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غزة/ االستقالل:
حًذر الناطق العس���كري باس���م كتائب القس���ام 
الجن���اح العس���كري لحركة »حماس« أب���و عبيدة، 
اس���تمرار  مغب���ة  م���ن  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
االعتداءات واالنتهاكات بحق المس���جد األقصى 
المب���ارك ورّواده. وقال أبو عبيدة ف���ي تغريدة له 
عبر حس���ابه في »تيليجرام« مساء السبت، إن »ما 

حدث مؤخرًا ويحدث في المسجد األقصى المبارك 
واس���تفزازاٍت وممارس���اٍت خطيرة  اعتداءاٍت  من 
ضد المصلين ورواد المسجد؛ لهي مقدمٌة وسبٌب 
النفجاٍر قادٍم في وجه االحتالل، وصبٌّ للزيت على 
الن���ار«. وأضاف أن االحتالل اإلس���رائيلي يتحمل 
المس���ئولية الكاملة عن اس���تمرارها، متابعا »إّن 

صبرنا عليها لن يكون طويال«.

القسام يحّذر االحتالل: صبرنا على 
االعتداءات في األقصى لن يكون طويال

خالل مهرجان للشعبية في ذكرى انطالقتها..

مزهر: نرفض المستشفى األمريكي وأي تفاهمات أو هدنة مقابل الجزيرة العائمة

نتنياهو وغانت�س يتبادالن االتهامات 
ب�شاأن مع�شلة ت�شكيل احلكومة

غزة/ االستقالل:
أك���د عضو المكتب السياس���ي للجبهة الش���عبية 
لتحرير فلسطين جميل مزهر، عدم قبول الجبهة ألي 

مساعدات أو منح أو مشاريع مغمسة بدماء فلسطين 
والع���راق واليمن وس���وريا، بما فيها المستش���فى 
الميدان���ي األمريكي، مجددًا رفض���ه ألي تفاهمات 

وتهدئة أو هدنة طويلة األمد كما يروج لها االحتالل 
مقابل الجزي���رة العائمة. جاءت كلمة 
مزهر ف���ي مهرجان مرك���زي نظمته 

األسير الهندي يتعرض لجريمة 
»إسرائيلية« مركبة تستهدف حياته 

غزة/ دعاء الحطاب: 
ف���ي الوقت الذي تحاول فيه إدارة مصلحة الس���جون والمحاكم اإلس���رائيلية 

المماطلة والمراوغة في االس���تجابة لمطالب���ه العادلة في إنهاء 
اعتقاله اإلداري، يواصل األسير مصعب الهندي إضرابه المفتوح 

غزة/ االستقالل:
قال عض���و اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين طالل أبو 

ظريف���ة: »ال يمكن الس���ماح ألح���د بتعطيل إج���راء االنتخابات، 
باعتباره���ا حًقا دس���تورًيا ومدخاًل أساس���ًيا نحو بن���اء الوحدة 

 أبو ظريفة: لن نسمح ألحد بتعطيل 
االنتخابات وماضون بتسريع إجرائها

»الجهاد«: االجتماعات بالقاهرة 
لخدمة القضية الفلسطينية 

غزة/ االستقالل:
أك���د خضر حبيب، القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي، يوم 
أمس، حرص حركته على تعزيز العالقة مع مصر، لما للقاهرة من 

تقرير: إجماع إسرائيلي على 
توسع االستيطان بدعم أمريكي

نابلس/ االستقالل:
ق���ال المكت���ب الوطني للدفاع ع���ن األرض ومقاومة االس���تيطان التابع 
لمنظمة التحرير: إن« هناك إجماعًا قومًيا في »إس���رائيل« على سياس���ة 

الضم والتوس���ع االس���تيطانية في األراضي الفلس���طينية 
المحتلة، مستغلة الدعم األمريكي غير المحدود لسياستها 

القيادي موسى لـ »االستقالل«: مصداقية
 »عباس على المحك« فيما يتعلق بـ »االنتخابات«

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد القيادي ف���ي حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( د. 
يحيى موسى، أن »حركته فاجأت الكل الوطني الفلسطيني 

والعال���م فيم���ا يتعل���ق بدع���وة الرئيس محم���ود عباس 
لالنتخاب���ات وأعط���ت ردًا إيجابيًا وتعاملت 
معه بمرونة كبيرة«، مش���ددا على أن »الكرة 

هنية يبدأ جولة خارجية تستغرق 
عدة شهور وتشمل عدة دول 

الضفة المحتلة- غزة/ االستقالل:
أصيب العش���رات من المواطنين باالختناق خالل 
مواجهات اندلعت مع جنود االحتالل اإلس���رائيلي، 
مساء الس���بت، في كفر قدوم شرق قلقيلية شمال 
الضفة الغربية المحتلة التي ش���هدت المس���يرة 

األس���بوعية رفضا لكل المش���اريع االس���تيطانية 
والمطالب���ة بفتح المدخل للقري���ة المغلق منذ عام 
2003. وأف���اد ش���هود عيان أن جي���ش االحتالل 
انتش���ر بين أش���جار الزيتون بالق���رب من منطقة 
المواجهات وأطل���ق قنابل الغاز بكثافة والرصاص 

المطاطي والمعدني ما أدى إلى اختناق العش���رات 
من المش���اركين. إلى ذلك، نصبت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي السبت، حاجًزا عسكرًيا عند مدخل بلدة 

السيلة الحارثية غرب مدينة جنين 
شمال الضفة الغربية المحتلة.

دعوة لإلضراب في الخليل رفضًا للهجمة االستيطانية
إصابة العشرات باالختناق خالل مواجهات في 
كفر قدوم واالحتالل يعتقل مواطنين من غزة

أزمة العاملين في جامعة األقصى 
تتفاقم.. و»الوزارة في رام الله ال تعلم«

غزة / سماح المبحوح 
ه���دد العاملون ف���ي جامعة األقص���ى بقطاع غزة، المحس���وبون 
عل���ى ديوان رام الله، باتخاذ خط���وات تصعيدية تتمثل بتعليق 

الطيبي: عام 2020 سيشهـد تنحية نتنياهو وترامب

التنمية: يوجد 
معايري الإ�شافة 

وحذف عائالت من 
م�شتحقات ال�شوؤون 

رام الله/ االستقالل:
أكد وكي���ل وزارة التنمية االجتماعية 

داوود  الل���ه،  رام  ف���ي 
 2000 اضاف���ة  08الديك، 

) APA images (      جانب من مهرجان �جلبهة �ل�شعبية بغزة �أم�س
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أن  فـــي حمـــاس،  القيـــادي  وأوضـــح 
"مصداقيـــة عباس وحركـــة فتح باتت 
على المحك"، ونحن في انتظار المرسوم 
الرئاســـي الـــذي يحـــدد موعـــد إجراء 
االنتخابـــات، مســـتدركا أن "عباس من 
ناحية الشـــكل والمضمـــون ال يمتلك 
هذه الشـــرعية إلصدار هكذا مرســـوم، 
ولكـــن حمـــاس تجـــاوزت كل العقبات 
وذللتهـــا حنى نصل إلـــى مرحلة يعبر 
فيها الشعب الفلسطيني عن نفسه من 
خالل صنـــدوق االنتخابات ويختار فيه 

من يمثله".
وفيمـــا يتعلق بالحديث عن تشـــكيل 
قوائم مشـــتركة بين حركتي "حماس" 
و"فتح" أو بين "حماس" ومستقلين، أكد 
موســـى أن "هذا الحديث ســـابق ألوانه 

والمجال مفتوح للمشاورات".
وشـــدد على ضرورة إجـــراء االنتخابات 
في كل مـــن الضفة الغربيـــة والقدس 

المحتلتيـــن وقطاع غـــزة، باعتبار ذلك 
مطلبا وطنيا وسياسيا يجمع عليه الكل 
الفلسطيني، وقال "ال قيمة لالنتخابات 
إذا تخلينا عن جزء مقابل آخر" في إشارة 

إلى القدس المحتلة.
الهدنة و�صفقة تبادل

وحول ما يشــــاع من حديــــث حول هدنة 
طويلــــة األمد بيــــن حمــــاس واالحتالل 
برعاية مصرية، نفى موسى ذلك، وأوضح 
"كل مــــا يروج في هــــذا الموضوع يصدر 
فقط من الجانب اإلســــرائيلي ونحن على 
قناعة أنه ال يوجــــد أي جدية لطرح هذه 
األفكار وغرض االحتالل من نشــــره لمثل 
هكذا مواضيع، إشــــعال النار في البيت 
الفلسطيني وتوتير األجواء وزرع الخالفات 
الداخلية، مستدركا أن "حركته في مثل 
هذه المواقف واألطروحات تتشــــاور مع 
الفصائل وتخرج برأي جماعي فلسطيني، 
وال تتخذ أي خطوة إال بالتشــــاور مع الكل 

الفلسطيني". وفق قوله.
وأشـــار القيـــادي في حمـــاس، إلى أن 
"قادة االحتالل اإلسرائيلي غير قادرين 
على حســـم قضايا من هـــذا النوع ألن 
الحكومـــة الموجـــودة اآلن هي حكومة 

تســـيير أعمال وال يمكن أن تتخذ قرارا 
مهما مثل هدنة أو غيرها من المواضيع، 
والواقـــع اإلقليمـــي اآلن ال يمثل حامال 
لمثل هكـــذا قضايا لذلك كل ما يصدر 
عن االحتالل اإلســـرائيلي ال يعدو كونه 

سوى أكاذيب".
"ومـــا ينطبـــق علـــى موضـــوع الهدنة 
طويلة األمد، ينطبق كذلك على صفقة 
التبادل"، بحسب القيادي موسى، الذي 
أكد أن نتنياهو يحاول اســـتغالل هذه 
القضية إلثارة عواطف اإلســـرائيليين، 
فيما حمـــاس والمقاومة موقفها واضح 
من مثـــل هذه المواضيـــع وجاهزة ألي 

اتفاق يبرم بشكل يشرف المقاومة. 
لقاءات م�صر

وحول زيـــارة حركة حماس للقاهرة قال 
القيادي يحيى موسى: "إن الزيارة التي 
تقوم بها حركته برئاسة رئيس المكتب 
السياســـي إســـماعيل هنية، تهدف 

إلـــى تعزيز العالقـــات الثانية مع مصر 
باعتبارها تمثل العمق االســـتراتيجي 
لنـــا والمصير المشـــترك، وأيضا تأتي 
لمناقشـــة أوضاع قطاع غـــزة والحصار 
اإلســـرائيلي المطبق عليه منذ 13 عاما 
ومحاولة تخفيف هذا الحصار وإنهائه 

بمشاركة المصريين.
كما تستهدف الزيارة -بحسب موسى- 
بحث العالقات الفلســـطينية الداخلية، 
بما فيها االنتخابـــات وآليات إنجاحها، 
كذلك االجتماع مع قيادة حركة الجهاد 
اإلســـالمي برئاســـة األمين العام زياد 
النخالة، حيث أكـــدت تلك االجتماعات 
عمـــق ومتانة العالقة بيـــن الحركتين، 
الفتا إلى أن "األخوة المصريين معنيون 
دائمًا بعدم جـــر األوضاع في قطاع غزة 
إلى حرب ومحاولتهم الدائمة لتهدئة 
األجواء وحرصهم الشديد على الشعب 

الفلسطيني والحفاظ على مصلحته".

نفى ما يشاع حول »هدنة طويلة األمد مع االحتالل«

القيادي موسى لـ »االستقالل«: مصداقية »عباس على المحك« فيما يتعلق بـ »االنتخابات«
غزة / حممد اأبو هويدي:

اأكللد القيللادي يف حركللة املقاومللة الإ�صللامية )حما�س( د. 
يحيى مو�صللى، اأن »حركته فاجاأت الكل الوطني الفل�صطيني 
عبا�للس  حممللود  الرئي�للس  بدعللوة  يتعلللق  فيمللا  والعللامل 

لانتخابللات واأعطللت ردًا اإيجابيللًا وتعاملللت معلله مبرونللة 
كبللرة«، م�صللددا على اأن »الكللرة باتللت الآن يف ملعب حركة 
فتح«. وقال مو�صى يف حديثه لل »ال�صتقال«: اإن »النتخابات 
رغم اأهميتها ل تقدم حًا للم�صللكلة الفل�صللطينية واملتمثلة 

بالنق�صام« منتقدًا جتاهل عبا�س غر املربر ملبادرة الف�صائل 
الفل�صللطينية موؤخللرًا واملتمثلللة بثماين نقللاط، يف مقدمتها 
اأن يكون هناك حوار وطني  �صللامل  ي�صللع معاجلات حقيقية 

للواقع الفل�صطيني وعلى اأ�صا�صها تتم النتخابات«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت القناة 13 العبرية يوم أمس، أن مقاتالت ومروحيات من سالح 
الجو اإلسرائيلي استنفرت ثالث مرات بعد "حركة غير عادية في قطاع 

غزة".
وأشـــارت القناة إلى أن المقاتالت والمروحيات قامت بأعمال بحث في 

أجواء السياج األمني مع قطاع غزة بعد حركة غير عادية في القطاع.
وأوضحت أن االستنفار تم ثالث مرات، وتبين الحقا عدم وجود شيء، 

وعادت المروحيات والمقاتالت إلى قواعدها.
وتكـــررت هذه الحوادث عـــدة مرات مؤخًرا، حيث اســـتنفر االحتالل 

طائراته بعد اشتباهه بتسلل أجسام طائرة من القطاع.

قدس برس/ االستقالل:
قال مصدر فلسطيني، إن رئيس المكتب 
السياســـي لحركـــة المقاومة اإلســـالمية 
"حماس"، إســـماعيل هنية، ســـيبدأ جولة 
خارجية، تشـــمل عدة دول، بعد أن حصل 

على موافقة من السلطات المصرية.
وأفاد المصـــدر )فضل عدم ذكر اســـمه( 
لـ "قدس برس" الســـبت، بأن هنية سيبدأ 
مســـاء الســـبت )أمـــس( جولـــة خارجية، 
تستغرق عدة شهور، بعد أن وافقت مصر 

على سفره.
ورجحت المصادر الفلســـطينية المطلعة 
أن الجولة ستبدأ مســـاء السبت وسيغادر 
رئيس مكتب حماس السياسي إلى تركيا 
في مســـتهل جولة خارجية تشمل تركيا، 
ماليزيـــا، قطر وروســـيا. وأردفـــت: "طاقم 
مكتب هنيـــة وصل بالفعـــل إلى مدينة 
الترتيبات  التركيـــة، إلجـــراء  إســـطنبول 
الخاصة باستقباله". منوهة إلى أنه سيتم 

إجراء ترتيبات لزيارة دول أخرى.

ويوم اإلثنين الماضـــي، غادر هنية قطاع 
غزة إلى العاصمـــة المصرية "القاهرة" عبر 
معبـــر رفح البـــري جنوبي القطـــاع، إلجراء 

مباحثات مع المسؤولين المصريين.
وســـتكون هذه الجولـــة الخارجية األولى 
لهنية، بعد انتخابه رئيًســـا لحماس، في 

أيار/ مايو 2017.
وســـبق لهنية أن زار مصر، خالل السنوات 
الماضيـــة، والتقـــى خاللها بمســـؤولين 

مصريين، لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع.

بموافقة مصرية

هنية يبدأ جولة خارجية تستغرق عدة شهور وتشمل عدة دول 
االحتالل يستنفر مقاتالته ومروحياته 

بعد »حركة غير عادية« بأجواء غزة

الداخل المحتل/ االستقالل:
اعتبـــر عضو " الكنيســـت اإلســـرائيلي" عن 
"القائمـــة العربية المشـــتركة" أحمد الطيبي 
أن عام 2020 سيشـــهد تنحية، رئيس وزراء 
االحتالل المؤقت بنيامين نتنياهو ، والرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.

وقال الطيبـــي في تصريحات أوردتها اإلذاعة 
اإلسرائيلية العامة إن العام القادم سيشهد 
تنحية شـــخصين، همـــا نتنياهـــو وترامب، 
موضحـــا أن العالـــم ســـيكون مكانـــا أفضل 

بغيابهما.
وفـــي شـــأن آخر، توقـــع الطيبـــي أن تحصل 

"القائمة المشتركة" على عدد أكبر من المقاعد 
في االنتخابات القادمة للكنيست اإلسرائيلي.

وستجري جولة انتخابات ثالثة في "إسرائيل"، 
حـــال لم يتـــم التوصل إلى اتفاق لتشـــكيل 
حكومة جديدة، قبل ليلـــة األربعاء- الخميس 

القادمة.

وفي هذا الصدد، قّدر أيال يانون المستشـــار 
القضائي لـ"الكنيســـت"، أن جولة االنتخابات 
الثالثة في "إسرائيل"، ستجري يوم الثالث من 

شهر مارس/آذار القادم.
وقال يانـــون خالل مؤتمر فـــي حيفا الجمعة 
إنه "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لتشـــكيل 

حكومة وحـــدة فـــي الدقيقة األخيـــرة، عند 
منتصف ليلة األربعاء – الخميس المقبلة، فإن 
هذا األمر يستوجب إجراء تعديالت قانونية".

وأضاف أن "إســـرائيل تعيش أزمة سياسية 
عميقة وعلى ما يبدو أنه لم نشـــهد مثلها من 

قبل".

»العالم بغيابهما أفضل«

الطيبــي: عــام 2020 سيشهــد تنحية نتنياهــو وترامــب
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اإلداري  االعتقـــال  أوامـــر  وبلغ مجمـــوع 
الصادرة بحق األســـير الهندي، على مدار 
ســـنوات اعتقاله، 24 أمرا، وخاض إضرابا 
عن الطعـــام العام الماضي اســـتمر 35 
يوما، انتهى باتفاق يقضي باإلفراج عنه 
في 9 أيلـــول من العام ذاته )2018(، إلى 

أن ُأعيد اعتقاله مجددا هذا العام.

التفاف ومراوغة 
طارق أبو شـــلوف ألناطـــق اإلعالمي في 
مؤسســـة مهجـــة القـــدس للشـــهداء 
واألسرى، أكد أن "األسير الهندي يواصل 
إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله 
اإلداري لليـــوم )75( علـــى التوالي، رغم 
خطورة وضعه الصحي، عقب تعنت إدارة 
مصلحة الســـجون بإصدار قـــرارا يقضي 

باإلفراج عنه". 
وأوضـــح أبـــو شـــلوف خـــالل حديثـــه 
الوضع الصحي لألسير  أن  لـ"االستقالل"، 
الهنـــدي فـــي غاية الخطـــورة، حيث أنه 
الكليتين بشـــكل  يعانى مـــن توقـــف 
عام، وانقباضـــات حادة بالقلب، والتهاب 
شديد في المفاصل، وفقدان القدرة على 
الحركة والكالم، وتشويش بالرؤية وضيق 
التنفـــس، وهزال عام في أنحاء جســـده، 
وفقدان الوزن بشـــكل كبير، الفتًا إلى أنه 
يرفض تنـــاول الفيتامينات والمدعمات، 
ممـــا يزيد مـــن خطورة وضعـــه الصحي، 

وتهديد حياته.
الســـجون  مصلحـــة  إدارة  أن  وبّيـــن 
اإلســـرائيلية مازالت تماطـــل وتراوغ في 
الهندي  األســـير  لمطالـــب  االســـتجابة 
بإنهاء اعتقاله اإلداري التعســـفي، حيث 
تـــم إعادة اعتقالـــه اإلداري بعد تجميده 

من قبل المحكمة العليا لالحتالل، واصفًا 
القـــرار بااللتفـــاف على معركة األســـير  
داخل الســـجون وطريقًا لتنصل األجهزة 
القضائية لالحتالل من مســـؤوليتها عن 
مصير وحياة األســـير التـــي وصلت إلى 
مرحلة الخطر الشـــديد، مـــا يؤكد وجود 
مبّيتة إلنهاء حياته  "إســـرائيلية"  نوايا 

والتخلص منه. 
وأكد على أن األســـير الهندي قد رســـم 
معالم نهاية معركته ضد الســـجان منذ 
انتصار  بتحقيق  بأن تنتهـــي  بدايتها، 
جديد يضاف لســـجل انتصارات الحركة 

األسيرة، مشـــددا على أن االحتالل دائما 
مـــا ينهـــزم أمـــام عزيمة وقوة األســـرى 

المضربين عن الطعام.
وحمل أبو شـــلوف االحتالل اإلســـرائيلي 
بكافـــة أجهزته المســـؤولية الكاملة عن 
حياة األسير الهندي، وكذلك مستشفى 
"كابالن" اإلســـرائيلي التـــي ُيحتجز  بها 

األسير.
وطالـــب مؤسســـات المجتمـــع الدولـــي 
وحقوق االنســـان بتفعيل دورها نصرة و 
دعما لقضايا االســـري، من خالل تطبيق 
االتفاقيـــات الدوليـــة والقوانيـــن التي 

تنص على حماية األسير داخل السجون 
اإلسرائيلية.  

ودعا كافة أطياف المجتمع الفلسطيني 
والسلطة الفلســـطينية للتحرك العاجل 
وااللتفاف حول قضايا األسرى وتسليط 
علـــى جميـــع األصعدة  الضـــوء عليها، 
المحليـــة والعربيـــة والدوليـــة، ودعـــم 
ومســـاندة األســـرى المضربيـــن حتى ال 
يســـتفرد االحتالل بهم، كما شدد على 
ضرورة أن تقوم فصائل المقاومة بإرسال 
رسائل لالحتالل مفادها " أن أسرانا خط 

أحمر".

جرمية �سد الإن�سانية 
وبـــدوره، يـــري المحامـــي والمستشـــار 
القانوني عبد الكريم شـــبير، أن االحتالل 
االسرائيلي بات يزيد من مدة االعتقاالت 
اإلدارية ألكثر من ســـته شـــهور وهو ما 
يخالـــف القوانين الدوليـــة التي ترفض 
تجديد  االعتقاالت االدارية أكثر من عام 
، واصفا االعتقال اإلداري بأنه "جريمة ضد 

اإلنسانية".
وأوضح شـــبير في حديثه لـ"االســـتقالل 
" أن االضـــراب المفتوح عن الطعام الذي 
يخوضه األســـير الهندي  احتجاجا على 
االجراءات التعســـفية الممارســـة ضده، 
هو حق مقـــدس ومشـــروع كفلته كافة 

المواثيق واألعراف الدولية. 
وبّين أن قضية األســـير الهندي تتطلب 
من الرئاسة الفلسطينية إعادة فتح ملف 
مقاطعة الجهاز القضائي لالحتالل، بعد 
ارتفاع أعداد المعتقلين اإلداريين، وعدم 
التعامـــل معها ألنها مجـــرد أداة تعمل 
لدى مخابرات االحتالل "الشـــاباك"، وهذا 

ما تثبته يومًيا عبر قراراتها.
اإلداري  االعتقـــال  أن  إلـــى  وأشـــار   
التعســـفي، مخالف للقوانيـــن الدولية، 
خاصة اتفاقية جنيـــف الخاصة بحماية 
إلى ضرورة  االداريين، مشيرا  المعتقلين 
تفعيل وظيفـــة الهيئـــة الوطنية التي 
تم تشـــكيلها بمرسوم رئاســـي، والتي 
من مهامهـــا رفع القضايا أمـــام القضاء 
الدولـــي، ســـواء بالمحكمـــة الجنائية أو 
محكمـــة العـــدل الدوليتين؛ لنـــزع قرار 
بعدم مشـــروعية االجراءات التعســـفية 

غير القانونية.

يواصل إضرابه لليوم الـ75

األسير الهندي يتعرض لجريمة »إسرائيلية« مركبة تستهدف حياته 
غزة/ دعاء احلطاب: 

يف الوق��ت الذي حتاول فيه اإدارة م�س��لحة ال�س��جون 
يف  واملراوغ��ة  املماطل��ة  الإ�س��رائيلية  واملحاك��م 
ال�ستجابة ملطالبه العادلة يف اإنهاء اعتقاله الإداري، 

يوا�س��ل الأ�سري م�س��عب الهندي اإ�س��رابه املفتوح عن 
الطعام لليوم ال�75 على التوايل، رغم دخوله مرحلة 
»كاب��ان«  م�ست�س��فى  اإىل  ونقل��ه  ال�س��ديد،  اخلط��ر 
اعتق��ال  الحت��ال  ق��وات  واأع��ادت  الإ�س��رائيلية. 

الأ�س��ري املح��رر الهن��دي يف �س��بتمرب/اأيلول املا�س��ي 
وفر�س��ت عليه العتق��ال الإداري؛ م��ا دفعه خلو�ض 
اإ�س��راب مفتوح ع��ن الطعام من��ذ 2019/09/22م 

ا للقرار التع�سفي. رف�سً

غزة/ االستقالل:
أكد خضر حبيب، القيادي فــــي حركة الجهاد 
اإلسالمي، يوم أمس، حرص حركته على تعزيز 
العالقة مع مصر، لما للقاهرة من دور مميز على 

الساحة الفلسطينية.
وقال في تصريحات له: الزيارة التي يقوم بها 
وفدا حركتي الجهاد وحماس لمصر، جاءت بناًء 
على دعوة من ِقَبل مصــــر، للنقاش والحوار في 
كل المســــائل، التي تهم الوضع الفلسطيني، 
مشــــيرًا إلــــى أن االجتماعات مــــع المصريين، 
وحركة حمــــاس إيجابية، وســــتكون نتائجها 
إيجابيــــة أيضًا علــــى القضية الفلســــطينية 

ومجمل الوضع الفلسطيني.
وفيمــــا يتعلق بمــــا يتم الحديث عنه بشــــأن 
تهدئة أو هدنة أو جزيــــرة عائمة في غزة، أكد 

حبيــــب، أن كل ما يدور في اإلعــــالم عن ميناء 
ومطار وتهدئة وجزيرة عائمة، وميناء، ال وجود 
له في مباحثات القاهــــرة، وهذا األمر عبارة عن 

اختالق من اإلعالم األصفر.
واستدرك القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي: 
لكن كل األمور تســــير باتجاه ما يخدم القضية 
وحركة  الفلسطيني،  والشــــعب  الفلسطينية، 
الجهاد مع وحــــدة الفعل المقاوم في مواجهة 

القضية الفلسطينية.
وحــــول توجه وفد حركــــة الجهاد اإلســــالمي 
لجولــــة خارجية، قال حبيب: إن الوفد ســــيزور 
بعض األقطار العربية وهذا أمر سيكون مفيدًا 
الفلسطينية، »فهذه  الجهاد والقضية  لحركة 
الجوالت ضرورة للتواصل مــــع محيطنا العربي 

واإلسالمي.

غزة/ االستقالل:
للجبهـــة  المركزيـــة  اللجنـــة  عضـــو  قـــال 
الديمقراطيـــة لتحرير فلســـطين طـــالل أبو 
ظريفة: »ال يمكن السماح ألحد بتعطيل إجراء 
االنتخابات، باعتبارها حًقا دســـتورًيا ومدخاًل 

أساسًيا نحو بناء الوحدة الوطنية«.
وأضاف أبــــو ظريفة في تصريــــح له: »نحن 
ماضون بكل األشكال التي تضمن التسريع 
بإجــــراء االنتخابات، ومعالجة كل األســــباب 
التــــي قد تحول دون نجاحها، وكل ما يمكن 
أن يشــــكل عائًقا أمام إجرائها على أساس 
نزيــــه وشــــفاف ووفــــق التمثيل النســــبي 

الكامل«.
وأكد تمسك الجبهة باالنتخابات كاستحقاق 
الوحدة، وإعادة  دستوري وكمدخل الستعادة 
بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس 
ديمقراطي، وبما يحقق الشـــراكة والمشاركة 

للكل الفلسطيني.
وتابع »ســـنواجه كل المحاوالت اإلســـرائيلية 
التي يمكن أن تؤدي لتعطيل االنتخابات في 
مدينة القدس المحتلة أو التأثير على إجرائها 

بالضفة الغربية«.
 وشدد على أن المطلوب توفير إرادة سياسية 
فلســـطينية لضمـــان ســـيرها بأجـــواء مـــن 
الديمقراطية والشفافية، مؤكًدا على التوافق 

الوطني حول االنتخابات.
وأعـــرب أبو ظريفـــة عن أمله بـــأن يتم الدعوة 
لحوار وطني يســـبق إصدار المرسوم الرئاسي 
وتحديد مواعيد إجراء االنتخابات التشريعية 

والرئاسية.
وطالـــب بضرورة دعـــوة اللجنـــة التحضيرية 
للمجلس الوطني الفلســـطيني، والتي عقدت 
فـــي بيـــروت عـــام 2017، لالنعقـــاد وتنفيذ 

مخرجاتها والتحضير النتخابات »الوطني«.

 أبو ظريفة: لن نسمح ألحد بتعطيل 
االنتخابات وماضون بتسريع إجرائها

»الجهاد«: االجتماعات بالقاهرة 
لخدمة القضية الفلسطينية 
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة بداية �سمال غزة – دائرة التنفيذ

اخطار تنفيذ 
إلى المخطر إليه/ عبد اللطيف إبراهيم علي عقل- خارج البالد.

نخطـــرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية 10793  / 2018 لصالح 
طالب التنفيذ/ عبد الباســـط جمعة محمد علوش، وذلك لتســـديد قيمة 
كمبيالة والبالغ قيمتها 3000 شـــيكل في القضيـــة التنفيذية الراهنة 
لدى محكمة بداية شـــمال غزة باإلضافة إلى رســـوم ومصاريف القضية 
التنفيذية وقدرها 100 شيكل وذلك خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن 

وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك حسب األصول
لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين  التاريخ: 2019/12/5م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة
جمال النمره

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة جباليا ال�سرعية

املو�ضوع/ مذكرة تبليغ ح�ضور
 �ضادرة عن  حمكمة جباليا ال�ضرعية 

إلى / أحمد جمال إبراهيم أبو عيدة من السبع ومجهول محل اإلقامة خارج قطاع غزة 
اآلن، يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة يوم الخميس الواقع في 2019/12/26م 
الساعة التاسعة صباحًا لحضور جلسة الدعوى أساس 1210 / 2019 وموضوعها 
مهر مؤجل والمقامة من قبل مطلقتك المدعية/ حنان فريد حســـين أبو عيدة من 
الســـبع وســـكان جباليا وإن لم تحضر في الوقت المعين يجِر بحقك المقتضي 

الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول. وحرر في 2019/12/3م

قا�سي جباليا ال�سرعي
حممـد خليل احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد عودة رفيق البطريخي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
405892936  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ايمن ماهر سعيد عبدالنبي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
804773778  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/جهاد حسن محمد ابو لحية....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   925419830

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكـــد عضو المكتب السياســـي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، 
عـــدم قبـــول الجبهة ألي مســـاعدات أو 
منح أو مشاريع مغمسة بدماء فلسطين 
والعـــراق واليمـــن وســـوريا، بمـــا فيها 
المستشفى الميداني األمريكي، مجددًا 
رفضه ألي تفاهمـــات وتهدئة أو هدنة 
طويلة األمد كما يروج لها االحتالل مقابل 

الجزيرة العائمة.
جاءت كلمة مزهر فـــي مهرجان مركزي 
نظمتـــه الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر 
فلســـطين إحيـــاًء للذكرى الــــ52 على 
انطالقتها، بعد مسيرة حاشدة انطلقت 

في غزة.
وحيـــا األســـرى فـــي ســـجون االحتالل 
"اإلســـرائيلي" خاصـــة المضربيـــن عن 
الطعام أحمـــد زهران ومصعب الهندي، 
وكافة شهداء فلسطين وأسراها وخص 
بالذكر الشهيد بهاء أبو العطا قائد سرايا 
القدس فـــي المنطقة الشـــمالية الذي 

ترجل مؤخرًا واغتالته "إسرائيل".
وشـــدد مزهر، على أن استمرار االنقسام 

واإلجراءات الخاطئة لطرفي السلطة فتح 
الباب أمام المخاطر التي تهدد الثوابت 

والوجود الفلسطيني.
ودعـــا مزهر القيادة الســـتخالص العبر 
من تجربة "أوســـلو" الكارثيـــة وضرورة 

نبـــذ أي أوهام حول التســـوية والعودة 
بالعدو  االعتراف  وســـحب  للمفاوضات، 
ووقـــف التعامـــل مع اتفاقيات أوســـلو 
ووقـــف التنســـيق األمنـــي وبرتوكول 

باريس االقتصادي.

وقال مزهر: إن موقف الجبهة من أمريكا 
ثابت، واصيل ال يقبل التأويل أو التحرير 
نابع مـــن موقعهـــا الطبقـــي والوطني 
والكفاحـــي، ونعتبرهـــا بسياســـياتها 
ومالها ومســـاعداتها وعســـكرها رأس 

اإلجرام واالمبريالية في العالم«.
وتابع: ال يمكن أن نقبل أي مساعدات أو 
منح أو مشاريع مغمسة بدماء فلسطين 
والعـــراق واليمـــن وســـوريا بمـــا فيها 

المستشفى األمريكي«.
وجـــدد مزهر رفضـــه، أليـــة تفاهمات 
وتهدئة أو هدنة طويلة األمد كما يروج 

لها االحتالل مقابل الجزيرة العائمة.
وبخصوص األسرى، أكد مزهر أن مهمة 
واســـناد الحركة الوطنية األسيرة بكافة 
المتاحـــة وطنيًا وسياســـيًا  الوســـائل 
وشـــعبيًا مهمة مركزية، داعيًا لتشكيل 
شـــبكة حماية وأمان لألســـرى بداًل من 

تهديدهم في لقمة عيشهم.
كما دعا القيادي في الجبهة الشـــعبية، 
ومخططـــات  االســـتيطان  لمواجهـــة 
التهجير عبر تفعيل أشـــكال المقاومة 
في الضفة، مشـــددًا على ضرورة مقاومة 
والصهيونية  األمريكيـــة  السياســـات 

التهويدية للقضية الفلسطينية.
وطالب بضرورة إعـــادة االعتبار للقضية 
الفلســـطينية كقضيـــة مركزيـــة لدى 

المواطن العربي.

غزة/ االستقالل:
أكـــدت ألوية الناصر صـــالح الدين 
للمقاومة  للجان  العســـكري  الجناح 
في فلسطين أنها كعادتها ستبقى 
فـــي كل الميادين جنبـــا إلي جنب 
وكتفـــًا مع كتف مـــع كافة األجنحة 
العسكرية، وتقف صفا واحدًا وسدا 
الصهيوني  العـــدو  منيعا في وجه 
المجـــرم دفاعًا عن شـــعبنا األصيل 
مهمـــا بلغت التضحيـــات وُعظمت 

التكاليف .
وقالت ألويــــة الناصر صالح الدين 
على لســــان »أبو خالد« أحد قادتها 
العســــكريين خالل حفــــل تأبين 

شــــهداء األلوية الذي ارتقوا خالل 
معركة » صيحة الفجر » في مدينة 
رفح  إن مقاومتنا الباســــلة جاهزة 
للدفاع عن شــــعبنا في كل وقت ، 
وإن سياســــات العدو لــــن تزيدنا 
إال تمســــكًا بخيارنا وسالحنا الذي 
لــــن نضعــــه حتى تحريــــر األرض 

واإلنسان.
وأضاف إذا كان العدو يركن للهدوء 
ويظن بأنه نجح فـــي ردع المقاومة 
فهـــو واهم وجبـــان عـــن مواجهة 
الواقع، فاستمرار الحصار الظالم  لن 
يخدم حالة الهدوء، مســـتدركًا« من 
حق شعبنا ان ينعم بالحرية والحياة 

الكريمة كباقي شعوب العالم .
وحذر القيادي العســـكري العدو من 
أي مكـــر أو خديعة أو مغامرة مؤكدا 
أنها لن تمر مرور الكرام قائاًل » فلن 
يجد العدو منا سوى ما يعلمه وما ال 

يعلمه« .
واكد أبو خالد أن دماء أبناء شـــعبنا 
وخاصة اخواننا في عائلة السواركة 
لن تذهب هدرًا وستبقى لعنة تطار 
بني صهيون ، مضيفًا »سوف يأتي 
اليـــوم الـــذي تعلن فيـــه المقاومة 
الفلســـطينية إنهـــا انتقمت لهذه 
الدمـــاء الطاهرة فهـــذا عهد ألوية 

الناصر صالح الدين« .

خالل مهرجان للشعبية في ذكرى انطالقتها
مزهر: نرفض المستشفى األمريكي وأي تفاهمات أو هدنة مقابل الجزيرة العائمة

ألوية الناصر : دماء شهداء شعبنا خاصة 
إخواننا في عائلة السواركة لن تذهب هدرًا

القدس المحتلة / االستقالل:
تبـــادل رئيس الوزراء اإلســـرائيلي المنتهية واليته بنياميـــن نتنياهو وزعيم 
حزب »أزرق-أبيض« بيني غانتس االتهامات بشـــأن معضلة تشـــكيل حكومة 

إسرائيلية.
وقال غانتس: »بينما أعمل جاهًدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية يسعى نتنياهو 

وراء انتخابات جديدة«
وأضاف عبر فيســـبوك، أن »نتنياهو يعتبر اللقاء الذي عقد بينهما األســـبوع 

الماضي جزءا من حملته االنتخابية«.
في المقابل، قال نتنياهو: »قدمت تنـــازالت كبيرة ألزرق-أبيض إال أنه لم يغير 
مواقفه قيد ُأنملة؛ ولهذا السبب نتدهور كما يبدو إلى انتخابات ثالثة نحن في 

غنى عنها«.
وأضاف، في مقطع فيديو نشـــره عبر »تويتر«، أن »ما من أحد يرغب في خوض 
هذه االنتخابات«، معربا مع ذلك عن يقينه بأن يحقق حزبه »الليكود« االنتصار 

الكبير فيها حال تقرر اجراؤها.

نتنياهو وغانتس يتبادالن االتهامات 
بشأن معضلة تشكيل الحكومة
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أعلن أنا المواطنة/ مرفت عاطف جودت النجار....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802357973  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهند جمال موسى ابو حزيمة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802160119

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ عائشة بسام جميل شعبان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400684833  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عامر محمد ديب ضاهر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   906515838

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حامد عادل عبد الرازق المصري....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   916311343

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بدر حسن خليل شعت....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
402122246  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة /هدى خضر حسن ابو شاب....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804433035

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شادي محمد سالم االزعر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400929824  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبد السالم عواد خميس ابو ربيع....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803895952  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

نابلس/ االستقالل:
قـــال المكتب الوطني للدفـــاع عن األرض 
ومقاومـــة االســـتيطان التابـــع لمنظمـــة 
التحريـــر: إن« هنـــاك إجماعـــًا قومًيا في 
»إسرائيل« على سياســـة الضم والتوسع 
الفلسطينية  األراضي  االســـتيطانية في 
المحتلة، مســـتغلة الدعـــم األمريكي غير 

المحدود لسياستها االستيطانية«.
وأشـــار المكتب فـــي تقريره األســـبوعي 
الصادر يوم أمس، إلى أن حكومة االحتالل 
تشن حرًبا تهويدية مفتوحة على الشعب 

الفلسطيني.
وأوضـــح أن رئيـــس حكومـــة االحتـــالل 
بنيامين نتنياهو كرر في تصريحاته عزم 
»إســـرائيل« فرض »سيادة إسرائيل« على 
غور األردن وشـــمال البحـــر الميت بغطاء 

سياسي من اإلدارة األميركية.
وحسب التقرير، فقد أعلن نتنياهو بشكل 
صريح خالل حمالته النتخابات الكنيست 
التي جـــرت في أيلول من العـــام الجاري، 
أنه سيفرض السيادة اإلســـرائيلية على 
منطقـــة غور األردن وشـــمال البحر الميت 
في الضفـــة الغربية، في حـــال تم إعادة 

انتخابه.
وأضاف أن تصريحـــات نتنياهو لم تكن 
دعاية انتخابية فحسب، بل إعالنًا سياسيًا 

واضحًا وصريحـــًا بأنه يعتزم تحويل ضم 
األغوار الفلســـطينية إلى مشروع »إجماع 
قومـــي« في إســـرائيل يفرضه على حزب 

»كاحول الفان« بزعامة بيني غانتس.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا مـــا حصـــل مؤخًرا 
حيـــن أعلن غانتس تأييـــده دون تحفظ 
للتصريحات التي أطلقها نتنياهو مؤخًرا، 
وأعلـــن فيها أنه فـــي الطريق لبحث األمر 

مـــع وزيـــر الخارجية األمريكـــي للحصول 
على الضوء األخضر من اإلدارة األمريكية، 
التـــي أعلنت مؤخًرا أنها »ال ترى في إقامة 
المســـتوطنات في الضفة ما يتعارض مع 

القانون الدولي«.
وعلى صعيد آخر، قرر وزير جيش االحتالل 
نفتالـــي بينيـــت إقامة حي اســـتيطاني 
جديد في منطقة سوق الجملة )الحسبة( 

في البلـــدة القديمة من مدينـــة الخليل 
الخليل  لبلديـــة  والذي تعـــود ملكيتـــه 

واألوقاف اإلسالمية واألهالي.
وبحســـب تقريـــر المكتـــب الوطني، فإن 
األنشـــطة االســـتيطانية تتواصـــل في 
مختلـــف محافظـــات ومناطـــق الضفـــة 
الغربيـــة دون تتوقف، فإلى الشـــرق من 
مدينة نابلس، بدأ المســـتوطنون تشييد 

مشـــروع سياحي على قمة التلة المحاذية 
لمســـتوطنة »ألون موريـــه« المقامة على 
أراضي دير الحطب وقرى سالم، وعزموط، 

وبيت فوريك المجاورة.
المســـتوطنين يعملون بصمت  أن  وذكر 
طوال الفترة الماضية وبدعم مباشـــر من 
قـــوات االحتالل على اقامـــة منازل وطرق 
معبدة على تلة محاذية للمستوطنة على 
أســـاس مشروع توســـعة بقيمة تزيد عن 
مليـــون ومائتي ألف دوالر أميركي، بحيث 
يكون جزءًا من مشروع جذب سياحي يتم 
تطويره على مراحل عدة الحًقا الستقطاب 
المســـتوطنين من مختلف مســـتوطنات 

الضفة.
ولفت إلى أن ســـلطات االحتالل استأنفت 
خالل األســـبوع الماضي العمل في شـــق 
شارع اســـتيطاني على أراضي المواطنين 
فـــي قرية أم صفا شـــمال غـــرب رام الله، 

تمهيًدا لتعبيده الحًقا.
وفي محافظة طولكرم، يتضح من الخريطة 
اإلســـرائيلية التي نشـــرها مؤخًرا الموقع 
االليكتروني التابـــع »إلدارة التخطيط في 
إســـرائيل«، أن ســـلطات االحتالل تخطط 
لالستيالء على آالف الدونمات في قريتي 
شـــوفة وجبارة جنوب مدينة طولكرم في 

المنطقة المعروفة باسم )وادي التين(.

تقرير: إجماع »إسرائيلي« على توسع االستيطان بدعم أمريكي

نيويورك / االستقالل:
اعتبـــرت المندوبة األمريكية لدى األمـــم المتحدة كيلي كرافت أنه ينبغـــي النظر في قضية 
المستوطنات اإلســـرائيلية في األراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" لكل مستوطنة 
على حدة. وقالت كيلي في معرض إجابتها عن ســـؤال بشـــأن قرار مجلس األمن 2334 الطاعن 
بشرعية المستوطنات: "ينبغي النظر في قضية المستوطنات، في كل حالة على حدة، لتحديد 
مـــا إذا كانت قانونيـــة أم غير قانونية.. من المهم بالنســـبة لنا أن تكون هناك عملية ســـالم 

بمشاركة اإلسرائيليين والفلسطينيين".
وأضافت: "أعارض بشدة الهجوم على إسرائيل في مجلس األمن أو في أي محفل آخر، سأستغل 

كل فرصة للتأكيد على أن الواليات المتحدة تدعم إسرائيل وأنني أؤيد إسرائيل".
وتابعت: "نواصل الحوار، والمناقشـــة المفتوحة حول قضية إســـرائيل والفلسطينيين، حيث 
أننا نشعر بالقلق إزاء مصير الالجئين الفلسطينيين، من المهم للغاية أن يتم الحوار، لكن في 

الوقت نفسه ليس من جانب واحد كما كان حتى اآلن".
وأعلن وزيـــر الخارجية األمريكي، مايك بومبيو في 18 نوفمبر الماضي، أن الواليات المتحدة لم 

تعد تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.
وفي ديسمبر 2016، اعتمد مجلس األمن الدولي القرار رقم 2334، الذي يطالب بإنهاء األنشطة 

االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي المحتلة.

واشنطن تطالب بالنظر بقضية كل 
غزة/ االستقالل:مستوطنة إسرائيلية على حدة

أكد المتحدث باســــم حركــــة حماس، حازم 
قاســــم، أن تصريحــــات الرئيــــس محمــــود 
حــــول منع أي اجراء يســــاهم في التخفيف 
من معانــــاة المواطنين في قطاع غزة، تؤكد 
اصــــراره على اســــتغالله وقيادة الســــلطة 
للمعاناة االنســــانية التي يعيشــــها أهالي 
القطــــاع، من أجــــل تحقيق أهــــداف حزبية 
فئوية. وأوضح قاســــم فــــي تصريح له، أنه 
من المفترض أن تبادر قيادة الســــلطة برفع 
العقوبات عن قطاع غزة، التي ســــاهمت في 
زيادة األزمة االنســــانية، ال رفــــض أي اجراء 
يساهم في التخفيف من أزمة القطاع، وفق 

قوله.
وبيــــن قاســــم أن خطاب عبــــاس أول أمس، 
فيما يتعلق بالمشــــفى الميداني األمريكي 
والمشــــاريع األخــــرى التــــي تســــاهم في 
التخفيف من معاناة المواطنين بغزة، يأتي 
للتغطيــــة على اســــتمرار جريمــــة مواصلة 

التنسيق األمني االسرائيلي.
وأشــــار إلــــى أن حمــــاس أكــــدت فــــي كل 
المناســــبات أن الواليات المتحدة شــــريكة 
فــــي العدوان على الشــــعب الفلســــطيني، 
مؤكًدا أن حماس في طليعة من قاوم وواجه 
االجراءات األمريكية فــــي تصفية القضية 

الفلسطينية.
ونوه قاســــم إلى أن حماس تريد أن تكســــر 
الحصار عن المواطنين في غزة، وأن أي اجراء 
لكســــر الحصار ال يمكن أن يكون إال لخدمة 

الشعب الفلسطيني.
واعتبر المتحدث باســــم حركــــة حماس، أن 
الســــلطة هي المســــؤولة عن استمرار حالة 
االنقســــام بســــبب االجراءات التي تتبعها 
تجــــاه القطــــاع، موضًحا أن حمــــاس حذرت 
من قضيــــة فصل الضفة عن غــــزة منذ بدء 

اجراءات السلطة تجاه غزة.
وذكر قاســــم أن المستشفى الميداني جزٌء 
من التفاهمات التي تمــــت بين والفصائل 

واالحتالل برعاية مصريــــة واألمم المتحدة، 
بهــــدف التخفيــــف من األوضــــاع الصحية 
الصعبة التي يعانــــي منها المواطنين في 
قطاع غــــزة. ولفــــت إلى أنهم ســــيتابعون 
أداء وعمل المستشــــفى بالتنسيق مع وزارة 
الصحة، وتحت متابعــــة الجهات المختصة 
فــــي وزارة الداخلية، كأي جهة أو مؤسســــة 

عاملة في القطاع.
وبيــــن قاســــم أنه فــــي حال قــــدرت جميع 
المستشــــفى  بــــأن  المختصــــة  الجهــــات 
لــــن يخدم المواطنيــــن وال يلبي  الميداني 
ما يطمحــــون إليه، يمكن لهــــم الطلب منه 

مغادرة قطاع غزة.
وقــــال الرئيس محمــــود عباس فــــي بداية 
لمنظمــــة  التنفيذيــــة  اللجنــــة  اجتمــــاع 
التحرير الفلســــطينية، مســــاء الجمعة، في 
مقــــر الرئاســــة بمدينة رام الله، لن نســــمح 
للمستشــــفى األمريكــــي بغــــزة وغيره من 

المشاريع بأن تمر.

»حماس« ترد على تصريحات عباس حول المشفى األمريكي بغزة
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أعلن أنا المواطن/حسين اسماعيل حسين حسين....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803339456  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/انس عيد محمد ابو غالي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401853213

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد هارون حمدي الدهشان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
410113443  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  اميرة اياد شحادة ابو جامع )....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
406070920  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ يسرى عواد محمد ابو سنيمه...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   928871748

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  زكريا عبدالسالم عودة الحو....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401982897

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

ت�شاوؤالت م�شروعة
األكاديمية بجامعة األقصى  د. بسمة بارود أكدت 
أن إدارة الجامعـــة عملت على قطع راتبها وعدد من 
زمالئهـــا العاملين بديوان رام الله  دون إبدائها أي 

أسباب حقيقة. 
وأوضحت بـــارود العاملة منذ العـــام 2013، خالل 
حديثها لـ"االستقالل " أنها لم ترتكب مع زمالئها 
العاملين الذين وقع عليهم ظلم مالي أي مخالفات 

قانونية، تستدعي قطع رواتبهم.
وأشارت إلى أنها تقدمت مع زمالئها بشكاوى ألكثر 
من جهة، دون أن تلقى اســـتجابة من أحد، مؤكدة 
أنـــه "رغم الظلم الواقع عليهـــا إال أنها ما زالت على 

رأس عملها وتؤدي واجبها". 
خطوات ت�شعيدية 

محمـــد العمـــور عضو اإلطـــار الممثـــل للعاملين 
بالجامعة، حذر بدوره، من اتخاذ خطوات تصعيدية 
نتيجة عدم اســـتجابة إدارة الجامعة ووزارة التربية 
والتعليـــم العالي لكافة المناشـــدات واالتصاالت 
المشـــروعة في  المســـتمرة، بخصوص مطالبهم 

صرف حقوقهم في موعد محدد وآجال واضحة .
وأوضـــح العمـــور في حديثـــه لـ"االســـتقالل" أن 
الخطوات التصعيدية التي سينفذونها على مدار 
األســـبوع الجاري تتمثل بتنظيمهـــم اعتصامات 
وتعليـــق الدوام لفتـــرات مختلفـــة، وصوال لعدم 
تســـليم أوراق اختبارات نهاية الفصل الدراســـي 

الحالي. 
ونّبه إلى أن ما نسبته 75 % من العاملين بالجامعة 

أي 548 عامـــال يندرجون كموظفين على ديوان رام 
الله، يحاولون اتخاذ خطوات أقل تأثيرا على الطالب؛ 
لحرصهم على استمرار العملية التعليمة بالجامعة.
وبّين أن إدارة الجامعة قامت بالحسم والخصم من 
عالوات الموظفين المتضرريـــن في رواتبهم منذ 
سنين بذريعة وجود أزمة مالية في الجامعة لكنها 
لم تَر هـــذه األزمة في البـــدل اإلداري الذي ُصرف 
كامال، وهو ما يتنافى مع قواعد العدالة في ظل أزمة 

مالية بالجامعة. كما يقولون.
وأشـــار إلى أن صرف بقية المستحقات كالساعات 
اإلضافية والفصل الصيفي وبدل المراقبات ال زال 
معلقا،  بـــل إن إدارة الجامعة ترفض مجرد جدولة 

هذه الحقوق بتواريخ محددة.
ولفت إلى استمرار احتســـاب الُسلف العامة على 
ذمـــة العاملين بالجامعة، ما خلق مشـــكلة للزمالء 
الذين يبـــدأون في إجراءات التقاعـــد المالي على 

الرغم من كون هذه الســـلف تم صرفها كبدل عن 
استحقاق العالوة التطويرية.

وشدد على أن العاملين بعثوا  برسالة لوزير التعليم 
العالي والبحث العلمي، وأطلقوا مناشدات لمجلس 
أمناء الجامعة منذ  قرابة شهر للمطالبة بحقوقهم 
وحـــل أزمتهم،  لكـــن دون جدوى، مشـــيرا إلى أن 
"اســـتفحال أزمتهم نتيجة المناكفات السياسية 
الدائرة بالجامعة على إثـــر التعيينات للموظفين 
التي تتم من جهة الســـلطة وحكومة غزة على حد 

سواء". وفق تعبره.

الوزارة برام اهلل ال تعلم!
رائد بـــركات  مدير عام التعليم الجامعي في وزارة 
التربية والتعليـــم العالي برام الله أكـــد أن الوزارة 
لم تبلغ بشـــكل رســـمي بالفعاليات المقامة على 
مدار أســـابيع بجامعة األقصى على خلفية مطالبة 
العاملين فيها بحقوقهم، مشـــددا على أن الوزارة 
تسمع بعض األخبار من جهات غير رسمية عن أزمة 

العاملين بالجامعة  والفعاليات التي يقيمونها. 
ورأى بركات في حديثه لـ"االستقالل " أنه في حال 
تم تبليغ الوزارة بشكل رسمي من رئاسة الجامعة، 
فإنها لـــن تبخل بأي جهد للحفاظ على اســـتقرار 

الجامعة وديمومة عطائها. وفق قوله. 
وشـــدد علـــى أن الوزارة ســـتتواصل مـــع الجميع  
ســـتعقد حوارات مع الجميع لحل وتجاوز األزمات 
التي يعيشـــها موظفو جامعة األقصى أو في حال 
تكرار األزمة في أي جامعة من جامعات الوطن. على 

حد تعبيره. 

رام الله / االستقالل:
في إنجـــاز غير مســـبوق، حصل مشـــروع 
"أبجد" الفائز عن فئة الشركات الناشئة في 
تحدي فلســـطين إلنترنت األشياء والذكاء 
االصطناعي، على المركـــز األول في تحدي 
العرب إلنترنت األشياء والذكاء االصطناعي، 
ضمن فعاليات المؤتمـــر العالمي إلنترنت 
األشياء 2019، والذي أقيم في أبراج اإلمارات 

الجميرة في دبي.
وقد حصد "أبجد" هذا النجاح وسط منافسة 

قويـــة مع عدد من المشـــاريع، والشـــركات 
الناشـــئة المرشحة من  دول عربية مختلفة 
منهـــا: اإلمـــارات والســـعودية وتونـــس 
والمغـــرب ومصر، وعقب جلســـات تحكيم 
عالية المستوى، رافقت المؤتمر الذي عقد 

على مدار ثالثة أيام.
وفـــي حديثـــه حـــول هـــذا اإلنجـــاز، عبر 
المهنـــدس عارف الحســـيني، عـــن فخره 
بالشباب الفلسطيني الريادي، ومشاريعهم 
المتميـــزة، مشـــيدًا بإبداعاتهم، وتميزهم 

على المســـتوى اإلقليمي، كمـــا أثنى على 
دورهـــم الريادي فـــي االرتقاء بالمســـيرة 
بصمة  ووضـــع  الفلســـطينية،  اإلبداعيـــة 
فلســـطين في قواعـــد الثـــورة الصناعية 
الرابعة، مشيرًا للتقدم والتطور الملحوظ كمًا 
وكيفًا بالمشاريع الريادية منذ العام 2005 

وحتى اليوم.
يذكر، أن هذا اإلنجاز، يأتي استكمااًل للنجاح، 
الذي حققه تحدي فلسطين إلنترنت األشياء 
والــــذكاء اإلصطناعي للعــــام 2019، والذي 

نظمته مؤسســــة )النيزك( الشهر الماضي 
وألول مرة في فلســــطين بدعــــم من برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( وبالشراكة 
مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
والمجلس األعلى لإلبداع والتميز، وشــــركة 

.)CCC( المقاولين العرب
حيـــث تأهل مـــن خاللـــه ثالثة مشـــاريع 
تكنولوجيـــة فلســـطينية متخصصة في 
مجال إنترنت األشياء والذكاء اإلصطناعي، 
منها:  مشروع "أبجد" لتمثيل فلسطين في 

نهائيات تحدي العرب في دبي. 
والمشروع الفائز "أبجد" هو تطبيق لألجهزة 
الذكية، يســـتخدم الذكاء االصطناعي في 
إنشـــاء طريقـــة تواصل فعالـــة بين الصم 
والبكم العرب، وبين باقي أفراد المجتمع، من 
خالل تحويل الكالم المحكي إلى لغة إشارة، 
تمثلها شخصية افتراضية داخل التطبيق، 
كما وتحول إشارات لغة الصم والبكم، التي 
يكتب بها المستخدم إلى كالم مسموع عبر 

لوحة مفاتيح مبتكرة.

يطالبون بحقوق مالية وإدارية

أزمة العاملين في جامعة األقصى تتفاقم.. و»الوزارة في رام الله ال تعلم«
غزة / �شماح املبحوح 

غ��زة،  بقط��اع  االأق�ش��ى  جامع��ة  يف  العامل��ون  ه��دد 
املح�ش��وبون عل��ى دي��وان رام اهلل، باتخ��اذ خط��وات 
ت�ش��عيدية تتمث��ل بتعلي��ق ال��دوام لف��رات خمتلفة 
وتنظيم اعت�ش��امات خالل االأ�ش��بوع اجلاري، و�ش��وال 

لعدم ت�ش��ليمهم من��اذج االمتحان��ات النهائية للف�ش��ل 
الدرا�شي احلايل، نتيجة عدم ا�شتجابة اإدارة اجلامعة 
ب�شرف حقوقهم املالية؛  وعلى مدار االأيام واالأ�شابيع 
املا�ش��ية يخو���ض العاملون يف اجلامع��ة الذين يتلقون 
رواتبهم من ال�شلطة يف رام اهلل؛ اإ�شرابات واعت�شامات 

مفتوح��ة، احتجاج��ا لعدم رف��ع اإدارة اجلامعة الظلم 
الواق��ع عليه��م بالتقاعد املايل، وتعّم��د قطع رواتبهم 
وهم عل��ى راأ�ض عملهم، وكذلك ا�ش��تمرار اخل�ش��ومات 
ال�ش��هرية عل��ى رواتبه��م، وع��دم تعدي��ل درجاته��م 

وم�شمياتهم الوظيفية.

فلسطين تفوز بالمركز األول في تحدي العرب إلنترنت األشياء



األحد 11 ربيع اآلخر 1441 هــ 8 ديسمبر 2019 م

اخفاقات كبيرة للدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الدولي, فهناك عجز كامل عن مواكبة الحملة التي تقودها 
»اسرائيل« لاللتفاف على الحقوق الفلسطينية, وهو ما دفع االدارة االمريكية لتشديد مواقفها ضد الفلسطينيين 
ســــواء باالعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لهذا الكيان المجرم, وتشريع االستيطان, واغالق مكاتب السلطة في 
واشــــنطن, ووقف الدعم االمريكي عن االونروا واليونســــكو وغيرها من القرارات الجائرة, ومؤخرا غيرت 13 دولة من 
نمط تصويتها في األمم المتحدة لصالح »إســــرائيل«، واعترضت على مشروع قرار سنوي يؤيد هيئة أممية تدعم 
الفلســــطينيين وتنتقد »اســــرائيل«. وفي السنوات الســــابقة كانت تلك الدول تمتنع عن التصويت على مشروع 
القرار. هذا الموقف أشــــاد به وزير خارجية االحتالل إسرائيل كاتس، معتبرا أن ذلك يمثل »خطوة هامة في نضال 
طويل ضد التحيز المتحامل تجاه إســــرائيل فــــي األمم المتحدة، مضيفا من المالحظ بشــــكل خاص التحول في 
موقف عدد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وأنا على ثقة بأن بقية األعضاء في االتحاد األوروبي ســــيتبنون 

هذا الموقف قريبا«. 
والغريب ان كل هذا يحدث دون ان نسمع صوتا لوزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي, فهو اقل وزير 
خارجية يخرج على وســــائل اإلعالم, ألنه ال يملك اية حلول وال يســــتطيع مواكبة التطورات السياسية المتالحقة, 
ويخشى مســــاءلة الصحفيين لالخفاقات المتكررة للخارجية الفلسطينية وسفارات فلسطين حول العالم, والتي 
ال تفعل شــــيئا سوى المشــــاركة الناعمة في الحفالت وتلبية الدعوات بشرط انها تمشــــي جنب الحيط. فمؤخرا 
أقامت سفارة دولة فلسطين في العاصمة البولندية وارسو، مساء الثالثاء الماضي، حفل استقبال رسمي وشعبي 
بمناســــبة اعالن وثيقة االستقالل واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بحضور عدد من الوزراء ونواب 
وزراء ونائب رئيس البرلمان واعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والسلك الديبلوماسي العربي واألجنبي المعتمد في 
بولندا والعديد من الشخصيات الرســــمية والعامة, وُعرضت بالمناسبة أفالم قصيرة حول فلسطين وعزف الفنان 
الفلسطيني نضال كلبونه مجموعة من األغاني الفلسطينية التراثية والوطنية، وُزين مدخل قاعة االحتفالية بصور 
للقدس عاصمة دولة فلســــطين , فهل هذا ما تحتاجه فلســــطين, وهل هذه لغة الحوار المناســــبة للدبلوماسية 
الفلســــطينية, يجب ان نعترف ؟أن هناك ضعًفا وقصوًرا ينتاب عمل وزارة الخارجية الفلسطينية داخلًيا وخارجًيا 
عنــــد مقارنتها بدولة االحتالل ونفوذها الواســــع في العالم, وهذا القصور عنوانه دائما ضعف االداء السياســــي 

الرسمي الفلسطيني, وعدم الجدية في طرح االزمات التي تلم بنا وبشعبنا. 
 هناك إخفاقات دبلوماســــية واضحة للســــلطة تكشف عن حجم فســــاد وزارة الخارجية والسفارات بالخارج , ففي 
الوقت الذي يتقدم الكيان اإلســــرائيلي في مجال الدبلوماســــية الرقمية، تأتي فلســــطين متأخرة في المرتبة 78 
عالمًيا، على الرغم من أننا بأمّس الحاجة لها كونها تسمح بالوصول إلى أكبر شريحة من المستهدفين وبتكاليف 
أقل من الدبلوماســــية التقليدية. كما أن حادث اغتيال الشــــهيد عمر النايف في فبراير 2016م كشــــف عن عورة 
الدبلوماســــية الفلسطينية وحجم انكشاف الفلسطيني في الخارج، حيث تم اغتياله داخل السفارة الفلسطينية 
ببلغاريا والمفترض من الســــفارات أن تحمي الفلسطيني ال أن تكون يًدا وعيًنا عليه. كما ان تقرير المدعية العامة 
للجنائيــــة الدوليــــة أحد التجليات الواضحة لهذه اإلخفاقات. فالتقرير كشــــف بوضوح أن الســــلطة لم تكن تزود 
المدعية العامة بالوثائق وال الحقائق المتعلقة باالنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية, وأطلقت الجنائية الدولية بشكل 
منفصل في 2015 تحقيًقا أولًيا بشأن االتهامات المرتبطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في األراضي 
الفلســــطينية المحتلة، غداة الحرب اإلســــرائيلية على قطاع غزة. لكن بالمدعية العامة، التي ستغادر منصبها في 
عــــام 2021، لــــم تمض قدًما حتى اآلن نحو فتح تحقيق شــــامل قد يؤدي إلى توجيــــه اتهامات. حجم االخفاقات 
للدبلوماســــية الفلسطينية كبير ومتشعب, فهال توقفت السلطة للحظة لمراجعة دبلوماسيتها, والبدء بانطالقة 

سياسية ودبلوماسية جديدة نستطيع ان نجني من ورائها مكاسب حقيقية ونخرج من المحصلة »صفر« . 

الدبلوماسية الفلسطينية .. 
المحصلة صفر

رأي

لقد كانت أحالم وطموحات وتطلعات الشهيد سامي 
أبو دياك ووالدته وذويه، أبســـط ممـــا نظن ونعتقد، 
وأبســـط ممـــا يصبو إليـــه أي احد في هـــذا الكوكب، 
ووالدتـــه لم تتمـــن أمنيات حالمة ولم تعُد نفســـها 
بوعـــود كبيرة، ولم تطلـــب مطالب ضخمـــة وعظيمة 
يصعـــب تحقيقهـــا، كان باإلمـــكان لـــو أن أحدًا من 
مسؤولي الشعب الفلســـطيني، ممن ُينسق مع دولة 
الكيان، أن يبذل جزءا بسيطا من وقته وجهده، لصالح 
اإلفراج عن ســـامي، ليلفظ أنفاسه األخيرة في حضن 
والدتـــه، أو على األقل رفع معنويات عائالت األســـرى، 
أن احدًا يقف مع أبنائهم في السجون، ولم يكن ذلك 
بالصعـــب أمام الخدمات المجانية للجانب الصهيوني 
تحت مسمى التنسيق األمني، وذلك بمنطق أصحاب 
المدافعين عن هذا المنطـــق، على أنه يخدم مصلحة 
الشعب الفلســـطيني، وال نبرئ الفصائل جميعها من 
التقصير دون استثناء، كاًل على مستوى موقعه ودوره 
في المســـاعدة الذي تقاعس في تقديـــم هذا الدور، 
للتخفيف عن أهل األســـرى وامهاتهـــم وعوائلهم، 
ولكـــن نســـينا أن الســـلطة والفصائـــل منشـــغلون 
باالنقســـام والمناصب والمواقع والتشـــابك االعالمي، 
وهنـــا في هذا المجـــال كل يتحمل المســـؤولية على 
قدر مســـؤوليته في المشـــاركة، أو التســـبب في هذا 
الواقـــع األليم الـــذي يجثم على صدور أبناء الشـــعب 
الفلســـطيني، الذي بـــدوره هو أيضـــًا مقصر في رفع 
الظلم عن آهات األســـرى، وذلك بســـبب عدم الوقوف 
بالمناسبات المطلوبة للضغط على من هم بالمستوى 
السياسي، إضافة إلى الفصائل من أجل الوقوف وقفة 
جادة مع قضية األســـرى، وذلك يكـــون له األثر الكبير 

في نفوس أهاليهم.
نقول ذلك ونحـــن ُنعتصر ألمًا لما آلـــت أليه االوضاع 
على الساحة الفلســـطينية. كان من الممكن  تحقيق 
ما تطلبه األم الفلسطينية الفاضلة أم سامر أبو دياك، 
والفرصة ممكنة ومتاحة ألنها ال تطلب المســـتحيل أو 
المعجزات، هي تريد فقط أن تحتضن أبنها ساعة من 
نهـــار أو يقظة من ليل، تحت وطأة األلم واألوجاع، قبل 

أن تفيـــض روحه الى بارئها، هـــي ال تريد أن تراه حرًا 
طليقـــًا،  وال تريد أن تراه متزوجـــًا،  أو أن تفرح بأبنائه، 
هي تريد فقط أن يقضي في حضنها وأن تلوح له، هي 
تريد أن تمســـح على جبينه وهو يتلوى من األلم، وأن 
ُتبلســـم آالمه وتطيب معاناته، هي تريد فقط حضور 
لحظة الـــوداع أن تطبع قبلتها علـــى وجنتيه، ال أكثر 
وال أقل. هي تريد أن تواســـي نفســـها برؤية أصابعه 
تلـــوح لهما قبل وفاتـــه ورحيله. اليـــوم وبعد خمس 
ســـنوات عجاف من المعاناة المتواصلة، وآالم المرض 
المؤلمة، وبعد خمس ســـنوات من نخر الســـرطان في 
خاليا وأنســـجة ســـامي أبو دياك، أمام أنظار ووحشية 
الســـجان الصهيوني، وهو يتلذذ في مشـــاهدة  هذا 
البطـــل وهو يتلوى تحت بطشـــه وداخل زنزانته، بعد 
أن زرع هذا المرض في العشـــرات من أجساد األسرى 
الفلســـطينيين، و يرحل األســـير تلو األسير جراء هذا 
المـــرض، والكثير مـــن األمراض، والتـــي كان أخرهم 
ســـامي وقبله بسام الســـائح وقبله فارس بارود وقبله 

ميسرة أبو ..، والكثير الكثير.
مضى سامي متســــاميًا على جراحه، وساميًا على جموح 
المــــرض في عقولهم وضمائرهم، ســــاميًا على العجزة 
والمعوقين في الفعل والعمل في ملجأ العجزة للساحة 
الفلســــطينية، واليوم تتجرع أم سامر أبو دياك المرارة، 
وُتعلن عن عجزنا وقصورنــــا وضياعنا في صحراء التيه 
والال فعل، والال تأثير والال جدوى. اليوم يمضي ســــامي 
ابو دياك ولربما ينتظر األخ معتصم رداد نفس المصير 
المحتوم والمقدر ال قدر الله تعالى، ونحن نراقب تهادي 
وسقوط شــــهدائنا في مدفن سجن الرملة، وفي جميع 
باســــتيالت وزنازين العدو الصهيونــــي واحدًا في إثر 
اآلخر، ومريضًا وراء مريض، ونحن ال نستطيع سوى العد 
-220 221 222-  شهيد، وتجهيز المنصات والخطابات 
والكلمات، حتى أننا تناســــينا أن هؤالء الشهداء ما زالوا 
داخــــل ثالجات الموتى لدى العدو الصهيوني، الذي لم 
يرتوي من معاناتهم وهم أحيــــاء، ويريد أن يزداد في 

إجرامه  بحق أهلهم وهم شهداء.
اليـــوم هل يقـــف معتصـــم رداد على الـــدور؟، وهل 

نســـتطيع انقاذه من هذا االنتظـــار المخيف؟، وهل 
نســـتطيع مغادرة مريضنا الســـجن؟، واليوم تتفاقم 
المشـــكلة أكثر فأكثر، ويصبح ألم ســـامي ناهيك عن 
عوائل شهداء الحركة  األســـيرة األخرين، إضافة إلى 
من يستشـــهدوا على حواجز المـــوت حواجز اإلجرام 
الصهيوني، أمنيات من نوع آخر وطعم آخر، هي أمنية 

تسليم الجثمان.
إن المطالبة بالجثامين إن لم تشـــكل همًا وطنيًا أنيًا، 
يجب التحرك علـــى صعيدها بال تأخير، وبال تردد وبال 
تفرقة وبال توان وال تلكؤ، وأال فإننا سوف نجني لعنات 
أمهات الشهداء، ولعنات أبناء شعبنا، ولعنات األجيال 
القادمة، على هذا التفريط باإلنسان الفلسطيني. لك 
الله يا معتصم رداد وأنت تستشعر أنك األن المرشح 
للوقوف على الدور، لك الله يا ســـامر شـــقيق ســـامي 
كيـــف تلقيت الخبـــر،  لك الله يا أم ســـامر و يا والده، 
لكم الله أيها المرضى من أبناء الحركة األســـيرة، لكم 
الله أسرانا البواسل داخل سجون وزنازين وباستيالت 
العـــدو الصهيونـــي، ولعن الله إجـــرام بني صهيون، 
ولعن الله شـــهيتهم للـــدم ولمعاناتنـــا ، ولّكم هم 

ساديون مجرمون.
في ذات الســـياق، تـــواردت أنباء عـــن وصول جثمان 
الشهيد ســـامي أبو دياك إلى األردن، وقد قال الناطق 
الرســـمي باســـم وزارة الخارجية وشـــؤون المغتربين 
الســـفير ضيف الله الفايز، إن جثمان المرحوم سامي 
أبو دياك وصل مساء الخميس عبر جسر الملك حسين 
لدفنه في المملكة بناء على طلب ذويه. وأوضح الفايز 
أن تسليم الجثمان جاء بعد متابعة حثيثة من الوزارة 
مع ســـلطات االحتالل. ولنا كلمة أخيرة ألبناء شـــعبنا 
الفلسطيني ومسؤوليه. أما آن الوقت أن تتوحدوا على 
إنقاذ ما ُيمكن إنقاذه من األسرى الذين يستشهدون 
الواحـــد تلـــو االخر، والذيـــن ينهش المـــرض المئات 
منهم بفعل التجارب الطبية التي ُيجربها هذا الكيان 
الســـادي. وأخيرا لكم منا وردة وسالم، وإن لم نلتق في 
هـــذه الدنيا، لنا لقـــاء في جنان الرحمن إن شـــاء الله. 

ورحم الله الشهيد سامي أبو دياك وجميع الشهداء.

قصة األسر.. والبطوالت الفلسطينية. 
ســامي أبــو ديــاك شهيــدًا

بقلم األسير/ عز الدين الفارس

لم تهدأ عجلة االحتالل اإلسرائيلي في عملية قضم األراضي الفلسطينية 
المحتلة أساسًا من قبل هذا الكيان، لتبدأ أحالم وزير الخارجية اإلسرائيلي 
يســـرائيل كاتس، ُتالقي رواجًا لجهة إنشـــاء جزيرة عائمة قبالة شـــواطئ 
غزة، لدى الرئيس األمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي 
بينيـــت، ليقوم بدوره بإحياء الفكرة التـــي طرحها الوزير كاتس عام 2011 

وفق صحيفة لوموند الفرنسية، وذلك قبل أن ُيصبح وزير الخارجية. 
فقـــد ذكـــرت الصحافـــة اإلســـرائيلية أن نفتالـــي بينيت وزيـــر الجيش 
اإلســـرائيلي، أمر كبار قادة الجيش بدراســـة مقتـــرح إمكانية إقامة جزيرة 
اصطناعية قبالة ســـواحل قطاع غزة. ويأتي قرار بينيب بعد الضوء األخضر 
الذي حصل عليه من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلســـرائيلي من أجل 
دراســـة المقترح، مشـــيرًة إلى أنه مـــن المتوقع خالل 8 أســـابيع أن تكون 
هنـــاك موافقة كاملة من كبار قادة الجيش مـــع إمكانية إحداث تعديالت 

على المقترح.
ُأعيد إحياء فكرة الميناء العائم قبالة غزة، وفق األسباب التالية:

*غزة المحاصرة منذ عام 2007 أصبحت تشـــكل خطرًا كارثيًا على تل أبيب، 
ففي هذه البقعة الجغرافية من فلســـطين تتجمع أقوى فصائل المقاومة، 

والذي لم يستطع الجيش االستخباراتي اإلسرائيلي اختراقها.
* تعاظم قوة الفصائل داخل غزة، وخاصة بعد حرب غزة في الثالث من أيار 
2019، وتحديدًا يوم مسيرات العودة، حيث دمرت صواريخ المقاومة مبنى 
في اسدود وناقلة جند اسرائيلية، ومع فشل القبة الحديدية في التصدي 

لصواريخ المقاومة الفلســـطينية، باإلضافة الى خطر اتحاد الفصائل تحت 
قبة غرفة العمليات المشتركة.

*تعثـــر تنفيذ صفقـــة القرن التي نـــادى بها الرئيـــس األمريكي دونالد 
ترامب وصهره جاريد كوشنر، نتيجة التعاضد بين الفصائل الفلسطينية 

والتطورات اإلقليمية والدولية المنددة بالصفقة.
*فشـــل اإلدارة األمريكية في تمزيق محور المقاومة ككل، من خالل الحرب 
على ســـورية واإلرهـــاب االقتصادي علـــى إيران والضغط علـــى المقاومة 

اللبنانية ومقاومة الجيش اليمني.
مشروع يسرائيل كاتس

وهـــو عبارة عن جزيرة بمســـاحة 530 هكتارًا تقريبا، ومجهزة بجســـر 
تجاري ومدنـــي بطول 4.5 كلم يربط الجزيرة بقطاع غزة. في 10 تموز/ 
يوليـــو 2017، قدم أنـــذاك وزير النقل واالســـتخبارات اإلســـرائيلي، 
يســـرائيل كاتس ” وزير الخارجية االسرائيلي حاليًا”، مشروعه خالل 
لقاء صحفي أجراه في القدس بحضور الصحافة األجنبية، حيث عرض 
رســـمًا بيانيًا ُمســـتعمال مفتاح “يـــو إس بي”. وقد ظهر في الرســـم 
البياني صورة للجزيرة الصغيرة، وكيف ســـتكون مجهزة بجسر مدني 
وتجاري يربطها بقطاع غزة وفيها محطة لتوليد الكهرباء، ومدرج مطار. 
هذه الجزيرة ُمجهزة بجسر طوله 4.5 كيلو متر، كما أنها مجهزة بجميع 
البنـــى التحتية الضرورية  لتركيز ميناء تجاري أو مدني. باإلضافة إلى 
بناء محطة لتوليد الكهرباء ومحطة أخرى لتحلية المياه. أما مســـتقبال، 

يتضمن المشروع إنشاء مدرج لمطار على الجزيرة الصناعية.
وفيما يخص تكلفة بناء الجزيرة الصغيرة، ُتشير التوقعات إلى أن المشروع 
يحتاج إلى تمويل مالي يقدر بخمســـة مليار دوالر. كما أشـــار يســـرائيل 
كاتس إلى أن الباب مفتوح أمام المؤسســـات الخاصة للمســـاهمة في هذا 
المشـــروع. ومن المتوقع أيضا أن عملية البناء ســـتمتد إلى نحو مدة زمنية 
قدرت بخمس ســـنوات، مع الحفاظ على حق الشـــركات األجنبية المهتمة 

باالستثمار في البنية التحتية للجزيرة.
األهداف الحقيقية لمشروع كاتس

* زيـــادة الحصار على غـــزة المحاصرة إلغالق جميع المعابـــر التي تربطها 
بمصـــر، والتي ترى فيها اســـرائيل منفذًا الفصائل في تهريب االســـلحة 
خاصة بعد رفض مصر تولي مســـؤوليتها في الرقابـــة على حدود القطاع 

البحرية.
* الســـيطرة على جميع الســـكك الحديدية المخطـــط إلقامتها مع االردن 
والسعودية وفي المقابل ســـترتبط دول الخليج واالردن بإسرائيل وميناء 

حيفا وموانئ اخرى بحرية.
* تقوية العالقة اإلسرائيلية العربية مع الدول المطبعة معها اكثر فأكثر، 
عبر شـــراكات اقتصادية وأمنية من خالل هذه المشـــاريع، والتي بحســـب 
كاتس ستســـاهم في االقتصاد االســـرائيلي واالقتصـــاد االردني والدول 

العربية.
* الحفـــاظ على األمـــن اإلســـرائيلي عبر الحد مـــن تحـــركات المواطنين 

الفلســـطينيين في غزة ومســـؤولي حركات الفصائل، وتمرير األسلحة من 
المعابر االساســـية واالعتماد على الجسر المائي الذي تتحكم به اسرائيل 

فترفعه وتمده متى آرادت.
*السيطرة على كل المنافذ التي تتبع للقطاع عبر فكرة المشروع اإلسرائيلي 
وبالتالي تتهرب من اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 تحت مسمى منفذ 
بحـــري يربط القطاع بالعالم كما عبر كاتس، وبالتالي تســـقط فكرة الدولة 
الفلســـطينية على اعتبار ان الضفة احتلت من قبل الكيان االسرائيلي ولم 

يتبق سوى قطاع غزة المحاصر اساسًا.
* االبتزاز السياسي واالقتصادي الممنهج لتعويض االنفصال عن القطاع 
الذي تم في 2005، وانسحاب اســـرائيل وتفكيك المستوطنات، وبالتالي 
الخنق للشـــعب الفلســـطيني عبر التحكـــم بحاجاته االساســـية اليومية 
واإلنســـانية، وتقويض اتفاقية المعابر الموقعة في نفس العام والحد من 

مسيرات العودة التي تشكل رعبًا للكيان اإلسرائيلي.
فـــي النتيجـــة، من الواضح أن اســـرائيل تهدف من خالل هذا المشـــروع، 
إلى إحداث شـــرخ في بنية الجسد الفلســـطيني، فضال عن التحكم بكافة 
موارد قطاع غزة المحاصر، في خطوة اســـتراتيجية بعيـــدة المدى، ُتحقق 
الشـــروط االســـرائيلية وبدعم عربي، يتجلى في مشهد التطبيع مع الكيان 
االسرائيلي. وبالتالي بات واضحًا أن هذا المشروع يهدف لتحقيق أهداف 
سياسية وأمنية واقتصادية للكيان اإلسرائيلي، دون أن يحقق أي مكاسب 

للشعب الفلسطيني، وبالتالي لن يكتب له النجاح.

ربى يوسف شاهينجزيرة عائمة قبالة شواطئ غزة.. »إسرائيل« تهندسها والتطبيع يمولها
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أعلن أنا المواطن/ عماد محمد فرج حسن الجوجو....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801010299  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احسان عليان سلمان ابو عويلي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
913911657  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عدنان عالء عدنان صادق....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400231049  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد فرج أحمد شتات....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   931509327

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد أحمد محمد أحمد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800287823

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يسري جمعان سلمان القاضي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400584116  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد اسماعيل برهم ابو لحية....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800323792  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ياسمين حيدر حمدان المصري....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804403780   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سحر يوسف راضي محارب....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803876747  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
قـــال رئيـــس جمعية بيت الهيـــا الزراعيـــة صالح خليل 
إن شـــحنتين من محصـــول الفراولة غادرتـــا قطاع غزة، 
الى ســـوقي االمارات وقطر مرورا باالردن، فيما تســـتعد 
الجمعيات الزراعية لتصدير شحنة ثالثة الى السعودية 
األســـبوع المقبل. واعتبر مزارعو الفراولة ان فتح الســـوق 
الخليجية أمام هذا المنتج شكل بدياًل لالسواق األوروبية، 
التي لم يتمكنوا من التصدير اليها بســـبب االشتراطات 
والمعايير الجديدة التي تفرضها الـــدول األوروبية على 

ادخال الفراولة ألسواقها.
واكد خليل على أهمية انفتـــاح هذا المنتج الزراعي على 
الســـوق الخليجية، سيما أن هذه السوق تستقبل بعض 
المنتجـــات الزراعية من قطاع ومنها كميـــات كبيرة من 
البطاطا، موضحًا أنه من المتوقع تصدير شحنة من التوت 

االرضي االسبوع المقبل للملكة العربية السعودية.
ولفت الـــى أن هناك فائضًا في انتاج الفراولة لهذا العام 
نتيجـــة زراعة ما يزيـــد على 500 دونم بهـــذا المحصول 
مقارنة بمساحة االراضي التي زرعت العام الماضي، األمر 
الذي يتطلب البحث عن اسواق جديدة لهذا المنتج سيما 
فـــي ظل ان اإلنتاج يفوق القدرة االســـتيعابية للســـوق 
المحلية. ولفت خليل الى أن إجمالي المســـاحة المزروعة 

بالفراولة في محافظة شـــمال غزة بلغت نحو 1700 دونم، 
مرتفعة من 1200 دونم العام الماضي.

وقال مالك الشركة المصدرة للفراولة للسوقين االماراتية 
والقطرية، بكر أبو حليمة، أن حجم الشـــحنتين اللتين تم 
تصديرهما، يبلغ نحو 3.5 طن، وتشكالن شحنة تجريبية 
لهاتين الســـوقين، مبينًا في الســـياق ذاته أن الشركة 
عملت على تنسيق تصدير شحنة أخرى، بعد غد، الى دبي 

قد يصل حجمها لسبعة أطنان.
ولفت أبو حليمة الى أن السوق الخليجية شكلت لمزارعي 

وتجار الفراولة هذا العام بدياًل عن السوق األوروبية التي 
باتت تشترط مزيدًا من مواصفات الجودة، وذلك في ظل 
ما تشهده السوق ذاتها من منافسة العديد من االسواق 
المصدرة لهذا المحصول ومن بينها المغرب واســـبانيا. 
وأوضح ان تسويق كميات من الفراولة الى الضفة الغربية 
ما زال مستمرًا بشـــكل اسبوعي، مبينًا ان اجمالي الكمية 
التـــي تم تســـويقها الى الضفة منذ بدء موســـم قطف 
المحصول في العشـــرين من الشـــهر الماضي حتى اآلن 

تجاوز أكثر من 130 طنًا.

تصدير شحنتي فراولة من غزة لإلمارات وقطر وأخرى إلى السعودية

غزة / االستقالل:
أعلنت وزارة األوقاف والشـــئون الدينية في غزة عن صرف مساعدة مالية خالل 
األيـــام القادمة لنحـــو 1300 متطوع يعملون لديها في المســـاجد من الخطباء 

والوعاظ والمحفظين واألئمة والمؤذنين واألذنة.
وأكـــدت الوزارة في بيان أنه ســـيتم صرف مبلغ 200 شـــيكل لمرة واحدة لكل 

متطوع، ممن ليس لهم أي دخل آخر.
وأوضحت أن المساعدة جاءت من باب التخفيف من معاناة المتطوعين في ظل 

الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة.
وقالت الوزارة: »ســـيتم خالل األيام القادمة اإلعالن عبر موقعنا عن آليات صرف 

المساعدة لألخوة المتطوعين«
وبينت أن هذه المساعدة جاءت عقب الجهود التي بذلتها واالتصاالت واللقاءات 
التي عقدتها مع عديد الجهات والشخصيات الرسمية والوطنية للبحث عن حل 

لقضية المتطوعين.
وشددت على أنها ستواصل وســـتبذل قصارى جهودها مع كافة األطراف من 

أجل حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.
ُيذكـــر أن وزارة األوقاف كشـــفت قبل عدة أيام أن لديهـــا قرابة 1700 متطوع 
يعملون في مساجد قطاع غزة منهم خطباء ووعاظ ومحفظين وأئمة، وأذنة، وال 

يتقاضون أية رواتب.

األوقاف: صرف مساعدة 
مالية لـ1300 متطوع بغزة

رام الله/ االستقالل:
أكـــد وكيل وزارة التنمية االجتماعية فـــي رام الله، داوود الديك، 
اضافة 2000 أسرة جديدة ستستفيد من شيكات الشؤون التي 
ســـتصرف بعد غٍد الثالثـــاء. وأوضح الديك، فـــي تصريح له، أن 
1500 أســـرة ستضاف لكشوفات شيكات الشؤون من قطاع غزة، 
فيما ســـتضاف 500 من الضفة الغربية، مبينًا أنه سيتم اخراج 
عدد مشابه لألسر التي تم اضافتها للبرنامج، وفًقا للمعاير التي 
يتم اتباعها لالســـتفادة من البرنامج. وحول الشـــروط التي يتم 
من خاللها اقرار أن األسرة ينطبق عليها معايير االستفادة، لفت 
الديك إلى أن وضع األســـرة ومكوناتهـــا وممتلكها ومقتنياتها 
وعدد أفرادها وعدد االطفال بها، ووجود حاالت مرضية أو اعاقات، 
يمكن األســـرة من االســـتفادة، موضًحا أن تلـــك المعطيات يتم 

التعامل معها بشكل محوسب.
وفيمـــا يتعلق بالمعايير التي يتم من خاللها خروج األســـرة من 
برنامج االســـتفادة من شيكات الشؤون، أوضح الديك أن التغيير 
الذي يطرأ على بيانات األسرة، بحيث يصبح وضع االسرة ال ينطبق 
عليها االســـتحقاق، أو اســـتفادتها عبر مخصص آخـــر من وزارة 
المالية، أو وجود ملفات ضريبية عبر األعمال الخاصة، أو اكتشاف 

وجود دخل ألحد أفراد األسرة، يفقدها االستفادة من البرنامج.
وكشـــف وكيل وزارة التنمية االجتماعية فـــي رام الله، عن وجود 
مراجعة دائمة ومســـتمرة لألســـر المســـتفيدة والتي تخرج من 
برنامج االســـتفادة، بحيث اذا اتضح وجود خلل بعد خروج األسرة 
من االســـتفادة من شيكات الشؤون يتم معالجته عبر دراسة كل 

حالة على حدا.

غزة/ االستقالل:
تشهد األراضي الفلســـطينية، هذه األيام، حالة من عدم 
االستقرار الجوي، بتوقع قدوم منخفضات جوية مصحوبة 
باألمطار بشكل متفرق، لكن هذه المنخفضات، تأخرت، ولم 

تأِت حتى اللحظة، كما قال مختصون في األرصاد.
وتعاني المنطقـــة هذا العام من انحباس لألمطار، أدى إلى 
تأخر بدء الموســـم المطـــري، وتأخر انطالق موســـم زراعة 

محاصيله.
وقال مستشار منتدى غزة للزراعة الحضارية، الدكتور محمد 
حسين، إن القطاع يعاني من تغيرات مناخية محلية، ينتج 
عنها تأخر الشتاء عامًا بعد عام، وانحباس لألمطار، وتفاوت 

في نسب سقوطه.

وتحدث حســـين عن األضـــرار التي يســـببها التغير في 
المناخ، مشـــيرًا إلى أن محاصيـــل الصيف قل إنتاجها بما 
اليقل عن ٤0٪ إلى ٤5٪، خاصة تلك التي تتأثر بالحرارة 
مثل البطاطا والبندورة؛ إضافة إلى التغيرات التي أثرت على 
األشجار، التي يجب أن تتعرض لكميات معينة من البرودة 
لتساعد في تفتح البراعم، مما أسهم في تأخر طرحها، ومن 
المحاصيل التي تأثرت أيضًا القمح والشعير، التي تحتاج 

كميات كبيرة من البرودة.
وأضاف، أن تأخر الشتاء، يؤدي إلى عدم االنتظام في موسم 
الزراعة، فالكثير من المحاصيل، يتم تأجيلها لحين سقوط 
األمطار، وبالتالي تأخر موعد طرحهـــا، أو إنتاجها بكميات 

محدودة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في األسواق.

التنمية: يوجد معايير إلضافة وحذف 
عائالت من مستحقات الشؤون 

تأخر موسم الشتاء ُيهدد إنتاج 
المحاصيل وتوقعات بارتفاع األسعار

غزة/ االستقالل:
أقرت بلدية غزة حزمة خصومات تشـــجيعية 
على رســـوم الحرف الســـنوية ضمـــن حملة 
والتخفيف  للتســـهيل  أطلقتها  تشجيعية 
على أصحاب الحرف والمهن في المدينة خالل 
الفترة الممتدة من بداية شهر تشرين ثاني / 
نوفمبر الماضي وحتى نهاية شهر مارس من 

العام المقبل 2020 .
وأوضحت البلدية وفق مــــا ورد لنا أن الخصومات 
تشــــمل؛ خصم نســــبة ٤0 ٪ على رسوم حرفة 
العام الجديد 2020 في حالة الدفع النقدي لجميع 
المبالغ المستحقة على الحساب خالل شهر يناير 
المقبل، وخصم نســــبة 30 ٪ على رسوم الحرفة 
لجميع الســــنوات بما فيها رســــوم الحرفة للعام 

2020 فــــي حالــــة الدفع النقدي لجميــــع المبالغ 
المستحقة اعتبارا من 1 / 11 / 2019 وحتى تاريخ 

. 2020 / 1 / 31
وبينت أنها تشمل أيضًا؛ خصم نسبة 30 ٪ عن 
رسوم حرفة 2020 للملتزم بتسديد رسوم الحرفة 
عن جميع السنوات فما قبل 2019 في حالة سدد 
الرســــوم خالل شهر شــــباط / فبراير المقبل و20 

٪ في حالة سدد الرسوم في شهر آذار / مارس، 
وخصم نســــبة 20 ٪ لجميع السنوات بما فيها 
العام الجديد 2020 للمسددين خالل شهر شباط 

/ فبراير 2020 .
وأضافت أن الحزمة تشمل أيضًا؛ خصم نسبة 10 
٪ على رســــوم الحرفة لجميع السنوات بما فيها 
رســــوم حرفة عام 2020م في حالة الدفع النقدي 

لجميع المبالغ المســــتحقة على الحســــاب خالل 
شهر مارس من العام 2020 .

ودعت البلدية أصحاب الحرف والمهن لالستفادة 
من الحملة وتسديد المســــتحقات التي عليهم 
خالل الفتــــرات المذكورة، والتواصــــل مع وحدة 
المعلومات والشــــكاوي على الرقم 115 أو اإلطالع 

على موقع البلدية لمزيدًا من المعلومات .

بلديــة غــزة تقــر حزمــة خصومــات تشجيعيــة علــى رســوم الحــرف
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أعلن أنا المواطن/ فاروق مصباح علي الخور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
903541506  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اية نائل مطيع حماد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
406149179  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطنـــة/ ســـماح عبدالكريـــم محمـــد ابو 
خماش....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمل رقـــم 900632613   فعلى مـــن يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

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

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ابراهيم محمد ابو الملش....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
910559061  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف يعقوب يوسف ابو عطية....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
800508673  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ابراهيم ناصر بلبل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
931501373 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد اياد عبد أبوصفية....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
407360890  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سالم حجازي هاشم المشهراوي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
917896185  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الرياض/ االستقالل:
قدم العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
تعازيه إلى الرئيـــس األمريكي دونالد ترمب في ضحايا 
إطالق النار بالقاعدة الجوية في والية فلوريدا، معتبًرا أن 
منذ الهجوم، وهو طالب طيران سعودي، ال يمثل مشاعر 

مواطني المملكة إزاء الشعب األمريكي.
وقـــال ترمب عبر "تويتر"، إّن الملك ســـلمان أعرب، خالل 
مكالمة هاتفية معه، عن اســـتيائه من الهجوم، ووصفه 

بـالـ"عمل همجي".
وأضاف: "الملك قال إن الشـــعب السعودي غاضب جًدا 
من األفعـــال الهمجية التي قام بها مطلـــق النار، وهذا 

الشـــخص ال يعبر عن مشاعر السعوديين الذين يحبون 
الشـــعب األمريكي". وقتل 4 أشخاص بينهم المهاجم، 
وأصيب 7 أخرين بجروح، إثر إطالق النار الذي وقع داخل 
مبنى تعليمي بقاعدة جوية تتبع البحرية األمريكية في 

مدينة بينساكوال بوالية فلوريدا.
وأعلنت الســـلطات األمريكية رسمًيا أن منفذ إطالق النار 

هو "طالب طيران سعودي الجنسية".
وقـــال حاكم فلوريدا رون ديســـانتيس فـــي مؤتمر، إّن 

"المهاجم طالب متدرب من سالح الجو السعودي".
وأشار إلى أّن الحكومة السعودية "سيكون عليها سداد 
تعويضات ألهالي هؤالء الضحايا"، حســـبما نقلت قناة 

"إيه بي ســـي" األمريكية. وتضـــم القاعدة التي وقع بها 
الهجوم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آالف و400 مدني.

وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها 
"مهد طيران سالح البحرية"، كما أنها تستقبل طالبا من 

كافة أنحاء العالم.
ويعتبر إطالق النار في فلوريدا الثاني خالل هذا األسبوع 

الذي يقع في قاعدة عسكرية بالواليات المتحدة.
واألربعاء الماضي، قتل 3 أشخاص، بينهم المهاجم، في 
إطالق نار وقع بقاعدة "بيرل هاربر" العسكرية األمريكية 
في والية هاواي، وتبين الحقا أّن المهاجم هو عنصر في 

البحرية األمريكية.

الملك سلمان لترمب: منفذ هجوم فلوريدا ال يمثل السعوديين

موسكو/ االستقالل:
بحث الرئيس الروســـي فالديمير بوتين مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو »الوضع في سوريا والعالقات الثنائية«.
جاء ذلك خالل اتصال جرى بينهما، حســـب بيان نشـــرته الرئاســـة الروسية 

)الكرملين(.
وأشـــار البيان إلى أن بوتين ونتنياهو »بحثا قضايا التعاون بين الجانبين في 
إطار ســـوريا، والزيارة التي يخطط الرئيس الروســـي إجراءها إلى إسرائيل في 

يناير/كانون الثاني القادم«.

بوتين ونتنياهو يبحثان الوضع 
بسوريا والعالقات الثنائية

طهران/ االستقالل:
علق محمد جـــواد ظريف وزيـــر الخارجية اإليراني، 
على إجراء االحتالل »اإلســـرائيلي« تجربة صاروخية 
»نووية«، معتبرًا ان ما قام به االحتالل بهدف عرض 

قدراته إزاء إيران.
وانتقد ظريف في تغريدة على حسابه على »تويتر« 
الصمـــت األوروبي على الترســـانة النووية الوحيدة 
الموجودة فـــي غرب آســـيا، والمجهـــزة بصواريخ 

مصممة بشكل حقيقي لحمل الرؤوس النووية.

وتابع ظريف: »الدول األوروبية الثالث تثور ثائرتها 
على صواريخنا الدفاعية والتقليدية، وتموت غيظا 

لذلك«، على حد قوله.
وكانـــت وزارة الحرب اإلســـرائيلية أعلنت الجمعة، 
عن اختبار لمنظومة »محـــرك صاروخي« من قاعدة 
عسكرية وســـط فلســـطين المحتلة، الفتة إلى أن 
موعد إجراء االختبار حدد مســـبقا، وتم تنفيذه كما 
هو مخطـــط لـــه، دون تقديم تفاصيـــل أخرى عن 

التجربة.

بغداد/ االستقالل:
قتل عشـــرة عراقيين، وأصيب العشـــرات بجروح مختلفة، 
جراء إطالق الرصاص عليهم من قبل مســـلحين مجهولين 
وســـط العاصمة بغداد. وأفادت وســـائل إعـــالم عراقية، 
بمقتل عشرة متظاهرين وأصيب العشرات بالرصاص في 
منطقتي ساحة الخالني وجسر السنك العقريتين، كما انه 
أصيب اثنان بالقرب من جســـر السنك عقب االشتباك مع 

القوات األمنية التي كانت متواجدة، وتقمع المتظاهرين.
 وذكرت، انه تم نقل الجرحى إلى بواسطة سيارات مدنية 

إلى المستشفى لتلقي العالج الالزم.
وبحسب شهود عيان، لوسائل إعالم عراقية، قال : »إن 24 
سيارة وصلت ساحة الخالني وهي تقل مسلحين، باشروا 
بإطالق الرصـــاص الحي صوب المتظاهريـــن، االمر الذي 

اسفر عن وقوع قتلى وجرحى«.
ووصلت حصيلـــة إعـــداد القتلى منذ بـــدء االحتجاجات 
العراقية ضد الفســـاد وتردي األوضاع االقتصادية مطلع 
أكتوبـــر الماضـــي، 460 قتيال و20 ألف مصـــاب، وفق ما 

أوردته المفوضية العليا لحقوق االنسان في العراق

احتجاجات العراق: قتلى وجرحى في 
إطالق نار على المتظاهرين في بغداد

ظريف: تجربة »إسرائيل« النووية 
لعرض قدراتها أمام »إيران«

الرباط/ االستقالل:
لمناهضة  المغربــــي  "المرصــــد  أشــــاد 
للتطبيع" برفض الرباط استقبال رئيس 
الوزراء اإلســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو، 
رفقة وزيــــر الخارجيــــة األمريكي مايك 

بومبيو.
وقال عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد 
إن رفض بالده لزيارة نتنياهو، "إن صح، 
يعتبر موقًفا مشــــرًفا للدولة، ومنسجًما 
مع توجهات الشــــعب المغربي الرافض 

لمثل هذه الزيارات".
تداولت  الجمعــــة،  وقــــت ســــابق  وفي 
وسائل إعالم عبرية أن العاهل المغربي 
محمد السادس رفض استقبال نتنياهو 
برفقــــة وزير الخارجيــــة األميركي مايك 
بومبيــــو ، خالل زيارة األخيــــر إلى الرباط 

الخميس، ليوم واحد.
اإلدارة  "ابتــــزاز"  أن  "هنــــاوي"  واعتبــــر 

األمريكيــــة لبــــالده من أجل اســــتقبال 
نتنياهــــو، "ما هي إال محاوالت إلســــداء 
خدمــــة له من أجــــل إخراجه مــــن أزمته 
الداخلية، وتلميــــع صورته أمام الناخب 

اإلسرائيلي".
وشــــدد علــــى أن "قبول زيــــارة نتنياهو 
لبالده )لو كان قد تم( في هذه الظرفية، 
يشكل فوق اعتباره جريمة بحق الشعب 

المغربي، إهانة للدولة إن تمت".
المغربية  الســــلطات  وطالــــب هنــــاوي 
"بالذهــــاب إلى أكثر من رفــــض الزيارة 
وتجريم كل أشــــكال التطبيع مع الكيان 

اإلسرائيلي".
مباحثات  بومبيو  أجـــرى  والخميس، 
فـــي المغرب مع مســـؤولين بارزين، 
تناولـــت تطويـــر التعـــاون األمني 
ومواجهة اإلرهـــاب، وغادر دون لقاء 
الملك محمد الســـادس، رغم وجوده 

ضمن أجندة الزيارة.
وقد أثار إلغاء اللقاء الذي كان مقررا بين 
العاهل المغربــــي وبومبيو، جدال إعالميا 
حول األســــباب بين "محاولة واشــــنطن 
للتطبيع مع إسرائيل" و"أجندة  الضغط 

بومبيو".
والتقــــى بومبيو كال من رئيس الحكومة 
ســــعد الدين العثمانــــي، وعبد اللطيف 
الحموشي، المدير العام لألمن الوطني، 
باإلضافــــة إلــــى ناصــــر بوريطــــة، وزير 

الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي.
بالمقابــــل، أوردت وســــائل إعالم، بينها 
صحيفة "الشــــرق األوسط" اللندنية، أن 
الملك ألغــــى اللقاء مع بومبيو، بســــبب 
الرباط  "محاولة واشــــنطن الضغط على 

لقبول التطبيع مع إسرائيل".
ونفت واشــــنطن ضغطها على المغرب 

من أجل التطبيع مع "إسرائيل".

واشنطن/ االستقالل:
قرر البيت األبيض أنه لن يشـــارك في جلسة االســـتماع الثانية بشأن التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد 
ترامب تمهيًدا لعزله يوم غـــٍد. وقال البيت األبيض في خطابه "كما تعلمون ، هذا التحقيقات المتعلقة 
بالعزل بال سند قانوني، وهي تنتهك أيًضا مبادئ العملية القانونية والعدالة األساسية، وعلى الرغم من 
ذلك ، دعت نانسي بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب ، اللجنة إلى البدء في كتابة مواد العزل دون أي دليل".

والخميس الماضي، أعلنت بيلوســـي، طلبها رســـميا من رئيس اللجنة القضائيـــة بمجلس النواب نادلر، 
البـــدء بصياغة الئحة اتهام ضد ترامب، تمهيًدا لعزله. وتابـــع البيت األبيض في خطابه قائاًل: "يجب أن 
تنتهي هذه التحقيقات في الوقت الحالـــي، فالديمقراطيون يضيعون الوقت في هذا األمر، فعليكم أال 
تضيعـــوا أوقاتكم بعقد مزيد من الجلســـات".  وأضاف: "إن تبني الديمقراطييـــن بمجلس النواب لمواد 

العزل، سيكون بمثابة محاولة عزل هي األكثر جوًرا وتنافًيا مع الدستور األمريكي". 
ويجري مجلس النواب األمريكي بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته 

الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أســـاس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خاللها من نظيره 
األوكرانـــي فولوديمير زيلينســـكي أن "يهتم" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي الســـابق الذي 

يواجه ترامب في السباق إلى البيت األبيض عام 2020.

مرصد مغربي يشيد برفض الرباط  الستقبال نتنياهو البيت األبيض لن يشارك 
في جلسات عزل ترامب
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غزة/االستقالل:
تأهلت أندية المصدر و فلســـطين و االســـتقالل و اليرموك 
إلى دور ال32 من بطولة كأس فلســـطين ألندية المحافظات 
الجنوبية بعد فوزها تواليًا على خدمات دير البلح و الشافعي 

و اتحاد دير البلح و المشتل.
ونجح فريق المصدر في الفوز على خدمات دير البلح بثالثية 
نظيفـــة جاءت بتوقيع أحمد المنايعة هدفين و خليل عوض 
هدف  في المباراة التي أقيمت على ملعب الدرة وسط القطاع.

وعلى ملعب النصيرات البلدي وســـط القطاع ، اكتسح فريق 
فلســـطين فريق الشـــافعي بخماســـية نظيفة تناوب على 
تســـجيلها مؤمن المدهـــون هدفين و محمد مقـــداد و بالل 
جندية لكل منهما هدف و عبـــد الهادي صباح هدف ذاتي 

في مرماه.

وتفوق فريق اليرموك على فريق المشتل بهدفين نظيفين 
ســـجلهما محمود الخطيب ومحمود مقداد في المباراة التي 

أقيمت على ملعب فلسطين بغزة.
وحسم فريق االســـتقالل المباراة لصالحه بعد تخطي فريق 
اتحاد دير البلح بـــركالت الترجيح )٤/٥(، في اللقاء الذي جمع 

الفريقين على استاد خانيونس جنوب القطاع.
هـــذا و تســـتكمل لقاءات هذا الـــدور اليوم األحـــد بإقامة ٤ 

مباريات.
في اللقاء األول أهلي النصيرات و شـــباب معن على اســـتاد 
خانيونـــس ، و على ملعـــب النصيرات شـــباب الزوايدة في 
مواجهة بيت الهيا ، و على ملعب فلسطين المجمع اإلسالمي 
يصطدم بالوفاق ، و أهلي البريـــج يلتقي باتحاد جباليا على 

ملعب الدرة.

تأهل أندية المصدر و فلسطين 
واالستقالل و اليرموك لدور ال32

مدريد/االستقالل:
حقق ريال مدريد انتصاًرا مهًما على إســــبانيول بهدفين 
دون رد، خالل مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة 

الـ16 من الليجا.
وبهذا االنتصار رفع ريــــال مدريد رصيده إلى 3٤ نقطة ، 
بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط في المركز قبل 

األخير.
دخــــل زين الديــــن زيدان مــــدرب الريال المبــــاراة، بعدة 
تغييرات في التشكيلة األساسية في ظل اإلصابات التي 

ضربت الفريق.
وكان أول تهديــــد في المباراة، مــــن نصيب ريال مدريد، 
حيث انطلق البرازيلي الشــــاب فينيسيوس جونيور على 
الطرف األيســــر ودخــــل منطقة الجزاء وســــدد كرة قوية 
تصدى لها حارس إســــبانيول دييجو لوبيــــز، لترتد أمام 
فيــــدي فالفيردي الذي ســــدد بجوار القائم األيســــر في 

الدقيقة 6.
وتألق دييجو لوبيز حارس مرمى إســــبانيول في التصدي 

لتسديد صاروخية من فيدي فالفيردي، من حدود منطقة 
الجزاء في الدقيقة 36.

ونجح المدافع رافائيل فاران في افتتاح التسجيل لريال 
مدريد في الدقيقة 37، حيث اســــتقبل تمريرة من كريم 

بنزيما على الطرف األيسر لمنطقة جزاء إسبانيول، وسدد 
بقوة على يسار الحارس دييجو لوبيز.

لينتهــــي الشــــوط األول بتقدم أصحــــاب األرض بهدف 
نظيف.

ومع بداية الشــــوط الثاني، سيطر ريال مدريد على الكرة، 
واســــتمر في الضغط، وأهدر كريم بنزيما انفراًدا بحارس 
إسبانيول دييجو لوبيز، حيث سدد كرة أرضية تصدى لها 

حارس الفريق الكتالوني بقدميه في الدقيقة ٥٤.
وظهرت خطورة إســــبانيول في الربع ساعة األخيرة، حيث 
حــــاول مارك روكا تســــديد كرة من خــــارج منطقة الجزاء، 

وتصدى لها ببراعة كورتوا في الدقيقة 76.
وأخيًرا نجح كريــــم بنزيما في تســــجيل الهدف الثاني 
لريال مدريد في الدقيقة 79، حيث تبادل الكرة مع فيدي 
فالفيردي في منطقة الجزاء، وســــدد على يمين الحارس 

دييجو لوبيز.
وتلقــــى فيرالند ميندي الظهير األيســــر لريــــال مدريد 
البطاقة الصفراء الثانية، ليحصل على البطاقة الحمراء في 

الدقيقة 83.
 ونجح ريال مدريد في الحفاظ على توازنه بعد الطرد في 
الدقائق العشر األخيرة، لُيحقق 3 نقاط مهمة في صراعه 

مع غريمه التقليدي برشلونة على الصدارة.

ريــال مدريــد ُيسقــط إسبانيــول بثنائيــة فرنسيــة

 االستقالل/وكاالت:
واصل ليفربول سلسلة االنتصارات المحلية بالفوز 
على بورنموث بنتيجة بثالثية نظيفة في المباراة 
التي أقيمت أمس الســـبت ضمن الجولة الـ16 من 
الـــدوري االنجليزي »بريميرليـــج« على فيتاليتي 

ستاديوم.
وســـجل ثالثيـــة ليفربـــول أليكس أوكســـليد 
تشـــامبرلين في الدقيقـــة )3٥(، ونابي كيتا في 

الدقيقة)٤٤(، ومحمد صالح في الدقيقة)٥٤(.
واســـتطاع ليفربول أن يرفع رصيده إلى ٤6 نقطة 
في المركز األول بجدول ترتيب الدوري االنجليزي، 
وفي المقابل توقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة 

في المركز الـ1٥.
استعاد توتنهام هوتســـبير نغمة االنتصارات 
من جديد، بالتغلب على ضيفه بيرنلي بخماسية 
نظيفةفـــي المبـــاراة التـــي أقيمت على اســـتاد 

توتنهام هوتسبير.
وســـجل خماســـية توتنهام كل من هاري كين 
هدفين فـــي الدقائق )٤-٥٤( ولـــوكاس مورا )9( 
وهيونج مين سون )32( وموسى سيسوكو )٤7(.

وبهـــذا االنتصار ارتقـــى توتنهام إلـــى المركز 
الخامـــس برصيد 23 نقطة، بينمـــا تجمد رصيد 

بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الـ13.

حقق فريـــق إيفرتون انتصارا مهـــم في الدوري 
اإلنجليزي الممتاز، بعد 3 هزائم متتالية، بالتغلب 
علـــى ضيفه لندني تشيلســـي بثالثـــة أهداف 

مقابل هدف وحيد، على ملعب جوديسون بارك.
وســـجل ثالثية إيفرتون كل من، ريتشارلســـون 
بعد مرور خمس دقائق على بداية الشـــوط االول 
من المباراة. وضاعـــف دومينيك كالفيرت ليوين 
فـــارق بهدف ثاني بعـــد مرور أربـــع دقائق على 
بداية الشوط الثاني ، بينما أحرز هدف تشيلسي 

الوحيد، ماتيو كوفاســـيتش لتقليص فارق في 
دقيقة ٥2.

لكن دومينيك كالفيرت كانـــت له كلمة االخرى، 
بعـــد هدف قاتل في دقيقة 8٤ من مباراة ليقتل 

كل فرص تشيلسي لرجوع في مباراة .
وبهـــذا االنتصـــار، رفع إيفرتون رصيـــده إلى 17 
نقطـــة، ليرتقي إلى المركز الـ1٤، في الوقت الذي 
تجمد فيه رصيد تشيلســـي عنـــد 29 نقطة في 

المركز الرابع.

 االستقالل/وكاالت:
فشـــل بايرن ميونخ في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالدوري 
األلماني، وذلك عقب سقوطه أمام مضيفه بوروسيا مونشنجالدباخ )2-1(، 

اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ1٤.
بهذه النتيجة، تراجع بايرن للمركز الســــادس بعدما توقف عند 
2٤ نقطــــة، بينما حافظ جالدباخ على صــــدارة الترتيب بوصوله 

للنقطة 31.
هدف بايرن جاء عن طريق الكرواتي إيفان بيريســـيتش في الدقيقة ٤9، 
وعادل رامي بن ســـبعيني النتيجة لمونشنجالدباخ بعد 11 دقيقة، قبل أن 

يسجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 92.
وفي مباراة من جانب واحد، حقق بوروســـيا دورتموند فوًزا كبيًرا على ضيفه 
فورتونا دوسلدورف، بخمســـة أهداف نظيفة، على ملعب سيجنال إيدونا 

بارك.
وســـجل أهداف أســـود الفيســـتيفال كل مـــن ماركو رويـــس )هدفين( 
بالدقيقتيـــن ٤2 و69، ثورجـــان هـــازارد بالدقيقة ٥8، وجادون سانشـــو 

بالدقيقتين )63 و7٤(.
وبهذا الفوز، رفع بوروســـيا دورتموند رصيـــده إلى 26 نقطة بالمركز الرابع، 

بينما تجمد رصيد فورتونا عند 12 نقطة.

ليفربول يواصل االنتصارات ويغرد بالصدارة 
وتوتنهام يصعق بيرنلي بخماسية

بايرن ميونخ يفشل في 
الفوز وبوروسيا دورتموند 

يحقق فوزًا كبيًرا
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رام الله / االستقالل:
اكـــد الدكتـــور محمد إشـــتية، رئيـــس مجلس الـــوزراء 
الفلســـطيني، خالل زيارته لمنشآت سياحية مهمة ببيت 
لحـــم، تمثلت بالفندق المحاط بالجـــدار، ومحالت للتحف 
الشرقية، أن قطاع الســـياحة، يلعب دورًا مهمًا بالمجتمع 
الســـياحية واالقتصادية  الفلســـطيني علـــى الصعـــد 

والسياسية.
وقال  إشـــتية: »إن ما شاهده في الفندق المحاط بالجدار 
العنصري، المعروف باســـم فندق )والـــد اوف هوتلز( ان 

هذا الفنـــدق هو عبارة عن تلخيص شـــامل لكل مفاصل 
وجوانب معاناة الشـــعب الفلســـطيني، التي تم التعبير 
عنها بالمبنـــى والفن والهندســـة المعمارية والمتحف، 
ومعرض الصور، مشيرًا إلى أن كل ما يحتويه هذا الفندق 
، هو حصيلة لمسلســـل الظلم التاريخـــي، الذي وقع على 

الشعب الفلسطيني«.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفندق يعتبر الفندق الوحيد 
فـــي العالم، الذي لديه أســـوأ إطاللة وهـــي جدار الفصل 

العنصري، الذي يحيط به من كل النواحي.

غزة/ االستقالل:
أفادت إذاعة صوت األســـرى أن أســـيرين من الضفة 
والقـــدس المحتلتين يدخـــالن أعواًمـــا جديدة في 

سجون االحتالل، أحدهما محكوم بالمؤبد.
وأوضحـــت االذاعة أن االســـيرين هما: األســـيرة منار 
مجدي عبد المجيد الشـــويكي )18 عاًما( من القدس 
المحتلـــة المعتقلة منذ عـــام 2015، وتقضي حكًما 
بالســـجن 6 أعوام؛ قضت منه أربعة أعوام متواصلة، 

بعد أن تم إدانتها بمحاولة طعن جندي.

تعتبر الشـــويكي أصغر أســـيرة فلســـطينية تقبع 
بســـجون االحتالل، وكانت اعتقلـــت عقب مغادرتها 
مدرســـتها في حي وادي حلوة ببلدة ســـلوان بحجة 
العثور على ســـكين في حقيبتها، وأنها كانت تنوى 

تنفيذ عملية طعن.
واألسير محمود إسماعيل أحمد قدومي )44 عاًما( من 
مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة 
منذ اعتقاله عام 2002 وأمضى في ســـجون االحتالل 

17 عاًما.

وأفاد شـــهود بأن جنـــود االحتالل نصبـــوا حاجًزا عند 
مدخل البلدة المحاذي لشارع حيفا، واحتجزوا عددا من 

مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم الشخصية.
مـــن جهة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل مســـاء أمس، 

مواطنا من مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شـــهود عيـــان، بأن قـــوات االحتـــالل اعتقلت 
المواطن نضـــال عبود، اثناء تواجـــده في منطقة باب 

العمود )أشهر أبواب القدس القديمة(.
دعوة لإلضراب

 مـــن جهـــة ثانيـــة، أعلنت حركـــة التحريـــر الوطني 
الفلســـطيني "فتح" في محافظة الخليـــل، أن يوم غد 
اإلثنين، سيكون إضرابا شامال في المحافظة، للتصدي 
للهجمـــة االســـتيطانية، التي تســـتهدف المدينة 

وبلدتها القديمة.
وقالت "فتح" في بيان صحفي الســـبت، إن استهداف 
الخليـــل واســـتباحة الحـــرم اإلبراهيمـــي الشـــريف 
واالســـتيالء علـــى األراضـــي فـــي شـــمال المحافظة 
وجنوبهـــا، وفي مســـافر يطا، واغتيال الشـــهداء عمر 
البدوي من مخيم العروب، وبدوي المســـالمة من دورا، 
ومحمد نواجعة من يطا، وعمليات المداهمة واالستيالء 
المســـتمرة في كافة مناطـــق المحافظة، تدلل على أن 
هنـــاك قرارا سياســـيا من حكومة اليميـــن المتطرف 
بالهجـــوم على الخليـــل، وتهويـــد البلـــدة القديمة، 
اســـتكمااًل لمخطط التهويد ومحاولة تغيير الحقائق 

التاريخية على األرض.
وأكـــدت حركة "فتح" أنها ســـتعمل بكل جهد ممكن 

لوقـــف االجراءات االحتالليـــة التهويدية في الخليل، 
وباقـــي أراضي دولة فلســـطين، وفاًء لدماء الشـــهداء 
ونضاالت شـــعبنا، وحقه في تقرير المصير فوق أرضه 

التاريخية.
وكان وزير جيش االحتالل نفتالي بينيت، أعطى الضوء 
األخضر، األســـبوع الماضي لبناء حي اســـتيطاني في 

سوق الخضار القديم "الحسبة" بمدينة الخليل.
أما في قطاع غزة، فقد أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي 
أمس، اعتقـــال فلســـطينيين اثنين اجتازا الســـياج 
األمني من جنوب قطاع غزة نحو فلسطين المحتلة عام 
1948. وذكرت وســـائل إعالم عبرية أوردت النبأ أنه تم 
تحويل الفلسطينيين إلى التحقيق، مشيرة إلى أنه لم 

يعثر بحوزتهما على أي أسلحة.

اشتية يؤكد أهمية السياحة 
في نقل الرسالة الفلسطينية

أسيران يدخالن أعوامًا جديدة في 
سجون االحتالل بينهم أصغر أسيرة

اسطنبول/ االستقالل:
الســــبت،  اســــطنبول  فــــي  انطلقــــت 
مســــتوى  على  التحضيرية  االجتماعات 
الــــوزاري  للمؤتمــــر  المســــؤولين  كبــــار 
اإلسالمي األول حول التنمية االجتماعية، 
التنمية االجتماعية  بحضور ممثل وزارة 

الوكيل المساعد أنور حمام.
وذكر حمام أن االجتمــــاع على درجة من 
األهمية في العمل اإلســــالمي المشترك 

في مجال التنمية االجتماعية.

وأوضح أنه تم انتخاب دولة فلســــطين 
في هيئة مكتــــب المؤتمر كعضو دائم، 
إضافــــة إلى إدراج بند يخص فلســــطين 
تحت مســــمى دعم التنمية االجتماعية 

في دولة فلسطين.
وأشار حمام إلى أن االجتماع التحضيري 
ســــينجز الترتيبــــات الالزمــــة لالجتماع 
الــــوزاري يوم 9 ديســــمبر الحالي، والذي 
سيحضره وزير التنمية االجتماعية أحمد 

مجدالني.

وأضاف أن المؤتمر الوزاري ســــينظر في 
مشــــروع اســــتراتيجية منظمة التعاون 
اإلســــالمي لتمكيــــن مؤسســــة الــــزواج 
واألســــرة وصــــون قيمهــــا فــــي العالم 
اعتماد  فــــي  النظر  اإلســــالمي، كذلــــك 
مشــــروع اســــتراتيجية منظمة التعاون 

اإلسالمي لرفاه المسنين.
وينعقــــد المؤتمــــر الــــوزاري اعتبار من 
6 ولغاية 10 ديســــمبر في اســــطنبول، 
بحضور واسع من الدول اإلسالمية كافة.

فلسطين تشارك بتحضيرات أول مؤتمر 
وزاري إسالمي حول التنمية االجتماعية

قلقيلية / االستقالل:
تعرض مســــتوطن للضرب يــــوم أمس، ما أدى إلصابته بجــــروح في قرية النبي 
الياس شــــرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أدى القتحام 

قوات االحتالل اإلسرائيلي البلدة واالنتشار فيها.
وقالت مصادر محلية: إن مواطنين ضربوا مســــتوطًنا بشكل مبرح نتيجة خالف 
مالي ناجم عن عدم دفعه باقي حســــاب لهم في أحد المحال التجارية في قرية 

النبي الياس.
وأضافت أن المســــتوطن اســــتدعى قوة مــــن جيش االحتــــالل اقتحمت البلدة 
وانتشــــرت فيها ونصبت حاجزًا على مدخلهــــا، وداهمت المحل التجاري وأّمنت 

خروجه.

ضرب مستوطن بسبب خالف مالي 
بقلقيلة وقوة إسرائيلية تؤمن خروجه

رام الله/ االستقالل:
ُصنفت جامعـــة بيرزيت في المرتبـــة األولى على 
مســـتوى الجامعات الفلســـطينية، وفـــي المرتبة 
الـ240 على مســـتوى العالم للعام الجاري، حسب 
تصنيـــف »UI Green Metric« العالمـــي الـــذي 
يصنـــف الجامعات. وأوضحـــت الجامعة في بيان 
صحفي الســـبت، أن هذا التصنيف يأتي بناء على 
معايير تعبر عن مدى اهتمام الجامعات بالقضايا 

المتعلقـــة بالتنميـــة المجتمعيـــة واالســـتدامة 
بالممارســـات الصديقة  البيئية، ومـــدى التزامها 
للبيئة، وحرصها على زيادة الوعي ضمن نشاطاتها 

داخل الحرم الجامعي والمجتمع.
ويعتمد التصنيف على 6 معايير رئيسية تهتم 
بقيـــاس عـــدد من المؤشـــرات هي: بيئـــة العمل 
والبنيـــة التحتية فـــي الحرم الجامعـــي، والطاقة 
والتغيـــر المناخي، وإدارة النفايات، واالســـتخدام 

األمثـــل للمياه، ومـــدى االهتمام في االســـتدامة 
البيئيـــة في مجـــال التعليم، وطرحها لمســـاقات 
متخصصة بالبيئـــة والتنمية المســـتدامة ضمن 
برامجها األكاديمية، وفي مجال وسائل المواصالت 
والتنقل داخل الحـــرم الجامعي. وحافظت بيرزيت 
علـــى تصدرهـــا الجامعات الفلســـطينية في هذا 
التصنيـــف، وحققت قفزة فـــي تصنيفها بعد أن 

كانت العام الماضي في المرتبة 305.

غزة/ االستقالل:
أطلقـــت الشـــرطة في شـــمال قطاع غزة، الســـبت، 
ســـراح 151 موقوًفا من أصحاب الذمم المالية وذلك 
بالتعاون مع مؤسسة نماء للتنمية والتطوير بمبنى 

مركز شرطة جباليا النزلة.
وأوضح بيان للشرطة، أن جميع المفرج عنهم كان قد 

صدر بحقهم أوامر حبس من المحكمة المختصة.
وجـــاءت عملية اإلفـــراج عن أصحاب الذمـــم المالية 
بمشاركة من مدير مركز جباليا النزلة المقدم رضوان 
رضـــوان ونائبـــه الرائـــد رامي السرســـاوي ورئيس 
مؤسســـة نماء للتنمية والتطوير منير البرش، وعدد 

من وجهاء ومخاتير جباليا النزلة.

وقال رضوان إنه تـــم اإلفراج عنهم بعد جهود 
حثيثـــة قامـــت بهـــا إدارة المركـــز وتبرع من 
محســـنين مـــن دولـــة الكويت تحت إشـــراف 
وتنفيذ مؤسســـة نمـــاء الخيرية. مشـــيًرا إلى 
أنه تم منح الموقوفين المفرج عنهم قســـيمة 

شرائية بقيمة 50 شيكال.

رفح/ االستقالل:
زارت لجنـــة التواصـــل الجماهيـــري واإلصالح في حركـــة الجهاد اإلســـالمي، جمعية 

األصدقاء لذوي االحتياجات الخاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وشـــارك وفد ضم كال من المختارين سمير االخرس، وأبو أكرم الشمالي، ورجال اإلصالح 
أبو تامر أبو عمرة، وحماد االخرس وأبو محمد القصاص وكوادر من اللجنة، وذلك في إطار 

المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما وشارك الوفد ورشة عمل خاصة نظمتها الجمعية بعنوان »حماية األطفال«.

وناقشـــت اللجنة مـــع إدارة الجمعية ضرورة العمل على توعيـــة المجتمع المدني على 
معاملة األطفال بالطرق الســـليمة. وشـــكرت الجمعية في نهاية الزيارة والورشة، وفد 

لجنة التواصل الجماهيري على هذه اللفتة الجميلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حـــذر وزير الحرب اإلســـرائيلي نفتالي بينت، الســـبت، مـــن التوجه إلى 
انتخابات ثالثة للكنيســـت، داعيا إلى »فعل كل شيء« لتشكيل حكومة 

ومنع االنتخابات.
وقال بينت في تصريحات أوردتها وسائل إعالم عبرية : »ستؤدي جولة انتخابية 
ثالثة في هذا الوقت إلضاعة فرصة سياســـية وأمنية لن تتكرر إلسرائيل«، وفق 

تعبيره.
وأضاف، »في األيام األربعة المتبقية يجب فعل كل شيء لتشكيل حكومة ومنع 

هذه االنتخابات«.
وســـتجري جولة انتخابات ثالثة في »إســـرائيل«، حال لم يتم التوصل إلى اتفاق 

لتشكيل حكومة جديدة، قبل ليلة األربعاء- الخميس القادمة.

جامعة بيرزيت.. األولى فلسطينيًا و240 عالميًا

غزة: اإلفراج عن 151 موقوفًا على ذمم مالية

»تواصل الجهاد« يزور جمعية 
األصدقاء لذوي االحتياجات في رفح

بينت: االنتخابات الثالثة 
ستضيع فرصة سياسية 

وأمنية لن تتكرر لـ »إسرائيل«  اإ�شابة الع�شرات ..
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االستقالل/ وكاالت:
بيعـــت موزة ألصقت على الحائط بمبلغ 120 ألف دوالر، على أّنها عمل فني في 

معرض »آرت بازل« في ميامي بيتش بوالية فلوريدا األميركية، هذا األسبوع.
واشـــترى الفنان اإليطالي موريزيو كاتيالن، الموزة من متجر محلي في ميامي، 
وألصقهـــا على حائط أبيض ثم باعها، كما باع النموذج األول منها بالمبلغ ذاته 
في معرض »بيروتين« لألعمال الفنية المعاصرة بباريس، ومن المتوقع أن يباع 
النمـــوذج الثالث واألخير بمبلغ 150 ألف دوالر، وفًقا لموقع »نيويورك بوســـت« 
األميركي. وبيع النموذجان األول والثاني لرجلين فرنســــيين، وقيل إّن كاتيالن 
ينوي بيــــع النموذج الثالث لمتحف، كما أوضح أّنــــه فكر لمدة عام بصنع موزة 
مــــن البرونز والراتنج، قبل أن يقرر في النهايــــة أّن »الموزة يجب أن تكون موزة 

حقيقية«، ولم يوضح كيف سيتعامل المشترون مع القطعة أثناء تعّفنها.
وُيعـــرف كاتيالن في عالم الفن بأعمالـــه الغريبة، حيث صنع أيًضا مرحاًضا من 
الذهب الخالص، والذي ُعرض في متحف غوغينهايم منذ 3 ســـنوات، ونفى أن 

تكون فكرة عرض الموزة وبيعها مجرد »نكتة«.
وقال كاتيالن عن عمله هذا، لموقع »Artnet« إّنه »من المفترض أن يكون الموز 
عبارة عن موز«، مؤكدًا أّن شـــكل الثمرة، والزاوية التي تم اختيارها على الحائط 
ووضعهـــا في المقصورة، كلها عناصر »تم بحثها بعناية«. ولم يتحدث الفنان 
عن معنى العمل، لكنه قال إّنه اســـتلهمه جزئيًا من العدد الكبير من اللوحات 

التي شاهدها في المعارض، أخيرًا.

موزة ملصقة على 
حائط بـ120 ألف دوالر

واشنطن/ االستقالل:
احتجـــز ضباط الشـــرطة رجاًل في والية ماساتشوســـتس 
األمريكية رجال صعد بطريقة غير مشروعة إلى متن طائرة 

ركاب.
ووقع الحادث في مطار لوغان، شرق بوسطن في طائرة تابعة 
لشركة طيران »جيت بلو«، ووفًقا ألجهزة إنفاذ القانون، شق 
األمريكـــي طريقه إلى المطار عبر مخـــرج للطوارئ في أحد 

األجنحة وصعد إلى مقصورة شحن بضائع الطائرة، بحسب 
صحيفة »إن بي سي«.

وبعد مرور الوقت أمســـك به مضيفو الطائرة وســـلموه إلى 
الشـــرطة، وتم اتهام المعتقل سيرجيو بارفيني البالغ من 
العمر 31 عاما، بالشـــغب والتدخل في عمـــل المطار. ولم 
يتم إيجاد أي أشياء مشبوهة بعد تفتيش مقصورة شحن 

الطائرة.

نيودلهي/ االستقالل:
عثر الرجـــل الهندي بي راثناكاران بيـــالي على كنز هائل 

بعدما فاز بأكثر من 800 ألف دوالر في لعبة اليانصيب.
وقـــد أقدم بيالي على شـــراء بعض األراضـــي في منطقة 
كيليمانور بوالية كيراال بالهند، بعد فوزه بجائزة اليانصيب 

التي وصلت إلى 842 ألف دوالر أميركي.
وبينما كان يحرث بيالي أرضه، تعثر محراثه بوعاء يحتوي 

على أكثر من 2500 قطعة نقدية تعود لمملكة ترافانكاور، 
التي حكمت والية كيراال الجنوبية لمئات السنين.

وأبلغ بيالي السلطات عن اكتشافه المذهل وسيتم إرسال 
الكنز إلى مختبر لتنظيفه، كما سيجري تقييم قيمة القطع 

النقدية من قبل الخبراء.
والجدير ذكـــره أن الحكومة تخطط لتقديم مكافأة لبيالي 

إلبالغه عن القطع النقدية األثرية.

رجل يتسلل إلى متن طائرة بطريقة غريبةهندي يعثر على كنز ثمين بعد فوزه بجائزة اليانصيب

واشنطن/ االستقالل:
في محاولـــة لمحاربة التلوث البيئي، قررت شـــركة 
"فورد" األميركية للسيارات، تحويل نفايات القهوة 
في مطاعـــم "مكدونالدز" إلى أجزاء تســـتخدم في 

سياراتها الجديدة.
ووفقـــا لموقع "ذا فيرج"، ســـتجمع "فـــورد" نفايات 
القهـــوة من شـــركة الوجبات الســـريعة العمالقة، 
وتنقلها من مكـــب النفايات إلـــى مختبرها، حيث 

سيتم تحويلها إلى البالستيك الحيوي.
وباإلضافـــة إلى تقليل كمية نفايـــات الطعام، فإن 
هذه الخطوة ســـتنتج قطع غيار سيارات أخف وزنا، 
وباستخدام بترولي بكميات أقل، كما أنها ستخفض 

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ووصفت شركة فورد العملية كاآلتي: "كل عام، يتم 
تحويل ماليين الكيلوغرامات من قشر القهوة، وهو 
الجلد الجـــاف لحبوب القهوة الذي يتقشـــر منها 
بشكل طبيعي أثناء عملية التحميص، إلى فحم في 

أميركا الشمالية".
وأضافت الشـــركة: " معا يمكن لفورد وماكدونالدز 
توفير فائدة جديـــدة لهذه المادة.  اكتشـــفنا أن 
القشـــر يمكن تحويله إلى مادة متينة لتعزيز أجزاء 
معينة من ســـياراتنا، عن طريق تسخين القشر إلى 
درجات حرارة عالية تحت األوكســـجين المنخفض، 
وخلطـــه بالبالســـتيك والمـــواد المضافـــة األخرى 

وتحويله إلى شرائح بأشكال مختلفة".
وأكدت "فورد" أن قشـــرة القهـــوة تلبي مواصفات 

الجودة في الشركة، ويمكن استخدامها في الضوء 
األمامي للســـيارة وبعـــض أماكـــن التخزين داخل 

السيارة، باإلضافة إلى غطاء المحرك.
وأشـــارت الشركة األميركية العمالقة إلى أن األجزاء 
التي ســـيتم صناعتها بالطريقة الجديدة ستكون 
أخـــف بنســـبة 20 %، وتتطلب طاقة أقل بنســـبة 
25 %،، خالل عملية التشـــكيل. وتعد الخصائص 
الحرارية لمكونات قشـــر القهـــوة أفضل بكثير من 

المواد المستخدمة حاليا، وفقا لما قالته فورد.
وتواجه شـــركات الســـيارات ضغوط كبيرة لتقليل 
انبعاثات ثاني أوكســـيد الكاربون، ومن أجل زيادة 
حجم انتاج الســـيارات الكهربائيـــة، وتعتبر هذه 

المبادرة من "فورد"، خطوة في هذا التوجه.

بقايا القهوة ستصبح قطع غيار في سيارتك الجديدة

القاهرة/ االستقالل:
هزت جريمة مروعة الشارع المصري، إثر مقتل شخص على يد 
ابنه اثناء نومه في قرية كفر شبرا زانجي التابعة لمركز الباجور 

بمحافظة المنوفية المصرية.
وبحســـب موقع مصر اليوم، أقدم مريض نفسي يبلغ من العمر 
26 عامـــا على قتل والـــده 57 عاما، إثر وجـــود خالفات عائلية، 

وتوجه بعدها لتسليم نفسه لمركز الشرطة.
ونقلـــت مصر اليوم عن مواطنين قولهم إن المتهم يعاني من 
مرض نفســـي منذ سنوات، وتم عرضه على األطباء دون نتيجة 

إيجابية.

مصري يقتل
 والده أثناء نومه

لندن/ االستقالل:
ادعـــى باحث عن الكنوز العثور علـــى أكبر كتلة ذهب في 

بريطانيا.
الكتلـــة تـــم العثـــور عليها في شـــكل قطعتيـــن بنهر 

اسكلتندي وتزنان معا 121.3 غراما.
واستخدم الغواص طريقة تسمى "القنص" وتنطوي على 

استخدام أدوات لبحث طبقة المياه الحاملة للذهب.
لـــي بالمر وهو مؤلف كتاب "حـــوادث الذهب في المملكة 
المتحدة" أجرى مقابلة مع المكتشـــف وقال إن "هذه أكبر 
كتلة صلبـــة موجودة في المملكة المتحـــدة. عندما تنظر 

إليهـــا ، فهي على شـــكل كعكة". وأضـــاف:"ال توجد بها 
شـــوائب إنها كتلة صلبة من الذهب الخالص تبلغ حوالي 

22 قيراطا. إنها حقا اكتشاف رائع".
وقال الكاتب إن الكتلة ال تزال األكبر في بريطانيا حتى ولو 

أخذت منفردة.
وتوقع بالمـــر أن يكون الثقب الموجود في وســـط الكتلة 

ناجمًا عن ضربة صخر أو كتلة جليدية.
فيما رجح عالم معادن أن يكون الثقب بمثابة فتحة دخول 
وخـــروج نجمت عن ضربـــة قرن حيواني كان يســـتخدمه 

المزارعون في العصر الحديدي.

العثور على أكبر كتلة من
لندن/ االستقالل: الذهب الخالص في بريطانيا

قضــــت محكمة بريطانية بتغريــــم مطعم للوجبات 
الســــريعة يقــــدم مأكــــوالت هنديــــة بحوالي 20 
ألــــف دوالر، وذلك بعد أن عثر علــــى »برغي« طوله 3 

سنتيمترات، في وجبة طعام.
وطالبــــت المحكمــــة بتغريــــم مطعم »نايــــس آند 
سبايسي« في مدينة النكســــتر مبلغ 20 ألف دوالر 
بعــــد أن عثر عميل على برغــــي معدني داخل وجبة 
تعــــرف باســــم »بصل باجــــي«، وبعد أن اكتشــــف 
المفتشــــون 7 انتهاكات للمطعم تتعلق بالسالمة 

والنظافة.

وقام القضــــاة بزيارة المطعم، بعد تلقي الشــــكوى 
بشأن البرغي، ووجدوا أن هناك أعمال بناء تجري في 
الموقع، ولم يكن الطعام أثناء ذلك محفوظا بشــــكل 
صحيح. واستمعت محكمة الصلح في النكستر إلى 
كيفية تخزين المكونــــات دون حاويات مغطاة في 
منطقة البضائــــع الجافة المتربة والقــــذرة، التي لم 

يكتمل بناؤها بعد.
وباإلضافة إلى الغرامة، فرض على المطعم، المسجل 
في منطقة أولدهام بمانشســــتر الكبرى، دفع رسوم 
إضافية بقيمــــة 223 دوالر للضحايــــا و2000 دوالر 

عبارة عن تكاليف المحاكمة.

»ُبرغي« يكلف مطعمًا غرامة كبيرة
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