرة خطف فريق اتحاد دير البلح فوزًا مثيرا على فريق الرباط 

بنتيجة 3_2.
و تقدم الدير بثالثية نظيفة عن طريق هدافه أحمد بشير » هاتريك » ، فيما 

سجل للرباط فريد الحواجري و عالء شلتوت.
و نجـــح فريق المصدر في تخطي فريق األمل بأربعة أهداف مقابل ثالثة في 

اللقاء الذي أقيم على ملعب النصيرات.
وســـجل أهداف المصدر خليل عوض هدفين و أحمد كلوب و كرم حسان كل 
منهما هدفًا ،فيما ســـجل لألمل إبراهيـــم صافي هدفين وعلي أبو مصطفي 

هدفًا.
و على ملعب فلســـطين حســـم فريق المشـــتل التأهل بعد فوزه على فريق 
الرضوان بركالت الترجيح )٤/٥(، بعد انتهاء المباراة بوقتها األصلي بالتعادل 
االيجابي )2/2(، ســـجل للمشـــتل حســـين كنعان ومحمد الرواغ، فيما سجل 

للرضوان عبدالله نسمان هدفين.

غزة/االستقالل: 
سحب اتحاد كرة القدم في غزة ، قرعة دوري الدرجة 
الثالثة والمقرر انطالقها منتصف ديسمبر الحالي.

ويشـــارك في البطولـــة ١٤ فريقا بواقـــع ٧ أندية 
في فرع غزة والشـــمال ومثلهما في فرع الوســـطى 

والجنوب.
وتقـــام بطولة الدوري مـــن دور واحد، حيث 
يتأهـــل بطل كل فـــرع إلـــى دوري الدرجة 

الثانية.
وجاءت القرعة على النحو التالي:

فـــي فرع غـــزة والشـــمال، يواجه الشـــمس  فريق 
اليرموك ، و الجزيرة يلتقي فريق المغراقة و اتحاد 
جباليا  يصطدم بالمشـــتل، فيما فريق حطين في 

راحة باألسبوع األول. 
أما في فرع الوســـطى والجنوب في األســـبوع األول 
نـــادي المصدر في راحة ، وأهلـــي البريج يصطدم 
بفريق العودة و الشافعي في مواجهة شباب معن 

و الرباط يلتقي بفريق الترابط.

سحب قرعة دوري 4 فرق تكمل عقد الدور التمهيدي الثاني لكأس غزة
الدرجة الثالثة

غزة/ االستقالل: 
تـــوج منتخب طـــالب الكلية الجامعيـــة للعلوم 
التطبيقيـــة بـــكأس بطولة مؤسســـات التعليم 
العالي لخماســـيات كرة القـــدم، والتي نظمتها 
وزارة الشـــباب والرياضة الفلسطينية بمشاركة 
ثمانـــي جامعـــات ومؤسســـات أكاديمية على 
مستوى القطاع. وحقق منتخب الكلية الجامعية 
لقب البطولـــة بعد تغلبه في اللقاء الختامي على 
منتخب جامعة بفلسطين بنتيجة ثالثة أهداف 
مقابل هدفين، بعد لقاء مشرف وصفت مجرياته 
بالمنافســـة الشـــديدة والممتعة، لينجح خالله 
أبطال الكليـــة بخطف نتيجة اللقـــاء لصالحهم 

ورفع اســـم الكلية الجامعية عاليا على مســـتوى 
الجامعات العاملة في قطاع غزة.

والتقى منتخب الكليـــة الجامعية خالل البطولة 
بفريق كلية مجتمع غزة للدراســـات الســـياحية 
وتغلب عليه بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة 
أهداف، وفي اللقـــاء الثاني واجه منتخب الكلية 
منتخب جامعة فلســـطين والقى خســـارة كبيرة 

بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف يتيم.
وتغلب منتخب الكلية على فريق كلية مجتمع غزة 
الوكالة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، 
وتأهل منتخب الكلية للقــــاء الختامي بعد تغلبه 
على فريق جامعة اإلســــراء بنتيجة أربعة أهداف 

مقابل هدفين، وتوج بالبطولة بعد أن ثأر لهزيمته 
الثقيلة من منتخب جامعة فلسطين بنتيجة ثالثة 
أهــــداف مقابل هدفين. وأعرب األســــتاذ الدكتور 
رفعت رســــتم  خالل حفل استقبال الفريق الفائز 
عن سعادته بهذا اإلنجاز الكبير الذي يضاف إلى 
سجل شــــرف الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 
علــــى المســــتوى الرياضي، والذي ســــبقه تتويج 
منتخب طالبات الكلية الجامعية ببطولة الجامعات 

لكرة الطائرة على مستوى القطاع.
وأعلن رستم عن تقديم منحة إنجاز رياضي لكافة 
أعضاء الفريـــق تقديرًا لفوزهم بالمركز األول في 

بطولة الجامعات لخماسيات كرة القدم.

الكلية الجامعية تتوج بلقب
 بطولة مؤسسات التعليم العالي 

روما / االستقالل:
يجهـــز ريال مدريد اإلســـباني عرضًا ضخمـــًا من أجل التعاقـــد مع كاليدو 

كوليبالى مدافع نابولي خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وأشـــارت صحيفة »كالتشيو ميركاتو« اإليطالية إلى أن ريال مدريد يستعد 
لتقديـــم عرض كبير جـــدًا للحصول على خدمات كاليـــدو كوليبالي مدافع 

نابولي، الذي يعتبره البديل المستقبلي للدولي اإلسباني سيرجيو راموس.
ويعـــد كوليبالي أحد أفضـــل المدافعين في أوروبا على مدار الـ3 ســـنوات 
الماضيـــة، وارتبط باالنضمـــام إلى أندية أوروبية مثل مانشســـتر يونايتد 

ومانشستر سيتي وبرشلونة.
في الوقت نفسه أكدت تقارير إســـبانية أن إيريك أبيدال المدير الرياضي 
لبرشلونة يراقب السنغالي كاليدو كوليبالي عن كثب تمهيدًا للتعاقد معه 

في المستقبل.
وأوضحت الصحيفـــة أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي حريص على 
بيع كوليبالي، وكذلك درايـــز ميرتنز من أجل إعادة بناء الفريق، لكن مقابل 

شروط محددة ومن بينها أكثر من ١00 مليون يورو لكل منهما على حدة.
ويعاني نادي نابولي خالل الموسم الجاري في الدوري اإليطالي بسبب حالة 
التمرد التي ضربت تشـــكيلة الفريق، وهو يحتل في الوقت الراهن المركز 
الســـابع بعد مرور ١٤ جولة من مسابقة الكالتشيو. وينتهى تعاقد الدولي 

السنغالي كاليدو كوليبالي مع نابولي اإليطالي فى يونيو 2023.

االستقالل/ وكاالت: 
أخطر الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط فريق توتنهام اإلنجليزي، 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الســـيبرز برغبته فـــي الرحيل عن النادي 
اللندني. تولى البرتغالي جوزيه مورينيو مســـئولية تدريب توتنهام خلفًا 
لماوريســـيو بوتشـــيتينو، وأدرك أنه على رأس مهامه الصعبة في النادي 
إقنـــاع بوتشـــيتينو بالبقاء في الســـيبرز. و ذكرت صحيفـــة »ديلي ميل« 
البريطانية أن إريكســـن تحدث مع مورينيو وجهًا لوجه، وأكد له رغبته في 

مغادرة توتنهام والتطلع إلى تحٍد جديد بعد ست سنوات قضاها معه.
ووجه كريستيان اريكســـن نجم وسط توتنهام الشكر لمدربه البرتغالي، 

نظرًا لمساعيه الكاملة إلقناعه بالبقاء مع الفريق.  
وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس وإنتر ميالن من بين المهتمين بالتوقيع 
مع إريكسن، بينما يبقى ريال مدريد مرشحًا قويًا للحصول على خدماته رغم 

تفضيل بول بوجبا عليه في الصيف الماضي.
وسيكون مجلس إدارة توتنهام مضطرًا للموافقة على بيع الالعب البالغ من 
العمر 2٧ عامًا في سوق االنتقاالت الشتوية لالستفادة من بعض األموال، 
خوفـــًا من رحيله مجانًا في نهاية الموســـم الجاري، حيث ينتهي تعاقده 
في يونيو 2020. جدير بالذكر أن توتنهام ســـيصطدم بفريق مانشستر 
يونايتد على ملعب »أولد ترافورد اليوم األربعاء، ضمن منافســـات الجولة 

الـ١٥ من مسابقة الدوري اإلنجليزي.

إريكسن يطالب مورينيو
 بإطالق سراحه من توتنهام

ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا
 لضم كوليبالى نهاية الموسم
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وفي الســـياق قالت دائرة األوقاف اإلســـامية 
بالقـــدس المحتلة "إن 62 مســـتوطًنا اقتحموا 
المســـجد األقصى، وتجولوا فـــي أنحاء متفرقة 
مـــن باحاته، وتلقوا شـــروحات عـــن "الهيكل" 

المزعوم".
وعادة مـــا يتخلل تلك االقتحامات، أداء طقوس 
تلمودية من قبل المســـتوطنين في ســـاحات 
األقصى، وتحديًدا في منطقة باب الرحمة، األمر 
الـــذي يثير غضب واســـتياء المصلين وحراس 

المسجد.
وما تزال شرطة االحتال تواصل فرض قيودها 
على دخول المصلين الفلســـطينيين للمسجد 
األقصـــى، وتحتجز هوياتهم، وخاصة النســـاء 

والشبان، عند بواباته الخارجية.
ويشـــهد المســـجد األقصى يومًيا )عدا يومي 
الجمعة والســـبت( اقتحامـــات وانتهاكات من 
قبل المســـتوطنين وأذرع االحتـــال المختلفة، 
في وقـــت تمنع فيه شـــرطة االحتـــال دخول 

عشرات الرجال والنساء إلى المسجد.
وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن 2287 
مســـتوطًنا وطالًبـــا يهودًيا اقتحموا المســـجد 
األقصـــى عبر باب المغاربة خال تشـــرين ثان/ 

نوفمبر الماضي.
وفي سياق آخر، أصيب شاب بالرصاص وآخرون 
باالختنـــاق نتيجة استنشـــاق الغاز المســـيل 
للدموع، خال مواجهات بين عشـــرات الشـــبان 

وقوات االحتال اإلسرائيلي في مخيم العروب 
شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ووفـــق وكالـــة "وفا" الرســـمية فقـــد اندلعت 
مواجهات بين قوات االحتال والشـــبان، عقب 
وقفـــة احتجاجيـــة تنديًدا باســـتئناف أعمال 
شق الطريق االستيطاني، مما أدى إلصابة عدد 

منهم.
وفي بيان لجمعية الهال األحمر الفلســـطيني 
قالت فيه، "إنها تعاملت مع إصابة لشاب خال 

المواجهات ذاتها".
وأضافـــت أن اإلصابة نتجت عـــن انفجار قنبلة 
صـــوت، مما أدى إلصابته بجـــروح في اليد، وتم 

تقديم اإلسعاف األولي له ونقله للعاج".

تأتي في إطار تعزيز العاقات مع األشـــقاء المصرييـــن , والبحث عن كيفية 
إنهاء معاناة الناس في الذهاب واإلياب لمصر.

وقالـــت إن »الزيـــارة تأتي أيًضا للعمل على إطاق ســـراح بعـــض الموقوفين 
الفلسطينيين لدى أجهزة أمنية مصرية«.

وأضافت الحركة »ســـنطالب اإلخوة في مصر خال الزيارة بممارســـة الضغط 
على االحتال لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني, 
وبالذات المشاركين في مســـيرات العودة, وإلزام العدو بوقف استهدافهم, 
كونهم من رعى اتفاق وقف النار بالجولة األخيرة بعد استشـــهاد القائد بهاء 

أبو العطا«.
وعبرت عن اســـتيائها لبعض التصريحات الصادرة عن قيادات فلســـطينية 
عابثـــة, أو محلليـــن مصريين, حول زيارة وفد الحركة للقاهرة، مشـــيرة إلى أن 
التصريحات تأتي في خانة التسويق للتسوية والتطبيع مع العدو الصهيوني, 

وإرباك الزيارة، وهذا يسيء لمصر ولدورها، لألسف الشديد.

الهاي/ االستقال:
كـــّررت المدعية العامـــة للمحكمـــة الجنائية 
الدولية فاتو بنسودا ، موقفها الرافض لماحقة 
الكيان اإلسرائيلي في قضية هجومها الدامي 
على أسطول مســـاعدات كان مّتجًها إلى قطاع 

غزة في عام 2010، مطالبة بإغاق هذا الملف.
ويأتي قرار بنسودا بعد ثاثة أشهر من إصدار 
المحكمة للمرة الثانيـــة توجيهات لمدعيتها 
العامة بإعـــادة النظر في قرارهـــا عدم ماحقة 

"إسرائيل" الصادر في عام 2014.
وقالت بنسودا في وثائق قد متها للمحكمة: "ال 

أساس وجيه للمضي قدمًا في إجراء تحقيق".
وكررت بنســـودا موقفهـــا القانوني الســـابق 
بقولها: “ال أســـاس وجيه يدفع إلى االستنتاج 
بـــأن أي قضيـــة محتملـــة قد تنجـــم عن هذا 

الوضـــع ســـتكون على قدر كاف مـــن الخطورة 
للمحكمة”. وفي  بالنســـبة  العتبارها مقبولـــة 
31 أيار/مايـــو 2010، تعرض أســـطول الحرية 
)ســـفينة مرمرة التركية( لهجوم من قبل وحدة 
من القوات الخاصة اإلســـرائيلية فيما كان في 
الميـــاه اإلقليمية مّتجًها إلى قطاع غزة الخاضع 
لحصار إسرائيلي، ما أدى حينها إلى استشهاد 
عشرة من النشطاء األتراك وإصابة العشرات من 

المتضامنين الدوليين.
وقـــررت بنســـودا عـــام 2014 عـــدم ماحقـــة 
"إسرائيل"، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة 
كافيـــة من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار 
القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية 

الدولية.
وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها 

المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.
و"إسرائيل" ليست عضًوا في المحكمة الجنائية، 

إال أن ماحقة مواطنيها قضائًيا أمر ممكن.
لكن في انتكاســـة جديدة بالنســـبة لبنسودا 
بعـــد عدد مـــن اإلخفاقات الكبيـــرة، قرر قضاة 
االســـتئناف أن عليها النظر مجدًدا في مسألة 
توجيه اتهامـــات لـ"إســـرائيل". إال أن القضاة 
وعلى الرغم مـــن انتقاداتهم الحـــادة لقرارات 
بنســـودا أكدوا أنها صاحبة “القرار النهائي” 
بشـــأن توجيه اتهامـــات من عدمـــه. وأطلقت 
الجنائية الدولية بشـــكل منفصـــل في 2015 
تحقيًقا أولًيا بشأن االتهامات المرتبطة بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، غداة الحرب اإلسرائيلية 

على قطاع غزة.

غزة / االستقال:
أكدت مدير دائرة األم والطفل في اإلدارة العامة للرعاية األولية بوزارة الصحة في غزة نهلة حلس 
حرص وزارة الصحة على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها لرعاية السيدات الحوامل في مراكز 

الرعاية األولية، وذلك من خال توفير األجهزة المتطورة.
وأشـــارت حلس في بيان صحفي، إلى توفير اإلدارة جهاز التراســـاوند )رباعي األبعاد( الكتشاف 

التشوهات الخلقية لدى األجنة مبكًرا، وذلك بدعم سخي من الهال القطري.
وأوضحت أن الجهاز يظهر الجنين كمجســـم مع البعد الزمني للحركة، ويعطي الطبيب المعالج 
تدوير الصورة الملتقطة ألخذ البعد الثالث، ويستطيع اختراق األشعة لألعضاء الداخلية )القلب، 

الكليتين والكبد( وباقي أعضاء جسم الجنين الداخلية، والتي تستغرق بعض الوقت.
وبينـــت أنها تعطي صورة واضحة لمامح الجنين قريبة من الصـــورة الفوتوغرافية، منوهة إلى 
تشخيص أدق التفاصيل لتشوهات جسم الجنين الخارجية كالشفة األرنبية، وتشوهات األذن 

واألطراف.
وأشـــارت إلى أنه يتم متابعة الحاالت من الفئة المســـتهدفة من السيدات الحوامل، والتي يتم 
الشـــك في وجود تشوهات لدى جنينها في مراكز الرعاية األولية لوزارة الصحة، ليتم متابعتها 

في مركز شهداء الرمال الصحي )عيادة الرمال(.

الصحة بغزة: تشغيل جهاز »التراساوند« 
الكتشاف التشوهات الخلقية مبكًرا

مدعية المحكمة الجنائية ترفض مجددًا 
مالحقة »إسرائيل« بملف »مرمرة«

نيويورك / االستقال:
شـــدد مدير مكتب منظمة »هيومن رايتـــس ووتش« في 
فلسطين عمر شـــاكر، الذي رحلته سلطات االحتال مؤخًرا، 
علـــى أن المنظمة ســـتواصل إخبـــار العالـــم بالقمع الذي 
تمارســـه »إســـرائيل« ضد منظمات حقوق اإلنسان والقمع 
الذي تمارســـه أيًضا ضد الفلســـطينيين. وقال شاكر: إنه 
لم يخضع لمحاوالت اإلســـكات، مشيًرا إلى أن عملية إبعاده 
االثنين الماضي، بدعوى دعمه لحركات مقاطعة »إسرائيل«، 
بـــدأت في األصل منذ ثاث ســـنوات. وأضاف أن الحكومة 
اإلســـرائيلية اختلقـــت العديد مـــن الذرائع فـــي البداية 

ووضعت صعوبات أمام المنظمة بشأن تشغيل األجانب.
وأشـــار إلى أن السلطات اإلسرائيلية اتهمته في البداية 
بالترويج لفلســـطين وليس العمل لصالح المنظمة، بعد 

ذلك غيرت تصريحاتها وزعمت أنه يدعو إلى مقاطعتها.
وتابع »بالطبع كل هذا مجرد حجج، فا أنا وال منظمة هيومن 

رايتس ووتش قمنا بالدعوة إلى مقاطعة إسرائيل”.
وأوضح شاكر أن ما تقوم به المنظمة في كل دول العالم، 
هو توثيق االنتهاكات لحقوق اإلنسان ومطالبة الشركات 

بعدم المساهمة في تلك االنتهاكات.
وأضـــاف »أما في إســـرائيل وفلســـطين فقمنا بتحديد 
الشـــركات اإلســـرائيلية التي تعمل في المســـتوطنات 
وطالبناها بعدم المشـــاركة في انتهاك حقوق اإلنسان. 

ولكن لم ندُع إلى مقاطعة إسرائيل«.
ولفـــت إلى أنـــه يمارس مهـــام وظيفته في فلســـطين 
و«إسرائيل« منذ عامين ونصف، وأن قرار إبعاده اُتخذ بعد 
بدئه مهام عمله بفترة قصيرة. وكشـــف أنه أمضى نحو 

عـــام ونصف العام في محاوالت الطعـــن على هذا القرار 
لدى المحاكم، الفًتا إلـــى أن محكمة »القدس اإلقليمية« 
والمحكمة الدســـتورية اإلســـرائيلية صادقتا على قرار 
إبعاده. وبخصوص المشاكل التي تواجه المدافعين عن 
حقوق اإلنسان في »إســـرائيل«، قال شاكر: إن« إسرائيل 
تفرض قيـــوًدا على منظمات حقوق اإلنســـان، وإن ذلك 
يدفع هـــذه المنظمـــات إلى االنشـــغال بهـــذه القيود 
المفروضـــة عليها بداًل من التركيـــز على توثيق األوضاع 

التي بها انتهاكات لحقوق اإلنسان«.
ولفـــت إلى أن »إســـرائيل« ومنذ أكثر من 10 ســـنوات ال 
تســـمح لموظفي المنظمة الدوليين بالدخـــول إلى غزة، 
مما يصعـــب كثيًرا من قيامها بتوثيق انتهاكات حقوق 

اإلنسان هناك.

جنين / االستقال:
داهم جنود االحتال اإلســـرائيلي، يوم أمس، منـــزل المواطن محلي علي قبها، 

وسرقوا أمواال ومصاغا ذهبيا.
وقالـــت مصادر محلية إن جنود االحتال داهموا منزل المواطن قبها وفتشـــوه، 
علمـــا أنه تعرض للتفتيش أكثر من مرة في الفترة األخيرة باســـتخدام الكاب 
البوليسية. وأشـــارت إلى أن جنود االحتال سرقوا مصاغا ذهبيا لزوجته ومبلغا 
ماليـــا دون أن يبلغوه بأن هناك عملية مصادرة، ما يعني أنها ســـرقة من قبل 

الجنود خال التفتيش.
يذكر أن عدة منازل للمواطنين تتعرض للسرقة خال التفتيش خال ممارسات 
فردية للجنود، وهي ســـرقة تختلـــف عن أعمال مصادرة تتـــم بالتوازي خال 

المداهمات بذرائع مختلفة.

شاكر: سنواصل فضح القمع »اإلسرائيلي« رغم القيود جنود االحتالل يسرقون 
ممتلكات من منزل جنوب جنين

القدس المحتلة/ االستقال:
قال مركز معلومات وادي حلوة: إن قوات االحتال 
اإلســـرائيلي اعتقلت 137 فلسطينًيا في مدينة 
القـــدس المحتلة خال تشـــرين ثـــان/ نوفمبر 

الماضي،
وأوضـــح المركز فـــي تقريره الشـــهري الصادر 
أمـــس، أن من بين المعتقلين 49 قاصًرا، طفلين 
أقل من جيل المســـؤولية و3 إناث، باإلضافة إلى 
محافظ القدس عدنان غيث، ووزير القدس فادي 

الهدمي، ومدير التربية والتعليم سمير جبريل.
وأشار إلى أن االعتقاالت تركزت الشهر الماضي 
في بلدة العيسوية، تليها بلدة سلوان، كما طالت 

طالبًا اعتقل من داخل مدرسته في العيسوية.
وذكر أن قوات االحتال أطلقت في السابع عشر 
من الشـــهر الماضي، النار على الشاب فارس أبو 
ناب، من بلدة ســـلوان، بالقرب مـــن حاجز النفق 
جنوبي مدينة القدس، بحجة االشتباه بالمركبة، 
فيما تبين للعائلة بأن مركبة الشـــاب لم يطلق 
عليها أي رصاصة وإنما تم اســـتهداف نجلهم 

مباشرة.
وخال نوفمبر، أغلقت ســـلطات االحتال مكتب 
مديرية التربية والتعليم وفضائية فلســـطين 
ومسجد الرصاصي في مدينة القدس، بقرار من 
وزير األمن الداخلي لمدة 6 أشـــهر، وذلك بحجة 

"تنفيذ أنشـــطة للســـلطة أو نيابة عنها أو تحت 
رعايتها في نطاق دولة إســـرائيل بدون تصريح 

حسب القانون" بحسب القرار.
وأضاف مركز المعلومـــات أن مخابرات االحتال 
اقتحمت فـــي ذات اليوم كذلك "المركز الصحي 
العربـــي" في منطقـــة باب الســـاهرة، واعتقلت 
مديره وحققت معه حول "ما إذا كان للمركز عاقة 
بالسلطة الفلسطينية"، وصادرت بعض الملفات 

اإلدارية والمالية.
وفيما يتعلق بالمسجد األقصى، أفاد التقرير بأن 
2287 مستوطنًا وطالًبا يهودًيا اقتحموا المسجد 

األقصى خال نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن سلطات االحتال أبعدت نائب مدير 
أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات عن األقصى 
لمدة 3 أشهر، وهو "قرار اإلبعاد الرابع عن األقصى 

خال هذا العام".
ولفت إلـــى أن بلديـــة االحتال صّعـــدت خال 
الشـــهر الماضي من عمليات هدم المنشآت في 
مدينة القدس، حيث هدمت 10 منشآت، 5 منها 
هدمت ذاتًيا بأيدي أصحابها تجنًبا لدفع غرامات 

مالية.
وأضاف أن الهدم طال 8 منازل سكنية في جبل 
المكبر، شـــارع المطار/المنطقة الصناعية شمال 

القدس، بيت حنينا وسلوان.

ولفت أن من بيـــن المنازل التي هدمت في جبل 
المكبر، منزل يعود لعائلة خايلة وهو قائم منذ 
130 عاًما، وحصلت العائلة على رخصة لترميمه 
من بلدية االحتال، اال أن وزارة الداخلية أصدرت 

قرارا بهدمه وصادقت عليه محكمة االحتال.
وبحســـب التقرير، فإن قـــوات االحتال تواصل 
حملة االعتداءات والتنكيل في بلدة العيسوية، 
والتـــي بـــدأت فـــي حزيـــران الماضـــي، حيث 
االقتحامات اليومية والتواجد على مدار الســـاعة 
في أحياء وشـــوارع البلـــدة، ونصب الحواجز على 
مداخلها وبشوارعها، وكذلك توزيع قرارات وأوامر 

الهدم وإيقاف البناء في البلدة، وغيرها.

شهيــد و137 معتقــال بالقــدس بنوفمــبر

»اجلهاد« تك�شف .. املتطرف "غليك" ..
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سان فرنسيسكو/ االستقالل:
استيقظت امرأة تعيش في مدينة سان فرنسيسكو باألرجنتين من غيبوبتها 

نتيجة صراخ طفلتها الجائعة حيث فاقت وبدأت ترضعها.
وتفيد صحيفة The Sun، بأن المواطنة األرجنتينية ماريا الورا فيريرا )42 سنة( 
أدخلت المستشـــفى بعد أن هاجمها لص عندما أوقفـــت دراجتها النارية، ما 

تسبب بسقوطها وارتطام رأسها باألرض ودخولها في غيبوبة.
وبعد مضي شهر على غيبوبتها أبلغ األطباء أقاربها بأنها قريبا ستفارق الحياة، 
ونصحوهم بالتبرع بأعضاء جســـمها للمرضى المحتاجين. ولكن زوجها مارتن 
ديلغادو، أعلن أن زوجته سوف تفيق من غيبوبتها على الرغم من هذه التنبؤات 

المتشائمة.
وزار ديلغادو زوجته في المستشـــفى يوم 23 تشرين الثاني الماضي بصحبة 
ابنته الصغرى، التي بدأت تبكي كمـــا تفعل دائما عندما تكون جائعة، وفجأة 

فتحت المرأة أزرار قميصها وأخرجت ثديها وبدأت ترضعها.
ويقول زوجها إن مشـــهد احتضان األم لطفلتها المثير أبكى جميع 
مـــن كان حاضرا، فقد احتضنتا كما كانتا تفعالن دائما قبل الحادث. 
ومع كل هذا بقيت المرأة في غيبوبتها وال تستجيب لكلمات األقارب. 
يقـــول الزوج »نأمل أن تفيق زوجتـــي، خاصة وأن ثالثة أطفال ما زالوا 

في انتظارها«.

صراخ طفلتها
 أيقظها من غيبوبتها

االستقالل/ وكاالت:
توقعت األمم المتحدة، أمس، أن يكون العقد الجاري 
األشـــد حرارة في التاريخ، وذلك في تقييم ســـنوي 
بشـــأن كيفية تجاوز ســـرعة التغير المناخي قدرة 

البشرية على التكّيف معه.
وقالت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، في البيان 
المؤقـــت لها، إن درجات الحرارة العالمية كانت هذا 
العام، حتى اآلن، أعلى بـ1.1 درجة مئوية من معدل 

عصر ما قبل الثورة الصناعية.
وأوضحت المنظمة، التابعة لألمم المتحدة، أن هذا 

يضع العام 2019 على المسار ليكون بين السنوات 
الثالث األشد حرارة التي تم تسجيلها في التاريخ.

وبحســـب البيان، فـــإن العام الجـــاري "يختم عقدا 
غير مســـبوق من االحترار العالمي وانحسار الجليد 
وارتفـــاع مســـتويات ســـطح البحر بســـبب غازات 

االحتباس الحراري الناتجة عن األنشطة البشرية".
وأضاف أنه من شـــبه المؤكد "أن متوسطي درجات 
الحرارة لفترتـــي الخمس ســـنوات )2019-2015( 
والعشـــر ســـنوات )2010-2019( سيكونان األعلى 

على اإلطالق".

وأشـــار البيان إلـــى أن تركيزات غاز ثاني أكســـيد 
الكربون في الغالف الجوي بلغت مســـتوى قياسيا 
وصل إلى 407.8 جزءًا فـــي المليون في عام 2018، 
مشيرًا إلى أن هذا المستوى استمر في االرتفاع على 

مدى عام 2019.
وقال األميـــن العـــام للمنظمة العالميـــة لألرصاد 
الجوية، بيتيري تاالس، إنه "إذا لم نتخذ إجراء عاجال 
بشـــأن المناخ اآلن، فإننا نتجه نحـــو زيادة درجات 
الحرارة ألكثـــر من 3 درجات مئويـــة بحلول نهاية 

القرن، مع تأثيرات ضارة على رفاه اإلنسان. 

العقد الجاري سيكون األشد حرارة في التاريخ

االستقالل/ وكاالت:
عمد شـــاب في إقليم بريموريه أقصى الشرق الروسي، إلى قتل صديقه بعد شجار عنيف 
بســـبب محاولة األخير قتل قطة عمدا. عثرت الشـــرطة على جثة الضحية )53 سنة(، وعلى 
رأسه جروح وكدمات، وفتحت تحقيقا جنائيا في قضية »إلحاق ضرر عمدًا تسبب في الوفاة«.
وبعد القبض على المشتبه به وهو شاب يبلغ من العمر 22 سنة، اعترف بأنه اعتدى على 

صديقه المخمور، بسبب إقدام األخير على قتل قطة.
وأوضح أنه وجه له ضربات بقضيب حديدي على رأسه ما تسبب بإزهاق روحه.

شاب يضرب صديقه 
حتى الموت بسبب قطة

واشنطن/ االستقالل:
كشفت دراســـة حديثة -نشـــرت في مجلة ُتعنى 
بطب األطفـــال- أن حوالـــي 364133 طفال أميركيا 
تعرضوا إلصابات ناجمة عن اللعب باألسلحة النارية 
التـــي ال تحتوي علـــى البارود، وذلك خـــالل الفترة 

الممتدة بين عامي 1990 و2016.
وقال الكاتب آشـــر ســـتوكلير -في تقريـــره الذي 
نشـــرته مجلة نيوزويك األميركيـــة- إن هذا الرقم 
يمثل متوسط 13486 طفاًل يصابون كل عام بهذه 

األسلحة بإصابات الكدمات والكسور وتمزقات ُمقلة 
العين، وإن األسلحة التي تسببها عادة ما تباع على 

أساس أنها ترفيهية.
وأوضح أن هذه األســـلحة تطلق قذائف باستخدام 
بدائـــل للبـــارود على غـــرار الهـــواء المضغوط مما 
يجعلها آمنة بشكل عام لألغراض الترفيهية، غير 
أن الدراســـة حـــذرت منها قائلة إن هـــذه األجهزة 
ينبغي أن تعتبر »قاتلـــة« وإن ما ينطلق منها يتم 

بسرعة كافية ُتمّكنها من اختراق جلد اإلنسان.

ل أية وفيات في البيانات التي فحصت  ولم ُتســـجَّ
خالل الدراسة، غير أن ذلك ال يخفي إمكانية حصول 
حاالت وفيات بســـبب اقتصار قاعدة البيانات التي 
اســـتخلص الباحثـــون منها تقاريـــر اإلصابة على 

الحاالت التي تصل إلى غرف الطوارئ(
وأشارت الدراســـة إلى أن إصابات العين التي يتم 
اإلبـــالغ عنها عموًما ترتبط باألســـلحة النارية التي 
ال تحتوي على بودرة، ويمكـــن أن تؤدي إلى نتائج 
ســـلبية خطيرة بما في ذلك فقـــدان البصر جزئًيا 

أو كلًيـــا، وأن 22% مـــن إصابات العيـــن تم إدخال 
الُمصابين فيها إلى المستشفى.

وأكد الكاتب أن الـــرأس والرقبة من بين أكثر أجزاء 
الجســـم إصابة، وأن متوســـط عمر الطفل الُمصاب 
بلغ 12 ســـنة -الذكـــور حوالـــي 90% منهم- وأن 
جميع الفئات الديموغرافية شـــهدت انخفاضا في 
اإلصابات خالل 26 عاما الماضية خاصة في صفوف 

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة.
وأوضح -نقال عـــن د. غاري ســـميث مدير مركز 

األبحاث والسياســـات المتعلقة باإلصابات في 
بيان صحفي قوله »يمكن أن تتســـبب األسلحة 
النارية التي ال تحتوي علـــى البارود في إعاقات 
خطيرة وتـــؤدي حتى للمـــوت، ويمكن لبعض 
األسلحة أن تحقق سرعة فّوهة تشبه المسدس 
الحقيقي. ينبغي صدور تشريعات أكثر صرامة 
واتســـاًقا في مجال الســـالمة وتثقيف األطفال 
والوالديـــن في التعامـــل مع األســـلحة النارية 

واستخدام النظارات الواقية«.

دراسة أميركية تحذر: ال تستهينوا باألسلحة الترفيهية

نيودلهي/ االستقالل:
ذهـــل نمر هندي جميع العلماء والباحثيـــن في العالم، بما فعله 

بحثًا عن زوجة أو رفيقة أو حبيبة.
وأشـــارت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي ســـي« إلـــى أن النمر 
الهندي البالغ من العمر عامين ونصف العام، ســـجل أطول رحلة 
يســـير فيها نمر على اإلطالق العالم، بحثـــا عن رفيقة أو زوجة أو 
حبيبة. وقطع النمر الهندي مســـافة قدرها 1300 كيلومترا في 5 
أشهر من دون توقف، مغادرا منزله في محمية »تيبيشوار« للحياة 

البرية في والية »ماهاراشترا« الغربية.
وتتبع العلماء خط ســـير النمر من خالل بطاقة تتبع، تم تثبيتها 

فيه من دون أن يدري.
وســـار النمر عبر المـــزارع والمياه والطرقات الســـريعة، وكان في 

طريقه الختراق حدود دولة مجاورة.
ولم يصب النمر البشـــر بأي أذى، إال شخص واحد تقريبا كان عن 
طريق الخطأ، بعدما اصطدم بمجموعة من البشر، عندما كان يرتاح 

في إحدى الغابات.
وغـــادر الحيوان المحمية في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ومنذ 
ذلك الحين ســـافر عبر ســـبع مناطق في والية ماهاراشترا ووالية 
تيالنغانا المجاورة، وفي نهاية األســـبوع الماضي، حط به الرحال 

إلى  محمية أخرى للحياة البرية في والية ماهاراشترا.
وقال الدكتور بالل حبيب، عالم األحياء الكبير بمعهد الحياة البرية 
فـــي الهند ، »من المحتمـــل أن النمر يبحث عـــن األرض والغذاء 
والرفيقة. معظم النمور )في الهند( تحب أن تستكشف مناطق 

النمور الجديدة أكثر«.

االستقالل/ وكاالت:
بعد أن اختفت آثارها تماما قبل نحو أســـبوعين في منطقة 
صحراوية نائية، عثرت الســـلطات األسترالية على امرأة على 

قيد الحياة بعد أن نجت بمعجزة من الموت.
وتم تقديم العالج لتمارا ماكبيث رايلي )52 عاما(، إثر العثور 

عليها قرب بركة مياه في منطقة معزولة وسط أستراليا.
وكانت رايلي تعاني الجفاف عندما عثرت عليها الســـلطات، 

التي استعانت بمروحية للبحث عنها.
وكانت المرأة الخمســـينية غادرت مدينة أليس ســـبرينغز، 
وســـط أستراليا، في 19 نوفمبر الماضي، في رحلة خلوية إلى 
مناطق نائية، لكن المركبة التي كانت تقلها علقت في مجرى 

نهر، لتبدأ بعدها معاناة رايلي.

وبقيت في السيارة لمدة 3 أيام، واعتمدت فيها على الطعام 
والمياه التي جلبتها معها.

وبعدما نفدت اإلمدادات، اتخـــذت القرار الصعب مع ارتفاع 
الحرارة إلى 40 درجة مئوية، فحفرت حفرة أسفل السيارة في 

محاولة لتمرير هواء بارد إلى داخلها.
ورغم ذلك، لم يعد الوضع يطاق داخل السيارة، فقررت الخروج 

منها وسارت نحو كيلومتر ونصف حيث وجدت بركة مياه.
وقررت تمارا البقاء هناك، واعتمدت على شرب المياه وتناولت 

ما تبقى معها من بسكويت، كما قالت.
و رصـــدت طائرة مروحية رايلي عنـــد بركة المياه، حيث لعب 
أحد مربي الماشية دورًا حاســـمًا في إنقاذ السيدة، إذ اتصل 

بالشرطة بعدما رصد آثار إطارات السيارات في المكان.

نمر هندي يذهل الجميع
 بما فعله بحثًا عن زوجة

 تاهت أسبوعين في الصحراء
 ثــم حدثــت المعجــزة


