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القدس المحتلة/ االستقالل: 
شددت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، 
إجراءاته���ا العس���كرية، في محيط المس���جد 

اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة أن ق���وات االحتالل 
انتشرت بكثافة في محيط المسجد اإلبراهيمي، 
وعل���ى البوابات المقامة عل���ى مداخله، ومنعت 

عددًا من الصحفيين من العمل، وطردتهم.
وق���ال مدير المس���جد حفظي أبو اس���نينة: إن 
ق���وات االحتالل أبلغت مؤذن الحرم بمنع األذان 
لصالتي المغرب والعش���اء، مش���يًرا إلى توافد 
أع���داد كبيرة من المس���توطنين إل���ى منطقة 
المس���جد، ف���ي حي���ن أغلقت ق���وات االحتالل 

الساحات جميعها.

االحتالل يشدد إجراءاته 
األمنية في محيط اإلبراهيمي

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تعتزم س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي المصادقة 
على 2000 وحدة استيطانية داخل المستوطنات 
في الضف���ة الغربي���ة المحتلة، حيث س���يتم في 

األس���بوع الحالي إيداع المخط���ط للمصادقة عليه 
من قب���ل ما يس���مى "المجلس األعل���ى للتخطيط 
والبناء االس���تيطاني". وذكرت صحيفة "هآرتس" 
ف���ي عدده���ا الصادر أم���س األح���د، أن "المجلس 

األعلى" س���يناقش أيضًا المصادق���ة على الخارطة 
الهيكلية لمس���توطنة "حرشه"، وبؤرة استيطانية 

محاذي���ة، وكذلك على ح���ي جديد 
في مستوطنة "تالمون"، يضم 258 

»اإ�سرائيل« ت�سادق على بناء 2000 وحدة ا�ستيطانية بال�سفة هذا الأ�سبوع 

التمدد االستيطاني.. خاليا 
سرطانية تلتهم الضفة والقدس 

غزة / محمد أبو هويدي:
يس���تمر مسلس���ل قضم األرض الفلس���طينية في الضفة الغربية والقدس 

لبناء آالف الوحدات االس���تيطانية ونهب مئات الدونمات لصالح 
االس���تيطان، وحكومة االحتالل تستغل في ذلك الضوء األخضر 

الضمير تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل إلنقاذ حياة األسير أحمد زهران
غزة/ االستقالل: 

طالبت مؤسس���ة الضمي���ر لحقوق اإلنس���ان، أمس األحد، 
المجتم���ع الدول���ي والمنظمات الدولي���ة للتدخل من أجل 

إنقاذ حياة األس���ير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم 
99 عل���ى التوالي، من خ���الل الضغط على 
دت  دولة االحتالل لإلف���راج الفوري عنه. وأكَّ

غزة/ االستقالل: 
عقبت حركة الجهاد اإلس���المي مس���اء أم���س األحد على 
بي���ان وزارة الداخلي���ة في قطاع غزة ح���ول قضية اغتيال 

الشهيد قائد المنطقة الش���مالية في سرايا القدس بهاء 
أبو العطا. وأكدت الحركة في بيان لها تلقت 
»االستقالل« نسخة منه أمس األحد على أن 

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم���ت مجموعات من المس���توطنين، يوم أمس، باحات المس���جد األقصى 

المب���ارك، وس���ط حراس���ة أمنية مش���ددة من ش���رطة االحتالل 
اإلس���رائيلي. ووفق دائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس، فإن 194 

الجهاد: االحتالل يتحمل مسؤولية اغتيال الشهيد 
أبو العطا والتنسيق األمني خنجر في ظهر المقاومة

مستوطنون يقتحمون باحات 
األقصى بحراسة شرطة االحتالل

القدس المحتلة/االستقالل: 
صادق المجلس الوزاري المصغر اإلس���رائيلي »الكابنيت«، مساء أمس 

األح���د، على مقت���رح لوزي���ر الجيش اإلس���رائيلي نفتالي 
بينيت، باقتطاع 149 مليون ش���يكل م���ن الضرائب التي 

الكابنيت »اإلسرائيلي« يقرر خصم 
149 مليون شيكل من أموال الضرائب

هيئة األسرى توثق شهادات جديدة لقاصرين تعّرضوا للتعذيب

بعد تجاهل »إسرائيل« عقد االنتخابات 
بالقدس.. ما خيارات السلطة؟ 

غزة / سماح المبحوح:  
أجمع محلالن بالش���أن السياسي الفلسطيني أن التجاهل "اإلسرائيلي" لطلب 

السلطة الفلسطينية بعقد انتخابات بالقدس المحتلة أمر متوقع 
وغير مس���تغرب، نتيجة اعتبار "إس���رائيل" أن الفلس���طينيين 

إغالق 520 مصنعًا في قطاع
 غزة حتى نهاية 2019

غزة/االستقالل:
كش���ف االتحاد العام للصناعات الفلسطينية، عن إغالق أكثر من 520 مصنعًا 

في قطاع غزة ، حتى نهاية عام 2019، مرجعًا ذلك لعدة أس���باب 
منها الح���روب والحصار وغياب الدعم والخط���ط الحكومية. وقال 

مركز: قرار االحتالل نقل تسجيل 
األراضي بالضفة تنفيذ فعلي لضمها

رام الله/ االستقالل:
قال مركز »حماية« لحقوق اإلنسان: إن قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

بش���أن نقل صالحية متابعة تسجيل األراضي في المنطقة 
)ج( بالضف���ة الغربي���ة المحتلة، م���ن اإلدارة المدنية لوزارة 

دعوة حكومية للمانحين 
لحماية شاطئ غزة من االنهيار

االحتالل يهدد بسحب هويات
 من العيسوية في القدس

األسير الشوبكي: لم أعد قادرًا 
على تحمل ظروف السجن الصعبة
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 
يف الطلب رقم 2673 / 2019   متفرع عن الق�سية رقم 1317 / 2019 

نوع الدعوى: ق�سمة اأموال م�سرتكة       قيمة الدعوى: تزيد عن مائة األف دينار اردين 
المســـتدعي: مصطفى عوض إبراهيم عبد العزيز – من غزة الزيتون شارع رأس الطالع هوية 946164134 – وكالؤه 

المحامون / ياسمين وحّماد ونصر الله وعبد الله ويوسف والصادق الدحدوح 
المستدعى ضدهم: 1-ناهض صالح احمد سكيك – من غزة الرمال بجانب باب مول مترو الجنوبي شارع جامعة االمة وحاليًا مقيم 
خارج البالد ومجهول محل اإلقامة 2-تيســـير صالح احمد ســـكيك – من غزة الرمال بجانب باب مول مترو الجنوبي شارع جامعة 
االمة وحاليًا مقيم خارج البالد ومجهول محل اإلقامة 3-رياض صالح احمد سكيك – من غزة الرمال بجانب باب مول مترو الجنوبي 
شـــارع جامعة االمة وحاليًا مقيم خارج البالد ومجهول محل اإلقامة 4-لؤي صالح احمد ســـكيك – من غزة الرمال بجانب باب مول 
مترو الجنوبي شـــارع جامعة االمة وحاليًا مقيم خارج البالد ومجهول محل اإلقامة 5-ســـناء صالح احمد سكيك – من غزة الرمال 
بجانب باب مول مترو الجنوبي شارع جامعة االمة وحاليًا مقيم خارج البالد ومجهول محل اإلقامة 6-كوثر صالح احمد سكيك – 
من غزة الرمال بجانب باب مول مترو الجنوبي شارع جامعة االمة وحاليًا مقيم خارج البالد ومجهول محل اإلقامة 7-أديب حسيب 
احمد صالح سكيك – شارع فهمي بك خلف شاورما الحاج بجانب منزل الداية – منزل أبو بسام العشي وحاليًا مقيم خارج البالد 
ومجهول محل اإلقامة 8-سمير حسيب احمد صالح سكيك – من غزة اول شارع فهمي بك خلف شاورما الحاج بجانب منزل الداية 
وبجوار ديوان آل عبدو منزل أبو بسام العشي وحاليًا مقيم خارج البالد ومجهول محل اإلقامة 9-هشام محمد عبد العظيم محمد 
كشـــك – باألصالة عن نفســـه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة مورثته المرحومة / عزيزة حسيب احمد صالح سكيك – من غزة اول 
شـــارع فهمي بك خلف شاورما الحاج بجانب منزل الداية وبجوار ديوان آل عبدو منزل أبو بسام العشي وحاليًا مقيم خارج البالد 
ومجهول محل اإلقامة 10-عالء الدين محمد احمد ســـكيك باألصالة عن نفســـه وبصفته احد ورثة والده المرحوم / محمد احمد 
صالح سكيك – غزة الرمال شارع الشهداء بجوار محل عمو عماد للخضار والفواكه حاليًا مقيم خارج البالد ومجهول محل اإلقامة 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي المذكور أعاله قد تقدم لدى محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة 
أعاله وموضوعها قسمة أموال مشتركة استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنكم مجهولو محل اإلقامة وحسب 
اختصـــاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لســـنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2673 / 2019م بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق 
النشـــر المســـتبدل لذلك يقتضي عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة يوم األربعاء بتاريخ 2020/1/22م الساعة التاسعة 
صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر، وليكن معلوما لديكم أنكم اذا 

تخلفتم عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتباركم حاضرين. غزة بتاريخ 2019/12/29م

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة / اأ. اأكرم اأبو ال�سبح

محافظات / االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، حملة اعتقاالت في قرية 

العيسوية بمدينة القدس المحتلة.
وأفاد شـــهود عيان، بأن قوات االحتالل داهمت عديد المنازل في 
العيسوية، لكن في هذه المرة لم تعتقل الشبان والقاصرين وإنما 

كبار السن الذين تبلغ أعمارهم فوق الـ35عاًما.
وأشـــاروا إلى أن قوات االحتالل اعتقلت كبار السن الذين تعرض 
ابناؤهم لالعتقال والتحقيق عدة مرات في مراكز شرطة االحتالل، 

من أجل الضغط على أبنائهم.
وعـــرف من بين المعتقلين كل من ســـامي أنور عبيـــد، مراد أنور 
عبيد، سامر أنور عبيد، فادي علي عليان، ناصر علي محمود، محمد 
صفدي، الحـــاج زكريا عليان، كايد محمود، مروان داري، يوســـف 
محمود درويش، اسماعيل يوسف محيسن، أكرم فادي مصطفى.

وبينوا أن القوات اعتقلت كبار الســـن من العيسوية وآخرين، بعد 
تفتيش منازلهم واقتادتهم إلى مركز شـــرطة المسكوبية غرب 

القدس المحتلة.
واوضحوا ان قـــوات االحتـــالل اعتقلت المقدســـيين المذكورة 
أســـماءهم قبل اصدار قرارات ســـارية المفعول صادرة عن قائد 
الجبهـــة الداخلية لالحتـــالل، تقضي بفرض الحبـــس المنزلي 
الليلي بحق ســـتة شبان. في السياق، ســـلمت مخابرات االحتالل 
اإلســـرائيلي قبل عدة أيام 6 شـــبان من قرية العيسوية بالًغا من 
قائـــد الجبهة الداخليـــة لالحتالل، عن نيته اصـــدار قرار بفرض 

الحبس المنزلي الليلي عليهم.
والشـــبان هم صالح ابو عصب، أنور سامي عبيد، نضال غنام، فايز 

محيسن، محمد عليان عليان، محمد موسى مصطفى.
وكانت مخابرات االحتالل استدعت الشبان الستة للمثول أمامها 
في مركز المســـكوبية غربـــي القدس، وهددتهـــم بالقتل قبل 

تسليمهم البالغات.
يذكر أن حملة االعتقاالت في قرية العيسوية والهجمة االحتاللية 

ضد سكانها متواصلة منذ شهر تموز الماضي، عقب استشهاد 
الشاب محمد سمير عبيد برصاص االحتالل.

وفي الســـياق ذاته شـــنت قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي ، حملة 
اعتقاالت ومداهمات ليلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بمداهمة قوات االحتالل لعدد من المنازل 
في بلدة عزون شـــرق مدينة قلقيلية، والتنكيل بســـكانها خالل 

عمليات تفتيش بحًثا عن ملقي الحجارة على دورياتها.
وقالـــت إن جنود االحتـــالل اقتحموا المنازل القريبة من الشـــارع 
الرئيســـي بين بلدتي عزون وعزبة الطبيب في عزون وفتشـــوها 
وحققوا مع ساكنيها حول ملقي الزجاجات الحارقة والحجارة على 

دوريات االحتالل ومركبات المستوطنين.
وأشـــارت إلـــى أن ذلك أعقب مواجهـــات اندلعت على الشـــارع 
الرئيســـي للبلدة رشـــق خاللها الشـــبان مركبات المستوطنين 
بالحجـــارة، فيما أطلقت قوات االحتالل القنابل المســـيلة للدموع 

واألعيرة النارية والحقت المواطنين.
كما اعتقلت قوات االحتالل فتى وشاًبا من بلدة تقوع جنوب شرق 

مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفـــادت مصادر محلية بأن قوات االحتـــالل اعتقلت الفتى مازن 
جمال الشـــاعر )16عاًما(، والشاب أســـامة علي عبد الله )22 عاًما(، 
عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، مشيرة  إلى أنها فتشت 

عدًدا من منازل المواطنين في البلدة.
وفي مدينة الخليل جنوًبا، اعتقلت قوات االحتالل مواطًنا، وفتشت 

عدة منازل في بلدة بيت عوا، وأغلفت مدخل مخيم الفوار جنوًبا.
وأفاد شهود بأن قوات االحتالل داهمت حي الجامعة في المدينة 
واعتقلت المواطن وســـام ربحي الهيموني، وبلدة بيت عوا جنوًبا 
وفتشت عدة منازل عرف منها منزل المواطن محمود السويطي .

وأغلقت مدخل مخيـــم الفوار جنوًبا بالبوابـــة الحديدية، ما أعاق 
حركة مرور المركبات والمواطنين الذين اضطروا للمرور مشيا على 

األقدام.

حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة بالقدس والضفة

غزة/ االستقالل: 
عقبت حركة الجهاد اإلســـالمي مســـاء أمس 
األحد على بيـــان وزارة الداخلية في قطاع غزة 
حول قضية اغتيال الشـــهيد قائد المنطقة 

الشمالية في سرايا القدس بهاء أبو العطا.
وأكدت الحركة  في بيان لها تلقت »االستقالل« 
أمس االحد نسخة منه على أن العدو اإلسرائيلي 

هو من نفذ جريمة اغتيال القائد أبو سليم.

وأوضحت الحركة أنها تتابع من خالل قنوات 
التنسيق والتعاون مع األجهزة األمنية فحص 
كافة المعلومات ونتائج التحقيق بخصوص 
كل من تعاون مع العدو في مالحقة المقاومة 
واغتيـــال القائـــد ابو ســـليم، مشـــيدة بدور 

االجهزة االمنية في حماية ظهر المقاومة.
وجددت الحركة إدانتها الشديدة لكل أشكال 
التنســـيق األمني الذي طالما كان خنجرًا في 

الباســـلة وتهديدًا لشـــعبنا  المقاومة  ظهر 
الثائر.

 وكانت وزارة الداخليـــة واألمن الوطني بغزة، 
أعلنت  أمـــس األحد، اعتقال خلية مكونة من 
ضبـــاط من جهـــاز المخابرات العامـــة التابع 
للســـلطة الفلســـطينية في رام اللـــه، كلفوا 
بشـــكل رســـمي برصد ومتابعة الشهيد أبو 

العطا، الذي اغتيل الشهر الماضي.

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحمت مجموعات من المســـتوطنين، أمس، باحات المســـجد األقصى المبارك، وسط 

حراسة أمنية مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
ووفق دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، فإن 194 مستوطًنا اقتحموا باحات األقصى من 

جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
وكان قرابـــة 900 مســـتوطن اقتحموا باحـــات األقصى خالل األســـبوع الماضي. وصعد 
المستوطنون في اآلونة األخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد األقصى، 

واالعتداء على رواده وحراسه، وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

الجهاد: االحتالل يتحمل مسؤولية اغتيال الشهيد 
أبو العطا والتنسيق األمني خنجر في ظهر المقاومة

مستوطنون يقتحمون باحات 
األقصى بحراسة شرطة االحتالل

القدس المحتلة/االستقالل: 
صادق المجلس الوزاري المصغر اإلســـرائيلي 
»الكابنيت«، مســـاء أمس األحـــد، على مقترح 
لوزيـــر الجيش اإلســـرائيلي نفتالـــي بينيت، 
باقتطـــاع 149 مليون شـــيكل مـــن الضرائب 
التـــي تجمعها »إســـرائيل« لصالح الســـلطة 
الفلسطينية، وهو المبلغ الذي صرفته السلطة 
خـــالل عـــام 2018، كمخصصـــات لألســـرى 

الفلسطينيين.
ولم تورد وســـائل اإلعالم العبرية أي تفاصيل 
حول القـــرار الذي اتخذ لـــدى الكابنيت الذي 
اجتمع للتصويت علـــى المقترح، وبحث ملف 

التهدئة مع حماس.
فيمـــا رحب آفـــي ديختر نائـــب وزير الجيش 

اإلســـرائيلي بالقـــرار، وقال »طالما اســـتمرت 
الســـلطة الفلســـطينية فـــي دفـــع رواتـــب 
»اإلرهابييـــن«، ســـيتم خصمهـــا مـــن أموال 
الضرائـــب الخاصـــة بهم حتى آخر شـــيكل. 
ولن تكون هنـــاك تنازالت في الحرب من أجل 

حماية المواطنين اإلسرائيليين«.
ا من  وذكرت قناة 13 العبرية أول أمس، أنه بدًء
العام المقبل سيتم في كل شهر خصم 12.5 
مليون شـــيكل من أموال الضرائـــب المحولة 

للسلطة.
وأشـــارت القنـــاة، إلـــى أن المقتـــرح يعتمد 
باألساس على القانون الذي أقر في الكنيست 
وكذلك في الحكومة اإلسرائيلية عامي 2018 
و2019 علـــى التوالـــي، باقتطـــاع مثل هذه 

المبالغ.
وكانت هذه الخطـــوة أدت إلى أزمة حادة بين 
»إسرائيل« والسلطة الفلسطينية، حيث قررت 
األخيرة عدم اســـتالم أموال الضرائب ما أدى 
إلى أزمة اقتصادية غير مســـبوقة، وتم حلها 
في شـــهر أيلول/ ســـبتمبر الماضي، باستالم 

السلطة لألموال رغم استمرار اقتطاع المبالغ.
وفي نهاية كل عام - وفًقا للقانون - ســـيقدم 
وزيـــر الجيـــش تقريـــًرا للكابنيـــت يشـــرح 
بالتفصيـــل المبلـــغ اإلجمالي لألمـــوال التي 

دفعتها السلطة لعوائل منفذي العمليات.
وكان بينيت وقع قراًرا منذ أيام بمصادرة أموال 
لثمانية أسرى  الفلسطينية  السلطة  دفعتها 

وعوائلهم من سكان الداخل المحتل.

الكابنيت »اإلسرائيلي« يقرر خصم 149 مليون شيكل من أموال الضرائب

القدس المحتلة/ االستقالل:
هددت سلطات االحتالل االسرائيلي، سكان بلدة العيسوية في القدس المحتلة 
بســـحب هوياتهم حال ســـماحهم ألوالدهم، بإلقاء الحجـــارة والمواجهات مع 

االحتالل.
وقال محمد محمود محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين، ان سلطات االحتالل 
قررت اإلفراج عن عدد ممن اعتقلوا من منازلهم في بلدة العيسوية، وتحذيرهم 
من مشـــاركتهم أو أوالدهم »بإلقاء الحجارة والمواجهـــات في البلدة«، وهددت 

بتحويل ملفهم لوزارة الداخلية »لسحب هوياتهم« في حال مخالفة ذلك.
قـــرار االفراج شـــمل  كال من: زكريا عليان، وســـامي عبيد، ومـــراد عبيد، وفادي 
مصطفى، ومروان داري، وسامر عبيد، ومحمود كايد، وجمال عطية، ومحمد زهرة، 
ومحمود ناصر، وفادي عليان. وأكد محمود أن »سحب الهويات« بحاجة إلجراءات 

طويلة ومعقدة ومن غير السهل تنفيذ التهديد.

االحتالل يهدد بسحب هويات 
من العيسوية في القدس
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كما أعلن االحتالل عن مصادرة 100 دونم من 
أراضـــي قرى جنوب نابلس وشـــمال رام الله، 
وألف دونم أخرى لتنفيذ مخطط استيطاني 
واســـع على أراضي بلدة جينصافوط شـــرق 
قلقيليـــة،  كمـــا  اســـتهدف أراضـــي وادي 
قانا شـــمال ســـلفيت، لمصـــادرة 85 دونما 
في شـــعفاط لشـــق أنفـــاق وجســـور وطرق 
لتعميـــق التواصل بين مســـتوطنات األغوار 

ومستوطنات شرق القدس.
ومن المتوقع، أن تصادق ما يســـمى بـ"اإلدارة 
المدنية اإلســـرائيلية" األســـبوع الحالي على 
بنـــاء اآلالف من الوحدات االســـتيطانية في 

الضفة الغربية والقدس المحتلتين .
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس األحد، 
إن ما يسمى بمجلس البناء األعلى في اإلدارة 
المدنية ســـيصادق هذا األســـبوع على بناء 
ألفي وحدة استيطانية في كتل استيطانية 

ومستوطنات معزولة.
تطبيًقـــا  تأتـــي  المصادقـــة  أن  وذكـــرت، 
الـــوزراء  رئيـــس  بهـــا  أدلـــى  لتصريحـــات 
اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام التي 
قال فيها إنه "سيسعى قريًبا للمصادقة على 

بناء 3 آالف وحدة استيطانية".
وبين نتنياهـــو بأنه ســـيعلن قريًبا عن ضم 
األغوار والســـعي للحصول على دعم أمريكي 

لضم بقية مستوطنات الضفة المحتلة.
ابتالع كل �شرب

وأكـــد المختـــص في شـــؤون االســـتيطان 
خالد منصـــور، أن نتنياهو رئيـــس الحكومة 
اإلســـرائيلية مصر علـــى مواصلـــة هجومه 
االســـتيطاني في ابتالع كل شبر من األرض 
الفلســـطينية خاصـــة في الضفـــة المحتلة 
ومدينة القـــدس من خـــالل المصادقة على 
3000 وحدة استيطانية جديدة، وهذا يعني 

أن االحتالل مســـتمر في البناء وقضم األرض 
لبناء مدن استيطانية جديدة وعدم وجود أي 
نية لاللتـــزام باالتفاقيات الموقعة أو تقديم 

تنازالت لدولة فلسطينية على األقل.
وأوضح منصور لـ "االستقالل"، أن هذا الرقم 
الوحدات االســــتيطانية ليس  لبناء  الكبير 
بســــيطًا ويضم إلى الوحدات السابقة التي 
تمت الموافقة عليها في الســــابق، مشيرًا 
إلى أن الخطورة لم تعد في القدس فقط بل 
في كل مدن الضفة وبات هناك العشــــرات 
مــــن الكتل االســــتيطانية وجعلها أشــــبه 
بالكانتونــــات ومعازل منفصلة عن بعضها 
البعــــض لتعزيز الوجود االســــتيطاني من 
حيــــث الســــكان والوحدات االســــتيطانية 
لتكون المدن والقرى الفلســــطينية "جزرًا" 

في محيط استيطاني.
وأضاف" يجب علينا نحن الفلســـطينيين أن 
نعيد النظر في كل االتفاقيات الموقعة بين 
السلطة و إسرائيل وتطبيق قرارات المجلس 
الوطنـــي التـــي نصـــت  على وقـــف االلتزام 
باالتفاقيات، ومغادرة مربع أوسلو" ألن الرهان 
علـــى مواصلة المفاوضات وهـــم كبير، لكون 
نتنياهـــو يماطـــل ويطيل أمـــد المفاوضات 
ليحقق مكاســـب وانجازات في قضم األرض 
وترسيخ االستيطان مستغاًل الدعم األمريكي 
الال محدود والضوء األخضر لفعل ما يريد دون 

ردع من أحد" .
ولفت منصـــور، الـــى أن نتنياهو يســـتغل 
التطبيـــع العربي والخليجي  إلنشـــاء تحالف 
عربـــي أمريكي ليحقق آمـــال وتطلعات دولة 

الكيان ويســـتغل  في ذلك أيضًا االنقســـام 
الفلسطيني لمواصلة المخططات واألهداف 
اإلســـرائيلية، مضيفا" أنـــه يجب علينا نحن 
الفلسطينيين إنهاء هذا االنقسام والوقوف 
بوجه هذا التمدد واإلجـــرام الصهيوني يدًا 
واحدة متوحدين للقضاء على أحالم نتنياهو 
االســـتيطانية أما غيـــر ذلك فـــال يمكن أن 
ينتهي هـــذا المسلســـل المتواصل بنهب 
والتطهيـــر  الفلســـطينية  األرض  وقضـــم 

العرقي بحق اإلنسان الفلسطيني".
تطهري عرقي

بدوره، قال المختص في شـــؤون االستيطان 
نصفـــت الخفـــش: "إن حكومـــة نتنياهـــو 
واحـــدة  للحظـــة  تتـــوان  لـــم  العنصريـــة 
والحكومات المتعاقبة على دولة االحتالل عن 

إقامة البؤر االستيطانية وبناء آالف الوحدات 
للمستوطنين ومصادرة األراضي وتكبيد أبناء 
شعبنا الفلســـطيني المزيد من الخسائر من 
خالل ســـرقة أراضيهم وطردهم منها لصالح 

بناء هذه البؤر االستيطانية".
وأوضــــح الخفــــش لـــــ "االســــتقالل"، أن ما 
تم مناقشــــته وإقراره باألمــــس وعلى مدار 
األيام الســــابقة بإقرار بنــــاء آالف الوحدات 
االســــتيطانية لــــن تتوقــــف بالمطلق عند 
هذا الحد بل ستســــتمر وســــتزداد بشكل 
متسلسل لتحويل حياة الفلسطينيين إلى 
جحيــــم وللضغط  على الفلســــطينيين من 
أجل الرحيل وأن ال يكون لهم صلة باألرض".

وأضــــاف المختــــص، أن مــــا تقوم بــــه دولة 
الكيــــان هــــو تطهير عرقي للفلســــطينيين 
في الضفة والقــــدس وتعمل على عزل هذه 
المدن والقرى حتــــى ال يكون هناك تواصل 
ولســــهولة التحكــــم بها من قبــــل االحتالل 
وعصابات المســــتوطنين، فحكومة االحتالل 
دائما تعمــــل لصالح المســــتوطنين وتقدم 
لهم األرض الفلسطينية على طبق من ذهب 
لكونهم باتوا يتحكمــــون بإفرازات صناديق 
االقتــــراع ونتنياهو معنــــي بعالقات جيدة 
معهم لصالح فوزه فــــي معركته االنتخابية 

القادمة".
ولفـــت الخفش، أن بنـــاء المزيد من الوحدات 
االستيطانية سيجلب المئات من المهاجرين 
اليهـــود إلـــى دولـــة الكيـــان لذلـــك يتـــم 
مصـــادرة مئات الدونمات لصالـــح هذه البؤر 
االستيطانية وهذا يشكل تغيرًا ديموغرافيًا 
كبيرًا في خريطة الضفة الغربية ويعمل على 
خرق كافة المواثيق واألعراف الدولية خاصة 
بعد قرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق 

بجرائم حرب يقوم بها قادة االحتالل.

التمدد االستيطاني.. خاليا سرطانية تلتهم الضفة والقدس 
غزة / حممد اأبو هويدي:

ي�شتمر م�شل�شل ق�ش��م الأر�ض الفل�شطينية يف ال�شفة 
الغربية والقد�ض لبناء اآلف الوحدات ال�شتيطانية 
ونهب مئ��ات الدومنات ل�ش��الح ال�ش��تيطان، وحكومة 
الحتالل ت�شتغل يف ذلك ال�ش��وء الأخ�شر الأمريكي 

والدع��م الالحم��دود م��ن قب��ل الإدارة الأمريكي��ة، 
النق�ش��ام  و  العرب��ي  التطبي��ع  ت�ش��تغل  وكذل��ك 
الفل�شطيني لعزل مدن ال�شفة والقد�ض وجعلها جزرًا 
يف حمي��ط امل�ش��توطنات واأ�ش��به مبع��ازل وكانتونات. 
واملالحظ اأن احلمالت ال�ش��تيطانية ازدادت وتريتها 

يف الثل��ث الأخرية م��ن العام 2019 م��ن قبل حكومة 
نتنياه��و، فف��ي ال�ش��هرين الأخريي��ن، اأعلنت �ش��لطات 
الحت��الل تنفي��ذ خمط��ط لتو�ش��يع ما يعرف »�ش��ارع 
الأنفاق« لربط القد�ض مب�ش��توطنات غو�ض عت�شيون 

على ح�شاب اأرا�شي بيت جال جنوبا. 

رام الله / االستقالل:
قالـــت وزارة الخارجيـــة والمغتربين: إن هـــدم المنازل جريمة 
حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية، مبينة أنها ســـتواصل 
العمل لمحاســـبة كل مسؤول إسرائيلي ســـاهم في ارتكاب 

هذه الجريمة.
وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن مكتب تنســـيق الشؤون 
اإلنســـانية التابع لألمم المتحدة "أوتشـــا" كشف في تقريره 
الشهري األخير، أن ســـلطات االحتالل هدمت أو صادرت 617 
مبنى في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس خالل العام 

2019، وهو ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينًيا.
وذكـــر المكتـــب أن هذه األرقـــام تمثل )زيـــادة بلغت 35% 
بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018(، في دليل جديد 
على أن "إســـرائيل"، القوة القائمة باالحتالل في فلســـطين، 
تواصل االخـــالل بواجباتها تجاه المواطنين الفلســـطينيين 
تحت االحتالل، حيث يؤكد القانون الدولي ضرورة التزام القوة 
القائمة باالحتالل بتقديم جميع الخدمات الالزمة للمواطنين، 
بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص 

الالزمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان.
وقالت إن "عملية هـــدم المنازل المتواصلـــة تتناقض تماًما 

مع المســـؤوليات التي تتحملها دولة االحتالل ضمن القانون 
الدولـــي، بل هي ممعنة في خرقها لهـــذا القانون، على الرغم 
من معرفتهـــا المســـبقة بطبيعة هـــذا االنتهـــاك الفاضح 
وبالتزاماتهـــا المنصوص عليها في القانون الدولي، ومع ذلك 

تصر على خرقه يوميا وبشتى األشكال والطرق".
ودانت الوزارة بأشد العبارات عمليات هدم المنازل والتهجير 
القســـري للمواطنين، مؤكدة أن هدم المنازل يندرج في اطار 
سياســـة االحتالل والتوجه العـــام االســـرائيلي القائم على 
التضييق على حياة الفلســـطينيين ودفعهم للهجرة وترك 

وطنهم.
وأكدت الوزارة في بيانهـــا، أن عمليات هدم المنازل وتهجير 
المواطنين الفلســـطينيين هي جريمة حـــرب بكل ما تعنيه 
الكلمـــة من معنى، وأن طواقمها قامت ومنذ أن بدأت بتقديم 
تقاريرها الدورية للجنائية الدولية قبل 5 سنوات برفع تقارير 
دورية حول جرائم وانتهاكات االحتالل، وفي مقدمتها جرائم 
االحتالل ضد أهلنا في قطاع غزة وملف المعتقلين واألســـرى، 
وجريمـــة االســـتيطان وهـــدم المنـــازل ومصـــادرة األراضي 
وعمليـــات االعـــدام الميداني وإتـــالف المزروعـــات وحرقها، 

وجرائم المستوطنين.

رام الله/ االستقالل:
قال مركز "حماية" لحقوق اإلنســـان: إن قرار ســـلطات 
االحتالل االســـرائيلي بشـــأن نقل صالحيـــة متابعة 
بالضفـــة  )ج(  المنطقـــة  فـــي  األراضـــي  تســـجيل 
الغربيـــة المحتلة، من اإلدارة المدنيـــة لوزارة القضاء 
اإلســـرائيلية، يأتي في إطار اســـتراتيجية ممنهجة 
لضم أراضي المنطقة )ج( في الضفة الغربية المحتلة 

بشكل فعلي.
وقـــرر وزير جيـــش االحتـــالل" نفتالـــي بينيت" يوم 
الجمعـــة نقـــل صالحية متابعـــة تســـجيل أراضي 
الفلســـطينيين بالضفة الغربيـــة المحتلة من اإلدارة 
المدنية لوزارة القضاء اإلسرائيلية، كما أوعز "بينيت" 
للمســـؤولين في الوزارات المعنية للعمل على تغيير 

النظام القانوني القائم.
ووصف المركـــز في بيان له، القـــرار بالعنصري، وأنه 
تصعيد خطير ينســـف األســـس التي قامت عليها 
االتفاقيات الثنائية بين الســـلطة واالحتالل، ويدفع 

المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.
واعتبــــر القرار أنه يمثل خرقًا واضحًا لما اســــتقر عليه 

المجتمــــع الدولي ومخالفــــة خطيرة للقانــــون الدولي 
والقرارات األممية المتخذة في هذا الشأن السيما قرار 
مجلس األمــــن "2334"، الذي يعتبر االســــتيطان غير 
شرعي في األراضي الفلسطينية كافة، كما يعتبر هذا 
القرار بمثابة مؤشــــرًا على عقلية االحتالل اإلسرائيلي 
التــــي تهــــدف إلى فرض الســــيادة اإلســــرائيلية من 
خــــالل تعميق وتوســــيع االســــتيطان وزيــــادة أعداد 
المستوطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا 

ما يؤكد عدم احترام االحتالل لرغبة األسرة الدولية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعالن 
موقف واضـــح إزاء سياســـة االحتـــالل العنصرية، 
مطالًبـــا بإعادة النظـــر في عضوية "إســـرائيل" في 
األمم المتحدة التي تضرب بعرض الحائط مبادئها 

وقراراتها.
كما دعا المركز المحكمة الجنائية الدولية العتبار هذا 
القرار مؤشـــرًا على اســـتمرار االحتالل في سياساته 
اإلجرامية التي ترفض االنصياع لرغبة األسرة الدولية 
والقانون الدولي وقرارات الشـــرعية، والبت في مسألة 

الوالية للبدء بالتحقيق في جرائم االحتالل.

مركز: قرار االحتالل نقل تسجيل 
األراضي بالضفة تنفيذ فعلي لضمها

الخارجية: هدم المنازل جريمة
 حرب وفق الجنائية الدولية
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )624/ 2019(
يعلن للعمـــوم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
ناهض ســـامة ســـليمان أبـــو حليمة من ســـكان بيت الهيـــا هوية رقم 

925861775 بصفته وكيا عن: مخيمر سليمان حموده أبو حليمة 
بموجب وكالة رقم: 2130 / 2011 الصادرة عن جباليا 

ماحظات: البيع على مساحة 850 مترًا فقط
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 1740 قسيمة 1 المدينة بيت الهيا
 فمن له أي اعتراض بهذا الشــــأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خال 
مدة أقصاها خمســــة عشــــر يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف ذلك ســــوف يتم البدء في إجراءات 
فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  29/ 12/ 2019م

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

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

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )627/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: محمد 
محمود حسن أبو ريالة من سكان غزة هوية رقم 403233448 بصفته وكيا 

عن: سامي كامل حسين عنان بوكالتي عن اخي حسن كامل حسين عنان 
بموجب وكالة رقم: 15109 / 2019 الصادرة عن قبرص

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 978 قسيمة 113 المدينة جباليا

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خال مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريـــخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  29/ 12/ 2019م

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

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

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )626/ 2019(
يعلـــن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
ماهر محمد علي محمد النجار من ســـكان البريج هوية رقم 964322655 

بصفته وكيا عن: احمد محمود محمد أبو مرزوق 
بموجب وكالة رقم: 211 / 2019 الصادرة عن استراليا 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 680 قسيمة 3 المدينة غزة الزيتون 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف ذلك 
ســـوف يتم البدء في إجراءات فتـــح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ: 29 / 12/ 2019م

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ناهض حسن سالم العطار....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801440710  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد عبد الله حسين أبو زيد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   410036024

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي جودة عبد الرحمن كاب..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801553900  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وجاء الرد االسرائيلي على طلب السلطة 
الفلســـطينية بعقد انتخابات بالقدس 
المحتلة بالتجاهل ، إذ كشفت صحيفة  
" يديعـــوت آحرنوت " أن " اســـرائيل " 
قررت بعد مناقشـــات رفيعة المستوى 
في األيام األخيرة ، تجاهل طلب السلطة 
بالسماح لسكان شرق القدس بالمشاركة 

باالنتخابات . 
ونقلت الصحيفة عن مصدر إســـرائيلي 
قوله : " إنـــه تم اتخاذ القـــرار النهائي 
بعدم الرد بشـــكل إيجابي أو سلبي على 
طلب السلطة الفلسطينية بعد مناقشات 
رفيعة المستوى في األيام األخيرة بهذه 

القضية " .
وردًا علـــى التصريحـــات االســـرائيلية 
جـــاء الـــرد الفلســـطيني علـــى لســـان 
الناطق الرســـمي باســـم رئاسة السلطة 
الفلســـطينية نبيل أبو ردينة والذي أكد 
فيه على عدم رضوخ قيادة السلطة للقرار 
اإلســـرائيلي بتجاهل الـــرد على الطلب 
بإجراء االنتخابـــات في القدس المحتلة، 
ولن تسمح بتغيير طريقة تصويت أهل 

القدس في أي انتخابات قادمة.
وقال أبـــو ردينة في تصريحات صحفية 
: " إن القدس خـــط أحمر وال يمكن عقد 
نســـعى  وســـنبقى  دونها،  االنتخابات 
على كل المستويات للوصول إلى نقطة 
القدس"،  داخل  المقدســـيين  تصويت 
إلـــى وجـــود مؤامرة تســـتهدف  الفتا 

القدس في هذا الموقف االسرائيلي .
يذكر أن الســـلطة الفلســـطينية بعثت 
من خال وزير الشـــؤون المدنية حسين 

الشيخ رســـالة إلى " إسرائيل "  تطالب 
بالســـماح مشـــاركة ســـكان القـــدس 
الشـــرقية في االنتخابات، بعد التوصل 
إلى اتفاق مع حركة حماس فيما يتعلق 
بتفاصيلها الفنية وإجرائها في الضفة 

وغزة.
موقف متوقع

وأكـــد المحلـــل السياســـي مصطفـــى 
الصواف أن الموقف االسرائيلي الرافض 
لطلب السلطة بعقد انتخابات بالقدس 
المحتلة متوقع  وغير مســـتغرب ، ألنه 

يعتبر أن الفلسطينيين بالقدس مجرد 
جالية موجودة بعاصمته .

وأبدى الصواف لـ"االستقال" استغرابه 
من توجيه الســـلطة الفلسطينية رسالة 
اســـتئذان تطلب فيها عقـــد انتخابات 
بالقـــدس المحتلـــة، واصفـــا ذلك بغير 
المنطقي وغيـــر المقبول ، لما يمثله من 
اعتراف واضح من الســـلطة بأن القدس 

عاصمة لاحتال االسرائيلي . 
يســـتثمر  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
االســـرائيلي  الموقف  الفلســـطينيون 

بشـــكل جيد ، من خـــال جعل القدس 
معركتهـــم التـــي مـــن أجلهـــا يجب 
مواجهتـــه بالســـبل كافة ومـــن  جميع 
األطيـــاف والقوى الفلســـطينية منهم 

أهالي القدس أنفسهم . 
ورأى الصـــواف أنه في حال لم يتم عقد 
لقاء وطنـــي يجمع الكل الفلســـطيني 
لمناقشة السبل والحلول لعقد انتخابات 
بالقدس المحتلة ، فإن ذلك  سينسجم 
مـــع الموقـــف االســـرائيلي الرافـــض 

والمتجاهل لعقدها . 

 جرمية �سيا�سية
بدوره ، استبعد المحلل السياسي طال 
عوكل اجراء انتخابات فلســـطينية دون 
العاصمـــة المحتلة القدس ، مؤكدًا على 
االصرار الفلسطيني إلجرائها بالقدس ، 
ألن دون ذلك يعتبر جريمة سياســـية و 
تسليم بالمؤامرة االسرائيلية واالمريكية 

التي تحاك ضدها . 
ورأى عوكل لـ"االستقال " أن " اسرائيل 
لن توافق على عقـــد انتخابات بالقدس 
المحتلة ، كي تبعد أي إمكانية لجعلها 
قضية علـــى طاولة البحـــث والنقاش ، 
مشـــيرًا إلـــى أن " اســـرائيل "  اتخذت 
قرارهـــا النهائي بأن القـــدس عاصمة 
لها كما أعلنتهـــا االدارة األمريكية في 
وقت ســـابق ، لذلك لن تسمح بممارسة 
الفلسطينيين أي طقوس سياسية لهم 

فيها  . 
وأشـــار إلى أنـــه في حال وجـــدت نوايا 
فلسطينية صادقة على عقد االنتخابات 
، فـــا بـــد أن يتم الرهان علـــى األطراف 
الدوليـــة لممارســـة ضغوطـــات علـــى 
"إسرائيل" لتوافق على عقدها بالقدس 

المحتلة . 
وشـــدد على أنه من غيـــر الممكن إجراء 
انتخابات عامة وشـــاملة دون أن يتغير 
الموقف االسرائيلي أو التغير بالموقف 
الفلســـطيني من جانب تأمين مشاركة 
أهالـــي القدس بعيـــدًا عـــن الموافقة 
االســـرائيلية ، أو نســـيان فكـــرة عقـــد 
انتخابـــات والعـــودة للتوافـــق الوطني 

وتحقيق المصالحة . 

بعد تجاهل »إسرائيل« عقد االنتخابات بالقدس.. ما خيارات السلطة؟ 
غزة / �سماح املبحوح:  

اأجمع حملالن بال�س��اأن ال�سيا�س��ي الفل�سطيني 
اأن التجاه��ل "الإ�س��رائيلي" لطل��ب ال�س��لطة 
الفل�سطينية بعقد انتخابات بالقد�س املحتلة 

اأم��ر متوق��ع وغ��ر م�س��تغرب، نتيج��ة اعتبار 
"اإ�س��رائيل" اأن الفل�سطينيني بالقد�س جمرد 
جالي��ة موج��ودة بعا�س��متها. وراأى املحل��الن 
اأن عق��د لق��اء وطني يجمع الكل الفل�س��طيني 

ملناق�سة ال�سبل واحللول املمكنة لعقد انتخابات 
�ساملة وعامة املخرج للم�سهد ال�سيا�سي الراهن، 
م�س��ددين عل��ى اإمكاني��ة اأن تغر ال�س��غوطات 

الدولية من املوقف "الإ�سرائيلي" الراف�س. 
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية
املو�ضوع/ مذكرة تبليغ ح�ضور

 �ضادرة عن حمكمة ال�ضيخ ر�ضوان
إلى المدعى عليه/ ســـاهر محمود علي الدنف، من غزة وســـكان الشـــاطئ المسجد الغربي 
سابقًا ومجهول محل اإلقامة خارج قطاع غزة اآلن، يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة يوم 
االثنين الواقع في 2020/1/20م الســـاعة التاسعة صباحًا وذلك بخصوص القضية أساس 
1448 / 2019م وموضوعها/ دعوى نفقة ولد والقضية أساس 1449 / 2019م وموضوعها/ 
دعـــوى نفقة زوجة المرفوعة عليك من قبل المدعية/ آية كمال محمود أبو شـــقفة من غزة 
وســـكان الشـــاطئ ، وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال عنك سيجري بحقك 

المقتضى الشرعي غيابيًا لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/26م

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية
ح�سام اإبراهيم احلليمي

دولة فل�سطني
ديوان الق�ساء ال�سرعي 

 ال�سلطة الق�سائية
حمكمة غزة ال�سرعية

املو�ضوع/ مذكرة حلف ميني
إلى المدعى عليها/ أماني محمد محمد ســـليم من غزة وسكانها سابقًا ومجهولة محل اإلقامة 
اآلن فـــي جمهورية مصر العربيـــة ، يقتضي حضورك لهذه المحكمة يـــوم الثالثاء الموافق 
2020/2/4م الســـاعة التاسعة صباحًا وذلك لحلف اليمين الشرعية في القضية أساس 1670 
/ 2019م وموضوعها/ قطع نفقة عدة بناًء على طلب المدعي / محمد عوني ســـعيد العشـــي 
واآلتي نصها )أقســـم بالله العظيم أنه ال صحة لما ادعاه المدعي محمد عوني سعيد العشي 
من أن عدتي الشـــرعية قد انقضت منه بثالث حيضات كوامل طهرت واغتســـلت من آخرهن 
بتاريخ 2017/4/17م والله على ما أقول شهيد حلفًا شرعيًا( وإن لم تحضري في الوقت المعين 
لحلف اليمين المذكورة تعتبري ناكلة عن حلف اليمين أي مقرة بدعوى المدعي ويجري بحقك 

المقتضى الشرعي ولذلك جرى تبليغك حسب األصول. وحرر في 2019/12/29م

قا�سي غزة ال�سرعي
عاطف م�سطفى الترت

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

 �ضرق خانيون�س ال�ضرعية 
تقـــدم لمحكمة شـــرق خانيونس مضبطة موقعة من مختـــار عائلة بربخ 
مؤرخة في : 2019/12/24م تتضمن أن : نبوية حســـن عامر المشـــهورة 
الفرا من مصر وســـكان الفخاري قـــد توفيت الى رحمتـــه تعالى بتاريخ 
1986/11/15م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين 
لهـــا من زوجها عبد الرحمن عبد الحميد احمـــد الفرا المتوفى قبلها وهم 
زكريا ويونس وعائشـــة ثـــم بتاريخ 2000/2/29م توفـــى زكريا المذكور 
وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي في زوجته يسرى جودة عبد الله الفرا 
وفـــي اوالده منها وهم عبـــد المجيد وعبد الرحمن وعبـــد الحليم ومحمد 
وشـــهير وسوســـن وامل فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة سوى من ذكر 
وليـــس لها وصية واجبـــة او اختيارية وال اوالد كبار توفـــوا حال حياتها 
وتركـــوا ورثة فمن له حـــق االعتراض مراجعة محكمة شـــرق خانيونس 
الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وحرر في يوم 
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  قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية 
زياد عبد احلميد اأبو احلاج

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عارف حلمي ابراهيم القيشاوي ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
956368005  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وائل علي محمود صالح  ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
910742725  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
قال القيادي في حركة فتح األســـير المســـّن فؤاد الشوبكي )80عاًما( إنه "لم يعد 

قادًرا على تحّمل الوضع الصحي الذي يعيشه في ظروف الّسجن الصعبة".
جاء ذلك خالل زيارة محامي هيئة شـــؤون األســـرى لألســـير الشوبكي، الذي أشار 
إلى أنه عاش أصعب أيام حياته خالل األسبوعين الماضيين، إثر خضوعه لعملية 
جراحية في عينيه، أّدت إلى الحّد من حركته، واعتماده الكّلي على زمالئه األســـرى 

في تلبية احتياجاته اليومية، ما كان له األثر السيء على حالته النفسية.
وكانـــت محكمة االحتـــالل قد أصدرت قـــراًرا بتاريخ 20 تشـــرين الثاني/ نوفمبر 
المنصـــرم، برفض طلب إعادة النظر في إطالق ســـراح الشـــوبكي الذي تقّدمت به 
الهيئـــة؛ مّدعية "خطورة قضيته وعدم إبدائـــه الّندم"، علًما أنها كانت قد رفضت 

اإلفراج عنه في محكمة "ثلثي المّدة" عام 2017.
ا، وكانت قد اعتقلته سلطات  والشـــوبكي من مدينة غزة، وهو أكبر األســـرى ســـّنً
)17عاًما(، وهو يعاني من السرطان  االحتالل عام 2006، وحكمت عليه بالّســـجن لـ

ومن عدة أمراض في القلب والمعدة والعيون.

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسســـة مهجة القدس للشـــهداء واألسرى 
والجرحـــى أمس، أن األســـير المجاهـــد منيف محمد 
محمود أبو عطوان "جناديـــة" )48( عامًا من بلدة دورا 
قضاء الخليل أنهى سبعة عشر عامًا على التوالي في 
األســـر ويدخل عامه الثامن عشـــر في سجون العدو 

الصهيوني.
االحتـــالل  قـــوات  أن  القـــدس  وأوضحـــت مهجـــة 
الصهيوني اعتقلته بتاريخ 2002/12/29م، وأصدرت 
المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي 5 
مؤبدات باإلضافة إلى 40 ســـنة أخرى بتهمة االنتماء 
والعضوية في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
وجناحها العسكري ســـرايا القدس. وتشكيل خاليا 
عسكرية للســـرايا، وإعداد عبوات ناسفة، والتخطيط 
لعملية )عتنائيل( االستشهادية التي ُنفذت بتاريخ 
2002/12/27م، والتـــي نفذهـــا استشـــهاديان من 

ســـرايا القدس وهما أحمد الفقيـــه ومحمد الدرابيع 
شـــاهين ضد قوات االحتالل الصهيوني والتي أدت 
إلى مقتل خمسة صهاينة والعديد من اإلصابات في 

صفوفهم.
 جدير بالذكر أن األســـير منيف جنادية "أبو عطوان" 
ولد بتاريخ 1971/10/25م، وهو متزوج، ولديه بنتان، 
وتوفيت والدته بتاريخ 2011/03/17 بعد أن زارته في 
الســـجن بيومين، ويعاني المجاهد منيف من كســـر 
في أضالع الصدر أثناء التحقيق معه ومن ضعف في 
النظر وتشويش في الرؤية ونقاط سوداء في العين، 
وأن مشكلة النظر ظهرت عنده بعد تلقيه ضربة على 
رأســـه أثناء التحقيق معه من ِقبل محققي مخابرات 
العدو الصهيوني، وال يقدم له العالج الالزم بســـبب 
سياســـة اإلهمال الطبـــي المتعمد التـــي تنتهجها 
ســـلطات االحتالل ومصلحة سجون بحقه وبحق باقي 

األسرى في السجون، ويقبع حاليًا في سجن رامون.

األسير الشوبكي: لم أعد قادرًا األسير منيف أبو عطوان يدخل عامه الـ )18( في سجون االحتالل
على تحمل ظروف السجن الصعبة

رام الله/ االستقالل:
وّثقـــت هيئـــة شـــؤون األســـرى والمحررين، شـــهادات 
لمعتقليـــن قاصريـــن تعّرضوا للتعذيب خـــالل عمليات 
االعتقال واالحتجاز في مراكز التوقيف والتحقيق، وخالل 

عمليات النقل للمحاكم.
جاء ذلك بعد زيارة محامية هيئة األسرى لعدد من األسرى 
القاصرين في ســـجني »الدامون ومجدو«، إذ أفاد المعتقل 
القاصر معتصم أنور شـــيخة )17 عامًا(، من مخيم شعفاط 
في القدس، بأن قّوات المســـتعربين قامت باعتقاله أثناء 
مروره بشـــوارع المخيم، ونقلته إلى مركز تحقيق وتوقيف 
»المســـكوبية«، والـــذي قبع فيه لمـــّدة )30( يومًا، وهناك 
تعـــّرض للضرب المبـــرح بعد نقله لغرفـــة ال تحتوي على 

كاميرات المراقبة.

وأوضح المعتقالن عبد المنعم النتشـــة )17 عامًا(، وأسامة 
طـــه )16 عامـــًا(، من مخيم شـــعفاط، أن قـــّوات االحتالل 
اعتقلتهمـــا أثنـــاء مرورهما عبر شـــوارع المخيـــم أيضًا، 
وقيدتهما ونقلتهمـــا إلى أحد مراكز الشـــرطة للتحقيق 
معهما لمّدة أربع ســـاعات، وبعدها ُنقال إلى »المسكوبية«، 

حيث تعّرضا للّضرب واإلهانة والّشتم.
وأشار المعتقل النتشة إلى أن قّوات »النحشون« تعّرضت 
لـــه بالضرب أكثـــر من مرة خـــالل عمليات نقلـــه لحضور 
المحاكم، وفي إحدى المـــّرات اعتدت عليه لمّجرد حديثه 
مـــع والدته أثناء حضورها لمحكمتـــه، فيما بّين المعتقل 
أســـامة طه أن »النحشون« أطلقت عليه كلبًا بوليسيًا خالل 

نقله لحضور محكمته؛ ما أّدى إلى سقوطه أرضًا.
وأكد المعتقـــل القاصر عبد الرحمن أبو ليلى )17 عامًا( من 

نابلـــس، أن قـــّوات االحتالل اعتقلته من مـــكان عمله في 
مدينة »عكا«، وذلك بعد تخّفيهـــم بالّزي المدني، ونقلوه 
لمركـــز توقيف وتحقيـــق »بيتح تكفا« الـــذي احتجز فيه 
لعشـــرة أيام في غرفة عزل انفـــرادي، وتعّرض للتحقيق 

لساعات طويلة وهو مقّيد اليدين.
إلى ذلك أفاد المعتقل القاصر أوس رائد رشــــيد )16 عامًا(، 
من جنين، بأن قّوات االحتالل اعتقلته من منزله بعد تحطيم 
بّوابته واقتحام غرفته وهو نائم، موّجهين أسلحتهم نحوه، 
ورّدًا على بكاء والدته وصراخها اعتدوا عليه بالّضرب المبرح 
أمامها، واحتجزوه لنحو عشر ساعات على حاجز الجلمة وهو 
مقّيد ومعصوب العينين. يشــــار إلى أن المعتقلين شيخة 
والنتشــــة وطه يقبعون في معتقل »الدامــــون«، فيما يقبع 

المعتقالن أبو ليلى ورشيد في »مجدو«.

الخليل / االستقالل:
أصـــدرت محكمة عوفر العســـكرية أحكامًا بالســـجن الفعلـــي لفترات 
مختلفة بحق طالبين في جامعة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، إضافة 

إلى غرامة مالية وهما من سكان مدينة الخليل.
مكتب إعالم األســـرى أفاد أن محكمة عوفر أصدرت بحق األسير الطالب 
بكلية الحقوق عزالدين مصطفى أبو حســـين )26عامًا( حكمًا بالســـجن 
لمـــدة 10 أشـــهر، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شـــيكل، وكانت 
قـــوات االحتالل اعتقلته بتاريخ 2019/4/9، بعـــد مداهمة منزل عائلته 
وتفتيشـــه، وهو أســـير ســـابق كان قد اعتقل عدة مرات لدى االحتالل 

بتهمة العمل الطالبي المحرض على االحتالل.
وأشـــار إلى أن محكمة عوفر أصدرت أيضًا حكمًا بالســـجن الفعلي لمدة 
14 شـــهرًا بحق الطالب بكلية الشريعة في جامعة الخليل األسير طارق 
عبد الباســـط التميمي )24عامًا(، إضافة إلـــى غرامة مالية بقيمة 8 آالف 
شيكل، وكان اعتقل بتاريخ 2019/4/3 بعد استدعائه لمقابلة المخابرات 

في عتصيون.
ويســـتهدف االحتالل بشـــكل مســـتمر طـــالب الجامعـــات باالعتقال 
واالستدعاء والمضايقات بهدف إرهاقهم ومنعهم من إكمال تعليمهم 
الجامعي، وتخويفهم من المشـــاركة في أي نشـــاطات احتجاجية على 

سياسات االحتالل القمعية.

الحكم على طالبْين من الخليل 
بالسجن الفعلي وغرامة مالية

هيئة األسرى توثق شهادات جديدة لقاصرين تعّرضوا للتعذيب

جنين/ االستقالل:
شـــاركت فعاليات ومؤسســـات جنين، أمس األحد، في 
سلسلة بشرية، تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل، 
بعنوان »أســـرانا مشـــاعل حرية«. وبدأت السلسلة، التي 
نظمتها مجموعة شـــباب ألجلكم، ونادي األسير، واتحاد 

لجان المرأة الفلســـطينية، من أمـــام دوار يحيى عياش 
على جانبي الطريق، وامتدت حتـــى مقر اللجنة الدولية 
للصليب األحمر. ورفع المشـــاركون في السلســـلة، صورًا 
لألسرى، ورددوا هتافات تعبر عن تضامنهم مع الحركة 
األســـيرة، ودعوا إلى توسيع قاعدة التضامن مع األسرى، 

وعدم تركهم لمصيرهم في سجون االحتالل.
وانتهت السلسلة بوقفة أمام الصليب األحمر.

وســـلم المشـــاركون، مذكرة إلى الصليب األحمر تطالبه 
بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إطالق ســـراح األسرى 

جميعًا دون قيد أو شرط.

سلسلة بشرية في جنين تضامنًا مع األسرى
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       دولة فل�سطني
   املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
   اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 2019/9135

نعلن للعموم أنه معروض للبيع مــــن قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في 
القضية التنفيذية رقم 2019/9135 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / حازم 
اديب آدم ســــكيك والمنفذ ضده / غازي فايز رمضــــان اليازجي لبيع الحاصل 
موضوع التنفيذ وهو عبارة عن حاصل عرض 4 متر وطول 10 متر والحاصل يقع 
على شارعين شرقي شارع رئيسي عرض 30 مترًا وشارع جنوبي عرض 8 متر .
فعلـــى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة  في أوقات الدوام الرســـمي لتســـجيل اســـمه بعد دفع قيمة 
التأميـــن بواقع 10 % من قيمة التخمين وان الرســـوم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري علما بأن المزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من 

يوم االربعاء بتاريخ 2020/1/29م حرر في 2019/12/29

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
رامي �سلوحة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �ضادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 إيداع مخطط تفصيلي لشوارع منطقة تنظيم السوارحة
منطقة تنظيم : الزوايدة

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيـــم المدن بمحافظات غزة للجمهور 
الكريـــم أنها قد قـــررت بجلســـتها رقـــم 2019/30 المنعقـــدة بتاريخ 
2019/10/16 إيداع مخطط تفصيلي لشـــوارع منطقة الســـوارحة والمار 
بالقســـائم رقم )1-2-3-5-19( من القطعة )2333( والقسيمة رقم )5( من 
القطعة رقـــم )2332( – وذلك طبقا للمخطط المودع بمقر لجنة التنظيم 
المحلية لبلدية الزوايدة تطبيقًا لنص المادة السادســـة عشـــر من قانون 

تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته . 
وعليه واســـتنادا لنص المادة الســـابعة عشـــر من ذات القانون فإنه يجوز 
لجميع ذوي الحقوق في االراضي واألمالك واألبنية المشمولة بهذا المشروع 
او بأي مشروع آخر أودع بمقتضى المادة السادسة عشر سواء بصفتهم من 
اصحـــاب األمالك او بأية صفة اخرى االطـــالع على المخطط المودع وتقديم 
اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة المحلية لبلدية الزوايدة خالل ساعات 

الدوام الرسمي ولمدة ستين يوما من تاريخ نشر هذا االعالن .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد التاريخ المحدد (( .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة 

 اإعالن �ضادر عن بلدية بني �ضهيال
  تعلن بلدية بني ســـهيال لإلخوة المواطنين المتصرفين والمجاورين ألرض 
القسيمة )9 ( من القطعة  رقم )215 ( أراضي بني سهيال المسماة – ارميضة 
الوسطى   – شـــارع الربايع، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية )32610( مترًا 
مربعًا بأنه قد تقدم لها المواطن /   يسرى شحدة سلمان ابو جامع     من سكان 
بني ســـهيال ، وسند الملكية  باسم/ مليحة محمد جمعة ابو جامع  ، من أرض 
القســـيمة المذكورة بغرض الحصول على إذن بناء مبنى دور أرضي مقترح مع 
خدمات  على مساحة المقسم المخصص له )180( مترًا مربع لكل طابق وذلك 

طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قسم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
 فكل من لديه اعتراض على الملكية أو الطلب ، عليه أن يقدم اعتراضه لدى 
قسم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمسة عشر يوما( من تاريخ هذا 

اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عـلء ر�سوان                                    حمـاد الـرقب
الق�سم القـانوين                              رئي�س البلدية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ دعاء سليم عبد القادر حلس...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400607768   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خليل احمد خليل اسبيته ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
927727438   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
طالبـــت مؤسســـة الضمير لحقوق اإلنســـان، أمس 
األحد، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل 
من أجل إنقاذ حياة األسير أحمد زهران المضرب عن 
الطعام لليوم 99 على التوالي، من خالل الضغط على 

دولة االحتالل لإلفراج الفوري عنه.
دت المؤسســـة في بياٍن لها وصل "االستقالل"،  وأكَّ
نسخه عنه على أن "سياسة االعتقال اإلداري تشكل 
خرًقا فاضًحا للقانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق 
اإلنســـان، وتحرم المعتقلين من شـــروط المحاكمة 
العادلـــة بحجة المواد الســـرية"، مشـــددة "على أن 
ممارســـة قوات االحتالل لسياسة االعتقال اإلداري 
يعتبر مخالفة جســـيمة التفاقيـــات جنيف األربع 

."1949
ودعـــت الضميـــر فـــي بيانهـــا "الـــدول األطراف 
المتعاقدة علـــى اتفاقية جنيـــف الرابعة لضرورة 
القيام بواجباتهـــا القانونية في الضغط على دولة 
االحتـــالل لضمان احترامهـــا اللتزاماتها القانونية 
بموجب القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني"، 
ُمحملًة "االحتالل اإلسرائيلي المسئولية الكاملة عن 
حياة األسير زهران التي باتت خطيرة للغاية وتهدد 

تعرضه للموت في أي لحظة".
وأعلنت عـــن تضامنها ودعمها لألســـير المضرب 
زهران وهو من بلدة دير أبو مشـــعل قضاء رام الله، 
وكان قد أمضى ما مجموعه )15( عامًا في معتقالت 
االحتالل، ويتواجد في "عيادة سجن الرملة"، ويعاني 
من صداع، وآالم في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص 
في كمية الســـوائل واألمالح في جسمه، حيث فقد 

30 كيلوغرامًا من وزنه, ويخوض اإلضراب احتجاًجا 
على اعتقاله اإلداري التعسفي، وكان آخر اعتقال له 

في شهر مارس 2019.
ويعد هذا االضراب الثاني لـــه خالل العام الجاري، 
علمًا أنه أنهى إضرابه الســـابق الذي اســـتمر لمدة 
39 يومـــًا، بناء على وعود، وقبل انتهاء األمر اإلداري 
السابق، أبلغته إدارة معتقالت االحتالل أنه سيتم 

تجديد اعتقاله اإلداري، وعليه شرع باإلضراب.
ولـــم تصدر محكمـــة االســـتئنافات العســـكرية 
لالحتـــالل في "عوفر" حتى اللحظة قراًرا حول النظر 
في االســـتئناف المقدم ضد قـــرار تثبيت اعتقاله 
اإلداري ومدته أربعة أشـــهر، حيث أجّلت جلستها 
أكثر من مرة، وذلك بهدف كســـر إرادته وعزيمته 
وفك إضرابه. وفي السياق، اعتبرت الضمير "ممارسة 
سلطات دولة االحتالل االسرائيلي بحق المعتقلين 
يتنافى مع القواعد الدولية التي تحمي المعتقلين 
في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول 
االضافي األول لعام 1977 اللحق باتفاقيات جنيف 
األربع وجملـــة المواثيق الدولية"، ورأت في اإلضراب 
عن الطعام طريقًا لفضح االحتالل وسياساته تجاه 

المعتقلين الفلسطينيين.

مضرب منذ 98 يومًا

الضمير تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل إلنقاذ حياة األسير أحمد زهران

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت معطيات إسرائيلية إن العام الحالي 
2019 شهد اســـتمراًرا لموجة العمليات 
الفلســـطينية ضـــد أهداف إســـرائيلية 
فـــي الضفة الغربية المحتلـــة وقطاع غزة 

والداخل الفلسطيني.
وذكـــرت أن العـــام الحالي شـــهد تنفيذ 
22 عمليـــة فـــي الضفة الغربيـــة وقطاع 
غـــزة قتل فيها 5 إســـرائيليين )جنديان 
و3مستوطنين( وأصيب العشرات، إضافة 
للمئـــات مـــن عمليـــات إلقـــاء الزجاجات 

الحارقة، والحجارة وغيرها.

وحـــول توزيع العمليـــات التي قتل فيها 
إسرائيليون فقد قتلت المستوطنة " أوري 
أنســـباخر" في أحراش القـــدس المحتلة 
بالسابع من شباط بعد طعنها على يد أحد 

سكان الخليل.
وبحســـب المعطيات، في السابع عشر 
من آذار أقدم الشـــهيد عمـــر أبو ليلى 
على تنفيذ عملية طعن وإطالق نار على 
مفرق مستوطنة "أرائيل" قرب سلفيت، 
إذ طعن الجندي "غال كيدان" واستولى 
على ســـالحه وأطلق عليـــه النار بعدها 
من مسافة صفر فقتله، وواصل بعدها 

العمليـــة فأطلق النار باتجـــاه الحاخام 
"أحيعاد اتينغار" فأرداه قتياًل، ليكمل 
بعدها طريقه ويطلق النار باتجاه جندي 
آخر في مـــكان قريب فأصيـــب بجراح 

خطيرة وانسحب من المكان.
كما نفذت مجموعة فلسطينية في الثامن 
من آب الماضي عملية طعن اســـتهدفت 
الجندي "دفير ســـوريك" قرب مستوطنة 
"مجـــدال عوز" بتجمع "غـــوش عتصيون" 
جنوبـــي بيت لحم فقتل في المكان، وعثر 
على جثته ملقاة على قارعة الطريق بعدها 

بساعات.

أما العمليـــة الرابعة فقد نفذت قرب عين 
ماء "بوبين" غربي رام الله عبر عبوة ناسفة 
تسببت بمقتل المستوطنة "رينا شنراف" 
وإصابة والدها وشـــقيقها بجراح مختلفة 

عبر تفجير عن بعد.
وفي 24 مـــارس الماضي أصيب ضابطان 
في مصلحة الســـجون بجراح مختلفة في 
عملية طعن داخل ســـجن النقب نفذها 

أسيران ينتميان لحركة حماس.
كما أصيب ضابط وجنديان بجراح مختلفة 
في عملية نفذها أحد عناصر حركة حماس 
علـــى الحدود مع قطاع غـــزة في األول من 

آب الماضي واستشـــهد في المكان بعد 
اشتباك طويل مع قوات الجيش.

وفيمـــا يتعلـــق بعـــدد المصابيـــن في 
العمليـــات، فقد جرح ما ال يقل عن 22 في 
19 عمليـــة هجومية بعضهـــم في حال 

الخطر.
وبالمقارنة مـــع العام الماضي 2018، فقد 
شـــهد العـــام الحالي انخفاًضـــا في عدد 
العمليات، إذ قتـــل في العام الماضي 14 
إســـرائيلًيا في العمليات مـــن بينهم 8 
جنود و6 مستوطنين موزعة على عشرات 

العمليات

إحصائية: 5 قتلى »إسرائيليين« وعشرات الجرحى بسلسلة عمليات بـ2019

بيت لحم/ االستقالل:
افـــادت مصـــادر محلية و شـــهود عيـــان أمس، بـــأن مجموعة مـــن قطعان 
المســـتوطنين، اقتحموا منطقة برك ســـليمان الســـياحية الواقعة بين بلدة 
الخضـــر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم فـــي الضفة الغربية. و قدرت المصادر 
عدد المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة المذكورة بأكثر من 70 مستوطنا، 
مشيرة إلى أنهم كانوا تحت حماية قوات االحتالل، حيث أدوا طقوسا تلمودية.

و تتعرض منطقة برك سليمان القتحامات متكررة من قبل المستوطنين.

مستوطنون يقتحمون »برك 
سليمان« و يؤدون طقوسًا تلمودية

بيت لحم / االستقالل:
اعتدت قوات االحتالل اإلســـرائيلي أمس، على مجموعة شـــبان في بلدة تقوع 

جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوة عســـكرية إســـرائيلية أطلقت الرصاص الحي 
بصورة فجائية صوب مجموعة من الشـــبان كانوا يســـيرون في المنطقة دون 

أن يصاب أي منهم.
وأشاروا إلى أن الشبان غادروا المنطقة خشية من اعتداء جديد عليهم.

االحتالل يطلق النار صوب 
مجموعة شبان في تقوع
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القرارات التي خرج بها المكتب السياســــي لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين, جاءت لتصليب 
المواقف السياسية والثوابت لمواجهة مسلسل التفريط والتنازل الرسمي الفلسطيني والعربي عن 
ثوابت شعبنا, ومحاولة إلرسال رسائل لالحتالل الصهيوني, الذي يتحدث بوضوح عن ضم االغوار 
وتهويد القدس والخليل, والســــيطرة الكاملة على الحرم االبراهيمي, وتقســــيم المسجد االقصى 
زمانيا ومكانيا, والكونفدرالية مع االردن, وااللتفاف على حق العودة والقدس عاصمة لفلســــطين, 
حتى حل الدولتين الذي ال يقبل به شــــعبنا الفلسطيني تنكرت له »اسرائيل«, فجاء انعقاد الدورة 
الثانية للمكتب السياســــي لحركة الجهاد االسالمي, ليتحدث بلسان الشعب الفلسطيني, وينقل 
رســــائل واضحة لالحتالل انه ال تفريط في الحقوق الفلسطينية, وان اوهام السالم لم تخدعنا ولن 
تخدعنا, وان نضالنا متواصل برفقة اخواننا في حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية, وان 
حالة الخداع التي تمارســــها بإمكانية التوافق على هدنة طويلة لن تقنع أحدًا, فحماس عبرت عن 
موقفها بوضوح على لســــان القيادي البارز في الحركة خليل الحية, انه ال تهدئة مع االحتالل, وان 
نضالنا بكافة اشــــكاله مســــتمر حتى تحقيق اهداف شــــعبنا, فال حماس وال الجهاد وال الفصائل 
الوطنية ستوقع على تهدئة مع االحتالل مهما كانت المغريات, ولن تفلح محاوالت االحتالل بشق 

الصف الفلسطيني, او تشتيت المواقف السياسية للفلسطينيين. 
المكتب السياســــي لحركة الجهاد االسالمي في فلســــطين افرد جزءًا مهمًا من نقاشاته للتصدي 
لقطعان المســــتوطنين ومحاوالت ضم أراضي الضفة الغربية واألغوار المحتلة، مؤكدًا على ضرورة 
تصعيد خيار المقاومة هناك لوقف هذه االعتداءات على الشعب الفلسطيني، وانه يجب ان يكون 
هناك تحرك شــــعبي في الضفة موازيًا للتحركات السياســــية لفضح ممارسات االحتالل, وتعدد 
خيــــارات المواجهة معه حتــــى يرتدع ويتراجع عــــن قراراته, خاصة انه بدأ يملك المســــتوطنين 
الصهاينــــة اراضي في مناطــــق »ج« بالضفة الغربية دون ان يحرك احد ســــاكنا ويتحدث عن ضم 
االغوار دون ان يتحرك احد, ويعيد سياسة االغتياالت ضد الفلسطينيين والكل صامت وعاجز عن 
ردع هؤالء المجرمين, لذلك خرجت قرارات المكتب السياســــي لمعاينة ومعالجة القضايا الداخلية 
وأبرزها تعزيز قوة الحركة ودورها المقاوم على الساحة الفلسطينية, تمهيدًا لمواجهة أي تصعيد 
صهيوني محتمل على قطاع غزة, واحباط مخططات االحتالل في الضفة, ومنع التهويد والتهجير 
في القدس, واســــتمرار المقاومة والجهاد ضد المشروع الصهيوني الذي تدعمه االدارة األمريكية ، 
والمضي قدما  في مشــــروع تحرير األرض الفلسطينية من دنس الغزاة الصهاينة المجرمين مهما 
بلغت التضحيات، فمقاومة شعبنا غير خاضعة للمساومة أو التراجع ، فخيارنا هو المقاومة وطريقنا 

الذي ال نحيد عنه هو الجهاد . 
وألجــــل مواجهة التحديات واالخطار التي تتهدد القضية الفلســــطينية أكد المكتب السياســــي 
حرصه الشديد على ترتيب الوضع الداخلي وضرورة تعزيز الشراكة وازالة أسباب الفرقة واالختالف 
كرافعة لمشــــروع تحرير ومقاومة االحتالل والعودة إلى فلســــطين كاملــــة غير منقوصة, من خالل 
االستمرار في دعم جهود المصالحة الفلسطينية وانهاء االنقسام البغيض, والتوافق على برنامج 
وطني يعمل الجميع تحت مظلته بما في ذلك السلطة الفلسطينية, والسعي إلعادة تشكيل منظمة 
التحرير ليضم حركتي حماس والجهاد االســــالمي واعادة انتخاب المجلس الوطني, وجدد المكتب 
السياسي رفضه كل مشاريع التسوية أو االعتراف بشرعية االحتالل على أرض فلسطين والتصدي 
لما تسمى بصفقة العصر االمريكية, ومواجهة التطبيع من خالل فضح المطبعين الذين ال يعبرون 
عن مواقف شعوبهم من »اسرائيل« والتصدي لمحاوالت نهب ثروات االمة ومقدراتها, والعمل على 
تحرير االســــرى واطالق سراحهم من سجون االحتالل بكل الطرق الممكنة, وعبر المكتب السياسي 
لحركة الجهاد االسالمي عن موقفه الرافض للمشاركة في االنتخابات التشريعية والرئاسية, أنها 
ليســــت المدخل الحقيقي الستعادة التوافق، وأن المدخل لذلك يتمثل في ترتيب البيت الداخلي 
وبنــــاء المرجعية الوطنية إلعادة االعتبار للمشــــروع الوطني الحقيقي ومقاومة االحتالل وافشــــال 
مشــــاريع التســــوية وتصفية حق العودة إلى فلســــطين، محذرًا من احتمالية أن تكون االنتخابات 
وصفة لتكريس االنقســــام لتحقيق رغبة العدو وعمالئه في جعلها مدخال لالنفصال بدال من وحدة 

الصف الوطني, خاصة ان هناك أيادي خبيثة تعبث في الساحة الفلسطينية.

تصليب مواقف الجهاد اإلسالمي
رأي

لخص مراســـل صحيفة “الغارديـــان” جوليان بورغر 
مسار السياســـة الخارجية األمريكية عام 2019 بأنه 
العام الذي تفككت فيه وأصبحت تعتمد على نزوات 
الرئيس دونالد ترامب. وقـــال إن مدخل الرئيس من 
قضايا العالم لم يكن أكثر من تشـــابك في المصالح 
الشخصية والنرجســـية وفورات على “تويتر”. وقال 
إن عقدا جديدا من القرن الحادي والعشـــرين سيبدأ 
والنـــذر الســـيئة قادمة من بيونغ يانـــغ التي تهدد 
بالعـــودة إلى اختبـــار الصواريخ طويلـــة المدى بعد 
توقـــف عامين. وانحرف بندول كوريا الشـــمالية من 
الحماس الدبلوماسي إلى التهديد في وقت ينشغل 
فيه الرئيس األمريكـــي ترامب بحملة إعادة انتخابه. 
وقد يكون أمرًا جيدًا ألن الرئيس األمريكي ســـيكون 
منشغال بحملة الرئاســـة ولن يكون راغبا في تخريب 

روايته عن السالم واالزدهار في البالد.
وربما كان نذير ســـوء حيث ســـيقوم كيم جونغ أون 
باســـتغالل اللحظـــة وارتـــكاب خطأ. وكانـــت المرة 
األخيرة التـــي حصلت فيها المواجهـــة بين ترامب 
وكيم لوح فيها كل واحد بســـالحه النووي. وبحسب 
رواية جديدة أدهش ترامب مســـاعديه عندما طلب 
نقل 25 مليون من سكان الحدود في كوريا الجنوبية 
إلى ســـيول ، حتى ال يتـــم اســـتخدامهم كرهائن. 
وأمر بســـحب عائـــالت القوات األمريكيـــة من كوريا 
الجنوبيـــة رغم ما قيل له أن تحركًا كهذا سيفســـره 
الكوريون الشـــماليون بأنه مقدمة لهجوم. وتم قتل 
األمـــر بهدوء من قبل وزيـــر الدفاع في حينه جيمس 
ماتيـــس الذي اســـتقال العـــام الماضـــي ومن غير 
المحتمل أن يتجاهل مارك إســـبر الوزير الجديد أمرًا 
كهذا. وبخروج كل الكبار فـــي اإلدارة لم يعد ترامب 
يثق بأي شـــيء سوى حدســـه. وباتت القرارات تأتي 
من تغريداته ولدهشة مساعديه. وأصبحت سياسة 
ترامـــب الخارجية عام 2019 مشـــخصنة أكثر وأكثر 
وبالضـــرورة تعاقدية. وتقوم على التحوالت في مزاج 

الرئيس والتأثير الخارجي. 
وفـــي آخـــر قمـــة بينهما في شـــباط )فبرايـــر( قدم 
ترامب لكيم عرضا لنزع التســـلح بشكل كامل مع أن 
المســـؤولين كانوا يعملون على نزع تدريجي يقابله 
تخفيـــف متـــدرج للعقوبـــات إال أن العالقـــات بين 
الطرفين باتت تنهار بشـــكل ينتظر فيه المسؤولون 

األمريكيون هدية “عيد الميالد” من كيم.
في ســـوريا فإن التغيـــر المفاجـــئ أدى إلى مفاجأة 
الجنـــود األمريكيين هناك. فبعد مكالمة مع الرئيس 

التركـــي رجب طيـــب أردوغان في 6 تشـــرين األول 
)أكتوبـــر( قادت إلـــى دخول القوات التركية شـــمال 
سوريا بعد  سحب الجنود األمريكيين بدون استشارة 
مع البنتاغون. وبعد انســـحاب القوات الخاصة حاول 
ترامب تخفيف حدة التدخل التركي برســـالة غريبة 
هدد فيهـــا أردوغان قـــال له فيهـــا “ال تكن الرجل 
القاســـي وال تكن أحمقا”. ثم أمر القوات األمريكية 
بالعـــودة معطيا لهـــا مهمة جديدة وهـــي “حماية 
النفـــط”. ويعلـــق الكاتـــب أن اســـتخراج المصادر 
الطبيعية لبلد قد يكون جريمة حرب، في وقت حاولت 
فيه البنتاغون تفسير كالم ترامب بطريقة لينة وهي 
مواصلة محاربة إرهـــاب تنظيم “الدولة”. وال يعرف 
إلى متى سيظل التوازن قائما، فأردوغان يتعامل مع 
األكراد كتهديد وجودي وســـيعمل ما بوســـعه لكي 

يدفع ترامب سحب قواته.
في أفغانســـتان بدا نفس التخبـــط، فقد غير ترامب 
موقفه مرتيـــن، فقد قضى زلماي خليـــل زاد معظم 
العام في مفاوضات مع حركة طالبان ضد رغبة حكومة 
كابول. وعندما كان يقترب من التوصل التفاق وألغى 
لقاء كان ســـيعقد في كامـــب ديفيد بذريعة هجوم 
نفذته الحركة في كابـــول. وكان قرارا مفاجئا لجميع 
المشاركين الذين تحدثوا لمدة 18 شهرا. وبعد أقل 
من ثالثة أشـــهر أعلن ترامب في أثناء زيارة للقوات 
األمريكيـــة في أفغانســـتان عن العـــودة مرة أخرى 
للمفاوضـــات مع طالبـــان. وكان قـــرار الرئيس إعطاء 
الضوء األخضر لضـــرب إيران بعد إســـقاطها طائرة 
مســـيرة ثم تراجعه األكثر غرابة، ذلك أن المقاتالت 
األمريكية كانت عشـــرة دقائق بعيـــدة عن الهدف. 
وفي قرارات الحرب-الســـالم ال يوجـــد هناك تفكير 
واضـــح وال يمكـــن اســـتخدام مصطلح “السياســـة 
الخارجية”. ويرى الكاتب ان وزارة الخارجية األمريكية 
والدفاع تخســـران عندما تتصـــادم مصالح الرئيس 
وعائلتـــه معهمـــا. وكان هـــذا واضحا فـــي فضيحة 
أوكرانيا التي قادت يوم 18 كانون االول )ديســـمبر( 
إلجـــراءات عزل الرئيـــس في الكونغـــرس. فقد كان 
هدف السياسة الخارجية األمريكية هو دعم حكومة 
كييف لمواجهة روســـيا لكن ترامب وضع قدمه على 
الكابح وحولها لخدمة أغراضه االنتخابية واستخدام 
النفـــوذ األمريكي-مســـاعدات عســـكرية- مـــن أجل 
التحقيق بمنافس سياسي له. وتدخل البيت األبيض 
لوقف اإلجراءات العقابية ضد روســـيا والســـعودية 
وتركيا ألســـباب غير واضحة وتتعامـــل إمبراطورية 

ترامـــب التجارية مع كل هذه الدول باإلضافة للصين 
الرئيس ومستشـــاره  و«إســـرائيل«. واقترض صهر 
جارد كوشـــنر المفترض أن يقدم خطة ســـالم لحل 
النزاع بين الفلسطينيين و«اإلسرائيليين«، أمواال من 

المؤسسات المالية »اإلسرائيلية«.
وفي الوقت نفســـه كانت الصيـــن مجتهدة في منح 
بـــراءات إليفانـــكا ترامب في وقـــت كان فيه والدها 
يتفـــاوض مع بكين بشـــأن صفقة تجاريـــة. ويظل 
الغرور الشـــخصي وراء الكثير مـــن تعامالت ترامب 
الذي يريد تدمير ميراث سلفه واستبداله بشيء آخر. 
فقد تم إنفاق جهود كبيـــرة في الكونغرس واإلدارة 
إللغاء معاهـــدة التجارة الحرة-نافتا- مع المكســـيك 
وكندا واستبداله بواحد شبيه ولكن يعبر عن انتصار 
لترامـــب. ولم يتم اســـتبدال اتفاقيـــات أخرى مثل 
المعاهدة النووية عام 2015 مع إيران التي خرج منها 

ترامب العام الماضي.
وبنفس الســـياق خرج ترامب من معاهدات التحكم 
بالسالح النووي كما فعل بمعاهدة األسلحة النووية 
متوســـطة المدى. ولـــم يعد هناك ســـوى معاهدة 
نوويـــة واحـــدة لحمايـــة العالم “نيوســـارت” التي 
تفرض حدًا لنشـــر السالح على روســـيا وأمريكا ومن 
المتوقع أن تنتهي عام 2021. ومن الناحية الرسمية 
تريد واشـــنطن ضم الصين التي ترددت باالنضمام 

إلى معاهدة جديدة.
ويرى الكاتب أن مشكلة سياسة ترامب الخارجية هي 
أن كل مشكلة تتناقض مع األخرى. فمن ناحية يرغب 
ترامب بجلب القوات األمريكية من الشـــرق األوســـط 
وتخفيض مشاركتها في نزاعات المنطقة وكان قراره 
عدم المضي بضرب إيران انعكاســـًا لهذا، إال أن قرار 
الخـــروج من االتفاقية النووية وتشـــديده العقوبات 
على إيـــران زاد من مخاطر الحـــرب. وفي الوقت الذي 
خفض فيه القوات األمريكية في ســـوريا لمئات من 

الجنود قام بنشر 1.800 جندي في السعودية.
وبنفس السياق يبدو تفضيل ترامب للديكتاتوريين 
والتغزل بهم وسيلة لتحقيق ما يتوهم أنها صفقات 
معهـــم، ســـواء كان هذا مع كيـــم أو فالديمير بوتين 
والرئيس الصيني شـــي جين بينغ في وقت يرى فيه 
الحلفاء في الدول الديمقراطية بأنهم مستفيدون من 
أمريكا ويعيشون مجانا عليها. وهذا واضح من موقفه 
مـــن الناتو حيث رفض االلتـــزام بالدفاع عن دوله حال 
تعرضهـــا لهجوم روســـي. وعليه فمســـتقبل الحلف 

سيكون محال للسؤال لو أعيد انتخابه مرة ثانية.

»الغارديان«: عام 2019 انهارت السياسة الخارجية 
األمريكية وأصبحت تعتمد على نزوات ترامب

بقلم: إبراهيم درويش

تـــم االعتـــراف بدولة فلســـطين بصفة مراقب ســـنة 2012، 
ومنذ ذلك التاريخ والكل الفلســـطيني يطالب رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس باالنضمام إلى المحكمة الجنائية 
الدولية، ولكن دون جدوى، بل وقع الســـيد محمود عباس على 
طلبات انضمام إلى عشـــرات المنظمات الدولية دون المحكمة 
الجنائية، وتحت الضغط الشـــعبي، طالب الســـيد عباس من 
التنظيمات الفلســـطينية بما في ذلك حركة حماس، أن توقع 
علـــى وثيقة بتاريـــخ 2014/8/23، بالموافقـــة على االنضمام 
إلـــى المحكمة الجنائية الدولية، ورغـــم توقيع حركة حماس، 
لم يوقع الســـيد عباس علـــى طلب االنضمام إلـــى المحكمة 
المذكـــورة إال بعـــد أن عقـــد المجلس المركزي الفلســـطيني 
اجتماعه في مطلع مارس ســـنة 2015، وبعد أن طالب عباس 
بالتوقيع على طلب االنضمـــام إلى المحكمة الجنائية بهدف 
محاكمة إسرائيل قضائيًا على جرائمها بحق األرض والشعب 

الفلسطيني.
ولم يوقع محمـــود عباس على طلب االنضمـــام إلى المحكمة 

الجنائية الدولية إال في مطلع شهر 4 من سنة 2015.
االســـتعراض التاريخي الســـابق لمســـار االنضمام للمحكمة 
الجنائيـــة الدولية في غاية األهمية لمـــن يهتم بنتائج قرار 
المدعية العامة بنســـودا وهي تقول: هنالك أســـاس معقول 
للتحقيـــق في جرائم حـــرب، وتقترح المدعيـــة التحقيق مع 

إسرائيل والفلسطينيين في أربع قضايا:
■ جرائـــم الحـــرب التي ارتكبهـــا الجيش اإلســـرائيلي ضد 

الفلسطينيين في غزة في عدوان 2014.
■ جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس والفصائل الفلسطينية 

ضد سكان غزة أثناء عدوان 2014.
■ توسيع المستوطنات منذ 2014.

■ إطـــالق النـــار من قبـــل جنود الجيـــش اإلســـرائيلي على 

المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة منذ سنة 2018.
وجود أساس للتحقيق في جرائم حرب بعد خمس سنوات من 

التقدم بالطلب والدراسة ال يعني بدء التحقيق،
فالمدعيـــة تشـــير إلـــى وجـــود أســـاس لبـــدء التحقيق مع 
المسؤولين اإلسرائيليين، وضد نشطاء في حماس والفصائل 
الفلســـطينية، وتطالـــب مـــن المحكمة أن تقرر في مســـألة 
صالحية المحكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا مجال 
صـــراع مرير، يفتح الباب أمام الضغـــوط واإلغراءات من جهة، 

والتشويه الشخصي من جهة أخرى.
لقد انتبه المستشـــار القانوني للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي 

مندلبليت إلى قرار المدعية، فادعى بطالن القرار، وذلك ألن:
أواًل: فلســـطين ليســـت دولة، ولم يتم تحديـــد أراضي تلك 

»الدولة«.
ثانيًا: ألن الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني قد اتفقا على حل 

نزاعهما حول نفس المنطقة في المفاوضات المستقبلية.
ثالثًا: هناك اتفاقيات سالم موقعة مع السلطة يشهد عليها 

المجتمع الدولي.
ما طرحه المستشـــار القانوني لحكومة االحتالل يفرض على 
الفلســـطينيين التوجه إلى الســـيد محمود عباس ليحســـم 
األمـــر، ويعلن عن قيام الدولة وفق قرار الجمعية العامة لألمم 
المتحدة 67/19 الصادر في 2012/11/29، وأن يعلن عن وقف 
العمل باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وأن يجهر بالقول أن 

ال مفاوضات تحت سيف القتل والنهب واالستيطان.
ودون اتخاذ رئيس الســـلطة الفلسطينية سلسة من القرارات 
السياســـية الهامة، ســـيبقى قرار المدعيـــة العامة لمحكمة 
الجنائيـــة الدولية حبرًا على ورق، وبال قيمة عملية رغم مظاهر 
الفـــرح والبهجة التي ظهرت في تصريحات المســـؤولين في 

السلطة الفلسطينية.

د. فايز أبو شمالةلماذا تلكأ الفلسطينيون بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
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أعلن أنا المواطن/ منير سمير أحمد عيد ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800471799  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود عوني عطا أبو جراد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804335420  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نور الدين أحمد هاشم شبالق....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
405133307  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أصيل حسن علي أبو شمالة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
410073399  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد جميل محمد أبو دراز ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804479970  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نورهان ناهض زكي أبو وطفة.... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
407118231  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطـــن/ عبـــد الرحمـــن جمعة فـــرج الله 
االشـــهب...... / عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي 
تحمـــل رقـــم 803314608  فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف صالح محمد أبو علون.. /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
410573885  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

  دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة بداية خانيون�س

    دائرة التنفيذ
 اإخطار لتنفيذ حكم �صادر عن دائرة 

تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س يف 
الق�صية   التنفيذية رقم 2019/6081

الى المنفذ ضده / خليل عمر شاكر النجار هوية : 967652843
العنوان : خانيونس – قيزان النجار – جامع اسامة النجار – خارج البالد حاليا .

أبلغك انه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب شيك بنكي مستحق الدفع بتاريخ 
2017/10/25 وذلك بمبلغ 15000 شيقل اسرائيلي لصالح طالب التنفيذ / سراج 
الدين ســـعيد محمد ابو ســـليم هوية  901613992 والـــذي يلزمك فيه بتنفيذ 

التزامك بدفع مبلغ المديونية باإلضافة الى الرسوم والمصاريف .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غضون اسبوعين من تاريخ هذا 
االعالن لتنفيذ التزامك بدفع مبلغ المديونية حسب اأًلصول واذا لم تحضر 
في المدة المحددة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم ستباشـــر دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب اأًلصول .

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
مهدي نبيل القدرة 

وأشار المنســــي إلى أن ذلك أدى إلى تسريح 
العديد مــــن العمــــال وزيادة نســــبة البطالة 
والمشــــاكل االجتماعية واإلنسانية في قطاع 

غزة.
وكان يعمــــل فــــي قطــــاع صناعــــة المالبس 
والنســــيج في غزة ما يزيد عن 35 ألف عامل، 
فيما اآلن يعمل فيه مــــن 3 إلى 4 آالف عامل 
فقط. وكان عدد العاملين في قطاع الصناعات 
الخشبية يتجاوز الـ30 ألف، لكن حاليا لم يتبق 

منهم سوى 3 آالف عامل. بحسب المنسي.
وأكد المنســــي أن عــــدد العاملين في هذين 
القطاعيــــن كان يزداد؛ نتيجة الســــماح لهما 
بالتصدير في الفترات الســــابقة، الفتا إلى أن 
نســــبة العاملين في القطاع الصناعي حاليا ال 

تتجاوز 10 – 15% من النسبة التي كانت في 
األعوام الماضية.

وحول القطاعات األخرى، ذكر المنسي أنه تم 
تسريح من )10-15( ألف من العاملين فيها.

ووفق المســــؤول ذاته، كان يعمل في القطاع 
والصناعي"  والتجــــاري  "اإلنشــــاءات  الخاص 
مــــا يزيد عــــن 130 ألــــف عامل، مســــتدركا : 
"لكن توقف المشــــاريع والدعم للقطاع، أدى 
إلى توقف عجلــــة االقتصاد فــــي القطاعات 
اإلنشــــائية، وأصبحت المصانع تعمل بصورة 

جزئية.
وبشــــأن عدد المصانــــع التي ال تــــزال تعمل 
في قطاع غزة، أكد المنســــي عدم وجود عدد 
ُمحــــدد؛ ألن هنــــاك مصانع تعمل موســــميا 

وأخرى جزئيا، مستدركًا : "لكن، نسبة الطاقة 
اإلنتاجية فــــي المصانع ال تزيد عن %25-20 

بجميع القطاعات الصناعية في غزة".
واستعرض المنســــي األسباب التي أدت إلى 
التدهور وإغــــالق المصانع، قائــــال : "الحروب 
الثالث والحصار وعدم التصدير وعدم توفير 
المواد الخام الالزمة، واإلجراءات التعســــفية 

على المعابر..".
ونــــوه إلــــى أن االحتــــالل دّمر خــــالل الحروب 
المنشــــآت االقتصادية كافة فــــي قطاع غزة؛ 
مــــا أدى إلى توقف عجلــــة االقتصاد، مبينا أن 
المتضررين لم يتلقــــوا بعد أي تعويضات أو 
برامج إلعادة العمل في المصانع، "سوى بعض 
القطاعات التي تلقت مساعدات بسيطة جدا، 

ال تشكل 5-7% من قيمة األضرار التي ُأقرت". 
وفق المنسي.

وأشــــار إلى أن االحتالل يمنع إدخــــال المواد 
الصناعيــــة الالزمــــة للعديد مــــن القطاعات 
االقتصاديــــة في غــــزة؛ األمر الــــذي أدى إلى 
توقف عجلة االقتصاد وتسريح العمال وزيادة 

العبء االقتصادي على الحكومة.
وقال المنســــي إنــــه ال يوجد رؤيــــة حكومية 
في غــــزة لتطويــــر القطاع االقتصــــادي؛ ألن 
الحكومــــة ال تنظــــر إلــــى القطــــاع الصناعي 
كمؤثر فــــي االقتصاد الفلســــطيني، إضافة 
إلــــى عدم إعفاء المواد الخام الالزمة والمصانع 
المتضررة والقائمة من الضرائب وعدم توفير 
التيــــار الكهربائي؛ ما نتج عنه توقف العجلة 

االقتصادية.
وبخصوص رؤيته للعام المقبل، اعتبر المنسي 
أنه ال يوجد بادرة أمل بأن يكون 2020 أفضل 
من األعوام السابقة؛ بســــبب عدم وجود رؤية 

حكومية لدعم القطاع الصناعي.
ووصف االقتصاد في قطاع غزة بأنه "مقاومة"، 
موضحا أنه ما زال قائما، رغم الظروف السيئة 
والحصار والدمــــار واإلغالق، داعيــــا الحكومة 

لوضع خطة تطويرية لدعم االقتصاد.
وختــــم عضــــو مجلــــس إدارة االتحــــاد العام 
للصناعات الفلسطينية حديثه قائال : "إذا لم 
يكن لدى الحكومــــة خطة تنموية اقتصادية 
مســــتدامة، فســــيكون 2020 عامًا أســــوأ من 

السنوات السابقة".

غزة/ االستقالل:
أن  اقتصــــادي،  أجــــراه  مســــح  أظهــــر 
الفلسطينيين مولوا 92.8% من إجمالي 
الميزانية العامة المحلية وفق أساســــها 
النقدي، في الشهور األحد عشر الماضية 

من 2019.
واســــتند المســــح على بيانات اإليرادات 
الماليــــة والنفقــــات، الصادرة عــــن وزارة 
المالية الفلســــطينية، منــــذ مطلع العام 
الجاري حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني 

الفائت.
وبحســــب تقرير الميزانيــــة، بلغ إجمالي 
صافــــي اإليــــرادات الماليــــة للحكومــــة 
حتى نهاية الشــــهر الماضــــي، 9.826 
مليــــار شــــيكل، موزعــــة بين إيــــرادات 
محلية وتحصيــــالت مخصصة وإيرادات 

المقاصة، والوقود.
والتحصيالت أو المدفوعات المخصصة، 
هــــي ضرائب وإيــــرادات تخص هيئات 
الحكــــم المحلــــي، وتتألف مــــن ضريبة 

األمالك وضرائب النقل والمواصالت.
وبلــــغ إجمالــــي قيمة النفقــــات الجارية 
للميزانيــــة العامة )ال تشــــمل الميزانية 
التطويرية(، حتى نهاية الشهر الماضي، 
نحــــو 10.584 مليــــارات شــــيكل، وفق 

بيانات وزارة المالية الفلسطينية.
ومــــن إجمالي اإليــــرادات البالغة 9.826 
مليــــار شــــيكل، بلغت قيمــــة اإليرادات 
المحلية المؤلفة من اإليرادات الضريبية 
المجبــــاة محليــــا، ورســــوم المعامــــالت 

الحكومية، نحو 3.57 مليارات شيكل.
بينما بلغ إجمالــــي قيمة أموال المقاصة 

)الضرائب والجمارك على الســــلع الواردة 
مــــن الخــــارج وتجبيها إســــرائيل( خالل 
الشهور األحد عشر الماضية من 2019، 

نحو 6.3 مليارات شيكل.
وتتألــــف أمــــوال المقاصة مــــن ضريبة 
القيمة المضافة على السلع المستوردة 
المحروقــــات،  وضريبــــة  الخــــارج،  مــــن 
والجمــــارك التي تعد أكبر مــــورد ألموال 

المقاصة، إضافة إلى ضريبة الدخل.
ولــــم تعلــــن الحكومــــة الفلســــطينية 
خــــالل العام الجــــاري عن موازنــــة عامة، 
واســــتبدلتها بموازنة طــــواريء، نتيجة 
تعرضها ألزمــــة مالية ناتجة عن اقتطاع 
إســــرائيل جزءًا من أموال المقاصة، دفع 
الحكومة الفلســــطينية لرفض تسلمها 

كاملة.

رام الله/ االستقالل:
نشرت دائرة المعادن الثمينة في وزارة االقتصاد الفلسطينية، مجموعة من النصائح للمواطنين، 

عند شراء وبيع الذهب في السوق المحلية.
وأبـــرزت الدائرة، أهم النصائـــح التي يجب على المواطن اتباعها عند توجهه لشـــراء أو بيع قطع 
الذهب. ومن أهم هذه النصائح، وجود الدمغة الفلسطينية وهي مكونة من دمغة و عيار و تاريخ 
واشـــارة. ثانيا، على المواطن الراغب بالشراء او البيع، التأكد من الوزن حتى جزء بالمائة من الغرام 
من خالل شاشـــة الميزان. ثالث النصائح متعلقة بضرورة التأكد من وجود ملصق شهادة معايرة 

للميزان ساري المفعول من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
رابعًا، يجب على المواطن الراغب بالشراء او البيع، طلب فاتورة شراء تتضمن وصف القطعة و سعر 
االونصة في يوم الشـــراء او البيع وســـعر الغرام مع المصنعة والوزن والعيار وختم البائع الرسمي 
والتاريخ. وعادة ما ينشـــط البيع والشـــراء على الذهب في فصل الصيف، كونه مرتبط باالعراس 
والمناســـبات السعيدة التي تتم فيه. ويصل حجم الذهب المتداول في السوق المحلية بالضفة 

الغربية لوحدها حوالي 10 طن ذهب، ويعتبر غرام الذهب عيار 21، األكثر طلبًا وشعبية.
ومنذ تأسيسها، دمغت مديرية المعادن الثمينة 156 طنًا من المعادن الثمينة بحجم ايرادات بلغ 
نحو 182 مليون شيقل، في حين يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة 

ومحل تشغل 3 آالف صانع وتاجر.

الفلسطينيــون مولــوا 93 % مــن
 إجمالي الميزانية العامة في 11 شهرًا

نصائح هامة عند شراء 
وبيع الذهب في فلسطين

إغــالق 520 مصنعــًا فــي قطــاع غــزة حتــى نهايــة 2019
غزة/ال�ستقالل:

ك�سف الحتاد العام لل�سناعات الفل�سطينية، عن اإغالق اأكرث 
م��ن 520 م�س��نعا يف قط��اع غ��زة ، حت��ى نهاي��ة ع��ام 2019، 

مرجع��ا ذل��ك لع��دة اأ�س��باب منه��ا احل��روب واحل�س��ار وغياب 
الدعم واخلطط احلكومية. وقال حممد املن�سي ع�سو جمل�س 
اإدارة احتاد ال�س��ناعات: اإن عام 2019 كان اأ�سواأ من 2018، 

حي��ث بلغ عدد امل�س��انع الت��ي مت اإغالقها حتى نهاية ال�س��نة 
احلالية، 520 م�س��نعًا وما يزيد، بالإ�سافة اإىل امل�سانع التي 

نقلت اأعمالها اإىل اخلارج �سواء يف م�سر اأو الأردن.
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أعلن أنا المواطن/ عالء سامي زامل شيخ العيد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
 804761609  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  شادي محمد اسماعيل أبو مطير ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
410374342 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فرح حسن رشاد رصرص....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
403700354  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد سمير عبد الكريم الزعانين....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
402552525  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن يوسف ابراهيم عدوان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
401820378  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ خلود صالح فرحان زنون....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400280178  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عيده يوسف مرزوق زنون....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400027488  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جميل محمود جميل الصوص....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804392439

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/رامي محمد شعبان االطرش....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
406151910  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أيمن كمال سلمان أبو مور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803257724

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد طلعت أحمد حبوب...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   402029227

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد خليل ربيع سويدان...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803906270

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

باريس / االستقالل:
احتشــــد آالف المتظاهرين،  وسط 
باريــــس  الفرنســــية  العاصمــــة 
للمشاركة في مظاهرات ومسيرات 
يتم تنظيمها لألســــبوع الرابع على 
التوالــــي فــــي جميع أنحــــاء البالد، 
احتجاًجــــا على خطــــط وإصالحات 
تتعلــــق بالنظام العام لمعاشــــات 

التقاعد.
فرنســــية  عمالية  نقابــــات  وقادت 
إضرابات في أنحاء البالد منذ بداية 
رفضا  الجاري  األول  ديسمبر/كانون 
التقاعد  نظــــام  علــــى  لتعديــــالت 
إيمانويــــل  الرئيــــس  اقترحهــــا 
ماكرون، مما تسبب في عدم انتظام 
القطارات  وحركة  بالمدارس  العمل 
نطــــاق  اتســــاع  مــــع  والســــيارات 

االحتجاجات.
وانضم محتجو الســــترات الصفراء، 
أمس، إلــــى تجمع لعــــدة آالف من 

على  يحتجــــون  كانوا  األشــــخاص 
تعديالت نظام التقاعد.

وأطلقــــت الشــــرطة قنابــــل الغــــاز 
المدمع على المحتجين قرب مناطق 
بومبيدو حيث  مركز  سياحية، مثل 

وضع  المحتجيــــن  بعــــض  حــــاول 
حواجــــز وإضرام النــــار بها وحطموا 

محطة حافالت.
يذكــــر أن تعطــــل شــــبكة النقــــل 
مســــتمر في أنحاء البالد والعاصمة 

القطارات  عمــــال  إصرار  مع  باريس 
الضغط  مواصلــــة  علــــى  والمتــــرو 
علــــى ماكــــرون حتــــى يتراجع عن 
التعديالت التي يريد إدخالها على 

نظام التقاعد.

احتجاجات فرنسا.. صدامات بين الشرطة والمتظاهرين وسط باريس

طهران/ االستقالل:
وصف المتحدث باســـم الخارجيـــة اإليرانية عباس 
موســـوي، أمس، بيان الخارجية الفرنســـية بشـــأن 
استدعاء السفير اإليراني لدى باريس احتجاجا على 
مواصلة احتجاز »مواطنين فرنســـيين«، بأنه »يفتقر 

إلى أسس قانونية وتدخل في الشؤون اإليرانية«.
وكانت وزارة الخارجية الفرنســـية قد أعلنت في بيان 
لها، أنها اســـتدعت، السفير اإليراني بهرام قاسمي 
للتنديد بــــ »االعتقـــال الذي ال ُيحتمل« منذ ســـتة 
أشهر، ألســـتاذين جامعيين فرنسيين، بدأ أحدهما 
إضرابا عـــن الطعام، داعية طهران إلى اإلفراج عنهما 

»من دون تأخير«.
وأفـــاد البيـــان أن وزارة أوروبـــا والشـــؤون الخارجية 
أبلغت الســـفير اإليراني عن قلقهـــا العميق لوضع 
الســـيدة فاريبا عادلخواه التي تضـــرب عن الطعام، 
إال أن »المتحدث باســـم الخارجية اإليرانية، قال في 
بيان، إن البيان الفرنسي »يفتقر إلى أساس قانوني، 
ألن الســـيدة فريبا عادلخواه مواطنة إيرانية )تحمل 
الجنســـية الفرنســـية أيضـــا(، وهي قيـــد االحتجاز 
بتهمـــة ارتكاب أعمال تجسســـية«، مشـــيرًا إلى أن 
الســـلطة القضائية اإليرانية تبـــت ملفها القضائي 

ومحاميها على علم بتفاصيل الملف«.

من جانب آخر، أشار موسوي إلى أن المواطن الفرنسي 
المعتقـــل روالنـــد مارشـــال احتجز بتهمـــة العمل 

والتواطؤ ضد األمن القومي اإليراني.
وأوضح المتحدث اإليراني أنه تم الســـماح لمارشال 
بالتواصـــل مـــع القنصلية الفرنســـية، وأن »محاميه 
مطلع على االتهامـــات الموجهة ضده، وعلى اتصال 

مع السلطة القضائية«.
واعتبر موسوي أن البيان الفرنسي بشأن المواطنين 
يهـــدف إلى »إثارة ضجة«، مؤكدا أن بالده لن تتراجع 
عـــن إجراءاتها تجاه الفرنســـيين، ال ســـيما وأنهما 
يتهمان باإلضرار بالعمل ضد األمن  القومي اإليراني.

دكا/ االستقالل:
قال مســـؤولون في قطاع الصحة في بنغـــالدش، إّن ما ال يقل عن 
50 شـــخصًا، لقوا حتفهم؛ بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح 

البالد.
وذكـــر مكتب األرصاد الجويـــة أّن أدنى درجة حرارة بالبـــالد، لهذا العام، 
ُســـجلت صباح أمس، عند 4.5 درجات مئوية فـــي بلدة تيتوليا الحدودية 

في الشمال.
وقالت مســـؤولة كبيرة في مديريـــة الصحة الحكومية، إّن مـــا ال يقل عن 17 
شـــخصًا لقوا حتفهم؛ بســـبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 
33 آخـــرون بســـبب اإلســـهال وأمراض أخرى فـــي أنحاء البالد، خـــالل الفترة 
من أول نوفمبر/ تشـــرين الثاني إلى 28 ديســـمبر/ كانـــون األول، كذلك فإّن 
المستشـــفيات مكتظة بالمصابين بأمـــراض مرتبطة بالبرد مثـــل اإلنفلونزا 

والجفاف وااللتهاب الرئوي.
وقال مكتب األرصـــاد الجوية، إّن موجة البرد القـــارس المصحوبة برياح باردة 
وضباب كثيف، ستســـتمر على األرجح لبضعة أيام، وذكر مسؤولون في مجال 
الطيـــران أّن الضباب الكثيف أجبر الســـلطات على تغييـــر وجهة العديد من 

الرحالت، وتأخير رحالت أخرى.

وفاة 50 شخصًا بسبب موجة 
برد قارس في بنغالدش

طهران: استدعاء باريس للسفير اإليراني تدخل في الشأن الداخلي

نيويورك / االستقالل:
قالت وســـائل إعـــالم أمريكية: إن عدة أشـــخاص 
تعرضـــوا للطعن أمس، في منـــزل قريب من معبد 

في مونسي بنيويورك في الواليات المتحدة.

وقال مراسل جورنال نيوز في مقاطعة روكالند ستيف 
ليبرمان، »إن ما ال يقل عن خمســــة أشــــخاص تعرضوا 
للطعن قبيل الســــاعة العاشــــرة مســــاء، قــــرب معبد 
في فورشــــاي رود في مونسي«. وأشــــار المراسل إلى 

تمشيط الشرطة المحلية المنطقةـ بحًثا عن الجاني.
ولم تعلق إدارة شـــرطة رامابو بشـــكل فوري على 
الوضع، ولم يتضح خلفية الهجوم. وتقع مونســـي 
على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي مدينة نيويورك.

طعن خمسة أشخاص قرب معبد بنيويورك

بوينس آيرس/ االستقالل:
اتخذت األرجنتين قرارًا بوقف صرف رواتب الســـيناتورات والبرلمانيين لمدة 

ستة أشهر بسبب األزمة االقتصادية التي تعيشها.
وجاء القرار بتوقيع رســـمي من نائبة رئيس البالد، رئيســـة مجلس الشـــيوخ، 
كريستينا كيرشنر، ورئيس مجلس النواب، سيرجيو ماسا. حيث ينص مرسوم 
القرار على :" تجميد صرف رواتب البرلمانيين والسيناتورات، إضافة لألعضاء 

السياسيين في المجلسين، لمدة 180 يوما.
وجاء في المرســـوم: "قانون التضامن االجتماعي يهدف إلى مساعدة الفئات 
الضعيفة في المجتمع عبر إعالن حالة الطوارئ في قطاعات، االقتصاد، واألمن، 
والخدمات العامـــة، والصحة". وفي تغريدة، قال ماســـا، إنه "يجب على جميع 
القطاعات التحرك في ظل حالة الطوارئ الحالية، ولهذا الســـبب قررنا تجميد 

صرف رواتب البرلمانيين والسيناتورات واألعضاء السياسيين لـ 180 يوما".
واألســـبوع الماضي، أقـــرت الحكومة األرجنتينيـــة قانونا جديـــدًا للتضامن 
االجتماعـــي، يتضمـــن تعديالت في مختلـــف القطاعات، من قبـــل التقاعد، 

والخدمات االجتماعية والعامة، وغيرها.
وتدافـــع الحكومة عن القانـــون باعتباره يهدف إلى إخـــراج البالد من أزمتها 
االقتصادية، بينما تقول المعارضة إنه "غير ضروري" ألن األزمة الحالية ليست 

مشابهة لتلك التي كانت في 2001، وال تستدعي تنفيذ مثل هذا القانون.

األرجنتين توقف صرف رواتب 
السيناتورات والبرلمانيين
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غزة/االستقالل
واصل هالل غزة سلســــلة االنتصارات بفوزه على شــــباب 
خانيونس، فيمــــا خطف خدمات الشــــاطئ نقطة ثمينة 
من أنياب شــــباب رفح في الوقت القاتل، ضمن منافسات 

األسبوع الـ14 من بطولة دوري غزة الممتاز.
واصــــل هالل غــــزة عروضه القويــــة و نتائجــــه اإليجابية 
بتحقيق فوزه الثالث على التوالي منذ بداية مرحلة اإلياب 
بالفوز على شــــباب خانيونس بهدفيــــن دون رد في اللقاء 

الذي أقيم على ملعب فلسطين بغزة.
ورغم البداية القوية لفريق »النشامى« و إهدار العديد من 
الفرص السانحة للتسجيل ، تمكن حازم شكشك من إحراز 

هدف التقدم للهالل بالدقيقة 35.
لتمـــر الدقائق العشـــر األخيـــرة من الشـــوط األول مع 
أفضلية نســـبية للنشامى الذي خرج من الشوط متأخرًا 

بهدف دون رد .
و فــــي الشــــوط الثانــــي تواصلــــت أفضلية النشــــامى 
والضغط بقوة إلدراك التعــــادل، لكن محمد بركات أهدر 
فرصــــة التعادل بعد ضياع ركلة الجزاء المحتســــبة لهم 

بالدقيقة70.
ليقضي شكشــــك على أحالم النشامى، و يسجل الهدف 
الثاني له و لفريقه بالدقيقة81 رافعا رصيده إلى 8 أهداف 
خلف متصدر قائمــــة الهدافين نجم الماتــــادور الرفحي 

يسار الصباحين و الذي يملك في جعبته 10 أهداف.
و كاد شكشــــك و زمالؤه من تســــجيل ثالث األهداف لكن 
دفاعــــات و حارس »النشــــامي« تصدوا لهــــذه المحاوالت، 
لينتهــــي اللقاء بفوز الهالل الذي تعمق بالمربع الذهبي و 
اقترب من وصافة الترتيب برصيد 22نقطة بالمركز الرابع 

بفارق نقطتين عن الثاني الشــــجاعية و نقطة عن الثالث 
خدمات الشــــاطئ، فيما يحتل«النشــــامى« بالمركز الثامن 

مؤقتا برصيد16 نقطة.
و على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، فشــــل شباب رفح 
»الزعيم« من تحقيق الفوز على خدمات الشــــاطئ و إهدار 

ثالث نقــــاط ثمينة فــــي الدقائق األخيرة ، بعــــد أن نجح 
»البحرية« في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة92، ليتأزم 
موقــــف »الزعيم« نحو الهروب من دوامة الهبوط ، و يبتعد 
»البحريــــة« خطوة كبيــــرة عن المتصــــدر و يتراجع للمركز 

الثالث.
وبدأ االزرق الرفحي الشــــوط االول بشكل قوي ، باالستفادة 
من عامل األرض و الجمهور الذي مأل المدرجات على آخرها، 
لكن »البحرية« خطف هدف التقدم بالدقيقة 20 عن طريق 
مهند أبو زيد، ليتراجع »البحرية« للخلف و يتقدم »الزعيم« 
إلدراك التعــــادل ، لينجح العبه جمعة الهمص من تدوين 

الهدف بالدقيقة41، و ينتهي الشوط بالتعادل1_1.
وفي الشــــوط الثاني مع بعض التغييــــرات التي قام بها 
الجهاز الفني للزعيم، ونجح ناصر أبو قرشين من تسجيل 

الهدف الثاني للشباب بالدقيقة60.
ومع اقتراب صافرة الحكم نهاية اللقاء بفوز »الزعيم«، عدل 

غسان أبو عودة للشاطئ بالدقيقة 92 .
و تمر الدقائق بردا و ســــالما على كال الحارســــين، و معها 
يطلــــق الحكم صافــــرة النهاية بالتعــــادل المخيب آلمال 
»الزعيــــم« المتواجد فــــي مربع الهبــــوط برصيد12نقطة 
بالمركز العاشر مؤقتا، فيما تراجع »البحرية« للمركز الثالث 
برصيد23نقطة واالبتعاد عن الصــــدارة التي يتواجد بها 

خدمات رفح برصيد30نقطة.

هالل غزة يواصل االنتصارات و »الزعيم« يسقط أمام »البحرية«

غزة/ االستقالل: 
نجح خدمات خانيونس من تحقيق فـــوز كبير على جاره العطاء برباعية 
نظيفة، فيما نجح خدمات البريج من قلب الطاولة على الزيتون و تحقيق 

الفوز، ضمن منافسات األسبوع ال14 من دوري الدرجة األولى الغزي.
وضرب خدمات خانيونس شباك جاره العطاء بأربعة أهداف دون رد، في 

اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد خانيونس جنوب القطاع.
و تسيد ذئاب خانيونس مجريات اللقاء و أهدر العبوه فرصًا سانحة لزيادة 
الغلة، فيما ســـلم العطاء أوراقه بهذه المباراة مجهزا نفسه للهبوط من 
جديد للدرجة الثانية، و افتتح رامي البيوك التسجيل لخدمات خانيونس 
بالدقيقة 20، ليعود  نفس الالعـــب من جديد و يضيف الهدف الثاني 

بالدقيقة 37.
و لم يختلف الحال كثيرا بالشـــوط الثاني عن سابقه ، باستمرار أفضلية 
خدمات خانيونس و تسجيل هدف ثالث بالدقيقة55 عن طريق أحمد أبو 
شباب، و يستمر ضغط الذئاب و يسجل البيوك الهدف الرابع و الثالث له 

» الهاتريك«بالدقيقة 69.
لينتهي اللقاء بفـــوز الذئاب و التقدم للمركز الرابـــع مؤقتا برصيد21 و 

يجدد آماله علـــى خطف إحدى بطاقتي الصعود للدرجـــة الممتازة، فيما 
تجمد العطاء بالقاع برصيد6نقاط و اقترب كثيرا من الهبوط للدرجة الثانية.

و على اســـتاد الشهيد محمد الدرة وســـط القطاع، نجح خدمات البريج من قلب 
الطاولة على الزيتون وتحقيق الفوز بهدفين لهدف.

و افتتح محمود عارضة التسجيل للزيتون بالدقيقة22، و حافظ على هذا التقدم 
لنهاية الشوط األول.

و في الشـــوط الثاني عاد البريج من بعيد و ضغط بقـــوة إلدراك التعادل ، و نجح 
بذلك عن طريق مهاجمه خالد النجار بالدقيقة64.

و واصل البريج صحوته محاوال تسجيل الهدف الثاني، لكن دفاعات الزيتون و من 
خلفهم الحارس كانا بالمرصاد.

و مع مـــرور الوقت و انقضاء الوقت األصلي للمباراة ، اقتنص محمد بشـــير العب 
البريج كرة ساقطة داخل مربع العمليات و سجل الكرة داخل الشباك بالدقيقة92، 

ليهدي فريقه فوزًا ثمينًا أبعدهم بعض الشـــيء عن مربع الهبوط 
برصيد19نقطـــة بالمركز الســـابع، فيمـــا واصل الزيتـــون عروضه 
الســـيئة ليســـتقر به الحال في المركز الحادي عشـــر و قبل األخير 

برصيد14نقطة و وضع نفسه في موقف ال يحسد عليه.
و بدوري الدرجة الثالثة ، حققت فـــرق اليرموك وأهلي البريج الفوز 
على المشـــتل والشافعي، فيما تعادل المصدر وشباب معن، وذلك 

ضمن منافسات الجولة الثالثة.
و فك فريق اليرموك صراع الصدارة بفرع غزة و الشـــمال بفوزه على 
المشتل بهدف نظيف، ليتصدر برصيد 9 نقاط، بينما ظل المشتل 
بالمركز الثاني عند 6 نقاط ســـجل هدف اليرموك محمود الخطيب 

بالدقيقة 55.
و في فرع الوسطى و الجنوب فرض التعادل االيجابي نفسه على لقاء 
المصدر وشباب معن، ليرفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط بالمركزين 

الثاني والثالث.
وسجل للمصدر أحمد كلوب بالدقيقة54 وأحمد المنايعة بالدقيقة 
64 و عـــاد معـــن بالنتيجـــة عندما ســـجل أحمد ســـالمة هدفين 

بالدقيقتين73 و96.
فيما ســـحق فريق أهلي البريج منافسه الشافعي بستة أهداف بيضاء، ليحصد 
أول ثالث نقاط في رصيده، بينما ظل الشـــافعي بالمركز السابع واألخير بنقطة 

يتيمة.
وتناوب على السداسية محمود خليفة » هاتريك« بالدقائق 55 و57 و64، وهالل 

حسين بالدقيقة 70 وبهاء أبو الغصين بالدقيقة88 وصالح الحاج بالدقيقة91.

خدمات خانيونس يضرب شباك العطاء برباعية و البريج يتخطى الزيتون

الرام/ االستقالل: 
حقق فريق هالل القدس، مســــاء أمس األحد، فوزا صعبا وغاليا على 
مســــتضيفه أهلي قلقيلية بهــــدف وحيد، في اللقــــاء الذي أقيم 
على ملعب نابلــــس البلدي، ضمن الجولة الـــــ11 واألخيرة من دوري 

المحترفين.
وقفز الهالل المقدســـي الى المركز الثالث مؤقتا برصيد 18 نقطة بانتظار 
نتيجـــة ثقافي طولكـــرم واألمعري ، أما أهلي قلقيلية فبقي عاشـــرا مؤقتا 

برصيد 8 نقاط.
وجـــاء هدف الفوز الوحيد للهالل في الدقيقة الـ24 من زمن الشـــوط األول 
بطريقة رائعة، عن طريق نجم الفريق محمد يامين بعد كرة عرضية حولها 

بطريقة ِمقّصّية جميلة بالشباك.

الهالل يقفز للمركز الثالث 
بفوز صعب على أهلي قلقيلية  لندن/ االستقالل: 

حقق تشيلســـي فوزًا ثمينًا ومثيرًا على مضيفه آرســـنال خالل مباراة ديربي 
لندن التي أقيمت على ملعب اإلمارات ضمن إطار الجولة 20 من بطولة الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
وتحكم آرســـنال بشـــكل كامل في الدقائق األولى من عمر المباراة مســـتغاًل 
الكثافة العددية في خط الوســـط، ومن ركلة زاوية، تمكن إيميريك أوباميانج 

من افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 13 عبر كرة رأسية رائعة.
وتمكن تشيلسي من تســـجيل هدف التعادل عن طريق البديل جورجينيو 
بحلول الدقيقة 83 بعد خطأ فادح من الحارس بيرند لينو الذي خرج من مرماه 

بشكل غريب، وأضاع مجهودات فريقه بشكل كامل.
ومـــع ارتفاع معنويات البلـــوز بعد إدراك التعادل، وارتباك صفوف آرســـنال، 
استغل المهاجم الشاب تامي أبراهام هذا األمر ليسجل هدف الفوز لفريقه 

عند الدقيقة 87 في سيناريو مثير للغاية.
ورفع تشيلســـي رصيده إلى النقطة 35 وظل في المركـــز الرابع، بينما تجمد 

رصيد آرسنال عند النقطة 24 وتراجع إلى المركز 12 في سلم الترتيب.

تشلســي يقلــب الطاولــة علــى  أرسنــال 
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أعلن أنا المواطن/ عالء رمضان حسن أبو دقة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803888270  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جمال رامي حمادة أبو حامدة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400146999   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود توفيق عبدربه صالح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901348029  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود حسين حرب أبو ناموس....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
411175706    فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد خالد رفيق ابو الهدي ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803222454  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ لؤي ماجد فارس ابو قمصان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803542075   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طلعت جمال محمد أبو حجاج..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803231034  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

./ ....... أعلن أنا المواطن/ فادي أكرم عوض االقرع 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801801093

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ روزان جالل سالم البرديني....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804779643

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�سلح بغزة ... املوقرة
في القضية رقم 2011/767    في الطلب رقم 2019/2437

المستدعي: إبراهيم زهدي إبراهيم الحلو – من سكان غزة – شارع الصناعة 
منزل الريس- هوية رقم )930880380( وكيله المحامي: بسام صقر عابد

المستدعى ضده: جهاد سالم زهدي الحلو باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة المرحوم والده: ســـالم زهدي الحلو من ســـكان غزة سينما السامر شارع أبو 
بكر الصديق مقابل برج البطنيجي الجديد سابقًا )مجهول محل اإلقامة حاليًا(.
نوع الدعوى: وضع يد باالشتراك.   قيمة الدعوى: )تزيد عن مائة دينار أردني(.

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
في القضية الحقوقية 2011/767  في الطلب رقم 2019/2437

إلى المســـتدعى ضده بما أن المســـتدعي المذكور قد أقام القضية رقم 
)2011/767( وموضوعها )وضع يد باالشتراك( استنادًا إلى ما يدعيه في 
الئحة دعواه المذكـــورة أعاله ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحســـب 
اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظـــر هذه القضية وعماًل بالمادة 20 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 وبناء 
على قرار الســـيد قاضـــي محكمة الصلح في الطلب رقـــم )2019/2437( 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول.
لذلك يقتضي عليكم أن تحضر لهذه المحكمة يوم )األربعاء( الموافق )2020/01/8( 
الســـاعة التاســـعة صباحًا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عشـــر يومًا من تاريخ النشـــر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر 

في القضية باعتبارك حاضرًا. ))مع االحترام((  حرر في: 2019-12-05

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
الأ�ستاذ: اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

الخليل/ االستقالل:
أصيب مواطنون بحاالت اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع،  مساء 
أمس األحد، لدى اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشـــط اإلعالمي محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات االحتالل اقتحمت منطقة 
الظهر جنوب بيـــت أمر، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المســـيل للدموع صوب 

المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحاالت اختناق.

وحدة اســـتيطانية، حيث ســـيتم تســـويتها ومنحها 
تراخيص البناء.

وينسجم إيداع المخطط لتوسيع مستوطنات بالضفة، 
مع تصريحات رئيس الحكومـــة بنيامين نتنياهو، في 
األسبوع الماضي، حيث قال إنه يدعم ويعزز المصادقة 

على بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
لكـــن جدول أعمـــال هذه اللجنة يشـــير إلـــى أن عدد 
الوحـــدات االســـتيطانية التـــي ســـيتم مناقشـــتها 
والمصادقـــة عليهـــا أقل، علمـــا أن غالبيـــة الوحدات 
االســـتيطانية المقترحة للمصادقة تتواجد في مراحل 

التخطيط األولية، وقبل تقديم االعتراضات.

وكجـــزء مـــن محـــاوالت التنظيـــم وشـــرعنة البـــؤرة 
االستيطانية في "حرشه" ، أصدر المستشار القضائي 
لحكومـــة االحتالل أفيحاي مندلبليـــت، رأيا في نهاية 
عام 2017 سمح باالستيالء على األراضي الفلسطينية 
بملكيـــة خاصة لألغـــراض العامة في المســـتوطنات، 

حسب ما نقله موقع عرب 48.
كمـــا ســـيناقش المجلس المصادقة علـــى 147 وحدة 
اســـتيطانية في مستوطنة "متسبي أريحا" في منطقة 
األغـــوار، إذ تتواجد هذه الوحدات فـــي المرحلة األكثر 

تقدما من خطط البناء قبل المصادقة النهائية.
ويناقش المجلـــس أيضا مرحلـــة التخطيط المتقدمة 

لـ100 وحدة في مســـتوطنة "نفيه تسوف" قرب عين 
بوبين، باإلضافة إلى 72 وحدة في مســـتوطنة "أرئيل"، 

و107 وحدات في مستوطنة "إلون موريه".
كما ستعقد جلســـة مناقشات أولية حول خطة إلنشاء 
534 وحدة اســـتيطانية، و12 وحـــدة تجارية أخرى في 

مستوطنة "شيلو".
باإلضافة إلى ذلك، ســـتتم مناقشـــة الخطط لتوسيع 
المشروع االســـتيطاني أيضا في مستوطنات "جفعات 
زئيـــف"، و"معاليـــه أدوميـــم"، و"معاليـــه ميخميش"، 
و"عالمـــون"، و"كوخاف يعقـــوب"، والمنطقة الصناعية 

في مستوطنة "إيمانويل".

غزة/ االستقالل: 
وجه وكيل وزارة األشـــغال العامة واإلسكان ناجي 
ســـرحان دعوة عاجلة للمانحين لحماية شاطئ غزة 

من التآكل واالنهيار جراء المنخفضات الجوية.
جاءت دعوة وكيل الوزارة على هامش اجتماع طارئ 
جمع وزارة األشغال العامة واإلسكان ووزارة الحكم 

المحلـــي وبلدية غـــزة وبلدية رفـــح ووكالة الغوث 
الدوليـــة "أونروا" بخصوص المخاطـــر التي تواجه 
شـــاطئ غزة في منطقة غزة والقرية السويدية في 

رفح، جراء المنخفضات الجوية.  
وبحث اللقـــاء آليات تدعيم وحماية الشـــاطئ من 
خطر االنهيار جـــراء المنخفضات الجوية وفيضان 

مياه البحر الناتج عن ارتفاع األمواج.
وشـــدد ســـرحان على أن لجنة الطوارئ الحكومية 
تواصـــل أعمالها مـــن أجل التخفيف مـــن معاناة 
المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر قد تنجم عن 
المنخفضات الجوية في سياق الحصار اإلسرائيلي 

المتواصل على قطاع غزة.  

غزة/ االستقالل:
اكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
غرق عدة شـــوارع وأحياء في قطاع غزة بمياه 
األمطـــار في أيـــام المنخفض الجـــوي، ُيعد 
تقصيـــرًا واضحًا من بلديـــات قطاع غزة التي 
تقع على عاتق مســـؤوليتها مراقبة شبكات 
الصـــرف الصحي وتطوير البنية التحتية في 

القطاع.
وتســـاءلت الجبهة، "أيـــن جهوزية البلديات 

التامة الستقبال المنخفض الجوي، ونحن نرى 
شوارع غزة ومناطق سكنية وبيوت المواطنين 
ومحالتهـــم تغرق فـــي أول منخفض جوي؟، 
وأين دور وزارة الحكم المحلي في المســـاءلة 
والمحاســـبة والتي أشـــرفت قبل عدة أشهر 
على انتخـــاب النخب في آلية البيت المفتوح 

لتعيين رؤساء البلديات في قطاع غزة؟".
وحملت الجبهة بلديات القطاع المســـؤولية 
الكاملة عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين 

والتجـــار وممتلكاتهـــم الناجمـــة عـــن غرق 
ودعـــت  التجاريـــة،  ومحالهـــم  منازلهـــم 
إلـــى الوقـــوف لجانـــب المواطنيـــن والتجار 
والصيادين وتعويضهـــم عما لحق بهم من 
خســـائر فادحة، وإلى إجراء معالجة ســـريعة 
وعاجلة لمشـــاكل البنية التحتية وشـــبكات 
الخدمات  الصرف الصحي وتطوير وتحسين 
المقدمـــة للمواطنين وخاصـــة أننا في بداية 

فصل الشتاء.

إصابات باالختناق خالل مطالبات بتعويض المواطنين جراء خسائرهم من األمطار من البلديات
اقتحام االحتالل بلدة بيت أمر

دعوة حكومية للمانحين لحماية شاطئ غزة من االنهيار

األغوار الشمالية / االستقالل:
أخطـــرت قوات االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمس،  بوقف العمل فـــي إحدى األراضي 
الزراعية في منطقة الحمة باألغوار الشـــمالية. وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة 
في بيان بأن االحتالل أخطر بوقف العمل في أرض تعود للمواطن رامي نجيب فقها، 

قدرت مساحتها بــ10 دونمات، مزروعة بالبقوليات؛ بحجة أنها في منطقة أثرية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء  أمس األحد، قرار اإلبعاد عن المسجد 

األقصى المبارك، لمواطن مقدسي، لمدة ستة شهور.
وقال الشاب نظام أبو رموز، إنه تسلم قرار إبعاد جديد عن المسجد األقصى بعد 

أن منع من دخوله لمدة ثمانية أشهر.

االحتالل يجدد أمر إبعاد 
شاب مقدسي عن »األقصى«

االحتالل يخطر بوقف العمل 
في أرض باألغوار الشمالية

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، خيمة أعدت الستقبال األسير 

علي خليل العباسي )20 عاما( في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اقتحمت خيمة نصبت في حي عين 

اللوزة من سلوان الستقبال األسير العباسي وشرعت بتصويرها.
وأفرجت ســـلطات االحتالل االســـرائيلي ، يوم أمس، عن األسير العباسي من 

سجن النقب الصحراوي بعد أن أمضى في االعتقال سنتين ونصف.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلســـرائيلي«، يوم أمس، حارس المسجد األقصى في 
مدينة القدس المحتلة. وأكد مكتب إعالم االســـرى، أن قوات االحتالل اعتقلت 
فادي علي عليان بعد مداهمة منزله في بلدة العيساوية. ُيشار إلى أن االحتالل، 

قد اعتقل األسير عليان عدة مرات، كان آخرها يوم أمس، تحت حجج واهية.

االحتالل يقتحم خيمة 
الستقبال أسير محرر في سلوان

قوات االحتالل تعتقل 
حارس للمسجد األقصى

»اإ�سرائيل« ت�سادق ..
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االستقالل/ وكاالت:
يتراجـــع احتمال النجاة لضحايا االنهيارات الثلجية بصورة كبيرة بعد مرور نحو 
ربع ســـاعة، إال أن متزلجا نمســـاويا، لم يكشف عن اســـمه، ظّل 5 ساعات تحت 

الثلوج الكثيفة.
وحيث إن الحادثة التي وقعت على سفوح جبل بليشنيتزينكن في 
ستيريا على بعد 80 كيلومترا من سالزبورغ في النمسا، فقد اعتبرت 
نجاة الرجل بعد أن ظل حيًا لمدة 5 ساعات تحت 16 قدمًا من الثلوج 

»معجزة«.
وربما الذي ســـاهم فـــي نجاة المتزلج البالغ من العمـــر 26 عاما، هو وجود جيب 
هوائي كبير عند وجهه، باإلضافة إلى جهاز إرســـال واستقبال خاص به، ساعد 

رجال اإلنقاذ في تحديد موقعه.
و تلقت الشـــرطة فـــي قرية غروبمينغ القريبة اتصاال بشـــأن عدم عودة 
المتزلج الشـــاب من رحلة التزلج، ونجح رجال الشرطة في تحديد مكانه 
بعد ســـاعتين، مســـتفيدين من إشارات الالســـلكي الصادرة عن جهاز 
اإلرســـال واالســـتقبال الذي كان بحوزته، وفق ما ذكرت صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
وبمجرد أن تم إخراج المتزلج، ســـارع رجال اإلنقاذ إلى نقله أســـفل الجبل حيث 
يوجد نزل للمتزلجين في الوادي، ثم إلى مستشـــفى في شـــالدمينغ، على بعد 
حوالي 16 كيلومترا، حيث تمت معالجته من انخفاض حرارة الجسم، علمًا أنه لم 

يتعرض ألي إصابات أخرى.

ظل 5 ساعات تحت 
الثلوج .. وخرج حيًا

واشنطن/ االستقالل:
وجهــــت محكمــــة أميركيــــة فــــي والية 
بنسلفانيا اتهاما باإلهمال إلى أم بسبب 
خطأ ارتكبته، كاد يؤدي إلى مصرع ابنها 

الصغير.
وأفــــادت »شــــبكة فوكــــس« األميركية، 
السبت، أن هيذر أوليفر )30 عاما(، متهمة 
من قبل المحكمة بحبــــس ابنها البالغ 5 
أعوام داخل الغســــالة التــــي كانت تدور 

بالفعل.
إلــــى  الوعــــي  فاقــــدًا  الطفــــل  ووصــــل 

المستشفى وهو يرتدي مالبس داخلية 
مبللة مــــع والده في أغســــطس الماضي، 

بحسب وثائق محكمة بنسلفانيا.
ووجــــد األطبــــاء الطفل مصابــــا بكدمات 

وخدوش في الجزء العلوي من جسمه.
وقال والــــد الطفل إنه اتصل بالشــــرطة 
مســــتنجدا، بعدما علم بأن طفله علق في 

الغسالة.
وبحســــب شــــهادة األم، فقد حبس الولد 
نفسه في الغسالة، مشيرة إلى انها كانت 
بالمطبخ حين ســــمعت الغســــالة وهي 

تصدر صوتا غريبا، لتهرع إلى هناك.
وقالــــت إنهــــا ذهبت للتحقق مــــن األمر، 
وعندما اكتشفت محنة ابنها عملت على 
إخراجه من داخل الغسالة دون أن تكشف 

كيف دارت الغسالة واالبن داخلها.
لكن ذلك ال يبــــدو مقنعا للمحكمة، التي 
وجهت إليها اتهامــــا باإلهمال المفضي 

إلى إلحاق إصابات بجسده.
ورغــــم أنه تــــم اإلفراج عن األم األســــبوع 
الماضــــي بكفالة، إال أنه لم يتم إســــقاط 

التهمة عنها، وقد تقودها إلى السجن.

روما/ االستقالل:
أودى انهيـــار جليدي بحياة امـــرأة وابنتها وطفلة أخرى، بينما كن يتزلجن على نهر جليدي في جبال 
األلـــب اإليطالية. قال المتحدث باســـم فرقة اإلنقاذ في جبال األلب والتر ميـــالن، إن 3 مروحيات، بما 
فيها واحدة من النمســـا، شـــاركت في البحث عن أي ضحايا محتملين آخرين لالنهيار الجليدي الذي 
وقع في وادي ســـيناليس. وذكرت وكالة األنباء اإليطالية )أنســـا(، أن االنهيار الجليدي أدى أيضا إلى 
إصابة اثنين آخرين، أحدهما صبي، فيما لم ترد تقارير عن متزلجين مفقودين. وقال ميالن إنه يعتقد 
أن األم القتيلـــة وابنتها ألمانيتان، رغم أن إجراءات تحديد الهوية لم تكتمل بعد، وأضاف أن مخاطر 
االنهيارات الجليدية في المنطقة كانت عالية في اآلونة األخيرة. وكان انهيار جليدي آخر تسبب في 

إصابة رجل في وادي بمقاطعة بولزانو، وأشار ميالن إلى أن زمالء الرجل من المتزلجين قاموا بإنقاذه.

أمريكا.. دارت الغسالة والطفل داخلها انهيار جليدي يقتل أمًا 
وطفلتها في األلب

طوكيو/ االستقالل:
عثرت السلطات في اليابان على حطام سفينة خشبية جرفتها األمواج 

إلى شاطئ جزيرة، لم يكن فيها أحياء، وإنما مجرد بقايا بشرية.
وعثر خفر السواحل على 5 جثث ورأسين بشريين داخل حطام السفينة 
التي وصلت شاطئ جزيرة سادو، شمال غربي البالد. ولم يتضح بعد ما 
إذا كان الرأسان ينتميان إلى الجثث الخمس، أم يعودان إلى شخصين 

آخرين.
وكانت السلطات رصدت السفينة،  قبل يومين لكنها لم تتمكن 
مــــن االقتراب منها وتفتيشــــها نظرًا لعدم اســــتقرار األحوال 

الجوية.
ويعتقد اليابانيون أن السفينة كانت قادمة من كوريا الشمالية، الدولة 
الشيوعية المنعزلة، مستندين في ذلك إلى الكتابة باللغة الكورية على 

حطام السفينة.
وقـــال المحققون: إن ســـبب وفاة األشـــخاص الذين كانـــوا على متن 

السفينة ال يزال قيد البحث والمتابعة.
وكان خفر الســـواحل فـــي اليابان قد عثر، الشـــهر الماضي على قارب 
خشـــبي على شواطئ جزيرة ســـادو، ويعتقد أنه أيضا قادم من كوريا 

الشمالية.
ويضيف االكتشـــاف األخير إلى المشـــكالت العديدة التي تواجهها 
اليابان وكوريـــا الجنوبية مع جارتهما كوريا الشـــمالية، ويبدو أنه من 
الصعب إجراء تحقيق في تلك الحوادث بسبب العالقات الدبلوماسية 

المتوترة.

طهران/ االستقالل:
اســـتغل وزير الصحـــة اإليرانـــي حفل تكريـــم األطباء 
والممرضيـــن العاملين فـــي مجال ضغط الـــدم، ليقدم 
معلومة صادمة عن انتشار المرض في المجتمع اإليراني.

وقال وزير الصحة اإليراني، سعيد نمكي، خالل كلمته في 
المؤتمر أن حوالي 100 ألف مواطن إيراني يموتون بسبب 

ارتفاع ضغط الدم.
وبحسب الوزير فإن نسبة الوفيات المرتفعة بسبب ضغط 

الدم هي من أصل متوسط معدل الوفيات السنوي والبالغ  
380 ألف وفاة كل عام.

وفي حديثه عن ضرورة إصالح واقع المشافي اإليرانية قال 
"في ضواحي طهران هناك مليـــون ونضف إيراني لديه 

سرير في المشفى".
ونـــوه الوزير إلى ازدياد اإلصابات بالقصور الكلوي المزمن 
في المجتمـــع اإليراني خالل الســـنوات الثالث الماضية 
"ازداد عـــدد األســـّرة المخصصـــة لغســـيل الكلـــى في 

المستشفيات من 5 إلى 10 مرات في كل مشفى" وزادت 
معدالت الوفيات الناجمة عن هذا المرض، بحســـب وكالة 

"مهر" اإليرانية.
وبحسب الوكالة يوجد في إيران 8 ماليين شخص معرض 
لإلصابـــة بمرض ضغط الدم، وقامـــت إيران بتنفيذ خطة 
وطنيـــة على مســـتوى البالد تم خاللها قياس مســـتوى 
ضغط الدم لـ 30 مليون و550ألف مواطن، وتم الكشـــف 

عن إصابة مليونين و600 ألف شخص بمرض الضغط.

مرض يقتل 100 ألف مواطن إيراني كل عام

طرابلس/ االستقالل:
 تواجه الســـالحف البرية الليبية خطرا كبيرا بسبب عمليات التهريب المتكررة 

التي يقوم بها بعض التجار بهدف الكسب السريع.
ونظمـــت الهيئة العامة للبيئة في الحكومة المؤقتة الليبية حملة تحت عنوان »ال 
لتهريب الحيوانات« للحد من ظاهرة تهريب السالحف البرية خارج البالد بطريقة 
غير منظمة. وبحسب مدير مكتب اإلعالم بالهيئة، مصطفى أكريم، فإن »السلحفاة 
ا من السلســـلة البيئية الليبية، باتت مهددة باالنقراض، وإن  البرية التي تعد جزًء
حمايتها مســـؤولية الجميع«. ووجه أكريم نداء للمواطنيـــن والمعنيين بضرورة 
اإلبالغ عن اي شـــخص أو جهة تقـــوم بعملية تهريب، ألن هذه العمليات تعرض 

السلحفاة لخطر االنقراض وتسبب خلال على التوازن البيئي، بحسب »الوسيط«.

االستقالل/ وكاالت:
شـــّرح علماء ســـمكة قرش يبلغ طولها 3,5 مترًا وعثروا في داخلهـــا على ذراعين فضاًل 
عن ســـاعة جيب.  وفي التفاصيل، تم اصطياد هذه الســـمكة في سان لو بغرب جزيرة 
الريونيون الفرنسية في المحيط الهندي وُعثر بداخلها على بقايا بشرية عائدة لشخٍص 

يبلغ خمسين عامًا كان يمارس رياضة الكاياك.
وتعرفت عائلة الضحية الذي اختفى في 12 كانون األول على جّثة فقيدها وهو يمارس 
رياضة الكاياك في بحيرة ال ســـالين الشـــاطئية. وحتى اليوم لم يتم تحديد بعد سبب 
الوفاة وما إذا كان نتيجة الغرق أو هجوم ســـمكة القرش. وسبق أن ُعثر على بقايا بشرية 
في أحشاء سمكة قرش في السادس من تشرين الثاني الماضي، وخلص التحقيق يومها 
إلى أنها بقايا سائح اسكتلندي كان قد اختفى قبل يومين عندما كان يسبح غرب البالد.

تهريب السالحف البرية 
الليبية يعرضها لالنقراض

العثور على بقايا بشرية 
في بطن سمكة قرش

5 جثث ورأسان.. »سفينة 
األشباح« تحير اليابانيين
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