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الخليل/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل، مساء أمس األحد 
طفال بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن 
عدد من الجنود قرب الح����رم االبراهيمي 

الشريف في مدينة الخليل.
وذكرت مصادر عبرية أن جنود ما يسمى 
حرس الحدود، منعوا محاولة طعن، عندما 

اعتقل����وا فلس����طينيًا هددهم بواس����طة 
س����كين خالل تفتيش����ه، إذ تمكنوا من 
الس����يطرة عليه  بعد توجيه اس����لحتهم 

نحوه.
وأوض����ح المصدر أن المعتقل طفل قاصر 
م����ن مدينة الخليل، وقد نق����ل إلى جهاز 

المخابرات للتحقيق معه .

 االحتالل يعتقل طفال بزعم تنفيذه 
محاولة طعن جنود بالخليل 

تضييق االحتالل على األسرى.. يفتح باب التصعيد بالسجون
غزة / سماح المبحوح:

تواص���ل حكومة االحت���الل اإلس���رائيلي تضييق الخناق 
على األس���رى بكافة السجون ومراكز التحقيق والتوقيف، 

بالتزام���ن مع دخ���ول برودة فص���ل الش���تاء القارص من 
خالل حرمانه���م من أصن���اف غذائية عدة 
ومنعهم من اقتناء مالب���س وأغطية ملونة 

الجهاد اإلسالمي تكشف أهم 
الملفات التي بحثها وفدها 

خالل زيارته للقاهرة

غزة/ االستقالل:
أكد الناطق باس���م حركة المقاومة الشعبية، خالد األزبط، وعضو الهيئة العليا 

لمس���يرات العودة، أن الهيئة بصدد التجهيز لمسيرة مليونية، 
في الذكرى الثانية النطالق مسيرات العودة وكسر الحصار، في 

هيئة العودة: بصدد التجهيز
 لـ »مليونية« في مارس المقبل

غزة/ االستقالل: 
اختتم وفد حركة الجهاد اإلسالمي، برئاسة األمين العام للحركة زياد النخالة، 
السبت، زيارته للقاهرة تلبية لدعوة مصرية كريمة. واشتملت الزيارة وفق بيان 

صحفي، على لقاء مع وفد قيادة حماس، برئاسة رئيس مكتبها 
السياس���ي إس���ماعيل هنية، وكذلك لقاء مع قيادة المخابرات 

مركز حقوقي يطالب بفتح تحقيق 
باستهداف االحتالل لعائلة السواركة

نتنياهو يهدد غزة ويتعهد 
بفرض السيادة باألغوار

غزة/ االستقالل: 
طالب مركز حماية لحقوق اإلنس���ان بضرورة فتح تحقيق بحادث اس���تهداف االحتالل 

لعائلة أبو ملحوس )الس���واركة( خالل الع���دوان األخير على قطاع غزة، ما 
أدى الستشهاد 9 من أفراد العائلة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. جاء 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ه���دد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلس���رائيلي، أمس األحد، بش���ن عملية 

عس���كرية واس���عة في قطاع غ���زة إذا لزم األمر واس���تمر إطالق 
الصواريخ من القطاع. وقال نتنياهو في مؤتمر خاص بمجلة ماكور 

32 عامًا على اندالع »انتفاضة الحجارة«

االحتالل يوا�صل فر�ض العقوبات 
على االأ�صري نائل الربغوثي

رئي�ض بلدية �صديروت يطالب 
ب�صن عملية ع�صكرية �صد غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
يواف���ق يوم أمس الذكرى ال� 32 الندالع انتفاضة الحجارة 
)االنتفاضة األولى(، التي تفجرت في الثامن من ديسمبر/

كانون األول 1987 بعد دهس شاحنة إسرائيلية لسيارة 
يستقلها عمال فلسطينيون بمخيم جباليا 
شمال قطاع غزة، مما أدى الستشهاد أربعة 

عمان/ الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش���يعت جماهير غفي���رة في العاصم���ة األردنية 
عم���ان، أم���س األح���د، جثمان الش���هيد األس���ير 
س���امي أبو دياك، الذي ارتقى خ���الل اعتقاله في 

س���جون االحتالل اإلس���رائيلي، نتيج���ة اإلهمال 
الطبي.  وانطلق المش���يعون ف���ي موكب مهيب، 
من مس���جد الملك الحس���ين في حدائق الحسين 
دابوق ف���ي عمان، إلى مقبرة صويل���ح، حيث ووري 

جثمانه الطاهر مثواه األخير. وش���ارك في تشييع 
جثمان الش���هيد وفد من س���فارة دولة فلسطين، 

وشخصيات وطنية وشعبية إضافة 
إلى ممثلين عن الفعاليات الشعبية 

تجديد قرارات مصادرة أراض شمال الضفة
تشييع جثمان الشهيد األسير »أبو دياك« في 
األردن.. واالحتالل يجّرف أرضًا زراعية بقلقيلية

بعد )78( يومًا من اإلضراب عن الطعام

حبيب لـ »االستقالل«: انتصار األسير »الهندي« امتداد النتصارات الحركة األسيرة
غزة/ قاسم األغا:

أّكد القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
خضر حبيب أمس األحد، أن انتصار األسير مصعب 

ان »اإلس���رائيلي«، هو امتداد  الهن���دي على الس���جَّ
الفلس���طينية األس���يرة. وقال  الحركة  النتصارات 
القيادي حبيب في تصريح لصحيفة »االستقالل«: 

»إن انتصار األسير الهندي يؤكد انتصار الدم على 
السيف، والكف على المخرز، عندما 
يك����ون العنوان قضية فلس����طين 

موظفو التقاعد املدين يف غزة يطالبون 
بحقوهم.. وخطوات ت�صعيدية قادمة

) APA images (     وقفة ت�صامنية مع �لأ�صري م�صعب �لهندي بغزة �أم�س
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رام الله / االستقالل:
أفــــاد تقرير أصدره مركز عبد الله الحوراني للدراســــات 
والتوثيق التابع لدائــــرة العمل والتخطيط في منظمة 
التحرير الفلسطيني بأن 44 شهيًدا ارتقوا خالل شهر 

تشرين ثاني /نوفمبر الماضي.
وأشار التقرير، إلى أن من بين الشهداء )9( أطفال و)3( 
ســــيدات، مبينًا أن )39( شــــهيًدا ارتقوا في قطاع غزة 
معظمهم نتيجة القصف بالصواريــــخ خالل العدوان 
االســــرائيلي على القطاع الذي استمر لمدة ثالثة أيام، 
كما ارتقى )5( شــــهداء من الضفة الغربية من بينهم 
األسير ســــامي ابو دياك الذي استشــــهد في سجون 

االحتالل نتيجة االهمال الطبي المتعمد.
ولفت إلى مواصلة ســــلطات االحتالل احتجاز جثامين 
)51( شــــهيدًا في ثالجاتها، منذ بدء هبة القدس في 
أكتوبر/ تشــــرين اول العام 2015، في مخالفة صارخه 

للقانون الدولي االنساني.
ووفق التقرير، فقد أصــــاب جيش االحتالل نحو )500( 

مواطن فلســــطيني في كٍل من الضفة الغربية وقطاع 
غــــزة والقــــدس، من بينهــــم )370( مواطنــــًا برصاص 
وصواريخ االحتالل نتيجة القصف على منازل ومنشآت 
المواطنين فــــي غزة، باإلضافة إلطــــالق الرصاص على 
المشاركين في مســــيرات العودة السلمية على حدود 
القطاع. وأوضح أن نحو )130( مواطنًا أصيبوا في الضفة 
الغربية والقدس خالل تصديهم لممارسات االحتالل 
العنصرية ومصــــادرة االراضي وهدم البيوت باإلضافة 

إلصابة المئات باالختناق نتيجة الغاز السام.
وضمن سياســــة نهب االرض الفلســــطينية صادرت 
ســــلطات االحتالل خالل الشهر الماضي )3031( دونمًا 
من أراضــــي المواطنين الفلســــطينيين فــــي الضفة 
الغربية والقــــدس باإلضافة إلصدار اخطارات بمصادرة 
)2337( دونمًا فــــي مناطق متفرقة من الضفة الغربية 

والقدس.
وأقتحم المســــجد األقصى خالل شهر تشرين الثاني 
الماضــــي )2443( ما بين مســــتوطن وطــــالب معاهد 

تلمودية ورجال شــــرطة ومخابرات وأعضاء كنيســــت، 
وفرضت شــــرطة االحتالل الحبس المنزلــــي على )17( 
مقدسيًا، وأبعدت )8( مواطنين عن أحياء وشوارع مدينة 

القدس المحتلة.
كما أبعدت سلطات االحتالل )16( مواطنًا عن المسجد 
األقصى، من بينهم الشــــيخ ناجح بكيرات نائب مدير 
دائرة االوقاف االســــالمية للمرة )21(، واعتقلت شرطة 
االحتالل وزير شــــؤون القدس فادي الهدمي، ومحافظ 
القدس عدنان غيث، قبل أن تفرج عنهم بشــــرط عدم 
القيام بأي نشــــاطات سياســــية داخل مدينة القدس 
المحتلة، وشــــملت تلك القــــرارات على دفــــع غرامات 

وكفاالت بلغت نحو )84400( شيقل.
وحسب التقرير، فقد هدمت وصادرت سلطات االحتالل 
خالل تشــــرين ثانــــي الماضي )68( بيتًا ومنشــــأة في 
الضفة الغربية والقدس، شملت هدم )34( بيتًا، و)34( 
منشــــأة، من بينها )7( عمليات هدم ذاتي في مناطق 

جبل المكبر وواد الحمص.

غزة/ قاسم األغا:
أّكـــد القيـــادي بحركة الجهاد اإلســـالمي في 
فلســـطين خضـــر حبيب أمـــس األحـــد، إن 
ان  انتصار األسير مصعب الهندي على السجَّ
"اإلســـرائيلي"، هو امتداد النتصارات الحركة 

الفلسطينية األسيرة.
وقال القيادي حبيب فــــي تصريح لصحيفة 
"االســــتقالل": "إن انتصار األســــير الهندي 
يؤكد انتصار الدم على السيف، والكف على 
المخرز، عندما يكون العنوان قضية فلسطين 

العادلة".
د علـــى أن هـــذا االنتصار هـــو انتصار  وشـــدَّ
للشـــعب الفلســـطيني، كما أنـــه ُيضاف إلى 
سلســـلة االنتصارات التـــي تحققها الحركة 

األسيرة داخل سجون االحتالل.  
وحّذر من مغّبة اســـتمرار جرائمه واعتداءاته 

بحق األســـرى، مطالًبا المؤسســـات والجهات 
إلـــى جانبهـــم ودعم  للوقـــوف  الحقوقيـــة 
حقوقهـــم، ومالحقة االحتالل علـــى جرائمه 

"العنصرية وغير اإلنسانية" بحقهم.
ومســـاء أمس األحـــد، عّلق األســـير مصعب 
الهنـــدي، إضرابه المفتوح عـــن الطعام، بعد 
)78( يوًما من اإلضـــراب المفتوح عن الطعام؛ 
رفًضا العتقاله اإلداري )دون تهمة( في سجون 

االحتالل.
ويأتي تعليق األســـير الهندي إلضرابه، بعد 
التوصـــل التفـــاق يقضي بتحديد ســـقف 

اعتقاله اإلداري.
وقالت مؤسســـة مهجـــة القدس للشـــهداء 
واألســـرى: "إن األســـير المضرب عـــن الطعام 
منذ 78 يوًما مصعـــب الهندي )29 عاًما( عّلق 
إضرابه بعـــد تحديد ســـقف اعتقاله اإلداري 

واإلفراج عنه بتاريخ 2/ يوليو/ 2020م".
وكانت إدارة ســـجون االحتالل نقلت األســـير 
الهندي من مستشفى "كابالن" إلى مستشفى 
"أســـاف هروفيـــه"؛ نتيجة لخطـــورة وضعه 

الصحي.
وقال نـــادي األســـير )غير حكومـــي( بيان له 
السبت: "إن سلطات االحتالل ترفض االستجابة 
لمطلب األســـير الهندي ورفيقه أحمد زهران 
المضرب عن الطعام منذ )78( يومًا، إذ يعاني 

ذات الظروف الصحية الخطيرة".
وعـــّد النادي رفـــض إدارة الســـجون لمطلب 
األسيَرين "محاولة لكسر إضرابهما، وإيصالهما 
إلى مرحلة صحية خطيرة؛ تتسبب بإصابتهما 

بأمراض يصعب عالجها الحًقا".
وكانت محكمة االحتـــالل العليا أصدرت قراًرا 
يقضـــي بتجميـــد االعتقال اإلداري لألســـير 

الهندي يـــوم األربعاء الماضـــي؛ إال أنه وبعد 
مرور يوم على القرار أصدرت مخابرات االحتالل 
أمًرا يقضي بإعادته لالعتقال اإلداري بشـــكٍل 
واضح، في محاولة لاللتفاف على مطلبه بإنهاء 

اعتقاله اإلداري.
واألســـير مصعب الهندي هو مـــن بلدة "تل" 
بمحافظة نابلس بالضفـــة المحتلة، ومعتقل 
منذ الرابـــع من أيلول/ ســـبتمبر 2019، إذ بلغ 
مجموع أوامر االعتقال اإلداري الصادرة بحقه، 
على مدار ســـنوات اعتقالـــه، )24( أمر اعتقال 

إداري.
والعام الماضي )2018( خاض األسير الهندي 
إضراًبا مفتوًحا عن الطعام اســـتمر مدة )35( 
يوًمـــا، انتهى بعد اتفاق يقضي باإلفراج عنه، 
في 9 أيلول/ ســـبتمبر من العـــام ذاته، إلى أن 

ُأعيد اعتقاله مجدًدا هذا العام.

بعد )78( يومًا من اإلضراب عن الطعام

حبيب لـ »االستقالل«: انتصار األسير »الهندي« امتداد النتصارات الحركة األسيرة

44 شهيدًا ومصادرة آالف الدونمات خالل نوفمبر

الداخل المحتل/ االستقالل: 
أغلق عشرات المتظاهرين من أهالي قلنسوة بالداخل المحتل في تظاهرة مساء 
السبت، مفرق المدينة احتجاجا على سياسات االحتالل بهدم البيوت والتطبيق 

العنصري لقانون »كامينتس«، وضّد عملّيات تدفيع الثمن.
ووفـــق مصادر إعالمية من الداخل المحتل، فقد شـــارك في التظاهرة نواب من 
القائمة المشـــتركة، ورئيس مجلس جلجولية درويـــش رابي، ورئيس مجلس 

قلنسوة عبد الباسط سالمة.
ورفع المتظاهرون الفتات منددة بسياســـة حكومة االحتالل التي تزيد من أزمة 

السكن في البلدات العربية بإرسال أوامر هدم للبيوت.
وأتـــت هذه التظاهرة اســـتمرارا للخطـــوات االحتجاجية التـــي أقرتها اللجنة 
الشعبية في قلنســـوة، وشـــملت نصب خيمة اعتصام وتظاهرات احتجاجية 
دورية ضد سياســـة الهدم في المدينة. ويهدد خطر الهدم اإلســـرائيلي نحو 
25 منزال في الحي الشـــرقي بقلنسوة، إذ أرسلت السلطات مؤخرا أوامر استدعاء 

ألصحاب البيوت تمهيدا إلرسال أوامر هدم.

مظاهرة بـ »قلنسوة« ضد 
أوامر الهدم »اإلسرائيلية«

الخليل/ االستقالل:
اعتقلت قّوات االحتالل، أمس، طالبة مدرسية أثناء مرورها 
على حاجز عســـكري بمدينة الخليل جنوب الّضفة الغربية 
المحتلة. وأفادت مصادر محلية باعتقال قّوة عسكرية من 
جيـــش االحتالل للطالبة أفنان أبو ســـنينة )14 عامًا( أثناء 
مرورها على حاجز أبو الريش العسكري القريب من المسجد 

اإلبراهيمي.
وأعلن جيش االحتالل اإلســـرائيلي اعتقال قواته مواطنة 
فلسطينية في الخليل بزعم »رفعها سكيًنا ومحاولة تنفيذ 

عملية طعن«.
وذكر المتحدث باسم جيش االحتالل أن فلسطينية وصلت 
إلى نقطة تفتيش قريبة من المسجد اإلبراهيمي بالخليل، 

ُمّدعًيا أنها رفعت سكيًنا وحاولت تنفيذ عملية طعن.

وقال: إن قوة من جيش االحتالل ســـيطرت على المواطنة 
الفلسطينية واعتقلتها.

وخالل ســـاعات الفجر األولى، استجوبت قّوة عسكرية من 
جيش االحتالل أســـيرًا محررا عقب اقتحام منزله في بلدة 
صوريف شـــمال غربي الخليل، وفّتشـــت عددًا من منازل 
المواطنيـــن. وفي الســـياق ذاته اعتقلت قـــوات االحتالل 
»االســـرائيلي« أمس، خمســـة مواطنين بعـــد حملة دهم 

وتفتيش لمنازل المواطنين بالضفة المحتلة.
وقـــال المتحدث باســـم جيش االحتـــالل: »اعتقلت قوات 
الجيش والشـــاباك خالل الليل 5 فلســـطينيين من أنحاء 

متفرقة من الضفة الغربية«.
ويشـــار إلى أن قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت يومية 

في صفوف المواطنين ، وبحجج واهية .

القدس المحتلة/ االستقالل: 
بدأ جيش االحتالل صبـــاح أمس األحد مناورات جوية 
في سماء فلسطين المحتلة تستمر الى اليوم االثنين.

وقال الناطق باسم جيش االحتالل إنه سيتم مالحظة 

حركة نشطة للطائرات المقاتلة والطائرات المروحية 
والمسيرة.

ا من خطـــة المناورات  وقال إن "المنـــاورات تأتي جزًء
السنوية"..

اعتقاالت في الضفة تطال 5 
مواطنين وطالبة مدرسة 

الخليل/ االستقالل: 
اقتحمت قوات االحتالل االســـرائيلي، مســـاء أمس األحد، 
مخيـــم العروب شـــمال محافظـــة الخليل جنـــوب الضفة 

الغربية.

وأفادت وسائل إعالم محلية فلسطينية، أن مواجهات تدور 
بين الشبان في المخيم وقوات االحتالل قامت خاللها بإلقاء 
قنابل الغاز وإطالق الرصاص المطاطي تجاه الشـــبان، ولم 

يبلغ عن إصابات بينهم.

الخليل: قوات االحتالل 
تقتحم مخيم العروب

االحتالل يجري مناورات عسكرية جوية 
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زيادة املعاناة  
حســــن عبد ربه المستشــــار اإلعالمي 
األســــرى  شــــؤون  هيئــــة  لرئيــــس 
والمحرريــــن أكــــد أن إدارة الســــجون 
اإلســــرائيلية تمارس مختلف أشكال 
التضييق على األســــرى داخل سجن 

عوفر ، ما سيؤدي لزيادة معاناتهم .
وأوضــــح عبد ربــــه لـ"االســــتقالل " أن 
إدارة ســــجن عوفر منعت األسرى من 
اســــتخدام األغطية الملونة والسماح 
لهم باألغطية ذات اللون الواحد فقط ، 
باإلضافة إلى إبالغ األسرى بسحب نحو 
30 صنفًا أساسيًا من المواد الغذائية 
والتي  "الكنتينــــا"،  مــــن  األساســــية 
يشــــترونها على نفقتهــــم الخاصة ؛ 

للحصول على الطعام الصحي. 
ولفت إلــــى أن فرض إدارة الســــجون 
مالبس وأغطية محددة على األســــرى 
، يدفــــع بعائالتهــــم لشــــراء كميات 
جديدة منها،  مــــا يزيد األعباء المالية 

عليهم.
وأشـــار إلى أنه منذ تشـــكيل جلعاد 
أردان وزيـــر األمن الداخلـــي "  لجنة 
ســـحب إنجازات األسرى " عام 2018 

، تعهـــد بتضييق الخنـــاق عليهم 
، و ســـحب إنجـــازات األســـرى التي 
انتزعوها بالنضـــال واإلضرابات على 
مـــدار ســـنوات االعتقال لتحســـين 
أن  مبينـــًا  المعيشـــية،  ظروفهـــم 
اإلجـــراءات اإلضافية التـــي تمارس 
ضد األسرى كالتنقالت والتفتيشات 

القهرية في السجون. 
 وتوقــــع عبد ربه أن تكون المضايقات 
التي تمارســــها إدارة سجن عوفر على 
األســــرى نقطة البداية  لممارسة ذات 
المضايقات على األسرى كافة بجميع 
الســــجون ، محذرًا من انفجار األوضاع 
بالسجون في مواجهة ذلك، خاصة مع 

إبالغ األســــرى إدارة الّسجن بموقفهم 
الرافض لهذه السياسات غير المبررة.

�سحب اإجنازاتهم
  بــــدوره، رأى رياض األشــــقر الناطق 
فلســــطين  أســــرى  لمركز  اإلعالمــــي 
للدراســــات، أن حرمــــان األســــرى من 
واألغطية  كالمالبس  بعض حقوقهم 

يدفعهــــم لخــــوض معــــارك جديدة 
مع إدارة الســــجون الســــترجاعها بدال 
من المطالبة بحقوق جديدة تحســــن 
مــــن شــــروط حياتهم وتســــاعدهم 

باالستمرار بالمعيشة بشكل آدمي .
أن   " لـ"االســــتقالل  األشــــقر  وأكــــد 
قواعد  تخالف  االســــرائيلي  االحتالل 
القانون الدولي االنســــاني بمعاملتها 
السيئة لألسرى ، ضاربا بعرض الحائط 

كل المواثيق التي تكفل حقوقهم .
وفيما يتعلق بمعاناة األســــرى بفصل 
الشتاء أوضح أن فصل الشتاء ضيف 
ثقيــــل على األســــرى ، فــــي ظل عدم 
وجود أغطية ومالبس شتوية كافية ، 
خاصة لألسرى الجدد و األسرى الذين 
يقبعون بمراكز التحقيق و التوقيف . 
وبيــــن أن ادارة الســــجون تمنع أهالي 
األســــرى من إدخال مالبــــس وأغطية 
شــــتوية ثقيلــــة ألبنائهــــم  تقيهم 
مــــن البرودة ، ما يضاعــــف معاناتهم 
خاصة األسرى بالســــجون الصحراوية 
)النقــــب،  نفحــــة، وايشــــل ،وريمون( 
التي تصــــل درجة الحرارة دون الصفر 

بالمنخفضات الجوية . 

حرمانهم من المالبس والطعام

تضييق االحتالل على األسرى.. يفتح باب التصعيد بالسجون
غزة / �سماح املبحوح:

توا�سل حكومة الحتالل الإ�سرائيلي ت�سييق اخلناق 
التحقي��ق  ومراك��ز  ال�س��جون  بكاف��ة  الأ�س��رى  عل��ى 
والتوقي��ف، بالتزامن مع دخول برودة ف�س��ل ال�س��تاء 
القار�ص من خالل حرمانهم من اأ�س��ناف غذائية عدة 

ومنعه��م من اقتناء مالب���ص واأغطية ملونة والكتفاء 
بلون واحد ، كما متار�ص اإجراءات التفتي�ص والتنقالت 
الأ�س��رى  �س��وؤون  هيئ��ة  اأف��ادت    . �س��دهم  القهري��ة 
واملحرري��ن ب��اأن اإدارة �س��جون الحت��الل ال�س��هيوين 
تو�س��ع من �سيا�س��اتها يف الت�س��ييق على الأ�سرى ب�سكل 

ممنه��ج، مو�س��حة اأن اآخر هذه ال�سيا�س��ات من��ع اإدارة 
�س��جن »عوف��ر« ا�س��تخدام الأ�س��رى لالأغطي��ة امللونة 
وال�س��ماح ب��ذات اللون الواح��د فقط ، بالإ�س��افة اإىل 
اإبالغ الأ�س��رى باأنها �ست�س��حب )30( �سنفًا اأ�سا�سيًا من 

املواد الغذائية الأ�سا�سية من »الكنتينا«. 

غزة/ االستقالل: 
اختتم وفـــد حركة الجهاد اإلســـالمي، برئاســـة 
األمين العام للحركة زياد النخالة، الســـبت، زيارته 

للقاهرة تلبية لدعوة مصرية كريمة.
واشـــتملت الزيارة وفق بيان صحفـــي، على لقاء 
مع وفد قيـــادة حماس، برئاســـة رئيس مكتبها 
السياسي إسماعيل هنية، وكذلك لقاء مع قيادة 

المخابرات المصرية.
واختتمت الزيارة بلقاء مشترك جمع وفدي حركة 
الجهاد اإلسالمي وحركة حماس مع الوزير عباس 

كامل.
واســـتعرضت هذه اللقـــاءات مجمـــل التطورات 

الفلســـطينية  بالقضية  المتعلقـــة  السياســـية 
وكذلـــك الحصار على قطاع غـــزة والعدوان األخير 
على غزة والذي بدأ باســـتهداف "العدو" للشهيد 

القائد بهاء أبو العطا.
وقد أكدت الحركة في جميع هـــذه اللقاءات على 
ضـــرورة مواجهة "العـــدو" ، وخاصة أن العدوان ما 
زال يستهدف المدنيين السلميين في مسيرات 

العودة، وفق ما جاء في البيان.
كما أكدت الحركة حرصها على وحدة شـــعبنا في 
مواجهة ما يسمى "صفقة القرن"، التي تستهدف 

تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.
واستعرض الوفد المعاناة التي يتعرض لها أهلنا 

فـــي القطاع نتيجة اســـتمرار الحصار وكذلك في 
رحلة الســـفر من القطاع، فيما أشار البيان إلى أن 
الوفد لمس حرصـــًا عاليًا من األخوة في مصر على 
تقديم تسهيالت واتخاذ خطوات لتخفيف هذه 

المعاناة.
وفيما يتعلـــق بالعالقة مع حركـــة حماس أكدنا 
على عمق هذه العالقة بيـــن الحركتين والحرص 
على مزيد من التعاون والتنســـيق لحماية مشروع 
المقاومة وحق شعبنا وقوى المقاومة في التصدي 
لكامل أشـــكال العـــدوان الذي لـــم يتوقف يومًا 
وكذلك أهمية استمرار مسيرات العودة وتفعيل 

الغرفة المشتركة.

الجهاد اإلسالمي تكشف أهم الملفات 
التي بحثها وفدها خالل زيارته للقاهرة

غزة/ االستقالل:
أكد الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، خالد األزبط، وعضو الهيئة العليا لمسيرات العودة، 
أن الهيئة بصدد التجهيز لمسيرة مليونية، في الذكرى الثانية النطالق مسيرات العودة وكسر 

الحصار، في شهر مارس المقبل.
وبيـــن األزبط في تصريح له، أن مســـيرات العودة متواصلة وستســـتمر بطابعها الجماهيري 
والشـــعبي، بآليات وأدوات جديدة، حتى تحقيق أهدافها بالعودة، ورفع الحصار بشكل كامل 

عن قطاع غزة.
وانطلقت مســـيرات العودة في 30 من مارس 2018 على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وبحسب 
وزارة الصحة الفلســـطينية فإن عدد شهداء المسيرات، منذ انطالقها، وصل إلى 315 شهيدًا، 

بينهم 61 طفال، وأكثر من 33 ألف مصاب بجراح مختلفة.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أمس، أن إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تواصل قمع 
األسير أيمن الشرباتي وعزله، والذي أحرق إحدى غرف سجن هداريم قبل أيام، رًدا على جريمة 

قتل األسير المريض سامي أبو دياك من خالل اإلهمال الطبي.
ولفتت الهيئة إلى أن إدارة السجون نقلت األسير الشرباتي إلى جهة غير معروفة بعد إحراقه 
الغرفة، قبل أن تعتدي عليه بالضرب والتنكيل من قوات القمع التابعة لها. وذكرت أن األسير 
الشـــرباتي )51 عاًما( من مدينة الخليل، اعتقل عام 1998 وحكم عليه بالسجن لمدة 100 عام، 
وكان نقل قبل نحو شهرين من سجن جلبوع إلى سجن هداريم بعدما حرق علم االحتالل داخل 

ساحة المعتقل احتجاًجا على اعتداءات إدارة السجون على األسرى بشكل متكرر.

هيئة العودة: بصدد التجهيز
 لـ »مليونية« في مارس المقبل

إدارة السجون تقمع األسير الشرباتي 
عقب إحراقه إحدى غرف »هداريم«



االثنين 12 ربيع اآلخر 1441 هــ 9 ديسمبر 2019 م

           State of Palestine                                                     دولة فل�سطيــن
Ministry of Local Affairs                                    وزارة احلكم املحلي
Rafah Municipality                                                     بلـدية رفــح

اإعلن مزايدة علنية للأ�سواق العمومية – برفح
 ملدة �سنة

تعلن بلدية رفح عن تلزيم األســــواق العمومية لمدة سنة من الفترة 2020/1/1م حتى 
2020/12/31م بطريقة المزاد العلني وذلك وفق شروط الئحة التلزيم والشروط التالية:-                      
1. ســــيتم عقد المزاد يوم الثالثاء الموافق 2019/12/10م الســــاعة العاشرة صباحًا في 

مبنى البلدية )قاعة االجتماعات( الطابق الرابع.
2. دفع مبلغ 30.000 شيكل رسوم تأمين لمن يدخل المزاد على سوق الخضار والفاكهة، وقلم السيارات.

3. دفع مبلغ 20.000 شيكل رسوم تأمين لمن يدخل المزاد على سوق السبت.
4. دفع مبلغ 5.000 شــــيكل رســــوم تأمين لمن يدخل المزاد على قلم المسلخ و2000 

شيكل رسوم تأمين لمن يدخل المزاد على سوق الدواجن والطيور.
5. تدفع رسوم التأمين المذكورة في البند )4.3.2( قبل دخول المزاد. 

6. يبقى مبلغ التأمين المودع لدى صندوق البلدية ألعلى اثنين في األسعار لحين اعتماد 
الترسية والمصادقة عليها حسب األصول.

7. تدفع 30% من قيمة المزاد نقدًا على من يرسو عليه المزاد.
8. في حالة انسحاب من يرسو عليه المزاد يفقد حقه في استرداد مبلغ تأمين دخول المزاد.
9. مسؤولية البلدية محدودة وضمن نطاق العقد وهي غير ملزمة بقبول أعلى األسعار.

10.يلتزم كل من يرسو عليه المزاد باللوائح واألنظمة والقوانين المعمول بها بالبلدية 
وكافة التعليمات المنظمة لعمل السوق أو القلم وبما يخص تحصيل الرسوم.

مالحظة: أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
تحريرًا  2019/12/5م

د. اأنور حمدان ال�ساعر
  رئي�س بلدية رفح

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعـلن �سادر عن اللجنة املركزية 
للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )4409(
منطقة تنظيم النصيرات

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
    تعلـــن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها 
رقم 2019/27 المنعقدة بتاريخ 2019/9/4 عن إيداع مخطط تفصيلي لمســـار 
الشارع رقم )4409( بعرض )14( متر وارتداد )3( متر والمحصور بين شارع رقم 

)14( والشارع رقم )10( والمار بالقسيمة رقم )26( من القطعة رقم )2346(.
لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليه فإنـــه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضـــي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشـــروع االطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل 
ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة المحلية 

للبناء والتنظيم ببلدية النصيرات.
)وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
  مبحافظات غزة 

  ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
 حمكمة �سلح دير البلح

 يف الق�سية احلقوقية رقم : 2019/490
يف الطلب احلقوقي رقم 2019/971

المســـتدعي / تيسير رجب حسن الشـــاعر – ســـكان الزوايدة – البحر – هوية رقم 
)974981540(    وكالؤه المحاميان / محمد سلمان القرا وسمية بسام أبو يوسف 

المستدعى ضده / معين رجب حسب الشاعر – الزوايدة ) مجهول محل االقامة ( 
نوع الدعوى / حقوق عمالية 

قيمة الدعوى / )35300ش( خمسة وثالثون ألف وثالثمائة شيكل 
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل    في القضية الحقوقية رقم 2019/490

  في الطلب الحقوقي رقم 2019/971
الى المســـتدعى ضده المذكور اعاله , بما أن المســـتدعى قد أقام عليك قضية حقوقية 
تحمل الرقم 2019/490 وموضوعها حقوق عمالية , لذلك عليك الحضور الى هذه المحكمة 
خالل خمسة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه 

قد تم تحديد جلسة يوم االثنين الموافق 2019/12/16م للنظر في الدعوى .
وليكن معلوما لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير 

في دعواه حسب االصول . تحريرا في 2019/12/8م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح
اال�ستاذ / اأمين اأبو م�سطفى 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ مؤمن محمد محمد أبولبن....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802896548  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مصطفى سعيد ابراهيم مسعود....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
801346388  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
طالب مركز حماية لحقوق اإلنســـان بضرورة فتح تحقيق بحادث 
استهداف االحتالل لعائلة أبو ملحوس )السواركة( خالل العدوان 
األخيـــر على قطاع غزة، ما أدى الستشـــهاد 9 من أفـــراد العائلة 
بمدينة دير البلح وســـط قطاع غزة. جـــاء ذلك في تقرير حقوقي 
بعنوان" مجزرة الســـاعات األخيرة" وصل "االستقالل" أمس األحد، 

ويعرض به تفاصيل مجزرة عائلة أبو ملحوس " السواركة".
واعتبـــر المركز الحقوقي فـــي تقريره أن ادعـــاء االحتالل بفتحه 
تحقيًقا بالجريمة هروب من المسؤولية. ودعا حماية لفتح تحقيق 
موســـع في انتهـــاكات االحتـــالل، وفحص مدى انتهـــاك دولة 

االحتالل االسرائيلي اللتزاماتها بقواعد القانون الدولي.
كما وطالب مركز حماية الحقوقي المجتمع الدولي بضرورة القيام 
بواجباتـــه والتزاماتـــه القانونية، وضمان عدم إفـــالت قادة دولة 

االحتالل من العقاب والمسائلة عن تلك الجريمة.
وقال تقريـــر المركز "وفًقا للمعلومات التـــي حصل عليها باحثو 
المركز فإن ما أقدمت عليه قوات االحتالل من اســـتهداف لمنزل 
عائلة أبو ملحوس هو اســـتهداف غير مبرر وحســـب حماية فقد 
هرعت سيارات اإلسعاف والدفاع المدني لمكان االستهداف بعد 

حوالـــي 10 دقائق من الحادث، وبعد البحث عن ســـكان المنزلين 
وجدوهم تحت الركام، حيث تم انتشـــال 8 جثامين، و13 مصابًا، 

ونقلوا إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح".
وأضـــاف "حســـب معاينـــة باحثـــي المركـــز فقـــد تـــم تدمير 

المنزلين بشكل كامل وتحوال لحفرة بعمق أكثر من 8 أمتار، وفي 
وقـــت الحق ارتفع عدد الضحايا  بعد استشـــهاد أحد المصابين 

خالل الحادث".
وقال مركز حماية إنه "وفق الرســـم الكروكي لمكان الحادث، وما 

تضمنته إفادات شهود العيان والناجين من عملية االستهداف، 
ُتثبـــت أن قوات االحتالل قد تعمدت اســـتهداف منزل عائلة أبو 
ملحوس، وأنها لم تتحقق بشكل جيد من وجود المدنيين داخل 
المنزل المستهدف، وأن القصد الجنائي والنية المبيتة قد توفرا 
في عملية االســـتهداف". وتابع "أشـــارت إفادات شهود العيان 
أن منزل عائلة أبو ملحوس المســـتهدف لم يستخدم ألي غرض 
عســـكري وقت اســـتهدافه، وجميع من يعيشـــون بداخله أفراد 
مدنيون، وال يوجد أي مبرر الســـتهدافه من قبل طائرات االحتالل 

اإلسرائيلي، وهو ما اعترف به جيش االحتالل الحًقا".
وأكد حماية أن نظام التحقيق الـــذي يتبعه جيش االحتالل في 
جرائم جنوده هو نظـــام صوري، "ويمثل عقبة كبرى تمنع وصول 

الضحايا للعدالة".
وكشـــف عن إعداد ملف قانوني متكامل حول جريمة استهداف 
عائلة أبو ملحوس، "وســـنقدمه خالل األيام القادمة إلى المدعية 

العامة للمحكمة الجنائية الدولية".
وقصفت طائرات االحتالل الشهر الماضي منزاًل لعائلة السواركة 
في دير البلح وســـط القطاع، ما أدى الستشـــهاد تسعة من أفراد 

العائلة بينهم أطفال، وإصابة 12 آخرين بجراح مختلفة.

مركز حقوقي يطالب بفتح تحقيق باستهداف االحتالل لعائلة السواركة

غزة/ االستقالل: 
أكدت الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، 
التي تضم فـــي عضويتها  أكثر مـــن 150 منظمة من قطاعات 
مختلفـــة، بالقدس والضفـــة الغربيـــة وقطاع غـــزة، على ضرورة 
تصعيـــد المواجهة مع ســـلطات االحتالل التي تحـــاول حصار 
وإضعاف وترهيب العمل األهلي الفلسطيني، كجزء من سياسات 

الحصار والتهويد وحمالت التهجير القسري.
جاء ذلك خالل اجتماٍع موســـع للهيئة، عقدته في القاهرة يوم 7 
و8 و9 من شهر ديسمبر، برعاية المنظمة العربية لحقوق اإلنسان.

وفي كلمته االفتتاحية، أشـــاد عضو الهيئة، تيســـير محيسن، 
باحتضان مصر الجتماع الشبكة والجهود التي بذلتها المنظمة 
العربية لحقوق االنســـان من أجل تسهيل ورعاية عقد االجتماع. 
ُمشـــيًرا إلى العالقة التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني 
والمصـــري مثمًنـــا الجهود المصريـــة المبذولة مـــن أجل إنهاء 

االنقسام الفلسطيني.

ونّوه محيســـن إلى التحّديـــات التي تواجه منظمـــات المجتمع 
المدنـــي الفلســـطينية، وفي مقدمتهـــا انتهـــاكات االحتالل 
المتصاعـــدة من تهويد للقدس واســـتيطان ومصادرة األراضي 
بالضفة الغربية والتداعيات الخطيرة لالنقســـام السياسي على 
كل المســـتويات، بما في ذلـــك الحق في تشـــكيل الجمعيات 
وتواطؤ بعض الممولين الدوليين في الرضوخ لحمالت التشهير 
االحتاللية، التي تستهدف الرواية الفلسطينية والرامية إلى نزع 

الشرعية عن العمل األهلي الفلسطيني    .
من جهته، أّكـــد رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنســـان، عالء 
شـــلبي، تضامن ودعـــم المنظمة مع منظمـــات المجتمع المدني 
في فلســـطين في مواجهـــة ممارســـات وسياســـات االحتالل، 
ُمشـــّدًدا على دور المنظمة التاريخي فـــي دعم القضية الوطنية 
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.

ويعـــد هذا االجتماع هو األول من نوعـــه الذي يلتقي فيه أعضاء 
الشبكة منذ االنقسام الفلسطيني في يونيو 2007. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلســـرائيلي، 
أمس األحد، بشـــن عملية عســـكرية واســـعة في 
قطاع غزة إذا لزم األمر واستمر إطالق الصواريخ من 

القطاع.
وقال نتنياهو في مؤتمر خاص بمجلة ماكور ريشون 
العبريـــة، إن حكومتـــه لن تتردد في شـــن عملية 
عســـكرية في حال لم يتم وقف إطالق الصواريخ. 
مشـــدًدا على أنه لـــن تكون هنـــاك تهدئة طالما 

استمر ذلك ولم تتوقف الصواريخ بشكل كامل.
وأضاف »إذا لم تتوقف تلك الصواريخ، فســـنتخذ 
قـــراًرا، في غزة منذ أســـابيع قليلـــة تلقوا عينة من 

جديتنا في هذه القضية«.
وفي سياق آخر، قال نتنياهو: إنه حان الوقت لتطبيق 
الســــيادة اإلســــرائيلية على غــــور األردن وتنظيم 

وتسوية وضع المستوطنات في الضفة الغربية.
ولفت إلى أنه يعتزم التنسيق مع اإلدارة األمريكية 

لقيادة مسار واسع من أجل فرض السيادة.
وحول الوضـــع الداخلي، قال نتنياهو إن حزب أزرق 
- أبيـــض بزعامـــة بيني غانتس لم يحرك ســـاكًنا 
تجاه تمكين تشكيل حكومة وحدة وطنية. موجًها 
الدعوة مجـــدًدا لغانتس باالجتمـــاع معه لالتفاق 
من أجل تشـــكيل هذه الحكومة قبل فوات األوان، 
أو التوجـــه النتخابات مباشـــرة بينهم لكي يحدد 

الجمهور اإلسرائيلي من يريد رئيًسا للوزراء.
وقال: إن هناك ســـيناريوهين يمكـــن أن يؤديان 
لتشـــكيل حكومة قبل يـــوم األربعاء، وهـــو إما أن 
يتغلب غانتس على فيتـــو يائير البيد، أو يتغلب 
أفيغدور ليبرمان على نفســـه، ألنه ال يوجد ســـبب 

لمزيد من االنتخابات غير الضرورية.

»المنظمات األهلية« تطالب بتكثيف 
الجهود لمواجهة انتهاكات االحتالل

نتنياهو يهدد غزة ويتعهد 
بفــرض السيــادة باألغــوار
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )585/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
ماهر بدر ســـعيد النعســـان من ســـكان غزة هوية رقـــم 966667990 

بصفته وكيال عن: فريد فتحي ديب أبو سلطان 
بموجب وكالـــة رقم: 13723 / 2017 الصادرة عن غزة + 15256 / 2017 

الصادرة عن غزة 
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 638 قسيمة 4 + 11 المدينة غزة الزيتون
 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 
وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفـــاة الموكل أو أحـــد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن اســـتخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي.  التاريخ:  8/ 12/ 2019م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )586/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
خالد علي عودة الغفري من ســـكان غزة هوية رقم 800726622 بصفته 

وكيال عن: محمد سليم محمد علي البرعصي
بموجب وكالة رقم: 11111 / 2011 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 633 قسيمة 40 + 28 المدينة غزة الزيتون

 فمــــن له أي اعتراض بهذا الشــــأن عليه التقــــدم باعتراضه إلى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر 
يوما مــــن تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســــوف يتم البدء في 
إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة الموكل 
أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام 
الوكالة بدون أدنى مســــؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  8/ 

12/ 2019م

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

�إعالن �ضادر عن �للجنة �ملركزية 
لالنتخابات لنقابة �ملحامني 

�ل�ضرعيني لدورة 2020 -2023
بنـــاء على قـــرار الهيئـــة العامة بنقابـــة المحامين الشـــرعيين المنعقـــد بتاريخ 
2019/11/5 والخاص بإجراء انتخابات مبكرة وبناء على قرار مجلس النقابة المنعقد 
بتاريـــخ 2019/12/1 بتكليفنا كلجنـــة انتخابات مركزية تعلـــن لجنة االنتخابات 
المركزية بنقابة المحامين الشـــرعيين عن اجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين 
الشـــرعيين بموجب نظام انتخابات النقابة رقم 1 لسنة 2019 والصادر بمقتضى 
المادة 1/70 من النظام األساسي للنقابة وذلك يوم السبت الموافق 2020/1/11 من 
الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم في مقر النقابة 

الكائن غزة – برج الوطن – الطابق التاسع مكتب 905 على النحو اآلتي: 
أواًل : فتح باب الترشــــيح لعضويــــة مجلس النقابة ولمنصــــب النقيب بدءًا من يوم 
الخميس الموافــــق 2019/12/12 وحتى يوم الخميــــس الموافق 2019/12/19 في 
نقابة المحامين الشرعيين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة من بعد 

العصر عدا اليوم السابع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا . 
ثانيًا : فتح باب االنسحاب واالعتراض والطعون من تاريخ 2019/12/21 
وحتى تاريخ 2019/12/22 في نقابة المحامين الشـــرعيين من الســـاعة 

الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة من بعد العصر . 
ثالثًا : ســـتقوم لجنة االنتخابات بنشـــر قائمة بأسماء المرشحين لمنصب النقيب وأسماء 
القوائم المرشحة  على لوحة اعالنات النقابة خالل 48 ساعة من تاريخ اغالق باب الترشيح . 
رابعًا : يحق لمن تقدم بطلب ترشــــيح ولم يدرج اســــمه في قائمة المرشــــحين أن 

يعترض للجنة االنتخابات المركزية خالل 48 ساعة على عدم ادراج اسمه . 
خامســـًا : تبدأ الدعاية االنتخابية ابتداء من انتهاء فترة الطعون وحتى 

قبل 24 ساعة من موعد اليوم المحدد لالقتراع . 
حرر بتاريخ 2019/12/8 

جلنة النتخابات املركزية لنقابة املحامني ال�سرعيني

القدس المحتلة/ االستقالل:
يوافق يوم أمس الذكرى الــــ 32 الندالع انتفاضة 
الحجـــارة )االنتفاضـــة األولى(، التـــي تفجرت في 
الثامـــن مـــن ديســـمبر/كانون األول 1987 بعـــد 
دهس شاحنة إســـرائيلية لسيارة يستقلها عمال 
فلسطينيون بمخيم جباليا شـــمال قطاع غزة، مما 
أدى الستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وبـــدأت هذه االنتفاضـــة من مخيـــم جباليا عقب 
حادثـــة الدهس المتعمدة، ثـــم انتقلت إلى كافة 

المدن والمخيمات الفلسطينية.
وســـميت بــــ "انتفاضـــة الحجـــارة" ألن الحجـــارة 
كانـــت أداة الهجـــوم والدفاع التي اســـتخدمها 

الفلسطينيون ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وشـــكل الشـــباب الفلســـطيني في ذلـــك الوقت 

العنصر األساســـي المشـــارك باالنتفاضة، وقامت 
بقيادتهـــا وتوجيهها القيـــادة الوطنية الموحدة 
للثورة، وهي عبارة عن اتحاد مجموعة من الفصائل 
الفلســـطينية السياســـية، والتـــي كانت تهدف 
بشـــكل أساســـي إلنهـــاء االحتالل اإلســـرائيلي 

والحصول على االستقالل.
وتطـــورت وســـائل المقاومـــة خـــالل االنتفاضة 
تدريجًيا من اإلضرابات والمظاهرات ورمي الحجارة 
إلى الهجمات بالســـكاكين واألسلحة النارية وقْتل 
العمالء وأسر وقتل الضباط والجنود اإلسرائيليين 

والمستوطنين.
وقامت قوات االحتالل اإلســـرائيلي بالرد العنيف 
الجامعـــات  أغلقـــت  حيـــث  االنتفاضـــة،  علـــى 
الفلسطينية وأبعدت مئات النشطاء ودمرت منازل 

الفلسطينيين.
الذين  الفلســـطينيين  الشـــهداء  وتقدر حصيلة 
ارتقـــوا علـــى يد قـــوات االحتالل أثنـــاء انتفاضة 
الحجارة بـ 1162 شـــهيًدا، بينهم نحو 241 طفاًل، 
باإلضافة إلى 90 ألف جريح، وتدمير ونسف 1228 
منزاًل، واقتالع 140 ألف شجرة من الحقول والمزارع 

الفلسطينية.
واعتقلـــت قوات االحتـــالل حينها مـــا يقارب من 
60 ألف فلســـطيني من القدس والضفة والقطاع 
وفلسطينيي الداخل، وفق إحصائية لمركز األسرى 

للدراسات.
وتوقفـــت االنتفاضـــة نهائًيا مع توقيـــع اتفاقية 
"أوسلو" بين االحتالل اإلسرائيلي ومنظمة التحرير 

الفلسطينية في العام 1993.

32 عامًا على اندالع »انتفاضة الحجارة«

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين أمس، إن إدارة ســـجون االحتالل اإلسرائيلي 
تواصل فرض العقوبات على األسير نائل البرغوثي )62 عاًما(، والمعتقل منذ 40 عاًما.

وأوضحت هيئة األسرى أن محاميها تمّكن من زيارة األسير البرغوثي في سجن 
"هداريم"، بعد نقل إدارة ســـجن "ايشل" له كإجراء قمعي، وعزله لمّدة أسبوع، 
وفـــرض غرامة مالية عليه وحرمانه من زيارة عائلته لمّدة شـــهر، باإلضافة إلى 
حرمانه من "الكنتينا" لمّدة شـــهر أيًضا، بذريعة إصداره تصريحات بمناسبة 
دخوله عامه األربعين في االعتقال. واألســـير البرغوثي من بلدة كوبر قضاء رام 
الله، يقضي أطول فترة اعتقال في معتقالت االحتالل، إذ كان أمضى 34 عاًما 
ونصف بشـــكل متواصل، وأفرج عنه خالل صفقة "وفـــاء األحرار" عام 2011، 

وأعاد االحتالل اعتقاله عام 2014، وأعاد له الحكم الّسابق بالمؤبد و18 عاًما.

االحتالل يواصل فرض العقوبات 
على األسير نائل البرغوثي

رام الله / االستقالل:
رحبت الحكومة الفلســـطينية، بتصويت الكونغرس األميركي لصالح مشروع 
القرار)H.R 326(، الذي يدعم تحقيق ســـالم فلسطيني إسرائيلي على أساس 

حل الدولتين، ويقطع الطريق على دعاة الضم واالستيطان.
وعبرت الحكومة عن ارتياحها الشديد لتنامي المعارضة البرلمانية األميركية للسياسات 
التـــي تنتهجها إدارة ترمـــب ضد القضية الفلســـطينية، وتعتبر هذا القـــرار الذي جاء 
بأغلبيـــة "226" صوتًا مقابـــل "188" صوتًا بمثابة تحول تاريخـــي ومفصلي في معارضة 

أعلى مؤسسة تشريعية أميركية لسياسات ترمب المناقضة لقرارات الشرعية الدولية.
وأكـــدت تطلعها إلى أن يشـــكل هـــذا القرار نافذة أمل لعالقـــات جديدة مع 
الواليات المتحدة، تقوم على أساس قيم الحق والعدل والمساواة التي وضعها 
اآلباء المؤسســـون للواليات المتحدة، وذلك بعد أن تتمكن تلك المعارضة من 

اإلطاحة بسياسات ترمب الذي يواجه محاكمة قد تؤدي إلى عزله.

الحكومة ترحب بقرار الكونغرس 
األميركي الداعم »لحل الدولتين« القدس المحتلة/ االستقالل: 

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس األحد، أن نفتالي 
بينيت وزير الجيش اإلسرائيلي أمهل بلدية الخليل 30 
يوًما للموافقة على هدم سوق الجلمة وسط المدينة، من 

أجل تمرير خطته لبناء حي يهودي في المكان.
وبحســـب الصحيفة، فـــإن اإلدارة المدنية نقلت تهديد 
بينيت للبلدية عبر رســـالة نقلها منسق أعمال الحكومة 
كميل أبو ركن للبلدية بهذا الشأن، مشيًرا خاللها إلى أنه 
سيتم العمل على إلغاء عقد "المستأجر المحمي" بينهما 
في حال لـــم توافق البلدية على عمليـــة الهدم، وبذلك 

تصبح صالحية المكان لصالح الجيش اإلسرائيلي.
وأشـــارت الصحيفـــة، إلى أن هـــذا الســـوق يتبع وفق 

االتفاقيات الموقعة لبلدية الخليل. حيث يســـمح اتفاق 
"المستأجر المحمي" إلسرائيل بإخالء السوق وأن تصبح 
تبعيته لها بداًل من البلدية الفلســـطينية، نظًرا لوجود 
سوق بديل لها. ويخطط بينيت لبناء حي يهودي يضم 
70 وحدة استيطانية يصبح موصواًل بالمنطقة اليهودية 
في حي تل ارميدة. وبحسب الصحيفة، فإن أراضي سوق 
الجلمة في الخليل مملوكة لليهود قبل قيام "إسرائيل" 
حين كانت األردن تحكم الضفة الغربية، حيث تم تأجير 
هذه األرض إلى البلدية الفلســـطينية بوضع مســـتأجر 
محمـــي بعد حرب األيام الســـتة. وبعد مجزرة المســـجد 
اإلبراهيمي عام 1994 اعتبرت منطقة عســـكرية مغلقة 
وتم إخالء الســـوق وتم تمديد القرار مـــراًرا وتكراًرا لمنع 

التجار من إعادة فتح متاجرهم.
وقال المحامي سامر شـــحادة الذي يمثل بلدية الخليل، 
إن "إســـرائيل" بحاجة لموافقة البلدية على هدم السوق 
وبناء حي جديد لليهود بداًل منه، ألن الحق في الســـكن 
المحمي يمتد ليشـــمل جميع األراضي وفق القانون، وال 

يمكن تنفيذ أي عملية هدم أو بناء دون موافقتها.
وأوضح شحادة أن إلغاء عقد اإليجار المحمي يتطلب أمًرا 
قضائًيا، ال ُيمنح إال وفًقا لألسباب المنصوص عليها في 

قانون حماية المستأجر.
وانتقـــدت حركة الســـالم اآلن قـــرار بينيـــت ببناء حي 
يهودي واعتبرته أنه يعمل على استغالل وضعه إلثارة 

الجدل الذي قد يلحق الضرر بإسرائيل.

وزير جيش االحتالل يمهل بلدية الخليل 30 يومًا لهدم »سوق الجلمة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
طالب ألـــون ديفدي رئيس بلدية ســـديروت امس 
األحـــد جيـــش االحتالل اإلســـرائيلي بشـــن عملية 
عسكرية ضد قطاع غزة ألنها الوحيدة التي ستأتي 

بالهدوء لمستوطنات غالف غزة.
وبحســـب ما نقلتـــه صحيفة يســـرائيل هيوم فإن 
ديفـــدي طالـــب كال مـــن رئيـــس الوزراء بنياميـــن 
نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس بوضع 

خالفاتهم جانبا وتشكيل حكومة وحدة.
وقال :" فقط عملية عســـكرية واسعة في قطاع غزة 
ستأتي بالهدوء في ســـديروت وغالف غزة، توحدوا 

وشكلوا حكومة وحدة، حياة 80 ألف مواطن تستحق 
بذل جهود من طرفكم".

ووفقا للصحيفـــة فإن اتحاد مجالس مســـتوطنات 
غـــالف غزة طالـــب بالعمل مـــن أجل وقـــف إطالق 
الصواريـــخ مـــن قطـــاع غزة ، كمـــا طالبـــوا الجيش 
والحكومة بالتخلي عن سياســـة االســـتيعاب التي 

تمارس أمام حركة حماس .
وقال رؤساء سلطات محلية في البلدات اإلسرائيلية 
المحيطة بقطاع غزة، والتي تعرف باسم "غالف غزة"، 
في أعقاب لقائهم الجمعة الماضية، مع رئيس أركان 
الجيش اإلســـرائيلي، أفيف كوخافي، وقائد الجبهة 

الجنوبية للجيش اإلسرائيلي، هيرتسي هليفي، إن 
االنطباع لديهم هو أن االتجاه نحو تهدئة "إيجابي" 

وأن الجهود للتوصل التفاق كهذا ستستمر.
وقال بيان للجيـــش اإلســـرائيلي إن كوخافي أطلع 
رؤساء الســـلطات المحلية على األمور األساسية في 
تقييـــم الوضع، ونقل البيان عـــن كوخافي زعمه أن 
"عمليات الجيش اإلســـرائيلي خـــالل عملية ’حزام 
أســـود’ )العدوان على غزة إثـــر اغتيال القيادي في 
ســـرايا القدس بهاء أبو العطا(  نجحت بفضل مناعة 
ســـكان الغالف وقيادتكم، وهي توفر فرصة خاصة 

لواقع آخر في المنطقة".

رئيس بلدية سديروت يطالب بشن عملية عسكرية ضد غزة
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 دولة فل�سطني
 لدى حمكمة اال�ستئناف بغزة
 يف الطلب رقم : 2019/431

 يف اال�ستئناف املدين رقم 2019/39
المستدعي: ابراهيم يوسف عبد القادر البيوك – خانيونس – البلد – حارة البيوك 

  وكياله المحاميان / زياد النجار ومحمد حمدي االغا – خانيونس 
المستدعى ضدهم / 1- عبد يوسف عبد القادر البيوك – خانيونس – البلد – حارة البيوك

2- يوســـف محمد يوســـف عبد القادر البيوك باألصالة عن نفســـه وباإلضافة لباقي ورثة 
المرحوم والده / محمد يوسف عبد القادر البيوك – خانيونس – البلد حارة البيوك .

3- سليمان يوسف عبد القادر البيوك – خانيونس – البلد – حارة البيوك .
 وجميعهم مجهولين محل االقامة 

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
 في الطلب المدني رقم 2019/431م  في االستئناف المدني رقم 2019/39م

الى المســـتدعى ضدهم المذكورين بعالية بما أن المســـتدعي قد اقام ضدكم 
االستئناف المدني الذي يحمل الرقم 2019/39م لذلك يقتضي عليكم الحضور 
الى هذه المحكمة خالل خمســـة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما 
يقتضي ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمســـة عشـــر يوما 
من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلســـة االحد 2020/1/5م 
وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمســـتدعى ان يسير في 

استئنافهم حسب األصول .      مع االحترام تحريرا في 2019/12/5م

 رئي�س قلم حمكمة اال�ستئناف بغزة 
هناء ما�سي

�إعالن فقد �شيك
أعلن أنا / صالح الدين صالح محمد ابو النجا من سكان غزة عن فقد الشيك والذي يحمل 

الرقم ) 30000008( والمسحوب من بنك االنتاج فرع غزة حساب رقم ) 1006025(
فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر والتقدير .

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خان يون�س ال�سرعية االبتدائية

�ملو�شوع : تبليغات �شرعية 
إلـــى المدعى عليـــه  - مازن بن مازن بن رشـــاد ابو جراد مـــن غزة والمقيم حاليـــا في ليبيا 
ومجهـــول محل االقامة فيهـــا – يقتضي حضورك الى محكمة خان يونس الشـــرعية يوم 
االحـــد الموافـــق 2020/1/12م  الســـاعة الثامنة صباحـــا وذلك للنظر في الدعوى اســـاس 
2019/1119 وموضوعها تفريق للضرر من االعسار والمقامة عليك من قبل زوجتك بصحيح 
العقد الشـــرعي المدعيــــة / صابرين عبد الكريم مرازيق زعرب من خان يونس وســـكانها 
وان لم تحضر في الوقت المعين او ترســـل وكيال عنك يجر بحقك االيجاب الشـــرعي لذلك 

صار تبليغك حسب االصول وحرر في 7من ربيع ثاني لسنة 1441هـــ وفق 2019/12/4م

                                                              قا�سي خان يون�س ال�سرعي
                                                                 ال�سيخ / اأحمد حممود عا�سور  

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  كامل محمد احمد الدباس....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
4126142018 فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
تجمع عشرات الموظفين الذين ُطبق عليهم قرار السلطة 
التعسفي »التقاعد المالي«، احتجاًجا  في ساحة الجندي 
وسط مدينة غزة على القرار، يوم أمس، غير المسنود على 

صيغة قانونية محددة.
وطال قرار التقاعد المالي أكثر من7 آالف موظف جميعهم 
من المحافظات الجنوبية فقط، وهم موظفون في وزارات 

عدة أبرزها: التعليم والصحة، منذ ثالث سنوات 2017.
والقرار فرضـــه د. رامي الحمدالله دون االســـتناد لقانون 
الخدمة المدنية الذي يعارض قراره المجحف، فيما اعتبره 
الموظفون »مجزرة« بحق مخصصاتهم المالية، في العيش 

بحياة كريمة.
وينـــص قـــرار الخدمة المدنيـــة في القانون األساســـي 

الفلســـطيني، على ان التقاعد المبكر بعد موافقة هيئة 
التقاعد الفلسطينية، واستكمال الموظف )15 سنة( من 
الخدمة المحســـوبة ألغراض التقاعد وبلوغ سن )55(، وان 

سن التقاعد اإللزامي المحدد هو 60 سنة.    
وبدوره، حذر م. عصام أبو دقة في وزارة التنمية االجتماعية، 
السلطة من استمرار القرار ضد عشرات الموظفين، مشدًدا 
على ان األيام المقبلة ستشهد خطوات تصعيدية منها 
االضراب عـــن الطعام، إذا لم يتم االســـتجابة لمطالبهم 

العادلة.
وقال أبو دقـــة، ان جميع الموظفين ملتزميـــن بالقرارات 

الشرعية، وان ما حصل معهم هو افتراء وظلم«.
وأضاف، انه يترتب على الســـلطة مكافأة الموظفين في 
ظل الظـــروف الصعبة بدال من فـــرض العقوبات عليهم 

و على عائالتهم المســـتورة، البعيدة عن مـــواد القانون 
المطبق.  ودعا أبو دقة، جميع الموظفين المتقاعدين من 
كافة الـــوزرات، إلى االنضمام إلـــى الوقفات االحتجاجية 
للضغط على أصحاب القرار في إلغاء قرارهم الباطل بحق 

الموظفين وإرجاع مستحقاتهم المالية واإلدارية.
وكان موظفو التقاعد المالي قد نظموا سلســـلة فعاليات 
احتجاجية ضد القرار، مطالبين باســـتحقاقاتهم المالية 

واإلدارية وفق ما نص عليه القانون.
وفرضت الســـلطة عقوبات مالية مجحفـــة بحق موظفي 
المحافظـــات الجنوبية عـــام 2016، متمثلـــة في خصم 
رواتبهم للنصف مع إلغاء العـــالوات والمرتبات اإلدارية، 
على خالف موظفي الضفة الذين يتقاضون رواتب %100 

مع كامل مستحقاتهم.

غزة/ االستقالل:
قـــال نقيب الموظفين العموميين بغزة يعقوب الغندور، إن الجهود مســـتمرة 
من قبل النقابة مع الجهات المختصة لزيادة نسبة الصرف الخاصة بالموظفين 
وصـــوال إلى الراتب الكامل. وطالب الغندور في تصريح  له، وزارة المالية واألمانة 

العامة لمجلس الوزراء وجهات االختصاص تعزيز صمود الموظفين.
وأوضـــح أنه فـــي حين بقي الوضع كمـــا هو عليه باســـتمرار معاناة الموظفين 
واســـتمرار صرف نسبة 40% و50% أو صرف 1200 شيكل، فإن ذلك سيؤدي 

إلى تراجع تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين.
ودعا نقيب الموظفين الى العمل على رفع نســـبة الراتب وصوال للراتب الكامل، 
مشـــيرًا إلى وجود وعودات من قبل الجهات المختصـــة ببذل الجهود من أجل 

العمل على تحسين الدفعة المالية الشهرية لتعزيز صمود الموظفين.
واضاف:" الموظفون لم يتلقوا رواتبهم كاملة منذ عام 2013، األمر الذي زاد من 

معاناة الموظفين وزيادة األعباء عليهم".

موظفو التقاعد المدني في غزة يطالبون 
بحقوهم.. وخطوات تصعيدية قادمة

نقيب الموظفين : تلقينا وعودات بتحسين 
الدفعة المالية للموظفين باألشهر المقبلة

رفح / االستقالل: 
نظـــم رئيس بلدية رفح د. أنور الشـــاعر جولة تفقدية للســـوق 
المركزي وسط المدينة ؛ لالطالع والمتابعة ميدانيا على تنظيم 
الســـوق وأداء الطواقم العاملة ، برفقة أعضـــاء المجلس البلدي 
وعـــدد من مدراء الدوائر المعنية ومدير شـــرطة البلديات الرائد  

أحمد اليعقوبي .
واســـتمع الشـــاعر إلى مطالب التجار ومقترحاتهم فيما يتعلق 
بتطوير أســـواق المدينة والحفاظ علـــى نظافتها وتنظيمها , 
مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة على 

المصالح الخاصة لتطوير كافة المرافق العامة .
وشـــدد على ضرورة إزالة كافة التعديات وااللتزام بالمخططات 

الموضوعة لألسواق ؛ من أجل سهولة تنقل المواطنين.

رئيس بلدية رفح يتفقد السوق المركزي وسط المدينة 

رام الله/ االستقالل: 
أكــــدت نقابــــة الصحفيين تصاعــــد انتهاكات 
االحتالل وجرائمه بحق الصحفيين خالل الشهر 

الماضي.
وكشف التقرير الشهري للجنة الحريات التابعة 
للنقابة عــــن 90 انتهاكا مارســــه االحتالل بحق 
الحالة الصحفيــــة الفلســــطينية، أدت إلصابات 

وصــــل منها حوالــــي 15 للمستشــــفيات لتلقي 
العالج.

وأوضحت النقابة أن أخطــــر تلك الحاالت وقعت 
في قرية صوريف شمال الخليل، حين استهدف 
جيش االحتالل المصــــور الصحفي معاذ عمارنة 
برصاصة أفقدته عينه اليسرى، إضافة إلى إصابة 

10 زمالء آخرين برصاص االحتالل.

وأشــــارت إلى االســــتهداف الواضــــح عبر قنابل 
الغاز والصوت للصحفيين بشــــكل مباشــــر في 
أجســــادهم، ما أوقــــع إصابات بجــــروح مختلفة 
لبعضهم، بينما أصيب 23 آخرون بحاالت اختناق 

شديد جراء استنشاق الغاز السام.
وبينت االرتفاع في منسوب اقتحام المؤسسات 
ومصــــادرة المعــــدات، مثلمــــا حدث مع شــــركة 

األرز المقدمــــة للخدمــــة لتلفزيــــون فلســــطين 
الذي اســــتهدف مع طاقمه بالقدس بسلســــلة 
انتهاكات واســــعة، وكذلك تعرض 3 من الزمالء 
لالعتقال و4 لالســــتدعاء، فــــي حين تم رصد 21 
حالة من االحتجاز، ومنع الصحفيين والطواقم من 
العمل والتغطية، إضافة إلى اســــتمرار االحتالل 
باســــتهداف الصحفيين بقطاع غزة بكل أشكال 

البطش بما فيها الرصاص الحي.
وفيمــــا يتعلق باســــتهداف إدارة موقع "الفيس 
بوك" وكذلك "الواتــــس اب"، رصدت اللجنة أكثر 
من مائــــة واقعة في إشــــارة الرتفاع التنســــيق 
األمني والسياسي ما بين هذه المواقع ومنظومة 
الرواية  االحتالل اإلسرائيلي، بغرض استهداف 

الفلسطينية أمام استمرار كذب االحتالل.

90 انتهاكــًا احتالليــًا بحـق الصحفييــن الشهــر الماضــي

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى الـ32 النتفاضة الحجارة لتوحيد 
كل الجهود الوطنية وتعبئتها بالوسائل السياسية واإلعالمية واالقتصادية وبالمواجهة 
الشـــاملة لخوض المواجهة الشـــاملة ضد االحتالل واالســـتيطان والحصـــار والتصدي 

لـ"صفقة ترامب".
وجـــددت الجبهة في بياٍن لها أمس األحد دعوتها إلى الســـلطة الفلســـطينية لتحمل 
مســـؤولياتها الوطنية من خالل اســـتراتيجية المواجهة الشـــاملة، عبر اســـتنهاض 
المواجهة في الميدان بتوفير مركز قيادي موحد إلدامة برنامج االشـــتباك مع االحتالل، 
عبر تصعيد المقاومة الشعبية وتطويرها نحو االنتفاضة الشعبية الشاملة ضد االحتالل 

واالستيطان والحصار.
وشـــددت الجبهة على أن العنصر الثاني في استراتيجية المواجهة الشاملة من خالل 
مغـــادرة طريق المفاوضات الثنائيـــة العقيمة، طريق اتفاق أوســـلو البائس، عبر تبني 
استراتيجية »الخروج من أوسلو« بتطبيق قرارات المجلسين المركزي في دورتيه 27 + 28 
والوطني في دورته األخيرة الـ23 بإعالن انتهاء المرحلة االنتقالية التفاق أوسلو وما ترتب 
عليـــه من التزامات بإعادة تحديد العالقة مـــع االحتالل بما فيها تعليق االعتراف بدولة 
االحتالل إلى أن تعترف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران )يونيو( 1967 بعاصمتها 
القدس وإلغاء ضمها ووقف االســـتيطان، ووقف التنســـيق األمني بكافة أشكاله، وفك 

االرتباط باالقتصاد اإلسرائيلي والتحرر من بروتوكول باريس االقتصادي.
ورأت الجبهة أن العنصر الثالث في االستراتيجية الوطنية وهي المواجهة في المحافل 
الدوليـــة عبر طلـــب العضوية العاملة لدولة فلســـطين في األمم المتحدة، وتنســـيبها 
للـــوكاالت الدولية المختصة وخاصة التي وضعت اإلدارة األميركية فيتو عليها، والعمل 

على طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد االحتالل واالستيطان.
وأكد البيان على ضرورة إجراء االنتخابات الشـــاملة بما يضمن استعادة الوحدة الوطنية 
وإنهاء االنقسام المدمر، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات الوطنية 
على أســـس ديمقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل لخوض المواجهة الشاملة 
ضد االحتالل اإلسرائيلي ومشاريع الضم والنهب والتهويد والتصدي لـ»صفقة ترامب- 

نتنياهو« وقطع الطريق على مشروع »دولة إسرائيل الكبرى«.

»الديمقراطية« تدعو لتوحيد الجهود 
لخوض المواجهة ضد االحتالل
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بواقعية شديدة علينا أن نقر بأن انتفاضة الحجارة ما زالت في عمق المشهد السياسي الفلسطيني رغم مضي 
اثنين وثالثين عاما على اندالعها, فوجود الســـلطة الفلســـطينية فوق جزء من ارض فلســـطين التاريخية هو 
نتاج لهذه االنتفاضة المباركة, وكان يمكن للســـلطة ان تفرض ارادتها على المحتل الصهيوني الغاصب, لو 
استغلت الحالة الشعبية الداعمة لوجودها ودخولها لألراضي الفلسطينية عام 1994م, لكن السلطة قدمت في 
اتفاقية التسوية »اوسلو« ما لم تكن تحلم به اسرائيل, فتنازلت عن 87% من ارض فلسطين التاريخية لصالح 
االحتالل, وقبلت بحل الدولتين والتعايش المشترك مع االحتالل, وتنازالت عن القدس الغربية لصالح االحتالل, 
والتفاوض حول حق العودة الذي أقرته االمم المتحدة, وأسقطت الخيار العسكري دون مقابل, وألغت الميثاق 
الوطني الفلسطيني, رغم ان الشـــعب الفلسطيني فجر انتفاضته االولى »انتفاضة الحجارة« من اجل التأكيد 
على الثوابت الفلسطينية, وخلق حالة مقاومة فريدة ومتنوعة في وجه االحتالل الصهيوني, ودحر االحتالل عن 

ارضنا المغتصبة, فجاءت اوسلو لتحبط احالم الفلسطينيين وتقضي على امالهم وتطلعاتهم. 
انتفاضة الحجارة 1987م هي التي قدمت للعالم القضية الفلسطينية بشكلها الصحيح, فلهيبها هم اطفال 
فلســـطين الذين كانوا يتوجهون لمدارســـهم وحقائبهم مملوءة بالحجارة, فإذا ما شـــاهدوا دورية عسكرية 
صهيونية راجله او متحركة, اشـــتبكوا معها بحجارتهم وســـواعدهم الصغيرة, واستطاعوا بذلك ان يمنعوا 
دوريات االحتالل من التحرك بســـهولة داخل المدن والمخيمات الفلسطينية, وكان لهذا الفعل تأثير نفسي 
على الجندي الصهيوني المدجج بالســـالح, والمحصن داخل دبابة او جيب عسكري, ويستخدم الرصاص الحي 
والمطاطي والمعدني وقنابل الغاز ضد المنتفضين الفلســـطينيين, لكن هذا لم يدفع الطفل إلخالء الســـاحة 
لالحتالل, بل كان يلقي بحجرة على الجندي الراجل, والدبابة المتحركة, والجيب العسكري وال يهرب من الميدان, 
وهنا علم الجنود الصهاينة انهم مهزومون, وان جيال ينشـــأ قادر على مواجهتهم والتصدي لهم, فمارســـوا 
اقســـى وسائل القمع استخدموا سياسة تكسير العظام, وقتلوا أكثر من 1550 فلسطينيًا جلهم من االطفال, 

واصابوا نحو 70 الف فلسطيني بجراح 40% منهم اصيبوا بإعاقات دائمة, دون ان تتوقف االنتفاضة. 
هذا الفعل االجرامي الصهيوني بحق مدنيين فلســـطينيين عزل, احدث حالة من التعاطف العربي واالسالمي 
والدولي مع القضية الفلسطينية, وتصدرت المشاهد البشعة لجنود االحتالل بحق مدنيين فلسطينيين عزل 
نشـــرات االخبار, وكان يصاحب تلك المشـــاهد تضامن شـــعبي في العديد من العواصم العربية واالسالمية 
والعالمية, وتأكيد على حق الشـــعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل, ونيل حريته واستقالله, لكن السلطة 
ممثلة بمنظمة التحرير الفلســـطينية آنذاك لم تحسن اســـتغالل هذه الحالة, وانشغلت بأوسلو وملحقاتها, 
والتي ال زلنا نعاني من ويالتها حتى االن, فرغم نداءات فصائل العمل الوطني واالسالمي للسلطة الفلسطينية, 
بضرورة التحلل من قيود اوسلو واسقاطها, اال ان السلطة ممثلة برئيسها محمود عباس تأبى ذلك, وتصر على 
المضي بخيار الســـالم كخيار اســـتراتيجي ال بديل عنه, فيما عادت كبرى فصائل منظمة التحرير الى الكفاح 
المســـلح كخيار متاح لها وفق القوانين واالعراف الدولية, لمواجهة تغول االحتالل على حقوق شـــعبنا بعد ان 
ادركت ان »اوســـلو« كارثة حقيقية ونقمة ألمت بنا ويجب التخلص منها, ومارست حقها في مقاومة االحتالل 
والدفاع عن شـــعبها.  لقد اسســـت انتفاضة الحجارة لحالة مقاومة فريدة, ففجرت انتفاضة االقصى في وجه 
االحتالل, واسســـت للعمليات الفدائية واالستشهادية والتي اوجعت االحتالل, وفعلت من العمل العسكري, 
الذي افشـــل اهداف العدوان العســـكري على غزة في ثالث حروب  وطورته الى ما وصل اليه االن, ثم اسســـت 
لمسيرات العودة الكبرى التي يخوضها شعبنا الفلسطيني االن, ولن ينتهي الفعل النضالي الفلسطيني فوق 
ارضنا المغتصبة اال بزوال االحتالل عن فلسطين كل فلسطين, فصراعنا معه صراع وجود, وفلسطين ال تتسع 

اال لشعبها الفلسطيني وال احد سواه.        

انتفاضة الحجارة في عمق 
المشهد السياسي

رأي

صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة، بتاريخ 2019/11/15، 
لصالــــح تجديــــد واليــــة وكالــــة غــــوث وتشــــغيل الالجئين 
الفلسطينيين في الشــــرق األدنى )األونروا(، بدعم 170 دولة، 
مقابل معارضة الواليات المتحدة وإســــرائيل، وامتناع 7 دول، 
ضمن مشروع قرار مساعدة الشعب الفلسطيني الذي تقدمت 
به اللجنة الرابعة للسياســــات وإنهاء االستعمار, وأوضح بيان 
األمــــم المتحدة عقب جلســــة التصويــــت أن الجمعية العامة 
قررت تمديد والية األونروا حتى 2023/6/30، دون تعارض مع 
الفقرة 11 من القرار األممي رقم 194 القاضي بعودة الالجئين 
الفلســــطينيين إلى ديارهم، لكن الجمعيــــة العامة أعربت عن 
قلقها من اآلثار الســــلبية لألزمة المالية الحــــادة لألونروا على 

مواصلة تقديم خدماتها.
والن قضيــــة الالجئيــــن الفلســــطينيين قضيــــة سياســــية 
وقانونية وانســــانية بامتياز، لم ولن تنهيهــــا كل المؤامرات 
التي تستهدفها سواء بمشــــاريع التوطين او بتغيير مفهوم 
وتعريــــف )الالجئ(؟!،او باالتفاقيات الثنائية الســــلطوية؟؟,او 
بتجفيــــف منابع الدعم المــــادي لألونروا بهدف تهميشــــها 
والغائها كشــــاهد حي علــــى الحقوق القانونية والسياســــية 
لالجئيــــن الفلســــطينيين, الذين هجــــروا مــــن ديارهم وتم 
االســــتيالء على ممتلكاتهــــم بالقوة وتقزيــــم قضيتهم الى 
قضية إنســــانية فقط , لذلك, ال ينتهي االمر عند قرار تجديد 
التفويــــض بل يجــــب ان يترافق هــــذا االعــــالن التأكيد على 
تحسين شكل الخدمات التعليمية والطبية واالجتماعية لكافة 

التجمعات الفلسطينية داخل الوطن الفلسطيني والشتات.
ان األونروا قامت بدور يوازي حكومة فلسطينية في المنفى في 
خدمة رعاياها، وال سيما قبل تولي منظمة التحرير الفلسطينية 
زمام القيادة في منتصف الستينيات من القرن الماضي, ولكن 
بعد توقيع إعالن المبادئ مع “إسرائيل” في عام 1993وجدت 
االونروا نفســــها في معترك ومناخ عدم الثبات والتجانس في 
خضم مســــرح المصالح السياســــية الدولية المتضاربة, وهي 
ليست فوق تداخالت المصالح السياسية اإلقليمية والدولية, 
ولكــــن صمودها لغاية االن في هذا المناخ السياســــي الراهن 
,دليل على مســــؤوليتها الدولية السياسية والقانونية لحقوق 
الالجئ الفلســــطيني وحقه في العودة الــــى دياره و ممتلكاته 

بموجب القرار السياسي االممي رقم 194 .
وقبل استقالة كرينبول من منصبه بتاريخ 2019/11/6، على إثر 
تحقيقات “بالفساد”، أشار إلى أن األونروا تعاني من “مخاطر 
وجودية”، وأضاف خالل مقابلة لــــه بتاريخ 2019/11/18، بأن 
“التحقيق نابع من دوافع سياسية”، “واستغل هذا التحقيق 

في أوج تطبيق صفقة القرن.”
األونروا في أعقاب أوسلو:

ظل الالجئون الفلســــطينيون منذ نكبتهم وقبل ظهور منظمة 
التحرير الفلســــطينية يرفضــــون بعفوية خطــــط االندماج أو 
التوطين, حيث أصر معظــــم الالجئين بأن وضعهم كالجئين 
كان مؤقتــــا ورفضــــوا بحزم خطط تحســــين البنــــى التحتية 
فــــي المخيمات كما رفضوا اســــتبدال ســــقوفهم “الزينكو” 
بســــقوف إســــمنت, وبحلول منتصف عقد الستينيات، تزامن 
صعود نجم منظمة التحرير الفلســــطينية وانفتاح األســــواق 
الخليجيــــة امام العمالة الفلســــطينية, هذا الشــــعور الجديد 
بالتمكين االقتصادي و السياسي وتنامي قوة منظمة التحرير 
الفلســــطينية, خلق روحا من الثقة السياســــية لدى الشــــعب 
الفلسطيني تراجعت فيها نفوذ األونروا ومكانتها الرئيسية، 
ولكنه لم ينتقص من أهمية الدعم المادي الذي كانت تقدمه 

للكثير من أسر الالجئين الفقيرة.
لقد زاد حضور منظمة التحرير الفلسطينية جرأة الفلسطينيين 
وشجعهم على الوقوف في وجه اختزال تطلعاتهم السياسية 
وحقوقهم القانونية الى مجرد قضية إنســــانية، ولكن تفاقم 
موقف المنظمــــة بتوقيعها في عام 1993 على إعالن المبادئ 
المنشئ للســــلطة الفلســــطينية والذي مثل تحوال جذريا في 
السياسة الوطنية الرسمية وبداية االنقسام الفلسطيني الحاد 

على صعيد التوافق في االجماع الوطني.
لقد أســــفر إعــــالن المبادئ واالتفاقــــات الالحقــــة والمعروفة 
عموما “بعملية السالم” –أوســــلو-عن إقصاء الجئي نكبة عام 
1948 ألن اإلطار األمريكي-اإلسرائيلي الذي ارتكزت إليه هذه 
االتفاقــــات لم يكــــن قائما على القانون الدولــــي فضال عن أنه 

تجاهل قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 194.
االونروا والحق الفلسطيني:

لقد ساور الالجئ الفلسطيني القلق عندما أعلن المفوض العام 
ُبعيد توقيع إعالن المبادئ بأن وكالة األونروا سوف تتهيأ على 
ضوء “عملية الســــالم،” لحل نفســــها في غضون فترة مدتها 
خمس ســــنوات، وقــــد تفاقم االضطراب السياســــي جراء قرار 
الوكالة القاضــــي بتمويل برنامج “إقرار الســــالم” الرامي إلى 

مساعدة السلطة الفلسطينية في تشييد بنيتها األساسية.
لقد كشف برنامج “إقرار السالم” بأن وكالة األونروا ليست في 
منأى عن الوسط السياسي، وإنما متورطة للغاية في الترتيبات 
السياســــية المحلية والدولية المتغيرة فالتأييد العلني الذي 
أبدته األونروا لمفاوضات أوســــلو السياسية، وخططها آنذاك 
الهادفــــة إلــــى “حل” نفســــها، والخطــــوات التــــي اتخذتها 

لمساعدة السلطة الفلســــطينية في بناء مؤسسات “الدولة” 
قبل حل مشــــكلة الالجئين، كشــــف عن الصالت المعقدة بين 

المجالين اإلنساني والسياسي.
لقــــد عطلــــت “أوســــلو” م.ت.ف وأفرغتهــــا مــــن ســــلطتها 
وفعالياتها السياســــية من خالل تفتيت مؤسساتها الوطنية 
، وتوجيه الموارد والتركيز السياسي نحو “الداخل” -األراضي 
الفلســــطينية الواقعة تحت إدارة السلطة الفلسطينية -على 
حساب الالجئين، ورغم الوالء الذي تظهره السلطة الفلسطينية 
بشــــعاراتها لحق العودة، مركز نضال الفلســــطينيين , فإنها 
دفنت هذا الحق تحت عناوين سياسية متعددة، مما أسفر عن 
نشوء مزاج سياسي تشاؤمي في أوساط الالجئين في المنفى, 
أما األونروا فقد استمرت كمؤسسة ترمز إلى المصير السياسي 
المعلــــق لالجئي عــــام 1948 وحقهــــم في العــــودة الُمهَمل 

والساقط فعليا بحكم المبادئ الناظمة التفاقات أوسلو.
إن لوكالة األونروا أهمية بالغة في ظل المناخ السياسي الراهن 
بالنسبة للنضال الوطني الفلسطيني وذلك لألسباب الرئيسية 

التالية:
– الوكالة طرف موقع على كافة قرارات األمم المتحدة بما فيها 

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 194.
– برزت األونروا -في ظل غياب جبهة وطنية تحتل فيها قضية 
الالجئين مكانة مركزية في مشروع التحرير-كمؤسسة تحافظ 
على إبراز الالجئين على الساحة الدولية وتشير إلى أن واليتها 

ما تزال قائمة.
– األونروا تبقى في ظل غياب مؤسسات الدولة، الخازن األوحد 
واألهم للذاكرة الفلسطينية التاريخية ألكثر من سبعة عقود، 
فقــــد احتفظت بســــجالت الالجئين منذ مطلع الخمســــينيات 
وجمعت ذاكرة مؤسســــية تشــــهد على هذا التاريخ الجمعي، 
ومع ذلك، فهذه األســــباب وغيرها ال تبرئ األونروا من التالعب 
بها سياســــيا وبما ينســــجم مع مصالح القوى الدولية الكبرى، 
وهــــو مــــا يتطلب موقفــــا متيقظا مــــن الفلســــطينيين حيال 
توجهات الوكالة وسياساتها وبرامجها الحالية والمستقبلية.

لذلــــك، يمنح تجديد والية األونروا لثالثة أعوام مقبلة في حال 
إقراره المرتقب بشكل نهائي في كانون األول/ديسمبر 2019 
فرصًة الســــتمرار عملها بشــــكل طبيعي ويعــــزز قدرتها على 
تجاوز أزماتها المالية واإلدارية ويحافظ على تقديم خدماتها 

لالجئين عند التزام المانحين ماليا ودوريا.
كانت وال زالت وستبقى االونروا كمؤسسة دولية كلمة للقانون 
الدولــــي رغــــم تداعياته الدراماتيكية على خشــــبة المســــرح 

السياسي الدولي.

األونروا… بين التلويح بالتقويض وتجديد التفويض
د. باسم عثمان

شـــكلت االنتفاضـــة األولـــى مفصـــال أكيدا فـــي وعي جيـــل كامل من 
الفلسطينيين الذين عاشوا حلم التحرر من االحتالل. كنت ابنة 15 ربيعا، 
تحولت احالمي الـــى ترقب لجني حصاد الحريـــة المطلقة من االحتالل. 
فنحن شـــعب انتفض عن بكرة ابيه وحمل الحجـــر في مواجهة احتالل 
لم يرحم. كانت فلســـطين المطبوعة في وجداني هي تلك التي تشكل 
حدودها الجليل والجوالن من الشمال وبئر السبع من الجنوب. كانت كلمة 
إســـرائيل كلمة غير محكية. كانوا يهودا ســـيرحلون عودة الى بالدهم، 
فإســـرائيل ليســـت اال “طارئا”، “مؤقتا” الى زوال. صار الحجر ســـالحا 
نحمل فيه احالمنا ونقذف فيه كوابيســـنا لنتخلص من احتالل قتم على 
حلم الحرية في نفوســـنا. كان اول حاجز، وتوالت أوامر منع التجول، وكان 
الضرب بالهراوات والرصاصات المطاطيـــة. صار صكيك اقفال المحالت 
عندما تغلق الســـاعة الواحـــدة تماما، كصوت أجراس الكنائس مبشـــرا 

بحلول عيد.
جيـــل كامل تشـــكل وعيه نحو هـــذا التوجـــه للتحرر. فلقـــد حان وقت 
خالصنا… كنا بســـذاجة نفكر. لـــم نكن نعرف ان ما كنـــا نزرعه من امل 
للحرية، كان يتم التخطيط لبيعنا وهم ما صار أوسلو. كان حنيننا لناسنا 

في الغربة وأماكن اللجوء عظيمًا. كانت هواجســـنا من اجل علم فلسطين 
يرفرف على ســـارية او حتى على شـــباك منزل كالحلم المستحيل. كان 
املنـــا بقيادة فلســـطينية تحمل همنا وتفض الظلم عـــن ظهورنا طيلة 
عقود احتالل ظالم حقيقي وكبير. ســـنوات من االنتفاضة صارت تشكل 
مظاهـــر حياتنا بكل اتجاهاتهـــا. التعليم صار بالبيـــوت، واللباس صار 
متناغما مع انتفاضتنا، فكل فلســـطيني معـــرض ألن يحمل الحجر في 
أي لحظـــة. معالم الحياة اقتصرت على ما تحتاجه االنتفاضة، فال فرح مع 
شـــهيد قريب او جار معتقل او فتى جريح. توحدنا نحو املنا بحرية ال بد 
قادمة. كبرنا وكبر الحلم نحو الحرية. ازدادت الحواجز وتحول من “طيارة” 
الى ثابتة.  وزاد القمع والظلم، فصارت الهراوات توجه لتكســـير العظام 
والرصاصـــات المطاطية تضرب بالـــرؤوس. ازدادت االعتقاالت وكثر منع 
التجوال. وصمدنا بحجم ايماننا بانه ال بد للقيد ان ينكسر، بعدما انتصرنا 

كشعب لرغبتنا بالحياة.
كانت رغبتنا بالثـــورة تتأجج بوجود ثوارها المنتظرين للعودة. فانتفض 
وجداننا نحو انتفاضة يكللها ثوار فنوا حياتهم باللجوء من اجل قضيتنا 
وانتظرناهـــم بقدر انتظارنـــا للحرية. انتظرنا المخلـــص منهم والمحرر 

والمحقـــق لنا حلم العودة. انتظرنا تحرير فلســـطين بعودتهم. انتظرنا 
قيادة تصد عنا الرصاصات والهراوات. انتظرنا انتصارا النتفاضة شعب 

اعزل يقبع تحت اضطهاد وظلم احتالل.
وجاءت أوســـلو… تكســـر الحلم فينا، كما تتكسر اجنحة طائر محلق نحو 
الســـماء. واســـتبدلنا حلم الطيران والتحليق بالزحـــف على امل ان تنبت 
االجنحـــة بوجود قيادة ســـتغذي امالنا وتحملنا نحـــو التحليق بتحقيق 
الحريـــة. وصار الوطـــن علما مرفوعا بأرض محدودة علـــى امل لمفاوضات 
تحولت مع الســـنوات الى القضية ونســـينا القضية االصلية. وتقسمت 
األرض الى مناطق، وزرعت المستوطنات بأراضينا وخلعت أشجار الزيتون. 
ورفع العلم الفلســـطيني ورفرف وفرحنا وانتصرنا لعلمنا. صارت الحواجز 
معابرا، ودكت األرض جدارًا وأسالكًا شائكة، وصار حلم المرور عن الحاجز 
بحجم حلم دولـــة آفلة. وصار عندنا وزارات ووزراء، هيئات واســـتثمارات 
وبنوك ومؤسسات وامن وموظفين من مدراء ووكالء وعقداء والوية بحجم 
وطن. صـــار عندنا ابنية حديثـــة وقصور وحدائـــق ومتاحف ومعارض، 
وضعنا فيها امنياتنا بحلم وطن. وانتخبنا رئيسًا وعشنا حلم االنتخابات 
والـــم رحيل رئيـــس رحلت معه االحـــالم وانفضت األوهـــام وصارت من 

لحظتهـــا حياتنا نفضـــًا لمآٍس تتراكـــم فتتناثر فتتشـــكل من جديد 
لتنفضنا كأشخاص وكشعب ووضعتنا في هذا الحال المقيت.

فـــي مثل هـــذا اليوم قبل ثالثة عقـــود، كنت احلم بهـــذا اليوم متخيلة 
نفســـي وانا ام فخورة بجيلها الذي استطاع ان يدحض اضطهاد سنوات 
احتالل مباغت. كنت أرى في حلمي الربيعي فلســـطين محررة من احتالل 
كان يقهـــر الحياة فينـــا ويقمع احالمنا وينهي امالنا. ألجد نفســـي في 
حقيقة غاب عنها الربيع ولم نعش منها اال شتاء قاحال ال ينتهي. انفض 
من االنتفاضة أحالم الصبا، وابعثر اماني امام ابنائي ال يفهمون معانيها، 
ألحالم يرونها عبثية لجيل ال يمكن وصفه اال بالساذج. ولم يبق من الحلم 
اال اســـمه، ومن االنتفاضة اال ما تناثر من اثرهـــا علينا بحاجز صار معبرًا، 
وجـــدار صار يحدد مالمح مدننا وقرانا، وحلم بتصريح للدخول والخروج بال 
تعطيل واثارة ، ومقاطعة صارت بها حدود الســـيادة وينتهي اليها حلم 
وطن ليس بالوطن من قريب وال بعيد. وطن منقســـم على نفســـه تحول 
العلم فيه الى علم حزب، وصارت حدود الســـيادة تشـــكل يوميا من قبل 
جنـــدي بال رتبة. وطن يتناحر النزاع في داخلـــه من كل االتجاهات. وطن 

نفضته أوسلو وصارت انتفاضته ذكرى لحلم لم ير النور.

في مثل هذا اليوم قبل 32 عامًا انتفضنا.. ضاعت االنتفاضة.. وبات لدينا وزراء وسفراء.. وعمارات وقصور
نادية عصام حرحش
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أعلن أنا المواطن/مجدي محمد احمد العقاد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   949818199

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فارس  عماد فارس عزام....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400828117  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد يوسف جبر الحناوي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802204214

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رفاء عبدالله  ابراهيم طبل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
905400685 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حربيه حسين عبد النبى الهمص...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   917770729

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حربيه حسين عبد النبى الهمص...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   917770729

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
قالـــت وزارة الزراعة بقطـــاع غزة: إنها 
حققـــت وألول مرة اكتفـــاء ذاتًيا في 
إنتـــاج زيت الزيتون بنســـبة 100% 

لهذا العام الحالي.
وقال وكيـــل الـــوزارة ابراهيم القدرة 
في بيـــان صحفـــي، "إن كميات زيت 
الزيتون التي تم عصرها في معاصر 
محافظات قطاع غزة لهذا العام بلغت 

)4200 طن(".
وأشـــار إلى أن كميات ثمـــار الزيتون 
التـــي تـــم عصرهـــا فـــي محافظات 
القطاع هذا العام بلغت )26237 طًنا(، 
وأنتجت )4200 طن زيت(، بمتوســـط 

نسبة إنتاج الزيت من الثمار 16٪".
ونـــوه القـــدرة إلى أن عـــدد المعاصر 
العاملة فـــي محافظات القطاع والتي 
تـــم تشـــغيلها هـــذا الموســـم 36 
معصـــرة منهـــا 27 معصـــرة تعمل 
بنظام أتوماتيكـــي كامل و8 معاصر 

تعمل بنظام نصف أتوماتيكي.

وفي السياق، أكد وكيل وزارة الزراعة 
علـــى القرار الذي صدر بخصوص منع 
استيراد زيت الزيتون من خارج قطاع 

غزة.
وكانـــت وزارة الزراعة قد أصدرت قراًرا 
في األول من شـــهر سبتمبر الماضي، 
يقضي بمنع اســـتيراد زيت الزيتون 

مـــن خارج قطـــاع غـــزة، وأن الـــوزارة 
ســـتتلف أي كمية زيـــت زيتون يتم 

استيرادها وعلى نفقة المخالف.
وشـــكر القدرة المزارع الفلســـطيني 
على هذا اإلنجـــاز، "فنحن نعمل على 
دعم المنتج الوطني وتقديم الحماية 

للمزارع الفلسطيني".

وأكد على أن الوزارة لن تدخر أي جهد 
والمساندة  الدعم  لتقديم كل  ممكن 
للمزارع الفلســـطيني مـــن أجل بقائه 
صامًدا متجذرا في أرضه، وستســـتمر 
فـــي تنفيـــذ خطتهـــا فـــي تحقيق 
أكبـــر قدر ممكن من األمـــن الغذائي 

للمواطن الفلسطيني.

الزراعة بغزة: تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج زيت الزيتون
رام الله/ االستقالل:

كشـــفت معطيات تقرير رسمي، أن إجمالي ودائع عمالء البنوك العاملة في فلسطين، 
بلغت 13 مليار دوالر أمريكي، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ومقارنـــة بنهاية الربع الثالث من عام 2018، صعدت ودائع العمالء في فلســـطين، من 
12.194 مليار دوالر الى 13.025 مليار دوالر. وبحسب بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، 
تتوزع إجمالي الودائع )تشـــمل الحكومية والخاصة(، بين فروع في البنوك العاملة في 
السوق المحلية، بالضفة الغربية وقطاع غزة. وتشكل ودائع العمالء في الضفة الغربية 
قرابة ٪91 من إجمالي قيمة الودائع، بينما ال تشـــكل ودائع قطاع غزة ســـوى ٪9 من 

إجمالي قيمة الودائع.
وبلغـــت قيمة ودائع الضفة الغربية، حتى نهاية الثالـــث للعام الحالي، 11.715 مليار 
دوالر، مقارنـــة بـــــ11.033 مليار دوالر بذات الفترة من العـــام الماضي. وفي قطاع غزة، 
صعـــدت ودائع العمالء نحو  150 مليون دوالر في الربع الثالث مقارنة بذات الفترة من 
العام الماضي، حيث سجلت خالل الربع الثالث للعام 2019، حوالي 1.310 مليار دوالر.

ووفق أرقام ســـلطة النقد الفلسطينية ، بلغ إجمالي قيمة ودائع العمالء في قطاع غزة 
حســـب كل مدينة حتى نهاية الربع الثالث 2019 ومقارنتها مـــع نهاية الربع الثالث 
2018، حيث بلغت في مدينة غزة: 898.7  مليون دوالر مقارنة 815.5 مليون دوالر، وفي 
رفـــح 75.1  مليون دوالر مقارنة بـــــ59.7 مليون دوالر، فيما بلغت في خانيونس 144.7 
مليـــون دوالر مقارنة بــ127.3 مليون دوالر. وبلغـــت القيمة في النصيرات 73.7 مليون 
دوالر مقارنـــة 65.8 مليون دوالر، وفي ديـــر البلح 47.4 مليون دوالر مقارنة 37.4 مليون 

دوالر، وفي جباليا 70.6 مليون دوالر مقارنة 54.8 مليون دوالر.

13 مليار دوالر أمريكي إجمالي 
ودائع عمالء البنوك في فلسطين

رام الله/ وكاالت:
تراجع الدوالر األمريكي مقابل الشــــيكل اإلسرائيلي بنســــبة %6 خالل نوفمبر/ تشرين 
ثاني الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع أسعار الصرف المسجلة في نوفمبر 2018. 
وبحسب بيانات موقع بنك إســــرائيل )البنك المركزي(، بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي 

3.48 شيكال في تعامالت نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.
وكان سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي، وفق أرقام بنك إسرائيل، بلغ في 
نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، نحو 3.707 شيكال. ويعني ذلك، أن صرف مبلغ 1000 دوالر أمريكي 

فقد نحو 219 شيكال، في الفترة بين نوفمبر 2019 ونفس الفترة من العام الماضي 2018.
وبنفس النســــبة )%6(، تراجع ســــعر صرف الدينار األردني )المربوط بالدوالر األمريكي( 

مقابل الشيكل اإلسرائيلي في الفترة بين نوفمبر 2019 والفترة المقابلة من 2018.
وبلغ ســــعر صرف الدينار األردني في تعامالت الشــــهر الماضي 4.92 شيكال، بينما بلغ 

في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، نحو 5.23 شيكال، وفق البيانات الرسمية.
يأتي تراجع الدوالر األمريكي، مع مجموعة عمليات خفض في أسعار الفائدة على الدوالر 
األمريكــــي من جانب مجلس االحتياطــــي االتحادي )البنك المركــــزي(، وتوترات تجارية 
أمريكية مع الصين. وخالل الشــــهرين الماضيين، لم تنجح مســــاعي بنك إسرائيل في 
إضعاف الشيكل أمام الدوالر األمريكي، من خالل تنفيذ عمليات شراء الدوالر من األسواق 
لتقليل معروضه في الســــوق المحليــــة. وطالما ضغط اتحاد المصدرين اإلســــرائيليين 
على بنك إســــرائيل المركــــزي، بضرورة إضعاف الشــــيكل أمام النقــــد األجنبي، لزيادة 
تنافسية الصادرات اإلسرائيلية للخارج. ويطالب الرئيس األمريكي دونالد ترامب بدوالر 
ضعيف نســــبيا، لتحقيق قفزة وتنافســــية في الصادرات األمريكية إلى الخارج وتحفيز 
االســــتثمارات المحلية، وطلب في أكثر من مناســــبة، من الفيدرالــــي األمريكي، بتنفيذ 

خفض على أسعار الفائدة بنسبة 1%.

واشنطن / االستقالل:
أعلـــن صندوق النقد الدولي، أمـــس، التوصل إلى اتفاق 
مبدئـــي مع أوكرانيا لمنحها قرضا بقيمة 5.5 مليار دوالر 

لتنشيط اقتصادها الذي يعاني من صعوبات.
وسيتوجب أن يوافق على القرض الممتد لثالث سنوات، 

المجلس التنفيذي للصندوق والدول األعضاء.
ويرتبط القرض أيضا بــــ »تنفيذ مجموعة من اإلجراءات 
المســـبقة«، بينها تعزيز اســـتقاللية القضاء ومكافحة 
الفســـاد، وفـــق بيـــان صـــادر عـــن مديـــرة الصندوق، 

كريستالينا جورجييفا، بعد محادثة هاتفية أجرتها مع 
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت إن »الرئيس وأنا اتفقنا على أّن النجاح االقتصادي 
ألوكرانيا يعتمد بشكل حاسم على تعزيز دولة القانون 
ونزاهـــة الســـلطة القضائيـــة، وعلى خفـــض المصالح 

الشخصية في االقتصاد«.
وأضافـــت أنه »مـــن الضروري ضمان المكتســـبات التي 
تحققت على صعيد تطهير النظام المصرفي واسترداد 
التكاليـــف الكبيرة التي تكبدها دافع الضرائب من جراء 

قرارات المصارف«.  وأشادت جورجييفا بـ »التقدم المثير 
لإلعجاب الذي حققه )الرئيس األوكراني( وحكومته في 
األشـــهر األخيرة من أجل دفـــع اإلصالحات والمضي في 
زيلينسكي  الســـليمة«. ووصل  االقتصادية  السياسات 
إلى الرئاسة األوكرانية في أبريل، واعدًا بمكافحة الفساد 
في وقت يضغط الغربيون للحد من نفوذ األوليغارشية.

ويخلف هذا القرض آخر بقيمة 3.9 مليار دوالر، منح في 
ديســـمبر، وجرى تســـديد دفعة واحدة منه بقيمة 1.4 

مليارات.

رام الله/ االستقالل:
تراجعـــت نفقـــات وزارة الداخلية واألمن الفلســـطيني 
بنسبة %4.8 على أساس سنوي خالل أول 10 شهور من 

2019، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.
جاء ذلك،  اســـتنادًا إلى بيانات الميزانية الفلســـطينية 
الصادرة عن وزارة المالية، خالل الشـــهور العشرة األولى 

من العام الجاري.
ووفـــق األرقام الرســـمية بلغ إجمالي نفقـــات األمن منذ 
مطلع العام الجـــاري، حتى نهاية أكتوبر/ تشـــرين أول 

الفائت، نحو 2.454 مليار شيكل.
وكان إجمالي نفقات الداخلية واألمن وفق أرقام ميزانية 

الشـــهور العشـــرة األولى من 2018، بلغت نحو 2.578 
مليار شيكل. وبلغت فاتورة الرواتب واألجور لقطاع األمن 
ووزارة الداخليـــة نحـــو 1.94 مليار شـــيكل حتى نهاية 
أكتوبر/ تشرين أول 2019، مقارنة مع 1.94 مليار شيكل 

في الفترة المقابلة من العام الماضي.
كان إجمالي نفقات الداخلية واألمن قد بلغت في 2018، 
نحو 2.8 مليار شـــيكل، مقارنة مع 3.9 مليارات شـــيكل 

في 2017.
يتزامن التراجع الكبير في نفقات وزارة الداخلية واألمن، 
مع إحالـــة آالف موظفـــي األجهزة األمنية فـــي الضفة 
الغربيـــة وقطاع غزة، إلـــى التقاعد المبكـــر، خالل العام 

الماضي.
وأكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياســـي العام 
والناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنية، في تصريحات 
صحفية ســـابقة، أنه منذ عامين أو أكثر، "بدأنا بدراســـة 

التقاعد المبكر لعناصر األجهزة األمنية".
وأشـــار إلى أن التقاعد في عناصر األجهزة األمنية برتبة 
الضباط، سيقابله توظيف في فئة الجنود، بهدف إعادة 

التوازن لألجهزة األمنية الفلسطينية.
و شكلت فاتورة نفقات الداخلية واألمن نحو %26.6 من 
إجمالي النفقات الفلســـطينية خالل أول 10 شهور من 

2019، البالغة نحو 9.22 مليارات شيكل.

نفقات الداخلية واألمن الفلسطيني تتراجع 4.8 % في 10 شهور

قــرض ألوكرانيــا بـ5.5 مليــار دوالر

الدوالر يتراجع أمام الشيكل بنسبة
 6 % في نوفمبر على أساس سنوي
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أعلن أنا المواطن/إخالص محمد حسن عوض ألله....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
909903247  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ هاله محمد طالب الدويري....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
921025334  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ أحالم فايز سالمه العرجان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
926761131  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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أعلن أنا المواطن/محمود صالح عودة سالمة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801860610  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/هديل محمود توفيق مصلح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400863288  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد شفيق ديب كحيل )....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
403670458  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عامر محمد عبدالله ابوطقية....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   919856070

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ليزا اسامه محمد ابو سلطان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802903351  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة /عزه محمد محمد الجعل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404032641

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مروة عنتر رجب حلس....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400975363   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/أحمد سامي عبد الله ريان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804799302

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رامي بشير سعدي العشي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900610148

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الجزائر/ االستقالل:
يواصـــل نحو مليـــون جزائـــري مقيمين في 
الخـــارج اإلدالء بأصواتهـــم فـــي االنتخابات 
التصويت  المرتقبـــة، ويســـتمر  الرئاســـية 
بالخـــارج حتـــى الخميـــس المقبـــل 12 من 
ديســـمبر/كانون األول الجاري، موعد انطالق 

التصويت بالداخل.
المســـتقلة  الوطنيـــة  الســـلطة  وأكـــدت 
هـــذا  علـــى  تشـــرف  التـــي  لالنتخابـــات، 
االستحقاق من بدايته إلى نهايته، أنه جرى 
اتخاذ جميع التدابير لضمان إجراء االنتخابات 

»بكل نزاهة وفي أحسن الظروف«.
وبحســـب األرقـــام التـــي أعلنتها الســـلطة 

المســـتقلة لالنتخابات بالجزائر، فإن إجمالي 
عـــدد الناخبين بالخارج يبلـــغ نحو 914 ألف 
ناخـــب موزعين على 60 مركـــزا و395 مكتبا 
للتصويـــت، ويبلغ عـــدد اللجـــان االنتخابية 
للدوائـــر االنتخابية بالقنصليـــات والبعثات 

الدبلوماسية 114.
ويتنافـــس فـــي هـــذه االنتخابات خمســـة 
مرشحون، هم عز الدين ميهوبي األمين العام 
بالنيابة لحـــزب التجمع الوطني الديمقراطي، 
وعبـــد القادر بـــن قرينة رئيـــس حزب حركة 
البنـــاء الوطني، ورئيس الوزراء األســـبق عبد 
المجيد تبون، وعلي بـــن فليس رئيس حزب 
طالئـــع الحريات، وعبد العزيـــز بلعيد رئيس 

حزب جبهة المستقبل.
وفـــي األثناء شـــهدت أمس، بعـــض المدن 
الجزائريـــة مســـيرات تأييـــدا لالنتخابـــات 
الرئاســـية وكذلك تنديدًا بالتدخل األجنبي 

في الشأن الجزائري.
المشـــاركون في المســـيرات هتافات  وردد 
تؤيد إجراء االنتخابات فـــي موعدها المحدد 

وأعربوا عن دعمهم للمؤسسة العسكرية.
وفي الســـياق، أعلن حـــزب جبهـــة العدالة 
والتنمية المحســـوب على التيار اإلســـالمي 
في الجزائر مقاطعتـــه لالنتخابات، مؤكدًا أن 
واجبه هـــو »التخندق مع الشـــعب الجزائري 

واالستجابة لمطالبه والحفاظ على وحدته«.

نحو مليون جزائري في الخارج يبدأون 
التصويت في انتخابات الرئاسة

كييف/ االستقالل:
ســــرد ســــعيد إســــماعيلوف، مفتــــي اإلدارة 
الدينية للمسلمين في أوكرانيا، المراحل التي 
سبقت السماح للنســــاء في البالد باستخدام 
الصور الفوتوغرافية بالحجاب أو غطاء الرأس 

في الوثائق الرسمية.
وفــــي وقــــت ســــابق، قــــررت وزارة الداخلية 
األوكرانية الســــماح للنساء باستخدام الصور 
الفوتوغرافية بالحجاب ألسباب دينية أو طبية 
في جوازات الســــفر وبطاقات الهوية ورخص 

القيادة.
إســــماعيلوف، قال إن أوكرانيــــا قبلت معايير 
منظمة الطيران المدني الدولي التي تســــمح 
بتضمين الصــــور الفوتوغرافية ذات الحجاب 

في الوثائق الرسمية.
وأضاف أن »اللوائــــح الخاصة بهذا اإلجراء لم 
تكــــن جاهزة بعد في أوكرانيا، ولذلك لم يكن 
الفوتوغرافية  الصور  المسموح استخدام  من 

ذات الحجاب«.
وأشار أن »اتحاد النســــاء المسلمات« كان قد 
تقدم بطلــــب إلى وزارة الداخليــــة األوكرانية 

لحل هذه المشكلة. 
وأوضــــح أنه تم تســــديد النفقــــات الخاصة 
بتنفيذ اللوائح التي تســــمح باستخدام صور 
الحجاب على جوازات السفر وبطاقات الهوية، 

من أموال جمعها المسلمون األوكرانيون.
وتابــــع أن وزارة الداخليــــة عقدت اجتماعا في 
عام 2018، ناقشــــت خالله مســــألة التصوير 

الفوتوغرافي بالحجاب، ومدى أهمية الحجاب 
بالنسبة للمرأة المسلمة.

وأّكــــد أن مســــألة التصويــــر الفوتوغرافــــي 
بالحجاب ليست مهمة للمسلمين فقط ولكن 

للمنتمين للديانات اآلخرى أيًضا.
وقال إســــماعيلوف: »ناضلنا لفترة طويلة من 
أجل وضع اللوائح الجديدة الخاصة بالحجاب«.

وذكر أن قرار وزارة الداخلية الخاص بالتصوير 
بالحجاب دخل حيــــز التنفيذ في 19 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي.
ولفت إسماعيلوف إلى أن اعتماد هذا القانون 
يتماشــــى مع الدســــتور األوكرانــــي، ويعتبر 
خطوة نحــــو دمقرطة المجتمع واحترام حقوق 

المرأة.

واشنطن/ االستقالل:
رفضت الواليات المتحدة االمريكية ، تدريب عناصر من المخابرات السعودية، 

بسبب قضية مقتل جمال خاشقجي.
واكدت صحيفة »واشـــنطن بوســـت«، أن الخارجية األمريكيـــة رفضت مؤخرًا 
مقترحًا بتدريب جهاز المخابرات الســـعودي، الذي كان نائب رئيسه أحد أبرز 
المتهمين بقتل خاشـــقجي، وهو العميد أحمد عســـيري، موضحة أن الرفض 
األمريكي ســـببه مخاوف من تنفيذ عمليات ســـرية خارجة عـــن القانون مثل 
عملية قتل خاشـــقجي. وبينت صحيفة واشـــنطن بوست ، في تقرير للكاتب 
ديفيد إغناطيـــوس، إن وزارة الخارجية األمريكية رفضت مقترحًا من شـــركة 
»دينكـــورب« لتدريب المخابرات الســـعودية؛ »خوفًا من عدم وجود الضمانات 
المناسبة لمنع عمليات متهورة وخارجة على القانون مثل جريمة قتل وتقطيع 

الصحافي جمال خاشقجي )2 أكتوبر 2018(«.

مكسيكو/ االستقالل:
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس، مقتل 4 أشخاص في إطالق نار قرب مدخل المقر الرئاسي 

بالعاصمة مكسيكو سيتي.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين محليين )لم تسمهم( أن رجاًل دخل مبنى سكنًيا 

يقع قرب القصر الرئاسي لقضاء حاجته في الفناء.
وأضاف المصدر أن ســـكان المبنى صّدوه عن فعل ذلك، قبل أن يســـحب سالحه ويطلق النار 

صوب 5 أشخاص.
وقال المســـؤولون إن المهاجم قتل ثالثة من ســـكان المبنى، قبل أن يطلق شرطي النار عليه 
ويرديه قتياًل.ولم يتضح على الفور مالبسات الحادثة أو الدافع وراءها. وأعرب سكان في المبنى 
عن ســـخطهم من واقع منطقتهـــم غير اآلمنة. وقالوا إن شـــارعهم الكائن في مركز العاصمة 

التاريخي بعيد كل البعد عن األمن رغم وقوعه على مرمى حجر من القصر الرئاسي.

بيونغيانغ/ االستقالل:
أعلنت كوريا الشمالية، أمس، إجراء تجربة مهمة للغاية، في موقع كانت قد وعدت فيه الواليات 
المتحـــدة األمريكية على إغالقه خالل المحادثات األخيرة بينهما، موضحة أن هذه التجربة من 

شأنها تغيير الوضع االستراتيجي للبالد.
وقالت وكالة األنباء المركزية الكورية الرســـمية، إن منـــاورات جرت في موقع »Sohae« إلطالق 
الصواريخ، وأن التجربة أسفرت عن نتائج إيجابية، ولم تكشف عن نوع األسلحة والذخائر التي 

استخدمت في المناورات.
تأتي هـــذه التجربة بعد مباحثات بين كوريـــا واإلدارة األمريكية برئاســـة ترامب والتقائهما 
للمرتين ، واتفق الطرفان في اللقاء األول على نزع األســـلحة النووية من شـــبه الجزيرة الكورية، 

لكنهما فشاًل في التوصل التفاق في القمة الثانية، ووصلت المفاوضات لطريق مسدود.

مقتل 4 أشخاص في إطالق نار 
قرب القصر الرئاسي بالمكسيك

كوريا الشمالية تتحدى 
واشنطن وتجري تجربة نوعية

مفتي أوكرانيا يسرد مراحل السماح بالحجاب في صور الوثائق الرسمية خاشقجي يمنع تدريب 
واشنطن للمخابرات السعودية
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غزة/االستقالل
انتهت التصفيــــات النهائية من بطولة 
المحافظــــات  ألنديــــة  فلســــطين  كأس 
الجنوبية ” بطولــــة الراحل أحمد القدوة” 
بعد تأهــــل أندية شــــباب معــــن و بيت 
الهيا و المجمع االســــالمي و اتحاد جباليا 
لدور الـ32 ، بفوزها على أهلي النصيرات 
وشــــباب الزوايدة و الوفاق و أهلي البريج 

على التوالي.
واكتســــح فريق المجمع االسالمي فريق 
الوفاق بخماســــية نظيفة  في اللقاء الذي 
جمع الفريقين على ملعب فلسطين بغزة،و 
جاءت الخماسية البيضاء بتوقيع محمود 

عليان هدفين و صالح العشي ولؤي حويلة 
ومحمد الدلو لكل منهم هدف.

وفي المبــــاراة الثانية التــــي أقيمت على 
ملعب الدرة وســــط القطاع ، تخطى فريق 
اتحاد جباليا فريق أهلي البريج بعد مباراة 

مثيرة و غزيرة باألهداف بنتيجة 3-4 .  
وســــجل رباعية اتحاد جباليا طريق ناصر 
الكفارنة و ســــعيد المدهــــون و إبراهيم 
بطــــاح و أمجد أبو القمصان، فيما ســــجل 
ثالثية البريج صالح الحج و ضياء الكرنز و 

هالل حسين.
ونجح فريق شباب معن في حسم مباراته 
أمــــام أهلي النصيرات بــــركالت الترجيح 

)2/3( بعد انتهاء المباراة بوقتها األصلي 
بالتعــــادل االيجابــــي )3/3(والتي أقيمت 

على استاد خانيونس.
وســــجل أهداف النصيــــرات عبد الحميد 
الحــــج و عيد العــــكاوي و شــــقيقه أحمد 
العــــكاوي ، فيما ســــجل أهداف شــــباب 
معن أحمد صيــــام و بالل أبو قنوفة هدفًا 

“ذاتيًا” في مرماه و أحمد سالمة.
هــــذا و أقصى بيــــت الهيا فريق شــــباب 
الزوايــــدة بــــركالت الترجيــــح )١/4(، بعد 
بالتعادل  المباراة بوقتها األصلي  انتهاء 
الســــلبي والتــــي أقيمــــت علــــى ملعب 

النصيرات.

اكتمال عقد المتأهلين للدور األول بكأس غزة

االستقالل/ وكاالت
قدمـــت بطولة كأس االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 
20١9 بعـــض اللحظات التي ال تنســـى في جميع 
أنحـــاء القارة، وكانت فرصـــة لظهور بعض النجوم 
الشباب البارزين في كرة القدم اآلسيوية حيث برزت 

مواهبهم على مدار البطولة.
وكان مـــن بين هؤالء فائز باللقـــب، وأصغر هداف 
في البطولة ومدافع ســـاهم أداؤه المميز في تلقيه 
عروضًا لالنتقال إلى أوروبا، وكان الفلسطيني عدي 
الدباغ من الالعبين الشـــباب الذين برزوا خالل هذه 

البطولة.
فقبل بدء بطولة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
عام 20١9، كان العب هـــالل القدس عدي دباغ قد 
أبلغ آســـيا بالفعل بقدراته الكبيرة باختياره ضمن 

صفوف منتخب فلســـطين في بطولة كأس آسيا 
20١9 وظهـــوره أمـــام أســـتراليا واألردن في دور 

المجموعات.
ولم يضيـــع الدباغ ســـوى القليل مـــن الوقت في 
مواصلة هـــذا الزخم بمجرد أن بـــدأت بطولة كأس 
اإلتحاد اآلســـيوي بعد شـــهر واحـــد وتحديدًا في 
شهر شباط/فبراير، حيث سجل هدفين في مباراتي 
الذهاب واإلياب ضد الســـويق العماني حيث جعل 
النـــادي الفلســـطيني يبلـــغ دور المجموعات من 

البطولة للمرة األولى.
بينمـــا لم يهز الدباغ الشـــباك في مبـــاراة الهالل 
االفتتاحية أمام الجيش السوري، فقد سجل هدفه 
األول في الجولة الثانية وإن كان خالل الخسارة 6-2 

أمام الوحدات األردني.

و في المرة التالية التي وجد فيها نفسه في قائمة 
الهدافين، كانت هذه المناسبة أكثر أهمية حيث 
سجل هدف الفوز التاريخي لهالل القدس بنتيجة 
2-١ على النجمة اللبناني، ليضمن أول فوز للفريق 
الفلســـطيني على اإلطالق في بطولة كأس االتحاد 

اآلسيوي.
إذا كان هناك شيء أهم، فإن لقاء اإلياب مع النجمة 
كان أكثر متعة بالنســـبة لالعب البالغ من العمر 20 
عامًا عقب تسجيله هدفين، حيث تمكن فريقه من 
الفـــوز بنتيجة 2-١، وقد جاء هدف الفوز في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
أداء الدبـــاغ لم يذهب دون متابعـــة، حيث انطلق 
الســـالمية الكويتي في الصيف للتوقيع مع النجم 

الفلسطيني الشاب.

اختيار الدباغ ضمن خمسة العبين
 شباب برزوا في كأس االتحاد اآلسيوي 

مدريد/ االستقالل: 
أفادت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة اإلسباني، قد بدأ 
التواصل مع وكيل أعمال الالعبين الشهير مينو رايوال، من 
أجل العثور على بديل لالعب األوروغوياني لويس سواريز.

ورجحـــت تقارير صحفية أن يكون الالعـــب المختار، الذي 
يســـعى إليه برشـــلونة هو العب أيندهوفـــن والمنتخب 
الهولندي دونيل مالين، وهو أحد الالعبين الذين يمثلهم 

رايوال.
ووفقا للتقارير فإن برشـــلونة يســـعى إلى الحصول على 
خدمـــات الالعب الهولندي مالين، البالغ من العمر 20 عاما، 
في يناير المقبل، خالل موسم االنتقاالت الشتوية، بحسب 

ما ذكر موقع صحيفة »آس« اإلسبانية.
وترجح التقارير أن يحل مالين، الذي سجل ١0 أهداف في 
١2 مباراة في الدوري الهولندي هذا الموسم، في برشلونة 
مكان ســـواريز، البالغ من العمر 32 عاما، والذي سجل هدفا 
رائعا خالل مباراة النادي الكتالوني أمام ريال مايوركا ضمن 

الدوري اإلسباني.
وذهبت تقارير إلى أن برشـــلونة تواصل بالفعل مع رايوال، 
وكيل الالعب مالين، من أجـــل الصفقة المرتقبة، مضيفة 
أن قيمة الصفقـــة قد تصل إلى نحو 50 مليون دوالر، وفق 

السعر الذي حدده أيندهوفن مقابل انتقال العبه.
يشار إلى أن المهاجم الشاب كان قد سجل 27 هدفا 
مع الفريق األول أليندهوفن، بينما ســــجل أول هدف 
دولــــي له ضد ألمانيا عندما فــــاز منتخب هولندا على 
نظيره األلماني في ســــبتمبر الماضي بواقع 4 أهداف 

مقابل هدفين.

لندن/ االستقالل: 
علـــى  ومثيـــرًا  مهمـــًا  فـــوزًا  التســـيو  فريـــق  حقـــق 
حساب يوفنتوس بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف واحد 
في المباراة التي جمعتهما على الملعب األولمبي بالعاصمة 
اإليطالية روما ضمن منافســـات األسبوع الخامس عشر من 

عمر الدوري اإليطالي.
وتلقـــى يوفنتوس أول هزيمة له في الدوري اإليطالي هذا 
الموســـم، حيث قبل هذه المبـــاراة كان قد حقق الفوز في 
١١ لقاء وتعادل في 3 آخرين، ليكتب أول خســـارة له على 

يد التسيو.
وفقد يوفنتوس فرصة الصعود للمركز األول واســـتغالل 
تعثـــر إنتر ميالن أمام روما ليبقى النيراتزوري في الصدارة 

بفارق نقطتين.

وأهدى التســـيو اإليطالي نظيره ليفربول اإلنجليزي شرف 
الفريـــق الذي لم يتلق أي هزيمـــة حتى اآلن في الدوريات 
الخمسة الكبرى بعد مرور حوالي 4 أشهر من بداية الموسم.
وبحسب شبكة “أوبتا” لألرقام واإلحصائيات، فإن ليفربول 
حقق االنتصار في 24 من مبارياته الـ25 األخيرة في الدوري 
الممتاز و )تعادل مـــرة وحيدة(، منها ١5 من أول ١6 مباراة 
في هذا الموسم، كما ســـجل هدفين )أو أكثر( في 23 من 

تلك المباريات الـ25.
وأوضحت نفس الشـــبكة، أن ليفربول لم يخســـر في آخر 
33 مباراة بالدوري الممتاز )فاز في 28 وتعادل في 5(؛ ولم 
يســـبق ألي فريق أن حقق هذه األرقام في تاريخ البطولة، 
ســـوى آرســـنال )49 مباراة في مايو 2003/أكتوبر 2004( 

وتشيلسي )40 في أكتوبر 2004/أكتوبر 2005(.

برشلونة يبحث 
عن بديل سواريز

ليفربول يتفوق على جميع األندية األوروبية
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والوطنية والحزبية األردنية.
والشــــهيد أبــــو ديــــاك، يحمل الجنســــية 
األردنية إلى جانب الفلســــطينية، وتقطن 
عائلته بلدة ســــيلة الظهــــر، جنوب جنين، 
ولديه خمسة أشقاء، منهم أسير وهو سامر 

أبو دياك المحكوم بالسجن مدى الحياة.
وكان األســــير الشهيد ســــامي قضى على 
سرير المرض، بعد إصابته بمرض السرطان، 
جراء اإلهمال الطبي، الذي تمارسه سلطات 
الســــجون بحق األســــير، في حيــــن رفضت 
مصلحــــة الســــجون اإلســــرائيلية تحقيق 
مطلب األسير الشــــهيد أبو دياك بأن يفَرج 
عنه ولو ساعة يحتضن فيها والدته ويموت 

بجانبها.
وتعرض الشهيد أبو دياك، في العام 2015 
لـ"خطأ طبي" عقب خضوعه لعملية جراحية 
في مستشفى "سوروكا" اإلسرائيلي، حيث 
اســــتؤصل جزء من أمعائــــه، وُأصيب جراء 
نقله المتكرر من المشفى للسجن، بتسمم 

في جسده وفشل كلوي ورئوي.
 وعقب ذلك خضع لثالث عمليات جراحية، 
وبقي تحــــت تأثير المخدر شــــهًرا موصواًل 
بأجهزة التنفــــس االصطناعي، إلى أن ثبت 
بالســــرطان، وبقــــي يقاوم  الحقــــًا إصابته 
السرطان والّســــجان إلى أن ارتقى شهيدا 

يوم 26 من الشهر الماضي.

وبارتقــــاء ســــامي أبو ديــــاك ارتفــــع عدد 
الشهداء األسرى إلى 222.

بدورهــــا بادرت والــــدة الشــــهيد أبو دياك 
بتقديم الشــــكر للحكومــــة األردنية، التي 
عملت على نقل جثمان ابنها الشــــهيد إلى 
األردن من أجــــل دفنه، وأضافت في حديث 
مقتضب لـ"قــــدس برس" أنها "تحتســــب 
ابنها شــــهيدًا عند الله، وتسلم بقضاء الله 

وقدره".
وفي ســــياق أخــــر، جرفت آليــــات االحتالل 
اإلســــرائيلي، أمــــس األحــــد، 27 دونما من 

أراضي قرية كفر القف شرق قلقيلية.
وأفاد رئيس مجلس قروي كفر القف نايف 

جبر، بأن آليات االحتــــالل جرفت 27 دونما، 
بمحاذاة مستوطنة "قرني شمرون" الجاثمة 
على أراضــــي القرية بين مدينتي قلقيلية– 

ونابلس.
وأضاف جبــــر، أن مواطنى القريــــة تمكنوا 
من التصــــدي لعمليات التجريف، وباشــــر 
الجهات  مــــع  بالتواصل  القــــروي  المجلس 
المختصــــة لتقديم الئحة شــــكوى بحق ما 

ترتكبه قوات االحتالل
كما مّددت ســــلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
قــــرار وضع اليــــد علــــى آالف الدونمات من 

أراضي طولكرم وقلقيلية وسلفيت.
وقال مسؤول ملف االستيطان في محافظة 

قلقيليــــة محمد أبــــو الشــــيخ، إن القرارات 
العسكرية جاءت مرفقة بخرائط  تفصيلية، 
تحت عنوان أمر بوضع اليد، )تمديد سريان 
وتعديل حدود(، بهدف الحفاظ على مسار 
الجدار واإلبقاء عليه ألسباب أمنية، ويسري 
القرار لغاية ثالث ســــنوات من توقيعه أي 

إلى 2022-12-31.
وبحسب أبو الشــــيخ، فإن مجمل المساحات 
المتأثــــرة من قــــرارات تمديد الســــريان ما 
يقارب "2975 دونمــــا"، وهي مناطق تمثل 
الســــلة الغذائية للمحافظــــات، حيث إنها 
مزروعة بالحمضيات والخضراوات والفواكة، 

وتحصر آبارًا ارتوازية.

رام الله/ االستقالل:
اعتقلت قـــوات االحتـــالل اإلســـرائيلي 374 
فلســـطينيا مـــن أنحـــاء متفرقة فـــي الضفة 
الغربية خالل شـــهر تشـــرين الثاني/ نوفمبر 

الماضي، من بينهم 66 طفال، و6 من النساء.
وأشـــارت مؤسسات األســـرى وحقوق اإلنسان 
)نادي األسير الفلســـطيني، مؤسسة الضمير 
لرعاية األســـير وحقوق اإلنسان، هيئة شؤون 
األسرى والمحّررين(؛ ضمن ورقة حقائق صدرت 
عنها يـــوم أمس، إلـــى أن ســـلطات االحتالل 
اعتقلت 137 مواطنـــا من مدينة القدس، و42 
مواطنـــا مـــن محافظـــة رام الله والبيـــرة، و70 
مواطنـــا من محافظة الخليـــل، و22 مواطنًا من 
محافظة جنيـــن، ومن محافظـــة بيت لحم 43 
مواطنًا، فيما اعتقلـــت 12 مواطنا من محافظة 
نابلس، ومن محافظـــة طولكرم 15 مواطنا، و7 
مواطنين من محافظة قلقيلية، أما من محافظة 
طوباس فقد اعتقلـــت 5 مواطنين، ومواطنين 
اثنين من محافظة سلفيت، وثمانية مواطنين 
من محافظـــة أريحا، باإلضافة إلى 11 مواطنين 

من غزة.
والمعتقليـــن  األســـرى  عـــدد  بلـــغ  وبذلـــك 
الفلســـطينيين في ســـجون االحتـــالل حّتى 
نهاية شـــهر تشـــرين الثاني/ نوفمبر 2019 
قرابـــة5000، منهـــم 38 أســـيرة، فيمـــا بلغ 
عـــدد المعتقليـــن األطفـــال نحـــو200 طفل، 
والمعتقلين اإلداريين أكثر من 450، وبلغ عدد 

أوامر االعتقـــال اإلداري الصادرة 90 أمرًا إداريًا 
بين جديد وتجديد ألوامر صدرت سابقًا.

وفي الســـادس والعشرين من تشرين الثاني/ 
نوفمبر ُاستشـــهد األسير ســـامي أبو دياك، 
بعد عملية قتل بطيء نفذتها إدارة معتقالت 
االحتالل اإلســـرائيلي بحقه على مدار سنوات 
اعتقاله، خاللها اســـتخدمت بحقـــه اإلهمال 
الطبي المتعمد الذي يصنف كجزء من أدوات 

التعذيب الممنهجة.
وبذلك يرتفـــع عدد شـــهداء الحركة الوطنية 
األســـيرة منذ عام 1967، إلى 222 شهيدًا، من 
بينهم 67 أســـيرا قتلوا عبر سياســـة اإلهمال 
الطبـــي المتعمد، وخـــالل العام الجـــاري قتل 
االحتالل خمسة أسرى وهم: فارس بارود، وعمر 
عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبســـام السايح 

باإلضافة إلى سامي أبو دياك.

وخالل الشهر الماضي، استمر ثالثة معتقلين 
إداريين فـــي إضرابهم المفتـــوح عن الطعام 
احتجاجًا على سياســـة االعتقال اإلداري، التي 
تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بال أي 
مبرر قانوني بحق ما يقارب 450 معتقاًل إداريًا.
وبنـــاء على المتابعة المســـتمرة لمؤسســـات 
األسرى، فإن األسير أحمد زهران المضرب عن 
الطعام يواصل إضرابه منذ 78 يوًما واألســـير 

مصعـــب الهندي المضرب عن الطعام منذ 77 
يوًما، واألسير إسماعيل علي الذي علق إضرابه 
خالل الشـــهر المنصرم، في تاريخ 12 تشرين 
الثانـــي بعد 112 يوًما من اإلضـــراب المفتوح 
عـــن الطعام، وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد 
ســـقف اعتقاله اإلداري من خـــالل إصدار قرار 

إداري أخير بحقه مدته 6 شـــهور.
وتحذر مؤسسات األســـرى، من خطورة الوضع 
الصحـــي لألســـرى المضربيـــن عـــن الطعام، 
وتطالب مؤسســـات األســـرى المجتمع الدولي 
والـــدول األعضـــاء الموقعـــة علـــى اتفاقيـــة 
جنيف الرابعـــة بالضغط على االحتالل، لوقف 
االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى وإلنهاء 

سياسة االعتقال اإلداري التعسفي.
تتعمد ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقال 
كبار السن حالهم كحال أي فئة أخرى من أبناء 
الفلسطيني، ويتعرضون كغيرهم من  شعبنا 
األســـرى إلى التعذيب بكافة أشـــكاله، والتي 
تبدأ منـــذ اللحظة األولى لالعتقـــال، وكثيرًا ما 
قامـــت إدارة المعتقـــالت بعزل عـــدد منهم، 
وحرمانهم من الزيارة، وممارسة اإلهمال الطبي 

المتعمد بحقهم حتى استشهاد بعضهم.
وتفيد المؤسســـات العاملة في مجال األسرى 
أن ســـلطات االحتالل اإلسرائيلية، تحتجز في 
الفلسطينيين  المســـنين  سجونها عشـــرات 
اللذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما، في ظروف 

قاسية.

رفح/ االستقالل:
شرع اتحاد لجان العمل الزراعي بإعادة تأهيل 30 بركة لتجميع مياه األمطار في محافظة رفح 

جنوبي قطاع غزة، والتي تستخدم في ري المحاصيل داخل الدفيئات الزراعية.
وأوضح االتحاد أن هذه البرك تتسع لما يتراوح بين 180- 280 كوبًا حسب المساحة الفارغة 

لدى المزارع.
ويتــــم تجميع هذه المياه من خالل اســــتغالل األمطار من على أســــطح الدفيئات الزراعية، 
للحصول على مياه خالية من نسب الملوحة، كما توفر على المزارع شراء المياه أثناء عمليات 

الري.
ويرافق عملية التأهيل، وفق االتحاد، تقديم مضخات )قدرة 2 حصان( لتسهيل عملية ضخ 

المياه، باإلضافة إلى تركيب نايلون وريشت وسياج إلحاطة البركة.
وذكر االتحاد أن نشــــاط تأهيل هذه البرك يأتي ضمن مشروع "تحسين الوضع االقتصادي 
للمزارعين المهمشــــين من خالل اســــتصالح األراضي الزراعية واســــتخدام أنظمة الطاقة 
الشمســــية"، الممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي والمنفذ من اتحاد لجان العمل 
الزراعي. وأشــــار إلى أن المشروع قّدم العديد من األنشــــطة أهمها استصالح أراٍض زراعية 
للمزارعين التي دمرت أراضيهم، وتأهيل دفيئات زراعية، كما ســــيتم تقديم خدمات أخرى 
للمزارعين كتأهيل اآلبار الزراعية وتزويدها بالطاقة الشمسية، وتزويد مزارع الدجاج بأنظمة 
الطاقة الشمســــية. ولفت االتحاد إلى أن هذه األنشطة تأتي لتعزيز صمود المزارعين الذين 

يعانون بشكل يومي من مشاكل عدة أهمها الري.

»العمل الزراعي« يبدأ بتأهيل
 30 بركة مياه لمزارعين برفح

اعتقــال 374 فلسطينيــًا خــالل نوفمبــر الماضــي

غزة / االستقالل:
أكدت حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« 
فـــي الذكـــرى الثانية والثالثيـــن الندالع 
انتفاضـــة الحجارة عام 1987، أن االحتالل 
اإلسرائيلي لن يهنأ بلحظة استقرار فوق 

أرضنا المحتلة.
وقالـــت الحركـــة فـــي بيان صحفـــي، إن 
األســـباب التي أدت بالشعب الفلسطيني 
إلى تفجير ثورته الشـــعبية عام 1987 ما 
زالت قائمة حتى يومنا، بل وتفاقمت، وإن 
شعًبا أبى الضيم منذ عشرات السنين لهو 
جديـــر وقادر على إعادة الكـــّرة، ولن يهنأ 

االحتالل بلحظة استقرار فوق أرضنا.
وأكـــدت أن المقاومة حق مشـــروع كفلته 
الشـــرائع الســـماوية واألعراف والقوانين 
الدولية، وال ســـيما الكفاح المســـلح الذي 
يمثل خياًرا استراتيجًيا لحماية القضية، 
الفلسطينية،  الوطنية  الحقوق  واسترداد 
وال يمكن ألي قوة غاشمة أو بلطجة من أي 
جهـــة كانت أن تحرم الفلســـطينيين من 

هذا الحق المكفول دولًيا.
ونوهـــت الحركة، بـــأن انـــدالع انتفاضة 
الحجارة شـــكل فصاًل ملهمـــا من فصول 
المواجهة مع االحتالل، داعية إلى تضافر 
فـــي مواجهة  البنادق  وتوحيـــد  الجهود 
االحتالل اإلســـرائيلي إزاء مـــا تتعرض له 
القضية الفلســـطينية اليـــوم من مخاطر 

الشطب والتصفية.
وشـــددت على أن وحـــدة شـــعبنا اليوم، 
وبناء مشـــروعه الوطني على سلم أولويات 
الحركة، مشـــيرة إلى أن مواجهة االحتالل 
والتصدي لمشروعه اإلحاللي التدميري لن 
يكون إال بشراكة كاملة مع جميع فصائلنا 
وقوانـــا الشـــعبية سياســـًيا وعســـكرًيا 

ودبلوماسًيا.
وأكـــدت الحركـــة موقفهـــا اإليجابي من 
االنتخابـــات، وضرورة االحتكام للشـــعب 
من خـــالل إجراء انتخابات تتوفر فيها كل 
أسباب وشروط النجاح قبلها وفي أثنائها 
والقبـــول بنتائجها، وعلـــى أن ُتجرى في 

الضفة وغزة والقدس.
وأكدت الحركة دعمها الكامل لمســـيرات 
العـــودة الكبـــرى، مجددة العهـــد بالوفاء 
للحشـــود الثائرة، ومثمنة كل التضحيات 
التـــي ُقدمت عالًيا، ومعاهـــدة إياهم على 
التشـــبث بمطالـــب الثائريـــن إلـــى حين 

تحقيقها.
وجـــددت رفضها لـــكل أشـــكال وأنماط 
التطبيـــع في هـــذه المرحلة الحساســـة 
والخطيرة مـــن عمر األمة، والذي يشـــمل 
كل مجـــاالت ونواحي الحياة السياســـية 
واالقتصادية والثقافية والرياضية بشكل 

يتنافى مع إرادة الشعوب.
وتابعـــت أن التطبيع يتناقـــض مع رغبة 
الشـــعوب الرافضـــة إلقامـــة أي عالقة مع 
االحتالل، أو القبول بوجوده في فلسطين، 
بشـــكل يعتبر إخالاًل بالموقف السياسي 
التاريخي -لتلك الدول- الرافض لالحتالل، 
وألي شكل من أشكال العالقة معه، فضاًل 

عن تشريع وجوده.

حماس: لن ينعم االحتالل بلحظة استقرار فوق أرضنا

ت�شييع جثمان ..
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الخرطوم/ االستقالل:
رغـــم األوضـــاع االقتصاديـــة والسياســـية، التي يعيشـــها أغلب 
الســـودانيين منذ أعوام، فلم يمنع العشـــرات منهم، أن يشـــاركوا 
في مســـابقة الختيار الكالب )األجمل وذات الكفـــاءة(، التي أقيمت 

بالعاصمة الخرطوم.
ونظم النادي الســـوداني لتربية الكالب مســـابقة الكفـــاءة والجمال 
للـــكالب، للمرة الثالثـــة، بالحديقة الدولية بالخرطوم، وقد شـــارك ما 
يقارب مائة مشارك، بأنواع مختلفة للكالب، فصيل »جيرمن شيبر« أو 
الراعي األلماني األكثر شـــهرة عالميا، وأيضا فصيل »هاسكي«، الذي 
يعيش في المناطق الشديدة البرودة مثل أراضي االسكيمو، وغيرها 

العديد من سالالت الكالب.
وفي ســـياق الموضوع، أفاد عضو النادي الســـوداني لتربية الكالب، 
عثمان الســـنهوري، أن »النادي الســـوداني، حصل عضوية الجمعية 
الدولية لتنقية ســـاللة الكالب منذ العام 2016، وهي جمعية دولية، 
لتنقية ســـالالت الكالب، المعروفة بـ » إف سي إي«، والموجود مقرها 

بدولة بلجيكا«.
وأشار السنهوري إلى إن »المسابقة التي ينظمها النادي السوداني، 
الذي يقوم بدور، تنظيم مسابقات الكالب، وإصدار شهادات سالالت 
أو النسب للكالب، مضيفا: »النادي السوداني، جلب حكمًا دوليًا لهذه 
المسابقات في كل عام، ليختار أجمل وأكفأ الكالب، بحسب المعايير 

الدولية التي وضعتها الجمعية الدولية لتنقية سالالت الكالب«.

لندن/ االستقالل:
 قال علماء آثار في بريطانيا: إنهم اكتشفوا بيضًا يعود إلى أكثر من 1700 عام، 

أي إلى حقبة العصر الروماني.
وأفـــادت صحيفـــة »إندبندنـــت« البريطانية، ، بأن 3 مـــن أصل 4 بيضات 
تعرضت إلى نوع من الكســـر أثناء عملية البحث في مقاطعة باكينغهام 

شاير وسط إنجلترا.
ونقلت عن العلماء قولهم: إن االكتشـــاف حدث في بئر قديمة مغمورة بالمياه 

يعتقد أنها كانت »بئر األمنيات« في العهد الروماني.
وكانـــت على هذه البيض أثار ســـابقة تعود إلى مئات الســـنين، وأثناء عملية 

االستخراج أطلقت رائحة نتنة للغاية.
وتمكـــن العلماء من المحافظـــة على بيضة واحدة بحالة ســـليمة، مما يجعلها 

»البيضة الرومانية« الوحيدة الكاملة في بريطانيا.
وقال ســـتيوارت فورمان، مدير مشروع الحفر: إنه أمر مدهش أن 
نحصل على أشـــياء كهذه )البيض( في ظـــل بئر غمرته المياه 
آلالف السنين، ونحصل على أشياء ال تبقى عادة حتى في بيئة 

جافة.
وإلى جانب البيض، عثر العلماء على عشرات القطع المعدنية واألحذية واألدوات 

الخشبية وسلة وصفت بأنها »نادرة للغاية«.
ومن جانبه، قال إدوارد بيدولف، الذي أمضى 3 ســـنوات في تحليل االكتشاف، 
إن المـــارة ربما كانوا يتوقفون أمام البئر ويلقون هذه االشـــياء من أجل تحقيق 

أمنياتهم.

عثروا على بيض عمره 
1700 عام.. وكسروه بالخطأ

االستقالل/ وكاالت:
تعرضت شــــركة أمازون إلى انتقادات شــــديدة بسبب 
بيعها قمصــــان وصفت بأنها تمجــــد »رحالت الموت« 
للديكتاتورية العســــكرية التشيلية التي كانت تقوم 
بقذف المعارضين للنظام من طائرات الهليكوبتر، في 

محاولة إلخفاء جرائم القتل.
وُقتل أكثر من 3000 شــــخص أو اختفوا قســــرًا خالل 
حكم الرئيس أوغســــتو بينوشــــيه في الفتــــرة ما بين 

.1990-1973
وفي عام 2001، كشف الرئيس السابق ريكاردو الغوس 
أن 120 شــــخًصا على األقل تم إلقاؤهم من المروحيات 

في »المحيط والبحيرات واألنهار في تشيلي«.
وأصبحت تلك القمصان التي تســــلط الضوء على تلك 

األعمال الوحشــــية شــــائعة، وكانت معروضــــة للبيع 
علنًا علــــى موقع أمــــازون على اإلنترنــــت، حيث يمكن 
للمتســــوقين اختيار المالبس المزينة بوجه بينوشيه، 
بجانب صور لطائرات الهليكوبتر أو شعارات من قبيل 

»جوالت مجانية بالهليكوبتر«.
ووفــــق موقع صحيفة »غارديــــان« البريطانية، فقد عبر 
ناجــــون من تلك الحقبة الديكتاتورية عن غضبهم من 
أن عمالق التجارة اإللكترونية قد يبيع قمصاًنا »تسخر« 

من حوادث القتل العنيفة.
وقالت المؤلفة الشــــيلية دياميال التيت للصحيفة »إنه 
أمر ال يطاق بالنسبة ألشخاص مثلي اضطروا إلى تحمل 
ذلك الوقــــت، عندما تم إلقاء الناس أحياء في البحر من 

المروحيات«.

 وأضافــــت: »هذا ليس مؤلًما فحســــب، بــــل إنه أيًضا 
قســــوة غير مفهومة. إنها توضح كيف يمكن للسوق 
أن يستغل الجانب اإلنســــاني األسوأ.. ويحوله إلى أمر 

استهالكي«.
 وُتظِهر القمصان األخــــرى المتوفرة على موقع أمازون 
جسد شاب بلحظة السقوط من طائرة هليكوبتر وذلك 
برفقة عبارة »هل تريد جولة«. كما تعرض صورة طائرة 
هليكوبتر مع عبارة »بينوشــــيه مساعد الطيار«. وعرض 

الموقع القميص األخير بسعر 20 دوالرًا.
 ورفضت أمازون التعليق على القضية، بحسب غارديان، 
التي أشــــارت إلى اختفــــاء معظم تلــــك القمصان من 
الموقع الشهير بعد فترة وجيزة، وإن كان العديد منها 

»ال يزال متاحا«.

واشنطن/ االستقالل:
كشـــفت نتائج بحث قامت به شركة »بيبي سنتر« األميركية أن اسمي »محمد« 

و«عالية« جاءا ضمن أكثر 10 أسماء مواليد انتشارا في عام 2019.
وذكرت الشركة التي تقدم معلومات تخص الحمل والوالدة لماليين المستخدمين أن 
من األسماء الـ10 األكثر شيوعا للذكور هي محمد، أما أسماء اإلناث فكانت عالية. وقال 
»بيبي سنتر« إن األسماء العربية آخذة في االرتفاع هذا العام مع دخول اسمي »محمد« 
و«عالية« المراكز الـ10 األولى. وأوضح التقرير أن »محمد« هو أحد أكثر األسماء شعبية 
في العالم وقد زادت شعبيته بثبات على مر السنين. وذكر أن العائالت غير المسلمة 
تختار من بين مجموعة غير محدودة من األسماء، أما العائالت المسلمة فال تزال تلتزم 

بعادة تسمية المواليد الذكور على اسم النبي محمد.

أمــازون تسحــب قمصــان المــوت محمد وعالية بين أكثر 
أسماء المواليد في أميركا

االستقالل/ وكاالت:
في لحظات انتهت »تحفة فنية« بقيمة 120 ألف دوالر، كانت 
معروضـــة في معرض فنـــي بمدينة ميامي بواليـــة فلوريدا، 
في بطن فنان، والســـبب أنه جائع. التحفة الفنية »موزة على 
الحائط«، التـــي كانت بمثابة »رمز للتجـــارة العالمية«، كانت 
معروضة فـــي  معرض »آرت بازل« فـــي ميامي بيتش بوالية 

فلوريد، عندما أكلها الفنان االستعراضي ديفيد داتونا.
ويعـــود العمل الفني، وهـــو عبارة عن مـــوزة مثبتة على 
جدار بواســـطة الصق والـــذي حمل اســـم »كوميديان«، 
للنحات اإليطالي، مارويســـيو كاتالن، ويقول المنظمون 

إن فرنســـيين ابتاعا العمل الفني مقابل 120 ألف دوالر 
لكل واحدة منهما. وكان داتونا أقدم في الســـاعة الثانية 
إال ربع على انتزاع المـــوزة من على الجدار وبدأ بالتهامها، 
أمام عدســـات المصورين ورواد المتحف. وقال داتونا في 
حسابه على تويتر »الفنان الجائع، أداء فني من تقديمي.. 
أحب عمل الفنان ماوريســـيو كاتـــالن، وأحب هذا العمل 
الفني فعال.. إنه عمل مهضـــوم«. وأبلغت إدارة المعرض 
الفني الشرطة، غير أنه كان قد هرب قبل وصولها، بحسب 

ما ذكرت صحيفة »الغارديان« البريطانية.
وذكر داتونا في تصريح لصحيفة »ذي بوســـت«، ساخرا، 

إن المـــوزة في التحفة الفنية التي أكلها أفضل من الموز 
الطبيعي، معتبرا أنه يمكنه أن يأكل الموز والمفهوم وراء 

هذا العمل، وذلك ألنني فنان ولست إنسانا عاديا«.
وعّلقت إدارة المعرض على الحادثة بالقول، إنه على الرغم 
من أن داتونا أكل الموزة في التحفة الفنية، فإن العرض ما 

زال قائما، ذلك أن الموزة هنا عبارة عن فكرة.
وكانت إدارة المعـــرض الفني حصلت على تفويض بأنه 
يمكنها اســـتبدال الموزة في العمل الفني في أي وقت، 
نظرًا ألنها قابلة لالستهالك، لكن لم تكن هناك تعليمات 

حول كيفية تغيير الموزة على الجدار.

أكــل مــوزة الـ120 ألــف دوالر وهــرب

سنغافورة/ االستقالل:
بعد جريمة "تجمد الدم فـــي العروق"، تمثلت في قتل 
سيدة وقطع رأســـها ثم أكل جزء من دماغها في وجبة 
طعام، نجحت ســـلطات األمن فـــي الفلبين في اعتقال 

الجاني.
وبحســـب مـــا أفـــادت صحيفـــة "ســـتريتس تايمز" 
الســـنغافورية، فقد تم القبض على لويد باغتونغ )21 
عاما( في جزيرة مينداناو، بعيد العثور على جثة امرأة ال 

تبعد كثيرا عن منزله.

وقال المتهم للشـــرطة الفلبينية إنه كان في حالة من 
الثمالـــة والجوع عندما حاولت امرأة أن تتحدث معه في 

صباح باكر باللغة اإلنجليزية، التي ال يفهمها.
وبحسب ما قال ضابط في الشرطة، فإن األمر على ما يبدو 

أغضب الشاب.
وقال شـــهود عيان إن الشـــاب العاطل عن العمل كان 
يسير مع المرأة القتيلة، قرب المكان الذي عثر فيه الحقا 
على جثتها، وأضافوا أنهم يعتقدون أنه قطع رأســـها 

باستخدام أداة حادة وجدت في حوزته بعد الحادث.

وطبقـــا لتقارير محلية، اعترف الشـــاب بالجريمة، لكن 
األدهى أنه أقر بأنـــه "طهى بعض األرز قبل وضع دماغ 
المـــرأة فوقه وأكلهما معا، ثم ألقـــى جمجمة المرأة في 

حفرة قرب منزله".
وقالت الشـــرطة إنه تم العثور على جثة المرأة، التي لم 

تكن ترتدي سوى الجينز، ويداها مقيدتان.
وبات باغتونغ قيد االحتجاز لدى الشرطة التي أخضعته 
لفحـــوص نفســـية، إلى جانـــب التحقيـــق الجاري في 

الجريمة البشعة.

قتلهــا وأكــل دماغهــا مــع األرز!

سودانيون ينظمون 
مسابقة جمال للكالب

) APA images (   فقدت عينها جراء اإ�شابتها بر�شا�ص االحتالل �شرق خميم الربيج )مي اأبو روي�شة )23 عامًا


