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القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل االس���رائيلي، مس���اء أمس االثنين 4 
ش���بان بعد االعتداء عليهم بالضرب المبرح، من باب العامود 
بمدينة القدس المحتلة وأفاد ش���هود عي���ان بإيقاف قوات 
االحتالل الش���بان وتحرير هوياتهم وتفتيش���هم الجسدي 

االستفزازي بإحدى غرف المراقبة في باب العمود.
وأضاف أن قوات االحتالل اعتدت على الشبان بالضرب المبرح 

وطرحتهم أرًضا، ثم اقتادتهم إلى مركز ش���رطة صالح الدين 
بالقدس. في الس���ياق، أخلت ش���رطة االحتالل مس���اء أمس 
سبيل األسير المحرر عبد الرحمن محمود من قرية العيساوية.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت فجر االثنين 4 ش���بان من بلدة 
الطور شرق القدس المحتلة، بعد مداهمة منازلهم.

والمعتقلون هم: فريد ابو الهوى، عبد الهدرة، ماهر اللفتاوي، 
محمود أبو اسبيتان.

االحتالل يعتقل 4 مقدسيين بعد 
االعتداء عليهم بالضرب المبرح

األسير أحمد زهران.. 99 يومًا على اإلضراب وخطر داهم يهدد حياته

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتح���م وزير جيش االحتالل اإلس���رائيلي نفتالي بينت يوم أمس، المس���جد 

اإلبراهيم���ي ف���ي الخلي���ل جنوبي الضف���ة الغربي���ة المحتلة، 
بالتزامن مع ما ُيس���مى عيد األنوار »حان���وكاه« اليهودي. وذكر 

»بينت« يقتحم المسجد اإلبراهيمي 
ويتوعد بتكثيف االستيطان

»الشعبية«: الرد على العدوان الغادر 
على العراق بإغالق القواعد األمريكية

رام الله/ االستقالل:
وصل األس���ير أحمد زهران من دير أبو مش���عل 
قض���اء رام الله، المائة يوم في إضرابه المفتوح 

عن الطعام رفًضا لالعتق���ال اإلداري، وقد دخل 
مرحلة الخطر الش���ديد، بعد أن خس���ر 35 كغم 
من وزنه. وقال األس���ير المحرر شاكر عمارة من 

مخيم عقبة جبر في أريح���ا:« نحن أمام إضراب 
عن الطعام ألسير يخوض معركة 
المائ���ة يوم دون  مؤلمة تخطت 

غزة/ االستقالل:
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة العدوان األمريكي الغادر على العراق، 

والذي أدى إلى استش���هاد وإصابة العش���رات، مُعَب���رة عن تضامنها 
المطلق مع العراق ش���عبًا ومقاومة ودولة. واعتبرت الجبهة في تصريح 

»أحياء ُيرزقون«.. موسوعة »ضخمة« 
توثق بطوالت شهداء الجهاد اإلسالمي

غزة/ دعاء الحطاب: 
أكد عضو الدائرة الثقافية في مؤسسة مهجة القدس للشهداء 
واألسرى محمد الشقاقي أن موسوعة شهداء من فلسطين (أحياء 

رام الله / االستقالل:
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الش���ؤون المدنية حس���ين الشيخ 

يوم أمس، إن الس���لطة الفلس���طينية تدرس خطوات للرد على 
اقتطاع س���لطات االحتالل 150 مليون شيكل أخرى من عائدات 

السلطة تدرس »خطوات الرد« 
على قرصنة االحتالل للمقاصة

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���هدت مناط���ق متفرقة م���ن الضف���ة الغربية 
والق���دس المحتل���ة أم���س، سلس���لة جديدة من 
الت���ي نفذتها قوات  االعت���داءات واالقتحام���ات 

االحت���الل اإلس���رائيلي وعصابات المس���توطنين، 
والت���ي تخلله���ا مواجهات بين الش���بان من جهة 
وتلك القوات والمس���توطنين م���ن جهة أخرى، ما 

أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بينهم فتاة.

فقد أصابت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء االثنين، 
فتاة واعتقلت ش����اًبا، بعد إطالق الن����ار على مركبتها 

قرب بلدة بيت جاال في مدينة بيت لحم 
بالضفة الغربية المحتلة.

المستوطنون يواصلون «تدنيس» األقصى
إصابات واعتقاالت خالل التصدي العتداءات 

واقتحامــات االحتــالل بالضفــة والقــدس

»حماس« لـ »االستقالل«: ال تطّورات 
جدية بملف تبادل األسرى مع االحتالل

نتنياهو يرفض تشكيل لجنة 
برلمانية لبحث منحه الحصانة

غزة بحاجة لـ٢٨٠ مليون $ 
إلعمار منازل دمرها االحتالل

»حماية« ُيدين عزم االحتالل 
سحب هويات مقدسيين

غزة/ قاسم األغا: 
نفت حركة المقاومة اإلس���المية (حماس)، وج���ود تحركات وتطورات جّدية في 

ملف تبادل األس���رى مع االحتالل »اإلس���رائيلي«، مؤكدًا أن حالة 
من »الجمود« تسيطر على هذا الملف؛ بفعل عدم إبداء االحتالل 

غزة/ االستقالل:
أدان مرك���ز حماي���ة لحقوق اإلنس���ان مواصلة س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
انتهاكاتها وإجراءاتها العنصرية الخطيرة في األراضي الفلس���طينية المحتلة، 
والتضييق على الفلس���طينيين لف���رض أمر واقع جديد لصالح المس���توطنين، 

غزة/ االستقالل:
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري 
إن قطاع غزة بحاجة إلى ٢٨٠ مليون دوالر إلعمار منازل دمرها االحتالل 

استشهاد 5 أسرى و5500 حالة اعتقال خالل 2019

03

05

0602

قو�ت �الحتالل خالل �قتحامها  مدينة حلحول باخلليل      ) وفا (
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دولة فل�سطني 
يف �لطلب رقم )٢٠١٩/١٣١(

يف �لطلب رقم (٢٠١٩/٧٨٥م(
المستدعي/ســـليمان محمـــد محمـــد ابوســـتة ،ســـكان رفـــح ووكيله 
العدلـــي الســـيد/جهاد ســـلمان محمد ابوســـتة بموحـــب وكالة عامة 

رقم(٢٠١١/١١٠٧٩)كاتب عدل خانيونس 
ووكيله المحاميان/ سامي عفانة وحسن جربوع

المستدعى ضده /نضال محمد حماد ضهير /رفح 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 في الطلب رقم  (٢٠١٩/785م)  في الطلب رقم (1٣١/٢٠١٩)
الي المستدعى ضده المذكور اعاله بما ان المستدعي المذكور قد تقدم 
بطلب الحقوقي  ولذلك يقتضى عليك الحضور الي هذه المحكمة خالل 
خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكـــرة  كما يقتضى ان 
تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمســـة عشـــرة يومًا من 
تبلغك هذه المذكرة علما قد تحدد لك جلســـة لنظر القضية الحقوقية 
المذكورة جلسة  االحد الموافق بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٥م ويكون معلوما لذك 
اذا  تخلفـــت عن ذلك يجوز لوكيل المســـتدعي المذكور ان يســـير في 

دعواه حسب االصول تحرر بتاريخ /٢٠١٩/١٢/٣٠م

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح 

غزة/ قاسم األغا: 
نفت حركة المقاومة اإلســـالمية (حماس)، 
وجود تحركات وتطـــورات جّدية في ملف 
تبادل األســـرى مع االحتالل "اإلسرائيلي"، 
مؤكًدا أن حالة من "الجمود" ُتســـيطر على 
ة  هذا الملف؛ بفعل عدم إبداء االحتالل جديَّ

حقيقية لجهة تفعيله.
وقال عضو المكتب السياســـي ومســـؤول 
ملف األسرى بالحركة موسى ُدودين: "إن ما 
يتـــم تداوله حول وجود تحركات وتطورات 
في ملف تبادل األســـرى، أخبـــار عارية من 
الصحـــة تمامـــا، وال تســـتند ألي أســـاس 

حقيقي". 

ـــد "ُدوديـــن" فـــي تصريـــح لصحيفة  وأكَّ
"االســـتقالل" أمس اإلثنين، أنـــه "ال وجود 
لوســـاطات جديدة وفاعلة بملف التبادل"، 
مشيًرا إلى أن مســـاًرا وحيدًا فقط سيدفع 
حركته للدخول في مفاوضات غير مباشرة 
مع االحتالل؛ إلبـــرام صفقة جديدة لتبادل 

األسرى.
للدخـــول  المســـار الصحيـــح  "إن  وقـــال: 
بمفاوضات إلبرام الصفقة يبدأ باإلفراج عن 
كل األسرى الذين أعاد االحتالل اعتقالهم 
عقـــب تحريرهم في صفقة وفـــاء األحرار، 
ووقف إجراءاته العدوانية المتصاعدة ضد 

األسرى داخل السجون".

ولفت عضو المكتب السياسي لـ "حماس" 
إلـــى عدم اســـتعداد حركتـــه الدخول في 
صفقة تبادل أســـرى جديدة، دون أن ُيبدي 
ة حقيقيـــة إلبرامها، ويلتزم بما  العدو جديَّ

ترّتب على صفقة التبادل السابقة.
"القبس"  وأمس اإلثنين، ذكـــرت صحيفة 
الكويتيـــة أن "هناك مفاوضـــات متقدمة 
برعاية دوليـــة إلتمام صفقـــة تبادل بين 

إسرائيل وحماس".
وقالت الصحيفة نقاًل عن مصادر وصفتها 
بــــ "المقربة من حماس"، إنـــه "تّم التوصل 
إلى مخرج لهذا الموضوع، من خالل تقديم 
محـــّرري صفقة شـــاليط إلـــى المحاكمة، 

وإصدار أحكام تتطابق مـــع المدة الزمنية 
التـــي قضوهـــا فـــي الســـجون، وبالتالي 
سيجري اإلفراج عنهم من دون أن يتسبب 
ذلك بحرج للحكومة اإلسرائيلية، في حين 

يتحقق الشرط الذي تطالب به حماس".
وأضافـــت المصادر أن "ألمانيا وسويســـرا 
تلعبان دوًرا نشـــًطا في المحادثات الجارية 
إلنجاز صفقة تبادل األســـرى مقابل جثث 
جندَيْيـــن، وإســـرائيليْين، أحدهمـــا مـــن 
عرب الـ48، دخال قطاع غزة خطأ". بحســـب 

الصحيفة الكويتية.
وفـــي ســـبتمبر ٢٠١6، عرضـــت كتائـــب 
القسام، الجناح العسكري لـ"حماس" صوًرا 

ألربعة جنود "إســـرائيليين"، هم: "شاؤول 
آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" 
و"هشام بدوي السيد"، رافضة الكشف عن 

أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.
وتشترط "حماس" اإلفراج عن محّرري "صفقة 
وفـــاء األحرار التـــي تمت برعايـــة مصرية 
ألمانية، قبـــل الدخول في أّيـــة مفاوضات 

إلجراء صفقة تبادل أسرى جديدة. 
وأعـــاد االحتـــالل اعتقال نحـــو (٥٥) ُمحرًرا 
بالصفقة، التي أفرجت بموجبها عن (١٠٢٧) 
أسيًرا فلسطينًيا، مقابل إفراج "حماس" عن 
الجندي "اإلسرائيلي" "جلعاد شاليط" الذي 

أسرته لـمدة (٥) أعوام في قطاع غزة.

حماس« لـ »االستقالل«: ال تطّورات جدية بملف تبادل األسرى مع االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
رفض رئيـــس وزراء االحتالل اإلســـرائيلي المنتهية 
واليتـــه، بنياميـــن نتنياهو، االثنين، تشـــكيل لجنة 
برلمانية، لبحث مســـألة منحه الحصانة من المحاكمة 

في قضايا فساد.
وقـــال موقع "جلوبس" العبـــري، إن نتنياهو كان يرد، 
عبر محاميه، علـــى التماس تقدمت به حركة حقوقية 
ومحاميان، طالبا المحكمة (أعلى هيئة قضائية) بإلزام 
الكنيست بتشـــكيل اللجنة المذكورة، دون االنتظار 

لالنتخابات العامة المقبلة.
ودفع محامو نتنياهو بأن "صالحيات الكنيست الـ ٢٢، 
بما في ذلك صالحيات اللجنة التي يريدون تشكيلها، 

انتهت بإعالن حل الكنيست".
وأضافوا: "حتى إن كانت اللجنة قائمة كما هو مطلوب، 

فإن الفترة الزمنية المتبقية لها، وهي 64 يومًا، قصيرة 
جدا وتمنع اتخاذ قرار مدروس وجاد بشـــأن مثل هذه 

المسائل المهمة".
من جهتـــه، قدم المستشـــار القضائي لـ "كنيســـت" 
أيال يانون، رده علـــى االلتماس المقدم للمحكمة قائال 
:"خالل هذه المرحلة التي شهدت حل الكنيست مرتين 
متتاليتيـــن، ال يمكن تشـــكيل لجنة الكنيســـت نظرًا 
لغياب الصالحيات السياسية وعدم تشكيل حكومة، أو 

بلورة ائتالف حاكم ومعارضة"، وفق المصدر ذاته.
وتنتهـــي، الخميـــس، المهلة الممنوحـــة لنتنياهو 
لتقديـــم طلب حصانـــة لرئيس الـ "كنيســـت" يولي 

آدلشتاين من المحاكمة في ثالث قضايا فساد.
وأعلـــن المستشـــار القضائـــي للحكومـــة أفيخـــاي 
ماندلبليت الشهر الماضي، قراره تقديم الئحة اتهام 

ضد نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة األمانة واالحتيال.
وحال قدم نتنياهو طلـــب الحصانة، فإن ذلك يعني 
تجميد كل اإلجراءات القانونية ضده لحين تشـــكيل 
الحكومة، وتشكيل لجنة الكنيست المعنية بالبت في 

منحه الحصانة.
وحتى تشـــكيل اللجنة المذكورة، فلـــن تقدم الئحة 

االتهام ضد نتنياهو للمحكمة.
يشار إلى أن استطالع للرأي أجرته القناة ١٢ العبرية، 
األحـــد، أظهـــر أن غالبية اإلســـرائيليين ترفض منح 
الحصانة القضائية لنتنياهو على خلفية االتهامات 
الموجهة له بقضايا فســـاد، فيما بّين االســـتطالع أن 
االنتخابات المقبلة لن تفرز نتائج حاســـمة تمكن من 
تشكيل حكومة، ما يهدد باستمرار األزمة السياسية 

اإلسرائيلية.

غزة/ االستقالل:
قال رئيس اللجنة الشـــعبية لمواجهة الحصار النائب 
جمـــال الخضري إن قطاع غزة بحاجـــة إلى ٢8٠ مليون 
دوالر إلعمار منازل دمرها االحتالل اإٍلسرائيلي ولم تبن 
حتى اآلن (ما تبقى من منازل مدمرة من عدوان ٢٠١4) 

وما تبعها من اعتداءات متواصلة.
وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه االثنين إن 
إعمار هذه المنازل قضية إنسانية وأخالقية وقانونية، 
ألن أصحابها من عائالت تضم نساء وأطفال ورجال في 
عداد المشـــردين ويعانون معاناة شـــديدة، جزء كبير 

منهم منذ العام ٢٠١4.
وأوضـــح أن هؤالء يعيشـــون معاناة صعبـــة ومركبة 

بســـبب فقدان المأوى واســـتمرار الحصـــار واإلغالق، 
وهو ما يتطلب تحركًا فلســـطينيًا جديًا من الرئاســـة 
والحكومة والفصائل الفلسطينية وكل مكونات شعبنا 

ومؤسساته الفاعلة.
وقال " الكل الفلســـطيني وبحســـب موقعه ومكانته 
يجب أن يتحـــرك على كل المســـتويات ويحمل هذا 
الملف للمانحين لتبنيه ومباشرة التنفيذ، بما يسهم 

في تخفيف معاناة أصحاب المنازل المدمرة".
ودعا المانحين لإلسراع في تسديد ما تعهدوا به خالل 
مؤتمر القاهرة ٢٠١4، إلى جانب تبني مشروعات اعمار 
جديدة لبناء المنازل التي هدمت في اعتداءات الحقة.

وشـــدد على أن االعمار ضرورة ُملحة وعاجلة ال تحتمل 

التأخير، مناشـــدًا الدول العربية واإلسالمية والمجتمع 
الدولـــي بضرورة الوقـــوف وقفة جـــادة وحقيقية مع 
أصحاب هذه المنازل، خاصة في ظل الوضع اإلنساني 

واالقتصادي المأساوي في غزة.
وذكر أن ٢٠١٩ األصعب اقتصاديا بســـبب اســـتمرار 
الحصار للعام الثالث عشـــر على التوالـــي، إضافة لما 
تذكـــره التقارير الدولية من اســـتحالة الحياة في غزة 
خالل العـــام ٢٠٢٠ في حال لم يتـــم التدخل الفعلي 

إلنقاذ القطاع.
وشـــكر الخضري الدول المانحـــة التي التزمت بالعمل 
إلعمار ما نسبته 8٠٪ من إجمالي األضرار التي أصابت 

المنازل نتيجة عدوان عام ٢٠١4.

غزة/ االستقالل:
وافقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على استيراد بعض المنتجات 
الزراعيــــة من قطــــاع غــــزة ؛ "بتعليمات سياســــية". وفق صحيفة 

"معاريف" العبرية.
وقالــــت صحيفة "معاريف" مســــاء أمس االثنين إنــــه "بتعليمات 
سياسية، تمت الموافقة على استيراد الفراولة والطماطم والباذنجان 
من قطاع غزة إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "سيتم متابعة صالحية 

المنتوجات من وزارة الصحة اإلسرائيلية".
وفي وقت ســــابق أمس، ذكرت وســــائل إعالم عبرية أنه تم اليوم 
(أمس) وألول مرة تصدير 8 أطنان من حلوى "الشــــتوي" المصنوعة 
في غزة عبر معبر كرم أبو ســــالم، موضحــــة أنه جرى تحميلها على 
متن شاحنة نحو معبر جسر اللنبي من أجل إدخالها إلى األردن، ثم 

إلى البحرين.
وناقــــش المجلس الوزاري اإلســــرائيلي المصغر للشــــؤون األمنية 
والسياسية "الكابنيت" األحد، مسألة التهدئة في قطاع غزة، فيما 
من المقرر أن يعقد اجتماعا آخرا غدا األربعاء؛ لمواصلة النقاشــــات 

حول ذات الموضوع. وفق القناة ١٣ العبرية.

تصدير 8 أطنان من حلوى «الشتوي» للخليج
»معاريف«: »إسرائيل« توافق على 

استيراد ثالثة منتجات زراعية من غزة

نتنياهو يرفض تشكيل لجنة برلمانية لبحث منحه الحصانة

غزة بحاجة لـ٢٨٠ مليون $ إلعمار منازل دمرها االحتالل

غزة/ االستقالل:
أدان مركز حماية لحقوق اإلنســـان مواصلة سلطات 
االحتـــالل اإلســـرائيلي انتهاكاتهـــا وإجراءاتهـــا 
العنصريـــة الخطيـــرة فـــي األراضي الفلســـطينية 
المحتلة، والتضييق على الفلســـطينيين لفرض أمر 
واقـــع جديد لصالح المســـتوطنين، وكذلك ســـحب 

هويات المقدسيين.
وقـــال المركـــز في بيـــان صحفي، إنه في سلســـلة 
جديـــدة من اإلجـــراءات العدوانية بحـــق المدنيين 
الفلســـطينيين في األراضي الفلســـطينية هددت 
مخابرات االحتالل، الفلسطينيين في بلدة العيسوية 

شـــمال شـــرق القدس المحتلة بســـحب بطاقاتهم 
الشـــخصية "الهويـــات" بذريعة مشـــاركتهم في 

المواجهات وإلقاء الحجارة.
وأشار إلى أن ســـلطات االحتالل تواصل تحد اإلرادة 
الدولية ومخالفة قرارات الشرعة الدولية ذات العالقة.

واستنكر مصادقة ما تسمى بـ "اإلدارة المدنية" لدى 
االحتالل على بناء حوالي ٢٠٠٠ وحدة اســـتيطانية 
جديدة فـــي الضفـــة الغربية، حيث مـــن المقرر أن 
يبحث المجلس األعلى للتخطيط مع "اإلدارة المدنية" 

مخطط تفصيلي لبناء هذه الوحدات.
واعتبر المركـــز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا 

حازًما إزاء هذه السياسة يشجعه على ارتكاب مزيًدا 
مـــن االنتهاكات للقانـــون الدولي لحقوق اإلنســـان 
والقانون اإلنســـاني الدولي، والضرب بعرض الحائط 

قرارات الشرعة الدولية،
ودعـــا المركز المجتمـــع الدولي، وبخاصـــة األطراف 
الســـامية المتعاقدة على اتفاقيـــة جنيف الرابعة، 
إلى تحمل مسئولياتها القانونية واألخالقية والوفاء 
بالتزاماتهـــا، والعمل على إيجاد آلية تجبر ســـلطات 
االحتـــالل على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات 
الفلســـطينية  باألراضي  المتعلقة  المتحـــدة  األمم 

المحتلة.

»حماية« ُيدين عزم االحتالل سحب هويات مقدسيين
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رام الله/ االستقالل:
وصل األسير أحمد زهران من دير 
أبو مشـــعل قضاء رام الله، المائة 
يوم فـــي إضرابـــه المفتـــوح عن 
الطعـــام رفًضا لالعتقـــال اإلداري، 
وقد دخل مرحلة الخطر الشـــديد، 

بعد أن خسر 35 كغم من وزنه.
وقال األســـير المحرر شاكر عمارة 
من مخيـــم عقبة جبر فـــي أريحا:" 
نحـــن أمام إضـــراب عـــن الطعام 
ألســـير يخـــوض معركـــة مؤلمة 
تخطت المائة يوم دون اســـتجابة 
لمطلبـــه بإلغاء االعتقـــال اإلداري 

بحقه".
وأضـــاف "االعتقـــال اإلداري مؤلم 
أكثـــر من ألم اإلضراب عن الطعام، 
فهو تجبر مخابراتي وسادية أمنية 
على األســـير في االعتقال اإلداري، 
لذا يضطر األسير إلى تحمل األلم 
في معركة اإلضـــراب عن الطعام، 
حتى يلغي اعتقاله اإلداري الظالم 

والعنصري".
مـــن جانبـــه، قـــال المحـــرر رأفت 
ناصيف من مدينـــة طولكرم: "إن 

األسير أحمد يدخل مرحلة شديدة 
مـــن الخطـــر، ومحاولـــة االلتفاف 
المحكمة  على إضرابـــه من قبـــل 
العســـكرية وبمراوغـــة من ضباط 
المخابرات يدلل على أن المؤسسة 
األمنية لالحتالل ال تريد ألي أسير 
في االعتقـــال اإلداري تحقيق أي 
انجاز نوعي وبصمة نجاح عليهم، 

األســـير  إضراب  يعتبـــرون  فهم 
زهـــران صفعـــة لهـــم بالرغم من 

جبروتهم ".
يشـــار إلـــى أن زهـــران (42 عاما) 
ســـبق وأن قضى مـــا مجموعه في 
معتقالت االحتـــالل 15 عاما، وهو 

أب ألربعة أبناء.
ويعـــد هـــذا اإلضـــراب الثاني له 

خالل العام الجاري، علمًا أنه أنهى 
إضرابه الســـابق الذي استمر لمدة 
39 يومًا، بنـــاًء على وعـــود، وقبل 
انتهاء األمر اإلداري السابق أبلغته 
إدارة معتقالت االحتالل أنه سيتم 
تجديـــد اعتقالـــه اإلداري، وعليه 
شـــرع باإلضراب عن الطعام ودخل 

المائة يوم.

غزة / االستقالل:
قالت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين يـــوم أمس، إن مصلحة ســـجون االحتالل 
اإلســـرائيلي نقلت مسؤول فرع الجبهة في الســـجون القائد وائل الجاغوب من سجن 

رامون إلى العزل الجماعي في سجن هداريم.
وذكرت الجبهة في بيان لها، أن القرار اإلســـرائيلي "جزء ال يتجزأ من حالة االستهداف 

المتواصلة لقيادات وكوادر الجبهة في داخل السجون وخارجها".
وعّدت ذلك "محاولة يائسة للتشويش على نشاط منظمة الجبهة بالسجون وخصوصًا 
في حال أقدمت على خوض معركة استراتيجية جديدة إسناًدا لرفيقها القائد زهران".

وأشارت الجبهة إلى أن الخطوة اإلسرائيلية" انتقام بسبب رفض القائد الجاغوب اللقاء 
مـــع مندوب جهاز المخابرات اإلســـرائيلية بعد قرار قيادة الجبهة في الســـجون عدم 

حضور الجلسات التي يتواجد فيها ممثل عن الشاباك".
وأكدت "الشـــعبية" أن مجموعة من أسراها في السجون ستخوض إضرابًا اليوم الثالثاء 
لمدة يـــوم واحد، إســـناًدا لرفيقها القائد أحمـــد زهران الذي يواصـــل خوض معركة 

اإلضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله اإلداري.
وجددت دعوتها إلى جماهير شعبنا ألوسع حالة إسناد للرفيق زهران وللحركة األسيرة، 

التي تتعرض لهجمة إسرائيلية هي األوسع على اإلطالق منذ سنوات.
واعتقل األسير الجاغوب بتاريخ 2001/5/1، واتهمه االحتالل بالمسؤولية عن تشكيل 
الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي حمل اسم "كتائب الشهيد 
أبو علي مصطفى"، وكان مســـؤواًل عن العديد من العمليات العســـكرية ضد االحتالل، 
وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، أمضى منها أكثر من 18 عامًا متنقاًل 

بين السجون.
وكان األســـير "الجاغوب" اعتقل ألول مرة عام 1992 وقضى في ســـجون االحتالل ست 

سنوات، وأطلق سراحه عام 1998.
وبين المكتب أن الجاغوب أصدر من داخل ســـجنه كتابين، إضافة إلى العشـــرات من 

المقاالت السياسية وأخرى خاصة بشؤون الحركة األسيرة.

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين قدري أبو بكر 
إن "الرئيس محمود عباس طلب إعداد ملف بشكل عاجل، 
خاص بأســـماء األســـرى المرضى القابعين في ســـجون 
االحتالل، لرفعه إلى األمم المتحـــدة والمحكمة الجنائية 

الدولية".
وأوضح أبو بكر في تصريح لـوكالة األنباء الر ســـمية "وفا" 
االثنين، أن ذلك يأتـــي على ضوء قرار المحكمة الجنائية 
الدولية، بشأن فتح تحقيق في الجرائم االسرائيلية. وأشار 
إلى أن هيئة األســـرى تعد ملفـــات منذ فترة طويلة حول 
األســـرى المرضى، واالهمال الطبي المتعمد بحق األسرى 
في سجون االحتالل، إضافة إلى قرصنة "إسرائيل" أموال 

الضرائب الفلســـطينية، بدعوى دفعها رواتب لألســـرى 
وعائالت الشهداء. في العشرين من الشهر الجاري، قالت 
المحكمة الجنائيـــة الدولية انها تســـعى لفتح تحقيق 
شامل في جرائم حرب اســـرائيلية ارتكبت في قطاع غزة 

والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.
ُيذكـــر أن قوات االحتالل تعتقل في ســـجونها أكثر من 
(5500) فلسطينًيا من األرض الفلسطينية المحتلة، خالل 
عـــام 2019؛ من بينهم (889) طفاًل، و(128) من النســـاء 

على األقل.
ومن بين األســـرى، أكثر مـــن (700) مريـــض، 10 منهم 
يعانون من مرض الســـرطان، منهم أكثر من (200) حالة 

يعانون من أمراض مزمنة.

 خسر 35 كيلو غرامًا من وزنه
األسير أحمد زهران.. 99 يوما على اإلضراب وخطر داهم يهدد حياته

االحتالل يعزل مسؤول الجبهة 
الشعبية في السجون

القدس المحتلة/ االستقالل:
أبلغت ما تســــمى الجبهة الداخليــــة في جيش االحتالل 
يوم أمس، ستة شــــبان فلسطينيين من بلدة العيسوية 
في شــــرق القدس، بإصــــدار أوامر اعتقــــال منزلي ليلي، 
لعدة أشــــهر، بموجب أنظمة طــــوارئ وضعها االنتداب 

البريطاني.
وقالــــت صحيفة »هآرتس« العبرية إن اســــتخدام أنظمة 
الطوارئ هذه »غير مألــــوف«، وأن قائد الجبهة الداخلية، 
تامير يدعي، سيصدر أوامر االعتقال هذه بصفته القائد 
العسكري للمنطقة، علما أن »إسرائيل« تزعم أن القدس 
المحتلة تقع تحت »سيادتها« ، اعترافا بأن  شرق القدس 

هي أرض محتلة.

أنظمــــة الطــــوارئ االنتدابيــــة تمنح صالحيات واســــعة 
لقــــادة جيش االحتــــالل، حيــــث يســــتخدمها من أجل 
تنفيذ اعتقاالت إدارية وهدم بيوت في الضفة الغربية، 
»واســــتخدامها في مناطق تحت سيادة »إسرائيل« نادر 
جــــدا« وفقــــا للصحيفة. واســــتخدمت هــــذه األوامر في 
الماضي من أجل منع قياديين فلســــطينيين من التنقل 
من القدس إلى الضفة، أو من أجل هدم منازل في القدس 

المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن محامين إسرائيليين وفلسطينيين 
قولهم إنهم ال يتذكرون حاالت أصدر فيها قائد الجبهة 
الداخلية أمر اعتقال إداري شخصي ضد فلسطينيين في 

القدس، كالذي يعتزم يدعي إصداره اآلن.

أبو بكر: عباس طلب ملفًا بأسماء 
األسرى المرضى لرفعه للجنائية

قرار »إسرائيلي« باعتقال »منزلي 
ليلي« لشبان من العيسوية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحـــم وزير جيش االحتالل اإلســـرائيلي نفتالي بينت يوم أمس، المســـجد 
اإلبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع ما ُيسمى 

عيد األنوار »حانوكاه« اليهودي.
وذكر موقع »ســـيروغيم« العبري أن ما يســـمى قائد المنطقـــة الجنوبية في 
الجيش »ايتمار بن حاييم« رافق »بينت« في االقتحام مع رئيس تجمع »كريات 
أربع« االســـتيطاني »الياهو ليبمـــان«، ورئيس المدرســـة الدينية في الخليل 

»حننيئيل اتروغ«.
وقـــال »بينيت« خالل االقتحام، إنه: »ال يســـتطيع التفكيـــر بمكان أفضل من 

الخليل إلشعال الشمعة األخيرة من عيد األنوار«. وفق تعبيره.
وزعــــم أن »الخليل قلب إســــرائيل، وال يمكــــن العيش بدون قلب، 
وأنه في حال تنكر الشعب اليهودي لجذوره فسيندثر«. على حد 

وصفه.
وتعهـــد »بينت« بالمصادقـــة على بناء المزيـــد من المســـتوطنات واألحياء 
االســـتيطانية، قائاًل إنه لم يصبح وزيًرا للجيش ليبني حًيا اســـتيطانًيا واحًدا 

فقط.

»بينيت« يقتحم المسجد اإلبراهيمي 
غزة/ االستقالل:ويتوعد بتكثيف االستيطان

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة العدوان 
األمريكي الغادر على العراق، والذي أدى إلى استشهاد 
وإصابة العشرات، مُعَبرة عن تضامنها المطلق مع العراق 

شعبًا ومقاومًة ودولًة.
واعتبـــرت الجبهـــة فـــي تصريٍح صـــدر عـــن مكتبها 
السياســـي، أن هذا "العدوان الســـافر يأتي في ســـياق 
البلطجـــة واإلرهـــاب األمريكـــي المســـتمر علـــى أمتنا 
العربية وشعوبها التي تدافع اليوم عن ثرواتها وأمنها 

وســـيادتها، واســـتمرارًا للمحاوالت األمريكية الهادفة 
إلدامة الفوضى وســـرقة ثروات شـــعوبنا واســـتحضار 
االجـــرام "الداعشـــي" مـــن جديـــد، ومواصلـــة الحروب 
االقتصادية الهادفة لضـــرب الدولة الوطنية والحاضنة 

الشعبية لقوى المقاومة والممانعة". 
وقالت الشـــعبية "ونحن نتقـــدم بتعازينا الحـــاّرة إلى 
الشعب العراقي الشقيق، فإننا ندعو العراق شعبا ودولة 
وجيشـــًا للتصدي للعدوان األمريكـــي ومقاومته، وأولى 

هذه الخطوات إغالق القواعد األمريكية على أرضه".

ودعت الجبهة الشعبية إلى ضرورة االستمرار في جهود 
توحيد طاقات قـــوى المقاومة المناهضـــة للمخططات 
والسياســـات األمريكّية والصهيونية في المنطقة، بما 

يؤدي إلى تفعيل كل أشكال المقاومة ضدهما.
وكانت الواليات المتحدة قد شـــنت األحد ضربات جوية 
اســـتهدفت كتائـــب "حزب اللـــه" العراقـــي، وهي أحد 
فصائل الحشـــد الشـــعبي، فـــي محافظة االنبـــار غربي 
العـــراق، ما أدى إلى استشـــهاد 28 مقاتاًل من الكتائب 

وإصابة 48 آخرين بجروح.

»الشعبية«: الرد على العدوان الغادر على العراق بإغالق القواعد األمريكية

الخليل / االستقالل:
حّولت محكمة االحتالل اإلســـرائيلي، األسير علي 

طالب الحروب (34 عاما) لالعتقال اإلداري.
وقـــال مكتـــب إعـــالم األســـرى إن محكمـــة عوفر 

االحتاللية حولت األســـير الحـــروب من دورا جنوب 
الخليـــل لالعتقال اإلداري لمدة ســـتة أشـــهر، ثم 
قامت بعقد جلسة لتثبيت الحكم فقررت تخفيضه 

لمدة ثالثة أشهر وبحكم جوهري.

وكانت قوات االحتـــالل اعتقلت الحروب من منزله 
قبل أكثر من أسبوعين، علما أنه أسير محرر أمضى 
أكثـــر من أربعـــة أعوام في ســـجون االحتالل وهو 

متزوج ولديه أطفال.

االحتالل يحّول األسير علي الحروب لالعتقال اإلداري
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 �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية 
  حمكمة �سلح دير �لبلح

  يف �لق�سية �حلقوقية رقم :2019/981
 يف �لطلب �حلقوقي رقم : 2019/1062

المســـتدعى : معرض دبي ســـنتر ويمثله / محمد يعقوب يونس عيد – ويحمل 
هوية رقم (802610535)     

المستدعي ضده / فادي محمد ابراهيم شلط   ( مجهول محل االقامة ) خارج البالد حاليا 
نوع الدعوى / حقوق    مذكرة حضور بالنشر المستبدل

   في القضية الحقوقية رقم : 2019/981     في الطلب الحقوقي رقم 2019/1062
الى المســـتدعى ضـــده المذكور اعاله , بما ان المســـتدعي قد اقام عليك 
قضية حقوقية تحمل الرقم 2019/981 لذلك يقتضى عليك الحضور الى 
هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تم تحديد جلسة يوم الخميس 

الموافق 2020/1/23م للنظر في الدعوى .
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســـتدعى ان يسير 

في دعواه حسب االصول . تحريرا في : 2019/12/30م

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير �لبلح
�ال�ستاذ / حممد عاطف غز�ل 

 �عالن �ضادر عن بلدية بني �ضهيال
     تعلن بلدية بني ســـهيال لإلخوة المواطنيـــن المتصرفين والمجاورين 
ألرض القسيمة (48) من القطعة  رقم (217 ) أراضي بني سهيال المسماة 
– ام الزفة  – شارع مسجد حمزة، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية (2969) 
متر مربع بأنه قد تقدم لها المواطن /   محمد محمد محمود سهمود    من 
سكان بني ســـهيال ، وســـند الملكية  باسم/ محمود ســـليمان محمد ابو 
سهمود ، من أرض القسيمة المذكورة بغرض الحصول على إذن بناء مبنى 
دور ارضي مقترح مع خدمات  على مســـاحة المقسم المخصص له (160) 
متر مربـــع لكل طابق وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قســـم 

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 .

عالء ر�س��و�ن                  حم�اد �لرقب
�لق�سم �لقانوين             رئي�س �لبلدية

دولة فل�سطني
�ملجل�س �الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح خان يون�س
يف �لطلب رقم 2019/1294
يف �لق�سية رقم 2019/1151

المستدعي/ عبد الله محمد أحمد الفرا- خانيونس
المستدعى ضده/ أحمد محمد أحمد الفرا- رفح- خربة العدس من الشمال دوار الرملي – ارض الفرا.

نوع الدعوی/ وضع يد باالشتراك
مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية 2019/1151

إلى المســـتدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المســـتدعي قد أقام عليك 
دعوی (وضع يد باالشتراك)  استنادا إلى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق 
لك نســـخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلســـة األحد 2020/01/15 لنظر الدعوى 
ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسير 

في دعواه حسب األصول.  تحريرا في 2019/12/29

رئي�س قلم حمكمة �سلح خان يون�س
�أ. فتحي ح�سني حم�سن

رام الله/ االستقالل:
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن خمسة 
أســـرى استشـــهدوا خالل عـــام 2019 الذي 
شـــهد 5500 حالة اعتقال نفذتها ســـلطات 
االحتالل اإلسرائيلي، واصًفا إياه بأنه عام القمع 

والتنكيل باألسرى.
وأضـــاف المركز في تقرير لـــه االثنين، أن من 

بين حاالت االعتقال 880 طفال و153 امرأة.
وأوضح أنه أصيب خالل العام ما يزيد عن 200 
اســـير بجروح وكســـور بعضها خطيرة، وذلك 
خالل عمليات القمع المتكررة التي تعرضوا لها 
في سجون "النقب وعوفر وريمون"، مشيرًا الى 

أن العام شهد حرب استنزاف لألسرى.
وقال الناطق باســـم المركز رياض األشقر: إن 
االحتـــالل واصـــل بكافة مؤسســـاته األمنية 
والسياســـية،  والتشـــريعية،  والعســـكرية 
واإلعالمية، الحرب ضد األسرى واستهدافهم 
باإلجـــراءات التعســـفية وأشـــكال االنتهاك 
والتضييق، وحرمانهم من كل مقومات الحياة، 
ومنع العالج والزيـــارات عنهم، واقتحام غرف 
اقسامهم واالعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم 

في ظروف قاسية. 

وعــــن توزيع حــــاالت االعتقال خــــالل العام 
ــــن أن النصيــــب األكبــــر لمدينة  2019 بيَّ
القدس، وبلغت (1930) حالة اعتقال، بينما 
نصيــــب الخليل (850) حالــــة اعتقال، ومن 
قطاع غزة (154)، والباقي موزعون على مدن 

الضفة الغربية المحتلة.  
وتم رصد (7) حاالت اعتقال خالل العام لنواب 
من المجلس التشـــريعي الفلســـطيني، ومن 
األسرى المحررين (1400) حالة، ومن المرضى 

وذوي االحتياجات الخاصة (152) حالة.

وأشـــار "األشـــقر إلى أنه في عام 2019 شهد 
ارتفاع قائمة شـــهداء الحركة األســـيرة إلى 
(222) من الشـــهداء وذلك بارتقاء 5 شهداء 
جرحى وهم األســـير فارس أحمـــد بارود (51 
عامًا) نتيجة اإلهمال الطبي، واألســـير الجريح 

"عمر عونـــي يونس" (20 عامـــًا) من قلقيلية 
بعد أســـبوع من اعتقاله مصابًا حيث تعرض 
إلطالق نار من جنود االحتالل على حاجز زعترة 
وأصيب بجراح خطرة وتم نقله الى مستشفى 
"بيلنسون، وتمديد اعتقاله لمدة أسبوع، حتى 

أعلن عن استشهاده.
ولفـــت التقرير إلى أن أكثر من (200) أســـير 
أصيبوا بجروح كان بعضها خطيرة، بعد رفض 
األسرى لمشروع أجهزة التشويش التي شرعت 

ادارة السجون بتركيبها في سجن النقب.
وحسب التقرير، فقد أصدرت محاكم االحتالل 
(1022) قـــراًرا إداريًا خالل عـــام 2019 ما بين 
جديد وتجديد، مقابل (920) قرار إداري خالل 
العام 2018، مما يشـــكل ارتفاع بنسبة %10 

في اصدار األوامر اإلدارية.
وأوصـــى المركز بضـــرورة اســـتمرار فعاليات 
التضامن مع األسرى بما يضمن بقاءها حية في 
كل األوقات، واستغالل اعالن المدعية العامة 
للمحكمـــة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في 
الجرائم المرتكبة بحق الفلســـطينيين، والبدء 
بإعداد ملفات حول جرائـــم القتل والتعذيب 

التي ارتكبها االحتالل بحق األسرى.

«عام القمع والتنكيل»

استشهاد 5 أسرى و5500 حالة اعتقال خالل 2019

غزة/ االستقالل:
قال المختص بشــــؤون األسرى األسير المحرر عبد 
الناصــــر فروانــــة، إن قوات االحتالل االســــرائيلي 
اعتقلت (134) فلسطينًيا من قطاع غزة خالل عام 

.2019
واضــــاف فروانة في بيان صحفي، أن (13) مواطًنا 
منهم اعتقلوا على حاجز بيــــت حانون/ايرز، أثناء 
تنقلهــــم من وإلى القطاع، أو بعــــد إجراء مقابالت 

هناك لغرض السماح لهم بالعبور.
وأوضح أن (37) مواطًنا تــــم اعتقالهم في عرض 
البحــــر، وهم مــــن العامليــــن في مهنــــة الصيد، 
باإلضافة إلى اعتقــــال (84) مواطًنا، تم اعتقالهم 
بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع 
غــــزة تجاه األراضــــي الفلســــطينية المحتلة عام 

.1948

وأشار إلى أن عشرات آخرين ممن تنقلوا عبر حاجز 
بيت حانون، اضطروا لالنتظــــار طوياًل، وبعضهم 
تــــم احتجازهــــم لســــاعات عديــــدة وآخرين تم 

استجوابهم قبل السماح لهم بالمرور.
وأكــــد أن ســــلطات االحتالل جعلت مــــن الحاجز 
مصيدة لالعتقال ومكاًنا للضغط على المواطنين، 

وأحياًنا لالبتزاز والمساومة.
واعتبــــر فروانة أن االعتقاالت "جزء من السياســــة 
اإلسرائيلية في التعامل مع الشعب الفلسطيني 
بهــــدف القمــــع والترهيب واالنتقــــام، ولكن من 
المالحظ تزايد محاوالت التسلل واجتياز الحدود، 

والتي أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة".
وشــــدد على أن هذا األمر يســــتدعي من الجميع 
التوقــــف أمام هذه الظاهرة ودراســــة أســــبابها 
ومخاطرها،  تداعياتهــــا  ومواجهــــة  ودوافعهــــا 

والتحرك الجاد والعمل على ضبط عمليات التسلل 
ووقف العشــــوائية منها، خاصــــة وأن جميع من 
نجحوا في اجتياز الحدود كان مصيرهم االعتقال.

وأكــــد أهميــــة تثقيــــف المواطنين فــــي قطاع 
غــــزة، وتوعيتهم بما يمكــــن أن يتعرضوا له، من 
استجواب وضغط ومســــاومة، وتعذيب، وكيفية 
مواجهة كل ذلك، خــــالل تنقلهم عبر حاجز بيت 
حانون أو أثناء احتجازهم واعتقالهم، بما يضمن 
حمايــــة الفــــرد ودائرته االجتماعيــــة، ويقلل من 
مخاطر االعتقــــال وتأثيراته الســــلبية على الفرد 

واألسرة والمجتمع.
يذكر أن نحو (300) مواطن من قطاع غزة يقبعون 
فــــي ســــجون االحتالل، وأن األســــير ضيــــاء األغا 
المعتقــــل منذ أكثر من 27 ســــنة، هــــو أقدمهم 

وُيعتبر عميد أسرى قطاع غزة.

االحتالل اعتقل 134 فلسطينًيا من غزة بـ 2019

غزة/ االستقالل:
أكدت إذاعة صوت األســـرى التي تبث من غزة، أن ثالثة أســـرى من 
الضفة الغربيـــة المحتلة وقطاع غزة يدخلـــون أعوامًا جديدة داخل 

السجون.
وأوضحت أن األسرى هم: األسير سعيد سعد محمد شلوف (41 عامًا) 
من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ 
عام 2003، وأمضى 16 عامًا داخل سجون االحتالل، واألسير أيمن عمر 
محمد علي جعار (30 عامًا) من مدينة طولكرم، المحكوم بالسجن 25 
عاًما ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عاًما في ســـجون االحتالل، 
واألسير ســـعيد درويش محمود عمران من بلدة صيدا في طولكرم، 
المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا 

في السجون.

ثالثة أسرى يدخلون أعوامًا 

جديدة داخل السجون
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دولة فل�سطني
�ملجل�س �العلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

يف �لطلب رقم 2019/1316  يف �لق�سية رقم 2019/532
المستدعي / شاكر مصطفي عثمان – خانيونس .    وكيله المحامي / خالد النجار 

المستدعى ضدهم / 
مصطفى عطا مصطفي البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 

محمد عطا مصطفي البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 
سلوي عطا مصطفي البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 
خولة عطا مصطفي البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 

تغريد عطا مصطفي البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 
لمياء عطا مصطفي البنا – خانيونس – البلد – سوق الزيتون 

نوع الدعوى / ازالة شيوع 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية 2019/532

 الى المســـتدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليك دعوى ( ازالة 
شيوع ) استنادا الى ما يدعي في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى عليك الحضور الى هذه المحكمة خجل خمسة عشر 
بوما من تاريخ تبليغـــك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خجل خمسة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد 
لها جلســـة االحد 2020/1/26م لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن 
ذلك  يجوز للمستدعي ان يسير في دعواه حسب األصول . تحريرا في 2019/12/30م

  رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س 
فتحي ح�سني حم�سن

�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية 
    �ل�سلطة �لق�سائية

  ديو�ن �لق�ساء �ل�سرعي
  �ملحكمة �ل�سرعية يف غزة

 �ملو�ضوع / مذكرة تبليغ ح�ضور   
�ضادرة عن حمكمة غزة �ل�ضرعية

الى المدعى عليها / شــــهد حازم حمدي الجمالي من غزة وسكانها 
ســــابقا وحاليا في مصر ومجهولة محــــل االقامة فيها االن يقتضى 
حضورك الى هذه المحكمة يوم االربعاء الموافق 2020/2/5م الساعة 
التاســــعة صباحا وذلك للنظــــر في القضية اســــاس 2019/1503 
بخصوص دعوى ضم ولد بالغ والمقامة عليك من قبل المدعى / حازم 
حمدي محمود الجمالي من غزة وسكان تل الهوى وان لم تحضر في 
الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشــــرعي لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول وحرر في 2019/12/29م

  قا�سي غزة �ل�سرعي

�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية
�ل�سلطة �لق�سائية

ديو�ن �لق�ساء �ل�سرعي
�ملحكمة �ل�سرعية يف غزة

 �ملو�ضوع مذكرة تبليغ ح�ضور 
 �ضادره عن حمكمة غزة �ل�ضرعية

 إلـــى المدعى عليه محمد حازم حمدي الجمالي من غزة وســـكانها ســـابقا 
وحاليـــا في مصر ومجهول محل اإلقامة فيهـــا األن يقتضي حضورك إلى 
هذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 2020/2/5م  الســـاعة التاسعة صباحًا 
وذلك للنظر في القضية أساس 2019/1501 بخصوص دعوى ضم ولد بالغ 
والمقامة عليك من قبل المدعي حازم حمدي محمود الجمالي من غزة وسكان 
تل الهوى وان لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر 2019/12/29م

 قا�سي غزة �ل�سرعي

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عبد الكريم محمود عبد الكريم ابو سمرة  
....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
803094085 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقجل:
أصدرت لجنة دعم الصحفيين أمس، تقريرها الســــنوي 
لعــــام 2019، مؤكدة أن هناك تصاعــــدًا ملحوظًا العتداء 
االحتــــجل علــــى الحريــــات الصحفيــــة فــــي  األراضــــي 
الفلســــطينية المحتلة ارتفعت حدتها في  شــــهر مايو 
2019، جــــراء تكثيف عمل الصحفييــــن في تغطيتهم 
انتهــــاكات  بحق المواطنين الذين واصلوا احتجاجاتهم 

في ذكرى فعاليات يوم األرض.
 وأظهر تقرير اللجنة مدى إفراط قوات االحتجل اإلسرائيلي 
في اســـتهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدها في 
اطجق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
د إلبعاد الصحفيين  الغاز الســـامة، تجاههم بشكل متعمَّ
ووســـائل االعجم عن تغطية جرائمها بحق المواطنين في 
األراضي الفلســـطينية المحتلة، رغم ارتـــداء الصحفيين 
الشارة والدروع الصحفية، عدا عن استخدام القوة المفرطة 
في الضـــرب والتهديد واالهانة واســـتخدام الصحفيين 
كدروع بشـــرية ووجودهـــم في أماكن بعيدة نســـبًيا عن 
المتظاهرين، ولم يشـــكلوا أي خطر أو تهديد على جنود 
االحتجل، إلى جانب تمـــادى االحتجل في  مداهمة منازل 
الصحفيين ومكاتبهـــم اإلعجمية  ومصـــادرة معداتهم 
ومنعهم مـــن التغطية والســـفر واعتقالهم واحتجازهم 
وفرض غرامـــات مالية لعدد منهم وابعاد بعضهم وإجبار 
آخرين على الحبس المنزلي؛ وفق شـــروط تقيد حريتهم 

في الحركة والعمل والرأي والتعبير.
وحملت لجنــــة دعــــم الصحفيين االحتجل المســــؤولية 
الكاملة عن جريمة  قنــــص الصحفيين، كان من ضمنها 
خجل عــــام 2019 اســــتهداف عين الصحفيين ســــامي 
مصــــران من قطاع غزة، ومعاذ عمارنة من الضفة المحتلة، 
واللذين فقدا البصر في احدى عينيهما بعد استهدافها 
بشــــكل مباشــــر بالرصاص المعدني المطاطي عجوة على 

تضرر شبكية العين لدى الصحفي عطية درويش.

كما حملت حكومة االحتجل المســــؤولية الكاملة عن هذه 
الجريمة الجديدة التي تضاف إلى ســــجل جرائم إرهاب 
حكومة االحتجل اإلســــرائيلي المنظم ضــــد الصحفيين 
الفلســــطينيين والتي راح ضحيتها عشــــرات الشهداء 
الصحفيين وإصابة المئات وارتكاب كافة أشكال الجرائم 
بحــــق الصحفيين، ُمؤكــــدًة أن هذه الجرائم لن تســــقط 
بالتقادم وأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب 
وسيتم محاسبتهم وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا 

عقابهم وفق كل القوانين الدولية.
وأكــــدت اللجنة إن انتهــــاكات االحتــــجل تعتبر جرائم 
بموجــــب القانــــون الدولــــي اإلنســــاني وقانــــون حقوق 
اإلنســــان الدولــــي، وهي تعكــــس مدى نجــــاح اإلعجم 
الفلسطيني وفرســــانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف 
الرواية اإلســــرائيلية لما يحدث من جرائم بحق  الشعب 

الفلسطيني في األراضي المحتلة".
وُســــّجل خجل فترة التقرير حوادث اعتداءات واصابات، 
واعتقــــال واحتجــــاز صحفييــــن وابعــــاد آخريــــن، ومنع 
الصحفييــــن مــــن دخــــول مناطــــق معينــــة أو تغطية 
أحداث، ومصادرة أجهــــزة ومعدات ومواد صحفية، ومنع 
الصحفيين من الســــفر إلى الخــــارج، إضافة إلى مداهمة 
منــــازل صحفيين واغجق مؤسســــات إعجميــــة وتهديد 
أخريــــات وحمجت تحريــــض مكثفة علــــى الصحفيين 

وبعض وسائل اإلعجم وغيرها.
وركــــز التقريــــر على ما يتعــــرض لــــه الصحفيون من 
انتهاكات في ســــجون االحتجل ومضايقات بلغت (25 
) انتهــــاكًا بحقهــــم  تمثلت في االعتــــداء والتعذيب 
والمعاملــــة القاســــية، ومنعهم من زيــــارة محاميهم 
وعائجتهــــم لهــــم،  وتقديــــم الئحة اتهــــام لتواصل 
اعتقالهم، ورفض االفــــراج عنهم، وتثبيت، والجهمال 
الطبي فــــي عججهم، وفــــرض غرامات ماليــــة باهظة 

وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

دعم الصحفيين: )598( حالة انتهاك »إسرائيلي« بحق الصحفيين

رام الله / االستقجل:
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشـــؤون المدنية حسين الشيخ يوم أمس، 
إن السلطة الفلسطينية تدرس خطوات للرد على اقتطاع سلطات االحتجل 150 مليون 

شيكل أخرى من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وذكر الشـــيخ في تصريح عبر "تويتر" أن سلطات االحتجل نفذت "إجراًء تصعيدًيا آخر 

لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية".
وأشـــار إلى أن المبلغ الذي اقتطعته "إسرائيل" يعادل مستحقات الشهداء والجرحى، 

مؤكًدا مواصلة صرف مخصصاتهم "مهما كان الثمن".
وصادق المجلس الوزاري اإلســـرائيلي المصغر (الكابينت)، مســـاء األحد، على 
اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، 
بحجة دفعها كرواتب ألسر الشهداء ولألسرى في سجون االحتجل من الحكومة 

الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعجم إسرائيلية، أن مصادقة "الكابينت" على االقتطاع جاءت استجابة 

لمقترح تقدم به وزير الجيش نفتالي بينت.

رام الله/ االستقجل:
أدانـــت وزارة الخارجية والمغتربين بأشـــد 
العبارات قرار االحتجل اإلســـرائيلي قرصنة 
150 مليـــون شـــيكل إضافيـــة مـــن أموال 
الشعب الفلســـطيني بحجج وذرائع واهية 
هدفها محاولة وســـم الشعب الفلسطيني 

باإلرهاب.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن ســـرقة 
المزيد مـــن أموال الشـــعب الفلســـطيني 
تندرج في إطار حرب االحتجل االقتصادية 
الممنهجـــة ضـــد الشـــعب الفلســـطيني 

ومقومات صموده في أرض وطنه.
وعّدت الوزارة ذلك "محاولة بائســـة لزعزعة 
وضرب  الداخلي  الفلســـطيني  االســـتقرار 

نســـيجه االجتماعي، كحلقة أساســـية من 
التهويدي  االســـتعماري  المشروع  حلقات 
الذي تحاول حكومـــة االحتجل فرضه بقوة 
على شـــعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، 
عبر سلســـلة طويلة من اإلجراءات والتدابير 
الرامية إلـــى إحداث المزيد مـــن التغيرات 
الجوهريـــة فـــي األوضـــاع الفلســـطينية 
والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، 
وصـــوال الـــى تكريس مفهـــوم الخوف من 
دائمًا  الفلســـطينيين  وتذكير  المستقبل، 
بوجود االحتجل وســـلطته كســـيف مسلط 

على رقابهم في جميع مناحي حياتهم".
وأكدت الخارجية أنها تتابع أبعاد القرصنة 
اإلسرائيلية ونتائجها الخطيرة، مع األطراف 

الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي 
الجزم للتراجع عن هـــذه الخطة العدوانية، 
لتحمل مسؤولياته  الدولي  المجتمع  ولدفع 
األخجقية والقانونية اتجاه معاناة شـــعبنا، 
والضغـــط على حكومـــة االحتـــجل إلنهاء 
قرصنتهـــا لألموال الفلســـطينية وااللتزام 

باالتفاقيات الموقعة.
اإلســـرائيلي  الـــوزاري  المجلس  وصـــادق 
(الكابينـــت) مســـاء األحد على  المصغـــر 
اقتطـــاع 150 مليون شـــيقل مـــن أموال 
عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، 
بحجـــة دفعها كرواتب ألســـر الشـــهداء 
ولألسرى في سجون االحتجل من الحكومة 

الفلسطينية

الخارجية: اقتطاع االحتالل أمواال إضافية من المقاصة إرهاب منظم السلطة تدرس »خطوات الرد« 
على قرصنة االحتالل للمقاصة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/سامر اكرم مصباح حسين....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   405226473

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلـــن أنـــا المواطـــن/  اكرام مصطفـــى عبد العـــال أبو 
الســـبح....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم  800843625 فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ايمان نبيل محمد ابو دقة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
404169732  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
�ل�سلطة �لق�سائية

�ملجل�س �الأعلى للق�ساء
حمكمة بد�ية �سمال غزة- د�ئرة �لتنفيذ

�إخطار تنفيذ
إلى المخطر إليه/ أسامة زياد عطا السلطان "خارج البالد"

نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2017/1035
لصالح طالب التنفيذ/ شركة إثمار للتجارة العامة ويمثلها/ محمود عويضة

وذلك لتســـديد قيمة كمبيالـــة والبالغ قيمتها 3000 شـــيكل في القضية 
التنفيذيـــة الراهنـــة لدى محكمة بداية شـــمال غـــزة باإلضافة إلى رســـوم 
ومصاريف القضية التنفيذية وقدرها 114 شيكل وذلك خالل أسبوعين من 

نشر هذا اإلعالن وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك حسب األصول.
لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين

ماأمور تنفيذ حمكمة بد�ية �سمال غزة
�أ. جمال �لنمره

وكانت مهجة القدس أشــــهرت في التاسع 
عشــــر من الشــــهر الجاري بغزة، موســــوعة 
شهداء من فلسطين (أحياء يرزقون) بحضور 
حشــــد كبير من  قيادات وكوادر ومناصري 
الجهــــاد اإلســــالمي، وممثلين عــــن القوى 
الوطنية واإلسالمية، وأكاديميين ومثقفين 
وشخصيات اعتبارية، إلى جانب المئات من 

عائالت الشهداء.
وقال الشقاقي خالل حديثه لـ"االستقالل"، 
إن موســــوعة "أحياء يرزقون" كانت مشروع 
حلــــم في عقــــل المهندس ســــليم حمادة 
الموّجه العام األول لمؤسسة مهجة القدس، 
قبــــل وفاته، حيث تم اإلعــــداد لها منذ عدة 
ســــنوات لتخرج ألرض الواقــــع بعد معركة 

صيحة الفجر. 

وأشار إلى أن الموسوعة خرجت للطباعة قبل 
معركــــة صيحة الفجر بيوميــــن، إال أن وقوع 
المعركة دفعهم إليقاف طباعة الجزء األخير 
بهدف إضافة سيرة شــــهداء المعركة إلى 

الموسوعة. 
وأوضح أن المنهجية المتبعة في الموسوعة 
اتبعت أربعة معاييــــر وخطوط عامة، حيث 
تمّثــــل المعيــــار األول بـ" توثيق الســــيرة 
الجهادية لشــــهداء الحركــــة الذين ارتقوا 
أثناء مقاومتهم لالحتــــالل أو خالل اإلعداد 
والتجهيز"، في حين اعتمد المعيار الثاني 
تناول شهداء التحقوا بصفوف الحركة من 
جنســــيات عربية أخرى مثــــل مصر واألردن 
ولبنان والجزائر قاتلــــوا العدو إيمانًا منهم 

بمركزية القضية الفلسطينية". 

أمــــا المعيــــار الثالــــث، فاعتمــــد "منهجية 
الترتيب"، حيث تم ترتيب الموسوعة حسب 
أقدمية تاريخ الشــــهادة في نفس الســــنة 
وفقًا للشــــهر واليــــوم مع مراعــــاة الترتيب 
الهجائي لألسماء"، أما المعيار الرابع فتمثل 
بـــــ" فرد الســــيرة"، وتضم محطــــات الميالد 
والنشــــأة والصفــــات والمشــــوار الجهادي، 
وموعد الشهادة"، وقد تم االستعانة بطاقم 
مهني من الصحفيين في إنجاز الكثير من 

سير الشهداء. وفق الشقاقي.
وبّيــــن أن الموســــوعة لم تشــــمل الســــيرة 
الجهادية لمن ارتقوا من الحركة نتيجة وفاة 
طبيعية، ولهم مشوار جهادي مشّرف، مبينًا 
أن المهجة ستقوم بإصدار موسوعة خاصة 

بهم تليق بحجم تضحياتهم.  

وذكر أن الموســــوعة تشــــتمل على سبعة 
أجــــزاء يضمن كل منها عــــدة فصول، مبينًا 
أن الموســــوعة تســــلط الضوء على فضائل 
الشــــهادة والشــــهداء من القرآن والســــنة، 
وتوضــــح رؤيــــة ومشــــروع حركــــة الجهاد 
اإلســــالمي في فلســــطين، كما ُتظهر الدور 
الجهادي لسرايا القدس الجهاز العسكري 
لحركــــة الجهاد اإلســــالمي في فلســــطين، 
وتســــلط الضوء على الســــيرة والمســــيرة 
للمؤسس واألمين العام األول لحركة الجهاد 
اإلسالمي الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي.

الحركــــة  شــــهداء  الموســــوعة  وتقّســــم 
تحــــت عنــــوان " أحيــــاء يرزقــــون" وفــــق 
األول  القســــم  يتنــــاول  حيــــث  األعــــوام، 
ســــيرة الشــــهداء من عام (1985_ 2001)، 

والثاني مــــن عــــام (2002_2003)، والثالث 
مــــن  والرابــــع   ،(2005_2004) عــــام  مــــن 
مــــن  والخامــــس   ،(2007_2006) عــــام 
مــــن  والســــادس   ،(2011_2008 عــــام( 
عــــام (2012_2014)، والســــابع مــــن عــــام 
والــــذي تضمــــن شــــهداء   (2019_2015)

معركة صيحة الفجر، وفق الشقاقي.  
وكشف الشــــقاقي النقاب عن عزم مؤسسة 
مهجة القدس خالل الفتــــرة المقبلة طباعة 
الغربية  بالضفــــة  وتوزيعهــــا  الموســــوعة 
المحتلــــة كونها تضــــّم كوكبــــة كبيرة من 
شهدائها، كما تســــعى المؤسسة جاهدة 
لتوثيق سيرة كافة شهداء فلسطين، مبينًا 
أن تلك الخطوة تتطلب تواصال وتعاونًا كبيرًا 

بين األطر والفصائل الفلسطينية األخرى. 

منذ االنطالقة الجهادية الكبرى

»أحياء ُيرزقون«.. موسوعة »ضخمة« توثق بطوالت شهداء الجهاد اإلسالمي
غزة/ دعاء �حلطاب: 

�أكد ع�سو �لد�ئرة �لثقافية يف 
موؤ�س�سة مهجة �لقد�س لل�سهد�ء 

و�الأ�سرى حممد �ل�سقاقي �أن 
مو�سوعة �سهد�ء من فل�سطني )�أحياء 

ُيرزقون( مو�سوعة جهادية توثق 
�سيرَ وبطوالت مئات �ل�سهد�ء من 
جماهدي و�أن�سار حركة �جلهاد 

�الإ�سالمي يف فل�سطني �لذين �رتقو� 
منذ �النطالقة �جلهادية و�سواًل 

ل�سهد�ء معركة �سيحة �لفجر نهاية 
عام 2019م. 

غزة/ االستقالل:
تقدمت مؤسســـة مهجة القدس للشهداء واألســـرى والجرحى يوم أمس، من 
عائلة حسيبا بالتعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم بأذن الله الحاج حسام 

ممدوح حسين حسيبا (أبو فادي) والد الشهيد المجاهد فادي حسيبا.
وقد توفي الحاج حســـيبا مســـاء األحـــد 03 جمادى األولـــى 1441 هـ الموافق 
2019/12/29م، في البلـــدة القديمة بمحافظة نابلس، عن عمر يناهز (60) عامًا 
قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا. جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد فادي حسيبا 
استشهد بتاريخ 2007/01/08م في البلدة القديمة بنابلس، وهو من أبناء حركة 

الجهاد اإلسالمي في محافظة نابلس.

»مهجة القدس« تنعى والد 
الشهيد فادي حسيبا

دولة فل�سطني
حمكمة بد�ية غزة �ملوقرة 

يف �لق�سية رقم 195/ 2018
يف �لطلب رقم 1618 / 2019

المستدعون/1-محمود صالح عودة اليازجي- سكان غزة شارع اللبابيدي مفترق اللبابيدي 
بجوار ورشـــة بسيسو للميكانيكا ويحمل هوية رقم/ 961247657 2-هبة محمود صالح 
اليازجي- سكان غزة شـــارع اللبابيدي مفترق اللبابيدي بجوار ورشة بسيسو للميكانيكا 
3-آية محمود صالح اليازجي- ســـكان غزة شارع اللبابيدي مفترق اللبابيدي بجوار ورشة 

بسيسو للميكانيكا. وكيلهم المحامي/ محمد عبد العاطي – غزة
المســـتدعى ضدهم/1-أيمن صالح عودة اليازجي باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة 
المرحوم/ والده محمد صالح عودة اليازجي سكان غزة شارع اللبابيدي مفترق اللبابيدي بجوار 
ورشة بسيسو للميكانيكا 2-روضة حمدي بكير اليازجي باألصالة عن نفسها وباإلضافة لباقي 
ورثة المرحوم أحمد صالح عودة اليازجي ســـكان غزة شارع النفق بجوار منزل الدكتور محمود 
اليازجي منزل شـــقيقها المختار أكرم حمدي اليازجي 3- ناصر صالح عودة اليازجي ســـكان 
غزة شـــارع اللبابيدي مفترق اللبابيدي بجوار ورشة بسيسو للميكانيكا 4-رويدة صالح عودة 
اليازجي ســـكان غزة شـــارع الوحدة بجوار مطعم زهران منزل زوجها عبد العزيز مصباح جبر 
5- نبيلة صالح عودة اليازجي سكان غزة شارع اللبابيدي مفترق اللبابيدي بجوار ورشة بسيسو 
للميكانيكا 6- هناء عمر خليل الخطاب باألصالة عن نفسها وباإلضافة إلى باقي ورثة والدتها 
نجوى صالح عودة اليازجي سكان غزة شارع اللبابيدي مفترق اللبابيدي بجوار ورشة بسيسو 
للميكانيكا 7- شـــوكت كمال شوكت الحنبلي بصفته وريث المرحومة باسمة صالح اليازجي 

سكان غزة شارع اللبابيدي مفترق اللبابيدي بجوار ورشة بسيسو للميكانيكا 
نوع الطلب: تبليغ المســـتدعى ضدهم عدا الثالث والسادســـة بالقضية 

المرقومة أعاله عن طريق النشر المستبدل
إلى المســـتدعى ضدهـــم المذكورين أعاله عدا الثالث والسادســـة بما أن المســـتدعين 
قد أقاموا القضيـــة الحقوقية رقم 2018/195 لدى محكمـــة بداية غزة وموضوعها اثبات 
تخصص بقطعة أرض وإلغاء تســـجيل لذلك يقتضي عليكم الحضور إلى هذه المحكمة 
خالل خمســـة عشر يوم من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة، كما يقتضي أن تودعوا قلم هذه 
المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوم من تاريخ هذه المذكرة، علمًا أنه قد تحدد 
لها جلسة بتاريخ 2020/1/14م لنظر القضية وليكون معلومًا لديكم انكم اذا تخلفتم عن 
ذلك يجوز للمستدعيين أن يسيروا في القضية حسب األصول. تحريرًا في 2019/12/24م

رئي�س قلم حمكمة بد�ية غزة / �أ. عمار قنديل

دولة فل�سطني
حمكمة بد�ية غزة �ملوقرة

يف �لق�سية رقم 909 / 2018
يف �لطلب 1863 / 2019

المستدعي/1- شركة أيمن حلس وشركاؤه للتجارة العامة ذات مسؤولية 
محدودة يمثلها السيد/ أيمن إسماعيل سليمان حلس سكان غزة ويحمل 

هوية رقم/ 918317439 وكيله المحامي/ محمد عبد العاطي – غزة
المستدعى ضدهم/1- عرفة فؤاد سليمان زيارة 2-محمد عرفة فؤاد زيارة 
– وكالهما من ســـكان غزة تل اإلسالم شارع القاهرة مقابل مرطبات كاظم 

عمارة مكتب تاكسيات اكسبرس بيروت 
نوع الطلب: تبليغ المستدعى ضدهما بالقضية المرقومة أعاله عن طريق النشر المستبدل
إلى المســـتدعى ضدهما المذكورين أعاله بما أن المســـتدعي قد أقام القضية 
الحقوقية رقم 909 / 2018 وموضوعها حقوق (ذمة مالية) لذلك يقتضي عليكما 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوم من تاريخ تبلغكما هذه المذكرة، 
كما يقتضي أن تودعا قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمسة عشر يومًا 
من تاريخ هذه المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلســـة بتاريخ 2020/2/11م لنظر 
القضية، وليكن معلومًا لديكما أنكما اذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمستدعية أن 

تسير في القضية حسب األصول. تحريرًا في 2019/12/23م

رئي�س قلم حمكمة بد�ية غزة / �أ. عمار قنديل
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المعلومـــات الخطيرة التي كشـــفت عنها وزارة الداخليـــة واالمن الوطني في غـــزة, حول تورط بعض 
الشـــخصيات المتنفذة في جهاز المخابرات العامة التابع للســـلطة الفلسطينية في جريمة االحتالل 
الصهيوني التي اقدم عليها, باغتيال قائد لواء الشمال في قطاع غزة الشهيد بهاء ابو العطا, تنذر بما 
هو اســـوأ ان لم يرتدع هؤالء المجرمون ويتوقفوا عن تقديم معلومات مباشـــرة او غير مباشرة لالحتالل 
الصهيوني, فال يجب الحد ان يخضع ألي ايتزاز يمارس عليه سواء من االحتالل الصهيوني, او متنفذين 
في اجهزة امن الســـلطة, خاصة ان التنســـيق االمني قائم, وكل معلومة يتم تقديمها عن أي مناضل 
فلســـطيني تصل في النهاية الى االحتالل الذي يبني عليها ويتخذ ويؤســـس الرتكاب جريمة القتل 
واالســـتهداف لمن يســـميهم »بالمطلوبين«, فمن يتذرع بأنه خضع لالبتـــزاز والتهديد بقطع رزقه او 
احالته للتقاعد, اذا لم يقدم معلومات عن اشـــخاص او مواقع او قدرات المقاومة, فان هذا عذر اقبح من 
ذنب, الن االرزاق ال تأتي على حساب اراقة الدماء وازاهق االرواح, فالمال الذي يأتي عن هذا الطريق هو 
مـــال حرام, والذين يأكلون من هذا المـــال انما يأكلون في بطونهم نارا, ويطعمون اوالدهم وزوجاتهم 
واســـرهم نارا في بطونهم, وقد خســـروا الدنيا واالخرة, فال تختلقوا ألنفسكم ذرائع لتبرير جرائمكم, 
فســـبعون ورقة قدمت لالحتالل عن الشـــهيد بهاء ابو العطا, وبالتأكيد هـــي ال تكفي الن عطاءه اكبر 

من ذلك بكثير. 
ما اكدته حركة الجهاد االســـالمي بوضوح ان »اسرائيل« وحدها هي التي تتحمل جريمة اغتيال قائد 
لواء الشـــمال في سرايا القدس الشهيد بهاء ابو العطا, وهى التي ستدفع ثمن هذه الجريمة, وهذا ال 
يعني مطلقا انها لن تحاســـب من ساعد االحتالل على ارتكابها, فكل من تعاون مع العدو في مالحقة 
المقاومة واغتيال القائد ابو سليم سيحاسب ليس من حركة الجهاد االسالمي فحسب, انما من جماهير 
شعبنا الفلسطيني التي تحمي مقاومتها وقادتها ومجاهديها, وتتحمل كل االخطار من اجل حفظهم 
وتحصينهم من غدر االحتالل وأعوانه, وزارة الداخلية واألمن الوطني التي تقوم بجهود جبارة استطاعت 
كشـــف العديد من المخططات والشبكات التي حاول االحتالل زرعها في قطاع غزة, لفتت إلى أنه »من 
خالل التحقيق مع أفراد الخلية تبّين أنهم ضباط في جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية 
في رام الله، وقد تم تكليفهم بمهمة رصد ومتابعة الشـــهيد أبو العطا بشكل رسمي من قبل العميد 
شعبان عبد الله الغرباوي وأنه أمام هذا االنزالق الخطير، يتحمل االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة 
عن جريمة اغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا, وسبق ان كشفت عن خلية تورطت في اغتيال الشهيد 
االســـير مازن فقها, ومحاولة تفجير موكب رامي الحمدالله, ومحاولة استهداف اللواء توفيق ابو نعيم 

وغيرهم, فهل اصبح الواجب يحتم على السلطة وقف مسلسل التنسيق االمني؟
حركة الجهاد االسالمي وبمسؤولية كبيرة تعاملت مع نتائج التحقيقات بمنطق ان هناك عدوًا مركزيًا 
لشعبنا وامتنا اسمه »اسرائيل« وانه هو الذي يقف وراء كل الجرائم والمآسي التي يعاني منها شعبنا 
الفلسطيني, وليس كل ابناء فتح مثل ذاك الغرباوي, وال حتى ابناء السلطة واجهزة امنها, هؤالء االشرار 
الذين يقدمون المعلومات لالحتالل هم القلة النادرة في صفوف فتح والسلطة واجهزة االمن, وال يمكن 
ان تعمم هذه الجريمة البشعة التي طالت واحدا من خيرة ابناء شعبنا المناضلين على احد, وهي قاصرة 
على من تورط فيها, وهم االن تحت طائلة القانون, وبالتأكيد العدالة ســـتأخذ مجراها, ويجب الضرب 
بيد من حديد على كل من تســـول له نفســـه تقديم أي معلومات عن المقاومة الفلسطينية في قطاع 
غزة, وعن المجاهدين والقائدة االبطال, »فإســـرائيل« تتحدث اليوم عن العودة لسياســـة االغتياالت, 
والتصعيد ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة, وهناك ضغوط من اليمين الصهيوني المتطرف 
لشـــن عدوان بري كبير على قطاع غزة, وترجيحات صهيونية لعمل عسكري قريب على قطاع غزة, وكل 
معلومة تقدم لالحتالل لها ثمنها, ونتيجتها الحتمية ازهاق ارواح الفلسطينيين, واستهداف المواقع 
العسكرية, وضرب البنى التحية للمقاومة الفلسطينية, فيجب محاصرة امثال هؤالء ومحاسبتهم على 

جريمة التنسيق االمني ونقل المعلومات حتى يكونوا عبرة لمن ال يعتبر. 

سبعون ورقة ال تكفي 
رأي

ما يــــدل عليه شــــريط اعترافــــات عناصر 
جهــــاز  الــــى  تنتســــب  اإلرادة  مســــلوبة 
المخابــــرات الفلســــطينية، يمثــــل عملية 
خيانــــة وغدر، مــــن قبل جماعة التنســــيق 
األمنــــي، الذيــــن يضغطون علــــى الضباط 
بلقمــــة خبــــز أطفالهــــم، ويدفعونهم الى 
عمل خياني شــــائن، يخرجون من المسجد 
لتأديتــــه في طريق الشــــيطان. إن عملهم 
الفاجر هذا، ال يضر بالمقاومة الفلسطينية 
وحدها، وإنما بحركة فتح وتاريخها وإرثها 
الكفاحي ومنتسبيها وجمهورها العريض. 
وهذه هـــي مآالت اختطـــاف حركة كبيرة 
رائدة للنضال الوطني الفلسطيني، وهذه 

هي نتيجـــة تركهـــا لحفنة مـــن األوغاد 
الماضيـــن في تســـويق أنفســـهم تحت 
عنوان الشـــرعية، بينمـــا الفتحاويون في 
الضفة وســـائر الوطن، ُبـــراء من أفعالهم.  
ليعلم كل منتســـب لحركتنـــا، أن المواالة 
والتســـحيج لهؤالء األوغاد، يوفر التغطية 
الخطيرة، لعمليـــات التخابر مع مغتصبي 

األرض وقتلة الشعب الفلسطيني.
الضالعون فـــي التآمر على دم الشـــهيد 
بهاء أبـــو العطا، محســـوبون علـــى قاطع 
األرزاق، وســـيمثلون آجـــاًل أم عاجاًل، أمام 
عدالة األرض أو عدالة الســـماء،  إنهم عالة 
علـــى فتح وعلى شـــعبنا، واتمنى على كل 

ضابط من شـــبابنا في غـــزة، أن يمتنع عن 
التعاطي مـــع تكليفات رام اللـــه األمنية، 
وفي حال قطع راتبه، أن يفعل كل شـــيء 
لجعل قضيتـــه موضوع رأي عـــام معلوم 

التفاصيل.
 فلـــم يعـــد أمامنا ســـوى مراكمـــة حال 
العصيـــان المدنـــي علـــى مســـتوى فتح 
لرفع كابوس  ومنتســـبيها وجماهيرهـــا، 
هؤالء األوغاد عن قلوبنا وأرواحنا وحركتنا. 
فها أنتم تـــرون، اعطتنا حمـــاس الحقنة 
في وقت »الشعلة« لكي نستشعر جميعًا 
حرجًا وخجاًل من أمر ُمخٍز ليس لنا أي ذنب 

فيه!

منذ عـــام 1967م وحتى تاريخـــه، ودولة 
علـــى  بالتضييـــق  ماضيـــة  االحتـــالل 
المقدسيين بكافة األساليب والطرق حتى 
باتت حياتهم شـــبه مســـتحيلة، في ظل 
ما تمارســـه حكومات االحتالل المتعاقبة 
ومخططـــات  تهويديـــة  مشـــاريع  مـــن 
تلموديـــه طالت كافة مناحـــي الحياة في 
المدينة المقدسة، حتى بات المقدسيون 
يعيشـــون في ســـجن كبير تمارس فيه 
قـــوات االحتالل كافة أشـــكال االضطهاد 

والتعذيب.
القـــدس توجه رســـالتها للعالم بأســـره 
عسى ان تصل يومًا، حيث تحتاج المدينة 
المقدســـة هذه االيام أكثـــر من اي وقت 
مضى دعمـــا كاماًل لكافـــة مناحي الحياة 
فيها، ويعتبر الدعم المالي للمقدســـيين 
اهم نقطة في مســـاعدتهم على الصمود 
في وجـــه ترســـانة التهويـــد والتهجير. 
وذلك لمـــا يعانيه المقدســـي اليوم من 
تضييق من قبل سلطات االحتالل، وفرض 
غرامـــات مالية باهظة عليـــه إلجباره على 

الرحيل من القدس، مما يؤدي الى تناقص 
أعداد المرابطين بالقدس والمدافعين عن 

األقصى المبارك.
وال بـــد من توفيـــر دعم قطاع االســـكان، 
فيعتبر السكن من ابرز معاناة المقدسيين 
فـــي ارضهم، في ظل مـــا تفرضه حكومة 
االحتالل وبلديتها في المدينة المقدسة 
من قوانين صارمة تمنع المقدســـيين من 
ترميم منازلهـــم، او البناء على اراضيهم، 
ناهيـــك عـــن مصـــادرة االراضـــي وهدم 
المنازل، حيث بات المقدسيون يعيشون 
في بيوت قديمة مهترئـــة تفتقر ألدنى 
درجات الصحة، فتراها شديدة البرودة في 
الشتاء تغمر المياه رؤوس اصحابها جراء 
الشقوق، وشديدة الحر في الصيف مليئة 
بالحشـــرات، لذلك ال بد مـــن وقفة حازمة 
إلعانة المقدسيين على الصمود والتحدي 

من خالل المنح السكنية واعادة الترميم.
وبنظـــرة ســـريعة على قطاعـــات الصحة 
والتعليم: فـــان القدس تعاني من نقص 
في المشافي والعيادات الصحية، إضافة 

الى نقص حاد في المدارس ومستلزماتها 
حيـــث بـــات االف الطـــالب دون مقاعـــد 
دراسية، والعديد من المرضى يستجدون 
عالجًا، لذا يعتبـــر توفير المعدات الطبية 
اضافة  ومســـتلزماتها،  الصحية  والمراكز 
لدعـــم قطـــاع التعليم فـــي المدينة من 

اولويات نصرة المقدسيين.
وال بـــد من اعـــداد خطة توعويـــة إعالمية 
الطالع الرأييـــن العربـــي والدولي على ما 
يـــدور داخل مدينة القـــدس من عمليات 
تهويد وتهجير للســـكان وسرقة للتراث 
اإلسالمي، وهذا األمر يكون من خالل نشر 
الخرائط التي تخـــص مدينة القدس من 
خرائط الســـكان وخرائط التراث وخرائط 
الحفريـــات وغيرها، وكذلك نشـــر مقاطع 
التي توثق  الفيديو والدراسات والتقارير 
ما يـــدور داخل القدس وتحت المســـجد 

األقصى المبارك.
وال بد مـــن حفظ خريطة القـــدس لحفظ 
أســـماء المناطـــق واألحيـــاء العربية في 

القدس للحيلولة دون تهويدها.

العــار

القدس تبرق مطالبها.. فهل من مجيب؟!

السفير عدلي صادق

د. حنا عيسى

ســـاعات عصيبة ينظر إليها المراقبون بعناية لما تحمل من تطورات 
دراماتيكيـــة خطيرة، قد تؤدى النهيار الســـلطة وتغير المشـــهد 
السياسي واألمني في الضفة الغربية، حيث تتهيأ لها المستويات 
اإلسرائيلية كافة، لما تحمل من ارتدادات على االمن وباقي القطاعات 

األخرى، األمر الذي تخشاه أطراف فلسطينية منتفعة من السلطة.
 إضافة إلى األطراف العربية التي ال تريد تحمل مســـؤوليات إضافية 
تجاه القضية الفلسطينية، ويمتد ذلك أيضا إلى المواقف االمريكية 
(إســـرائيل)، والتي يســـاورها هذا  واألوروبية الداعمة والمســـاندة لـ
القلق وتبحث في الكواليس هذا الســـيناريو مع عديد من األطراف، 

حيث نوقشت فيها الخطوات الكفيلة بمنع تحقق هذا السيناريو،
 وســـرعة ملء الفراغ من بعد عباس عبـــر تجهيز خليفة له من ضمن 
مجاميـــع الورثة، الذين ينتظرون القفز إلى الكرســـي. يحضرني هنا 
تقدير سابق للجنرال هرتســـي هاليفي رئيس شعبة االستخبارات 
أمـــام لجنة الخارجية واالمن في الكنيســـت أن انهيار الســـلطة أمر 

ممكن الحدوث نتيجة غياب عباس.
وتكمـــن المعضلة الحقيقية فـــي عدم وجود وريـــث طبيعي يخلفه، 
فالمحـــاوالت العربيـــة لترميـــم البيت الفتحاوي فشـــلت فـــي إجراء 
مصالحـــات داخلية تفضي إلـــى تعافي فتح مـــن أزماتها المتالحقة 

وتنهي حالة التجاذب واالستقطاب بين قياداتها الداخلية، األمر الذي 
ينبئ بتفجر خالف فتحاوي فتحاوي تحت ما يسمى (حرب الوراثة).

فليس من الســـهل أن تتوفر الشخصية الكاريزمية التي يمكنها أن 
تقود وتحظى على إجماع فتحاوي وتمسك بالخيوط الثالثة السلطة، 
والحركة، والمنظمـــة، وهناك صعوبات في ترشـــيح قيادة جماعية 
تقود لتمســـك كل منها بشق من النفوذ والصالحيات، ما لم تتدخل 
أطراف خارجية لرســـم المشـــهد وتوزيـــع األدوار، اإلدارة االمريكية، 

وأطراف عربية، بحضور الرضا اإلسرائيلي.
وهـــذا في المراحـــل األولـــى قبيل اجـــراء االنتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية والتي أتوقـــع أنها لن تحدث إال بعـــد رحيل عباس، ألن 
طرفي هذه اللعبة الخطيرة الســـائدة اآلن ليـــس لديهما نية بإجراء 
تغيير جوهري وفعال على سياســـاتهما؛ نتنياهـــو مكبل بمطالب 
اليمين والمالحق بفســـاده وتهمه، وعباس اليائس المريض يقضي 
أواخر عهـــده السياســـي دون أن يتخـــذ خطوات اســـتباقية لمنع 

العواقب المحتملة.
وعلى وقع حرب الوراثة والخشية من انهيار السلطة نستدعي سبب 

• عوامل سقوط السلطة:الخراب الذي أصاب السلطة وأوصلنا لهذا الواقع الكارثي:

أوال: العمى السياســـي الذي أصاب رأس السلطة، التفرد، واالقصاء، 
وتركيز السلطات في يد واحدة.

ثانيا: االســـتحواذ واالحتكار المفروض من النظام السياسي لصالح 
حزبه ومقربيه.

ثالثا: الفســـاد السياســـي واإلداري أحد أهم المشكالت ومعرقالت 
البناء الديمقراطي والوطني.

رابعا: غياب الرؤية الوطنية الموحدة، وتحييد مكامن القوة، وإفشـــال 
المصالحة.

خامســـا: االســـتقواء بأطراف خارجية، لمحاصرة شـــعبنا، ومعاقبته 
ومالحقـــة الخصـــوم السياســـيين، وتبنـــي أجندة غيـــر وطنية من 

المنظومة األمنية الفلسطينية (التنسيق األمني).
ويمكننـــا التوقف هنا قلياًل عنـــد مقولة ابن خلدون مؤســـس علم 
االجتمـــاع (الظلم مؤذن لخـــراب العمران) وكأنه يتابـــع اليوم بيننا 
ما تفعله الســـلطة وهي تهاجـــم المنازل مع ســـاعات الفجر األولى 
لتعتقل المناضلين الفلســـطينيين، والذي يرى أيضا أن الدول تمر 
بعدة أجيال لنقف عند الجيل الثالث والذي يحاكي واقع الســـلطة.. 
وهـــو الجيل الهادم ويســـوده الترف والطمع، فتســـقط فيه الدول 
والحضـــارات، يحاولون إظهـــار القوة، يحتكرون الســـالح والجيش، 

ويلبســـون الشـــارة والزي، يموهون بها، وهم فـــي األكثر أجبن من 
النساء.

أحوال ليســـت غريبة فهي ممتدة من صور مختلفة في هذا التاريخ 
فقد عانى السلطان عبد الحميد من بعض الوزراء وسئم من خيانتهم 
الداخلية واتفاقهم سرا مع العدو، وقد جاءت ثورة بني العباس على 
بنـــي أميـــة لتهاونهم في تنفيـــذ مطالب اإلصالح التـــي أتت على 

ملكهـــم ليصبـــح أثـــرًا بعـــد عيـــن.
ويبقى الحديث عن احتمالية انهيار الســـلطة قائمًا، وظهور حاالت 
الفوضى في الضفة أحد الســـيناريوهات المحتملة، فالجني يوشك 
أن يخرج من القمقم، فالمستشـــرق اإلســـرائيلي بنحاس عنبري لم 
يخـــِف قلقه وهو يقول: قـــادة المجموعات المســـلحة التابعة لفتح 

بدؤوا بالتسلح.
ولكن (إسرائيل) ســـتكافح من أجل بقاء السلطة ألنها ال تريد واقعا 
أمنيا جديدا لصالح المقاومة الفلسطينية، وهي في غنى عن تحمل 
مســـؤوليات الضفة الغربية أو إدارة شؤونها، فبقاء السلطة مصلحة 
إســـرائيلية، عباس زكي عضو اللجنة المركزيـــة لحركة فتح تحدث 
(إســـرائيل) وفى حال  بذلك صراحة أن انهيار الســـلطة هو انهيار لـ

انهارت هذه القلعة ستنهار قالع كثيرة.

أحمد أبو زهريرحيل عباس.. حرب الوراثة تندلع
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أعلن أنا المواطن/ محاسن مصباح محمد الشغنوبي ....../.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
941227852  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاطمه خليل محمد الجوجو..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
406106526  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/   علم الدين يوسف سعيد شاهين... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802841023  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد تيسير كمال ابو عبدو...... /.
عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800327975  فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد خالد محمد النواجحة...... /.
عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802560565  فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ابتسام فؤاد األدهم....... /.
عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
906533526  فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكـــد عضو مجلـــس إدارة االتحـــاد العـــام للصناعات 
الفلسطينية محمد المنسي إن عام 2019 كان األسوأ 
نتيجة للقيود اإلســـرائيلية وعدم توفر المواد الخام، 
مشيرًا إلى أنه في حال توفر مواد الخام في القطاع، لم 

يسمح االحتالل بتصدير المنتجات للخارج.
ولفت المنســـي في تصريح له،  إلى أن هناك عددًا من 
المصانع قامت بنقل أعمالها للخارج، وتحديدًا إلى دول 
الجوار مثل مصـــر واألردن، وهو ما أدى لزيادة معدالت 
البطالة في القطاع، إلى جانب إغالق مئات المنشـــآت 

والمصانع األخرى أبوابها بشكل كامل.
وذكر أن أحد أسباب المشاكل التي يعاني منها القطاع 
الصناعـــي في غزة هي غياب الدعـــم الحكومي وعدم 
وجود خطط تنموية لدعم االقتصاد، وهو ما أدى لحالة 

عدم االستقرار االقتصادي واالنهيار.
وبحسب المنسي، فإن إجمالي القيمة اإلنتاجية التي 
تعمـــل بها المصانع والمنشـــآت الصناعية الحالية ال 
تتجاوز ما نســـبته 15 إلى 20% فـــي أفضل األحوال، 
وهو مـــا يعكس حالـــة التدهور والتردي فـــي الحالة 

االقتصادية بغزة.
وبشـــأن إجمالي الخسائر المالية، أشـــار إلى أن هناك 
لجانا تعمـــل حاليًا على حصر كافة الخســـائر المالية 
التي تعرضت لهـــا القطاعات الصناعية واالقتصادية 
في القطاع، حيث ال توجد أرقـــام وإحصائيات دقيقة 

نتيجة لعدم انتهاء العام.
على صعيد قطاع المالبس والنسيج، كان يعمل في هذا 

القطاع أكثر من 35 ألف عامل خالل السنوات الماضية، 
غيــــر أن من عادوا للعمل فيه حاليــــًا ال يتجاوز عددهم 
بضعــــة آالف قليلة، وحتى المنشــــآت والمصانع التي 
عادت للعمل ال يتجاوز عددها 10 إلى 15% عما كانت 

عليه سابقًا، وفقًا لالتحاد العام للصناعة الفلسطينية.
وتوقع المنسي أن يكون عام 2020 أسوأ من عام 2019 
نتيجة لعدم وجـــود خطط تنمويـــة وأخرى حكومية 
تساهم في تحسين المشـــهد االقتصادي، خصوصًا 
على صعيد استمرار الضرائب وعدم دفع المستحقات 
الخاصـــة بالتجـــار والمصانع إلى جانـــب تعويضات 

الحروب السابقة. 
ودعا الحكومة والـــوزارات المختصة في غزة إلى إعداد 
خطط تنموية اقتصادية، سواء بشكل فردي أو جماعي 

مع القطاعـــات االقتصاديـــة الخاصة بغزة تســـاهم 
فـــي النهوض باالقتصاد، وتشـــجع فكـــرة االقتصاد 
المقاوم في ظل اســـتمرار الحصار اإلسرائيلي والقيود 

المفروضة.
ووفقًا لتقديرات اللجنة الشـــعبية لكســـر حصار غزة 
(منظمة غير حكومية) فإن القطاع االقتصادي بشكل 
مجتمـــع في غزة، يخســـر أكثر مـــن 100 مليون دوالر 
نتيجة الستمرار الحصار اإلســـرائيلي المفروض منذ 

ثالثة عشر عامًا والقيود المفروضة.
وارتفعت معـــدالت البطالة في القطـــاع إلى أكثر من 
54%، نحو 68 % منهم من فئة الشـــباب، في وقت ال 
يتجاوز متوسط دخل الفرد اليومي دوالرين أميركيين، 

عدا عن ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي.

مصانــع غــزة ترحــل إلــى مصــر واألردن

غزة/ االستقالل:
أكد اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة، أن مؤشر البطالة لعمال قطاع غزة ارتفع في نهاية 

عام 2019 بشكل يعد االعلى منذ فرض الحصار على قطاع غزة.
وأوضح االتحاد في بيان له، أن معدالت البطالة بلغت ما يقارب 54.9 % ومعدالت الفقر 
فاقت 80% ،وتجاوز عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدات اغاثية إلى 60% من سكان 
القطاع ، في حين بلغت أعداد المتعطلين عن العمل أكثر من 295 ألف عامل ، كمؤشـــر 
خطير يعبر عن تردي الوضع االقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة .
وقـــال االتحاد ان ذلـــك أدى إلي تدهور القطاعات الصناعيـــة واإلنتاجية فقطاع الصيد 
البحري حيث يبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة 3700 صياد، 40% منهم فقط يزاولون 
مهنة الصيد والباقي بال عمل ،أما قطـــاع الزراعة حيث تجريف األراضي اليومية وإطالق 

النار علي المزارعين ومنعهم من تصدير منتجاتهم.
واشــــار االتحاد ان قطاع البناء واإلنشاءات توقف بنســــبة 80% من الورش ومواقع العمل 
واإلنشــــاءات والبناء ،كما تأثر قطاع المنتجات المعدنيــــة الذي قام االحتالل بتدمير قرابة 
500 منشأة صناعية خالل العدوان األخير، مما فاقم من معاناة قطاع الصناعات المعدنية 
، كما تأثر قطاع الخياطة والغزل والنســــيج بســــبب الحصار وأزمــــة الكهرباء والحروب، مما 
أدي إلــــي تعطل اآلالف مــــن العمال . وأكد االتحــــاد العام لنقابات عمال فلســــطين علي 
ضــــرورة الضغط المجتمع الدولي علي االحتالل لرفع الحصار الظالم ونصرة قطاع غزة، ودعا 
الســــلطة الفلسطينية والحكومة في قطاع غزة بالوقوف بجانب العمال والعمل علي إنهاء 
االنقسام ،وطالب بضرورة توفير مشاريع إغاثية وتنموية تساهم في التخفيف من األوضاع 
الكارثية للعمال في قطاع غزة. وناشد االتحاد المؤسسات الدولية وكل أحرار العالم بتحمل 

مسئولياتهم تجاه قطاع غزة وأن يقفوا بجانب هؤالء العمال للتخفيف من معاناتهم.

اتحاد نقابات العمال: مؤشر 
البطالة لعمال قطاع غزة 
األعلى منذ فرض الحصار

رام الله/ االستقالل:
الفلســـطينية  الميزانية  معطيات  أظهرت 
الصادرة عن وزارة المالية، أن الفلسطينيين 
دفعوا ضرائب محروقات (بلو)، بقيمة 2.183 
مليار شـــيكل حتى نهاية شـــهر تشرين 

الثاني - نوفمبر الفائت.
وتفـــرض وزارة الماليـــة ضريبـــة محروقات 
(بلـــو) بنســـبة تقتـــرب مـــن 100% مـــن 
السعر األساســـي لليتر مشـــتقات الوقود 
المباعة في الســـوق الفلســـطينية، تطبيقًا 
ألحد بنـــود بروتوكول باريـــس االقتصادي 
المنظم للعالقة االقتصادية بين فلسطين 

وإسرائيل.
كانت الحكومة الفلســـطينية أعلنت مطلع 
العـــام الماضي، عـــن توقعاتهـــا بجباية 3 
مليارات شيكل من ضريبة المحروقات التي 
تقوم حاليـــًا بجبايتها بداًل من اســـرائيل. 
والحكومة الفلسطينية ملزمة برفع أو خفض 
أســـعار بعض أصناف المحروقات، بناء على 

السعر المباع به في السوق اإلسرائيلية.
واإللزام، يأتي تجنبًا أليـــة عمليات تهريب 
للمحروقات من المناطق األقل سعرًا للمناطق 
األعلى ســـعرًا بحســـب أحد بنود بروتوكول 

باريس االقتصادي.

وقال نزار الجعبري عضو الهيئة اإلدارية في 
نقابة أصحاب محطات الوقود في فلسطين، 
في تصريحات ســـابقة، إن 70% من السعر 
النهائي للتر البنزين في فلسطين، يتألف 

من ضرائب
الشـــهري  االســـتهالك  معـــدل  ويبلـــغ 
الفلسطيني من مشتقات الوقود، نحو 65 - 
70 مليون ليتر، بينما يبلغ حجم االستهالك 
الســـنوي 800 مليون ليتر وفـــي تقديرات 
الخبراء. وتعد إيـــرادات المحروقات، من أبرز 
اإليـــرادات المالية للحكومة الفلســـطينية، 
بمتوسط سنوي يبلغ قرابة 2.9 مليار شيكل.

رام الله/ االستقالل:
كشـــفت معطيات تقرير رســـمي، ان الفلســـطينيين دفعوا رســـوم معامالت 
حكومية وطوابع بقيمة، بلغت حوالي 1.116 مليار شـــيكل، خالل الشـــهور 11 

من عام 2019.
وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، فإن اإليرادات 
الماليـــة المحلية للخزينة تـــوزع بين إيرادات ضريبية وإيـــرادات غير ضريبية 

وإيرادات المقاصة الفلسطينية.
ومن أنواع رســـوم المعامالت الحكومية المصفنة تحت بند ايردات الرسوم غير 
الضريبية المحلية (رسوم طوابع، رسوم التسجيل المدني، رسوم خدمات صحية، 
رســـوم تأمين صحي، رسوم المواصالت، رســـوم الزراعة، رسوم الحكم المحلي، 
رســـوم وزارة االقتصاد، رسوم المحاكم الشـــرعية)، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من 
الرســـوم. وفي تفاصيل هذه االيرادات غير الضريبيـــة التي تجبيها الحكومة، 
اظهرت البيانات، ان رســـوم  المســـجلة تحت » اخرى » في التقرير، كانت  اعلى 
الرسوم التي دفعها الفلسطينيون من بداية العام حتى نهاية نوفمبر - تشرين 
الثاني، حيث بلغت 262 مليون شـــيكل، تلتها مباشرة رسوم التأمين الصحي 

بــ186مليون شيكل.
واظهر التقرير ان المواطن الفلســـطيني دفع في ذات الفترة قرابة 132 مليون 

شيكل كرسوم مواصالت، وحوالي 129 مليون شيكل رسوم مزاولة المهنة.
وفيما يتعلق برســـوم المدفوعة لســـلطة االراضي 105 مليون شـــيكل، ودفع 
الفلسطينيون قرابة 100 مليون شـــيكل رسوم للخدمات الصحية، و73 مليون 

شيكل كرسوم للمواصالت والبريد.

رام الله / االستقالل:
قال رئيـــس الوزراء محمد اشـــتية يـــوم أمس، إن 
مصادقة مجلـــس الوزراء اإلســـرائيلي على اقتطاع 
مبالغ اضافية من عائدات الضرائب الفلســـطينية، 
تصل إلى 150 مليون شيقل، تحت حجة الدفع ألسر 
األسرى والشهداء "سيعيدنا إلى مربع جديد لألزمة".
وأوضح اشـــتية في مستهل الجلســـة األسبوعية 

لمجلـــس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، "أن 
المبالغ المتقطعة ستصل في هذه الحالة إلى 650 
مليون شيقل، ما يعيدنا إلى مربع جديد لألزمة التي 

حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام".
وتابــــع "جاءت المؤشــــرات االقتصادية على عكس كل 
التوقعات، وارتفعــــت وتيرة النمــــو المحلي اإلجمالي 
مع نهاية عــــام 2019 بنســــبة 1.9%". وذكر أن القرار 

اإلسرائيلي "سيترتب عليه رد فعل مناسب منا جميًعا".
وصـــادق المجلس الـــوزاري اإلســـرائيلي المصغر 
(الكابينيـــت) أمس األول علـــى اقتطاع 150 مليون 
شـــيقل من أموال عائدات الضرائب الفلســـطينية 
"المقاصة"، بحجة دفعها كرواتب ألســـر الشهداء 
ولألســـرى فـــي ســـجون االحتـــالل مـــن الحكومة 

الفلسطينية.

تصل لـ650 مليون شيكل
اشتية: االقتطاع من عائدات الضرائب يعيدنا إلى األزمة المالية

2.1 مليار شيكل إيرادات الحكومة من ضريبة المحروقات حتى نوفمبر

الفلسطينيون دفعوا رسوم 
معامالت حكومية بقيمة 

1.116 مليار شيكل في 2019
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أعلن أنا المواطن/محمد سمير جاد الله النبريص....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800215311

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مدحت محمود متولي الجبور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
906656173  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد علب خالد االدهم....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802262998

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شريف عوني خليل كحيل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801930348

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رشيد جهاد رشيد جعرور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901473330   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عيسى خالد محمد البردويل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
402902423  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

بغداد/ االستقالل:
وصفــــت جماعــــة علمــــاء العراق 
يوم أمس، اســــتهداف الحشــــد 
الشــــعبي وايقاع خسائر فادحة،  
بالتصــــرف البربري الذي يعكس 
مطالبًة  المتغطرس،  أمريكا  نهج 
باتخــــاذ  العراقيــــة  الحكومــــة 
موقف واضح وحاســــم أمام هذه 
التجاوزات ومنع تكرارها تحت أي 

حجة كانت".
وأشـــارت جماعـــة علمـــاء العراق 
إلى استهداف  بيان صحفي  في 
األمريكان رجال الحشـــد الشعبي 
في جريمة وصفها باألكثر بشاعة 

لالحتالل وأكثرها نذالة وخسة".
ودانــــت الجماعــــة، هــــذا الفعل، 
الدولي  الســــلوك  بقواعد  مذكرًة 
ومضاميــــن االتفاقيــــة العراقية 
األميركية التــــي حددت ما يجب 
أن تلتــــزم به أميركا حيال العراق 
فــــي مواجهة داعــــش واإلرهاب 
ال أن تســــتهدف جزءًا مهمًا من 
قواتــــه األمنية بل اليــــد الضاربة 

التي بدونها لــــكان العراق مجرد 
اسم بال مسمى".

أكــــد المجلس االســــالمي  كمــــا 
العراقــــي، انه "فــــي الوقت الذي 
يقف فيه قوات الحشد الشعبي 
لــــواء ٤٥ حامية لحــــدود العراق 
وســــيادته، وإذا تفاجــــأ بضربــــة 
امريكيــــة غادرة وحاقــــدة تطال 

قواته وتودي بخسارة فادحة بين 
شهداء وجرحى.

واســــتنكر المجلس هــــذا العمل 
مستغربة من اســــتغالل األجواء 
العراقيــــة مــــن قــــوات أجنبيــــة 
العتداء على قوات عراقية رسمية 

تؤدي واجبها المقدس.
وطالبت الحكومة العراقية باتخاذ 

موقف واضح وحاســــم امام هذه 
التجاوزات ومنع تكرارها تحت اي 

حجة كانت".
كما دعا مجلــــس النواب أن يأخذ 
دوره فــــي حمايــــة ابنائه وقواته 
العراق وحســــم وجود  وســــيادة 
هذه القــــوات المتجاوزة وتحديد 

مهامها ومراقبة ادائها".

جماعة علماء العراق تدين االستهداف االمريكي للحشد الشعبي

كانبرا/ االستقالل:
ُأجلَي عشـــرات اآلالف من األشـــخاص، يوم امس، في الوقت الذي اقتربت فيه 
الحرائق التـــي أججتها درجات الحـــرارة العالية والريـــاح العاتية من مقصد 

سياحي شهير في جنوب شرق أستراليا.
واســـتعرت حرائق الغابات، التي يعاني منها الســـاحل الشـــرقي للبالد منذ 
أســـابيع، مرة أخرى لتصل إلى مســـتويات خطيرة في منطقة إست جيبسالند 
بواليـــة فيكتوريا، وهـــي منطقة تضم متنزهين وطنيين وبحيرات وســـهواًل 
ســـاحلية مترامية األطراف. وقبيل حلول المساء، دعا المسؤولون المصطافين 
إلى ضرورة االبتعاد عن الطرق بســـبب الدخان الكثيف والحرائق التي تتحرك 
بسرعة وفي مسارات غير متوقعة، وأضافوا أن األوان قد فات على خروج من لم 

يغادروا المنطقة بالفعل.
وقال آندرو كريســـب، مفوض إدارة الطوارئ في الوالية، إن »أعمدة من النيران« 
تستعر في الجو وتشكل ظواهر طقس خطيرة. وقال للصحافيين: »هناك برق 

يخرج من هذه األعمدة، إنها غير متوقعة. األمر خطير هناك«.
وتواجه والية نيو ساوث ويلز أيضًا أحوااًل جوية قاسية يتوقع أن تؤدي إلى تفاقم 
الحرائـــق في األيام المقبلة، إذ من المتوقع أن ترتفـــع درجات الحرارة إلى ذروتها 
اليوم الثالثاء. وقال شـــين فيتزســـيمونز مفوض جهاز مكافحة حرائق المناطق 

الريفية في الوالية: »سنواجه تدهورًا في األحوال الجوية خالل األيام المقبلة.

حرائق الغابات بأستراليا 
تهدد مقصدًا سياحيًا 
وإجالء عشرات اآلالف

الرياض/ االستقالل:
ذكـــرت صحيفة »هآرتس« أن محكمة إســـرائيلية 
قـــررت النظر في دعـــوى قضائيـــة رفعها مواطن 
 »NSO« سعودي ضد شركة الســـايبر اإلسرائيلية
ببرمجيـــات  الســـعودية  المخابـــرات  لتزويدهـــا 
وتقنيات ســـاعدت على تعقـــب الصحافي، جمال 
خاشقجي، ورصد تحركاته حتى لحظة اغتياله في 

قنصلية بالده في إسطنبول.
أضافت الصحيفـــة أن محكمة الصلح في تل أبيب 
رفضـــت طلب الشـــركة عـــدم النظر فـــي الدعوى 
التي قدمها الناشط الســـعودي في مجال حقوق 
اإلنســـان، عمر عبد العزيز، المقيم في كندا، والتي 
تتهم »NSO« بتســـهيل مهمة اغتيال خاشقجي 

من خالل تزويد المخابرات الســـعودية بالتقنيات 
والبرمجيات الالزمة للتجسس عليه.

وأشـــارت الصحيفة إلى أن قاضـــي المحكمة، جاي 
هايمان، ألزم الشركة بدفع 23400 شيكل (6700 
دوالر) لعبد العزيز تعويضا له على الرســـوم التي 
دفعها للمحكمة لقاء الدعاوى التي رفعها ســـابقا 

وتم رفضها بناء على طلب الشركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوة التي رفعها باسم 
عبـــد العزيز المحامي عالء محاجنة تشـــدد على أن 
»NSO« خرقت القانـــون الدولي من خالل تزويدها 
برمجيات وتقنيات تجسس »ألنظمة حكم مستبدة 
وهـــي تدرك أنـــه يمكن أن يتم اســـتخدامها في 

المس بحقوق اإلنسان«.

واســـتندت الدعـــوى إلـــى تقرير منظمـــة حقوق 
اإلنسان الذي استنتج أن »NSO« زودت المخابرات 
الســـعودية ببرنامج »فســـغاس«، الـــذي تمكنت 
بواســـطته من اختراق هاتف عبد العزيز نفســـه 
والتجســـس عليه وتعقب االتصـــاالت التي جرت 

بينه وصديقه خاشقجي.
وتشدد الدعوى على أن التجسس على المكالمات 
التي أجراها عبد العزيز مع خاشـــقجي ساعدت في 
دفع نظام الحكم الســـعودي التخـــاذ قرار تصفية 

األخير.
وحســـب الصحيفة، فأن المحكمة ستبحث مسألة 
تعويض عبـــد العزيـــز ولن تناقـــش طلب فرض 

القيود على أعمال الشركة.

تونس/ االستقالل:
أقّر الرئيس التونســـي، قيس ســـعّيد، تمديد حالة الطوارئ على كامل تراب 
البالد لمدة شـــهر واحد بداية من يناير/ كانون الثاني 2020 إلى غاية 30 من 

الشهر نفسه، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
ويأتـــي تمديد حالة الطوارئ في ظل التوترات األمنية التي تشـــهدها الجارة 

ليبيا، ما دفع السلطات التونسية إلى رفع درجة تأهبها على الحدود جنوبًا.
وتتواصـــل حالة الطوارئ في تونس منذ ســـنوات، بعد االعتداء اإلرهابي على 

 أعوانًا من األمن الرئاسي وسط العاصمة في 2015.
ّ

حافلة تقل
ويشـــهد التمديد المتواصل في الطوارئ جداًل قانونيًا وحقوقيًا، حيث تدعو 
قـــوى مدنية وحزبية إلى تأطيره بقانون واضح يعّوض القوانين القديمة التي 

يستند إليها.

قبول دعوى رفعها سعودي ضد NSO اإلسرائيلية لتجسسها على خاشقجي تمديد حالة الطوارئ 
في تونس لمدة شهر

واشنطن/ االستقالل:
أعلنت البحرية األمريكية أن بحوزتها صاروخ شـــبح طويل 
المدى مضاد للسفن يمكن إطالقه من طائرات مقاتلة من 
طراز F-A-18 , مشـــيرة الي ان الصـــاروخ قادر أيًضا على 
العمل في ظروف مناخية قاســـية، والتغلب على التدابير 

المقاومة واستهداف نقاط حساسة.
وقال بيـــان البحريـــة االمريكية »إن صواريـــخ LRASM و 
AGM-158C قادرة على تدمير سفينة، وتحمل متفجرات 

نصـــف طن وتصل إلى مـــدى 1600 كيلومتر , موضحًا ان 
نظام الكشـــف عن الصواريخ في الطرف االخر ال يستطيع 
اكتشافه في جميع الظروف الجوية، ليال ونهاًرا واألهم من 
ذلك - حتى في بيئة مشبعة باألسلحة اإللكترونية القادرة 
علـــى تعطيل توجيه الصاروخ. وقال عضو بارز في شـــركة 
لوكهيـــد مارتن، التـــي تصنع الصـــاروخ ، إن التكنولوجيا 
التي حددوها على أنها »فريدة« تســـمح للصاروخ بتحديد 

وتدمير أهداف محددة للغاية داخل مجموعة من السفن.

دبي/ االستقالل:
في حدث تطبيعي جديد بين اإلمارات العربية 
و«إسرائيل« المحتلة ومثير للجدل احتفل موقع 
“إســـرائيل بالعربية”، التابع لـــوزارة الخارجية 
»اإلســـرائيلية«، حيث نشـــر الموقـــع خبرًا  جاء 
فيـــه أن ابناء الجالية اليهوديـــة في إمارة دبي 
باإلمارات قد أشـــعلوا الشمعة الثامنة واألخيرة 
لعيد »حانوكا« اليهودي ، ونشـــر الموقع صورة 

للشمعدان اليهودي ومن ورائه برج خليفة.
وال تعتبـــر الغالبيـــة العظمى مـــن المؤرخين 
المســـتقلين ” الحانوكا” أو عيد النوار احتفااًل 
دينيـــًا يهوديـــا ، إنمـــا طقـــس اســـتعماري 
صهيونـــي، وفي الواقـــع، هو احتفـــال إلحياء 
لذكرى تدشـــين  وبناء الهيكل الثاني المزعوم 
في مدينة القـــدس المحتلـــة، وحانوكا تعني 

بالعبرية “تدشين”.

الواليات المتحدة تهدد:
 لدينا صاروخ يدمر السفن

تطبيع مثير للجدل.. شمعدان 
يهودي خلف برج خليفة في اإلمارات
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غزة/االستقالل:
حقق فريقا شـــباب جباليا وبيت حانـــون الرياضي الفوز على 
اتحاد خانيونس وغزة الرياضي على التوالي، ضمن منافسات 

األسبوع ال14 من مسابقة دوري غزة الممتاز.
خطف شباب جباليا ثالث نقاط مهمة و ثمينة من خارج الديار 
بالفوز على اتحـــاد خانيونس بهدف دون رد، ليقترب الثوار 
من تأمين نفســـه بدوري الكبار، وتأزم موقف الطواحين في 

مربع الهبوط المؤدي للدرجة األولى.
بداية سريعة من الثوار بالشوط األول لخطف هدف السبق، 
ونجـــح بذلك عندما ســـجل مصطفى شـــاهين الهدف في 

الدقيقة16.
ليبدأ بعدهـــا الطواحيـــن بترميم صفوفه محـــاوال تعديل 
النتيجة، لكن دفاعات الثوار و حارســـه كانا بالمرصاد و نجحا 

بخروج الشوط األول محافظين على هدف التقدم.
و في الشـــوط الثاني ، دخل الطواحين بقوة إلدراك التعادل 
لكن مهاجميه فشـــلوا في التســـجيل من 6 فرص خطيرة 
سنحت لهم. لينتهي اللقاء بفوز ثمين للثوار وضعهم على 

مقربـــة من الدخول للمربع الذهبي برصيد21 نقطة ويتقدم 
للمركـــز الخامس، بينمـــا ظل اإلتي عنـــد 15 نقطة بالمركز 

التاسع.

حقق فريق بيت حانون الرياضي انتصارًا ثمينًا على حساب 
مضيفه غـــزة الرياضي بهدفيـــن لهدف، فـــي اللقاء الذي 
جمعهـــم على ملعب اليرموك في غزة، ليرفع رصيده إلى 20 

نقطة ويتقدم للمركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما تجمد 
رصيد العميد 12 نقطة بالمركز العاشر ودخل بقوة في دوامة 

الهبوط.
ورغـــم البداية القوية للعميد وتقدمهـــم بالهدف األول في 

الدقيقة الرابعة عن طريق أحمد أبو عبيد.
واســـتعاد الحوانين أنفسهم سريعا وفرضوا أنفسهم على 
مجريات الشـــوط ، لينجح محمد سلمان في الدقيقة 29 من 

إدراك التعادل للحوانين ، لينتهي الشوط بالتعادل1_1.
وفي الشـــوط الثاني واصل الحوانين هيمنتهم على اللقاء، 
ونجح الجناح الطائر ناجي النحال من تسجيل هدف التقدم 
بعد اســـتقبال عرضيـــة متقنة وضعها برأســـه قوية داخل 

الشباك في الدقيقة 54.
وفشـــل العميد في إدراك التعادل فـــي باقي الدقائق، رغم 
عدة محاوالت، ليســـقط من جديد و يضع نفســـه في موقف 
ال يحسد عليه بالمركز العاشر برصيد12نقطة، و يتقدم بيت 
حانون للمركز الســـادس برصيد20نقطة وعلى بعد خطوات 

لتأمين نفسه بالبقاء بين الكبار.

غزة/االستقالل:
اختتمت منافســـات األســـبوع ال14 من بطولة دوري الدرجة األولى الغزي، 
بلقاءين انتهيا بالتعادل اإليجابي وبنفس النتيجة بهدف لكل فريق، حيث 
جمـــع اللقـــاء األول خدمات المغازي و بيت حانون األهلـــي، فيما ضّم اللقاء 

الثاني القادسية واألقصى.
ويعتبر التعادل في اللقاءين غير مفيد ألي من فرق القمة والقاع.

ففي اللقاء األول والذي أقيم على ملعب الدرة وسط القطاع، فرض التعادل 
االيجابي نفســـه بتســـجيل هدف لمثله في لقاء خدمات المغازي وضيفه 
بيت حانون، ليرفع المغازي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما 

رفع الثاني رصيده إلى 27 نقطة ظل وصيفا بفارق األهداف عن المتصدر.
وسجل للمغازي محمود أبو عيادة في الدقيقة 82، وعّدل سريعا لبيت حانون 

محمد الحداد في الدقيقة 86.
وبنفس النتيجة ُحسمت مواجهة فريقي القادسية وضيفه األقصى بهدف 

لكل فريق.
تعادل رفع به القادسية رصيده إلى 20 نقطة بالمركز السادس، بينما رفع األقصى رصيده 

إلى 17 نقطة بمركزه العاشر.

تعادل ال يرضي أي منهما كونهما يبحثان عن تأمين نفسيهما بالدوري.
وســـجل لألقصى عز الدين العرور في الدقيقة 45، فيما عدل للقادسية محمود الحبيبي 

من ركلة جزاء في الدقيقة64.
هـــذا وحققت فرق المغراقـــة والجزيرة والترابط انتصارات هامة على حطين والشـــمس 

والعودة، وذلك ضمن منافســـات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثالثة 
للفرعين.

ففي فرع غزة و الشـــمال حقق فريق المغراقـــة الفوز على حطين برباعية 
لهـــدف، ليرفع رصيـــده إلى 4 نقاط بالمركز الثالـــث، فيما ظل حطين بال 

رصيد.
ســـجل للمغراقة شـــريف جابـــر بالدقيقة20 وأســـامة أبـــو عطيوي في 
الدقيقتين35 و64، وأنور نصر في الدقيقة93، وسجل هدف حطين معاذ 

حسونة في الدقيقة84.
فيما خطف فريق الجزيرة فوزًا قاتاًل على حساب الشمس بهدف نظيف، 

ليحصد نقطته الرابعة، فيما ظل الشمس بال رصيد.
سجل هدف الجزيرة عالء سالمة في الدقيقة94.

وفي فرع الوسطى والجنوب دك فريق الترابط ضيفه العودة بستة أهداف 
دون رد، ليواصل تعزيـــز صدارته منفردًا برصيد 9 نقاط، فيما ظل العودة 
عند 3 نقاط في المركز الخامس. وســـجل للترابط جـــالل العطار في الدقيقتين14 و41، 
وأحمد خطاب بالدقيقتين 20 و42، ومحمود خطاب في الدقيقتين22 و87، فيما ســـجل 

للعودة عالء أبو جاموس في الدقيقة77.

جفاف حملي
وفشـــل نادي الزمالـــك في تحقيق لقـــب الدوري 
المصري للموســـم الرابع على التوالي رغم تصدره 
البطولة بفارق مريح في النصف األول من الموســـم 
الماضي قبل العودة التاريخية للنادي األهلي الذي 

حصد اللقب.
ويأمل نادي الزمالك فـــي تحقيق عدة أمنيات في 

2020، التي سوف نستعرضها خالل هذا التقرير.
تصحيح األمور والبداية من لقاء أسوان

األمنية األولى والكبـــرى داخل نادي الزمالك وهى 
تصحيح المسار للفريق بداية من مباراة أسوان بعد 
غـــد الخميس في الجولة الحادية عشـــر من بطولة 
الدوري المصري، بعدما فشـــل األبيض في تحقيق 
الفوز بأخر 4 مباريات بالخســـارة من طالئع الجيش 
والتعادل مع سموحة واإلنتاج الحربي”0-0 وزيسكو 

يونايتد “1-1”.
وتتمنى الجماهير والجهاز الفني بقيادة باتريس 
كارتيرون ومجلس اإلدارة برئاســـة مرتضى منصور 
بالفوز على أسوان وعدم فقدان نقاط أخرى وبداية 

جديدة لألبيض في 2020.
ويحلم نـــادي الزمالك في المنافســـة على الدوري 

وكأس مصـــر ودوري أبطـــال أفريقيا فـــي 2020  
وتحقيـــق لقب وحيـــد وتحديـــدا من الـــدوري أو 

تشامبيونزليج من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.
��ستعادة عمر جابر

يســـعى نادي الزمالك بقـــوة لضم ظهيـــر أيمن 
خالل فتـــرة االنتقـــاالت الشـــتوية المقبلة بعدما 
فســـخ التونســـي حمدي النقاز عقده فـــي بداية 
شهر ديســـمبر الجاري بســـبب عدم حصوله على 

مستحقاته المالية لمدة 4 أشهر.
ووقـــع االختيار فـــي نادي الزمالـــك على  ضم عمر 
جابر، العب نادي بيراميدز في يناير المقبل بفضل 
إمكانياته الفنية الجيدة ولعبه في السابق بصفوف 

األبيض.

�سفقة عبد �هلل �ل�سعيد
يحلم نادي الزمالك منذ موســـمين في التعاقد مع 
عبد الله السعيد، العب نادي بيراميدز الحالي عندما 

كان العبا في صفوف الغريم النادي األهلي.
ويحاول مســـئولو نادي الزمالك في الفترة األخيرة، 
إقناع عبد الله الســـعيد بالقدوم لصفوف األبيض 
فـــي يناير المقبل مقابـــل 15 مليون جنيه مصري 
لكنه لم يتوصل لالتفاق مع صاحب الـ 32 عاما الذي 

ينتهي عقده مع بيراميدز في يونيو المقبل.
ويعد قدوم عبد الله الســـعيد لنـــادي الزمالك وهو 
هـــداف الـــدوري المصري هذا الموســـم برصيد 9 
أهـــداف، حلما كبيرا في األبيـــض بقيادة مرتضى 

منصور ونجله أمير.
�فتتاح وجناح قناة �لزمالك

كشـــف نادي الزمالك عن اإلعـــالن الترويجي لقناة 
األبيـــض المزمـــع انطالقها في العـــام الجديد من 
أجل الدفاع عن حقوقـــه وتكوين صوت الجماهير 

البيضاء.
ويأمل النادي الملكي في افتتاح مثير ونجاح لقناة 
نـــادي الزمالك في 2020 والتفوق على قناة الغريم 

النادي األهلي.
�لرد على �سفقة كهربا بخطف �سالح جمعة

ال ينوي نادي الزمالك، السكوت على انتقال محمود 
كهربـــا إلى النـــادي األهلي في ديســـمبر الجاري 
بصفقة انتقال حر عقب فســـخ عقـــده مع أفيس 

البرتغالي.
ويعتقد مســـؤولو نـــادي الزمالك بـــأن األهلي وراء 
هـــروب كهربا في الصيف الماضي من الفريق نحو 

أفيس من أجل عودته في يناير المقبل.

ويسعى مســـئولو نادي الزمالك لضم صالح جمعة 
في 2020 وتحديدا في الصيف المقبل بعد االتفاق 
معه في يناير ألن العب إنبي السابق ينتهي عقده 
مـــع األهلي في يونيو المقبل وليـــس له مكانا في 

التشكيلة الحمراء.
�سفع �الأهلي يف �أكرث من �سفقة

يخطط نادي الزمالك لمضايقـــة األهلي في أغلب 
صفقاتـــه خالل 2020 مـــن أجل الفوز بهـــا أو رفع 
المقال المالي على بطل الدوري المصري بعد واقعة 

كهربا المشار إليها سابقا.
ويتنافـــس الزمالك مع األهلـــي على صفقات مثل 
أســـامة جالل، مدافع إنبي وأحمد رمضان بيكهام، 
مدافـــع وادي دجلـــة وباهـــر المحمـــدي، مدافـــع 

اإلسماعيلي.
جتديد عقد طارق حامد

يأمل مســـئولو نادي الزمالك في تجديد عقد طارق 
حامد وهو واحد من أهم الالعبين في الفريق خالل 
2020 بعد االتفاق قبل بداية الموسم الجاري على 

ذلك.
وشـــعر طارق حامد بالغضب فـــي الفترة الماضية 
بسبب عدم تنفيذ مجلس مرتضى منصور وعدهم 

لـــه بتجديد عقده مقابل 15 مليـــون جنيه مصري 
الذي قد يحدث في 2020.

��ستمر�ر فرجاين �سا�سي وعالء وم�سطفى حممد
يرغـــب نادي الزمالك في اســـتمرار الثالثي المميز 
فرجاني ساســـي ومحمود عـــالء ومصطفى محمد 

ضمن صفوفه في 2020.
ويملك محمود عالء عروض من الدوري الســـعودي 
وتحديـــدا من الثنائي األهلـــي واالتحاد لكن نادي 
الزمالك ال يرغب في بيعـــه واحد من نجوم الفريق 

بالفترة األخيرة.
في المقابـــل مصطفى محمد يتألق في الموســـم 
الجاري ما جعله محط اهتمام بعض الفرق األوروبية 

لضمه سواء في يناير أو الصيف.
وهـــدف نـــادي الزمالـــك حاليا وهو اســـتمرار 
مصطفى محمد على األقل حتى نهاية الموسم 
الجاري مع رحيله حال وصول عرض احترافي جيد 

في الصيف.
وأخيرا، فرجاني ساســـي يعاني من تراجع مستواه 
مع الزمالك في الموســـم الجاري لكن إدارة األبيض 
تأمل في اســـتعادته مســـتواه وبقائه مع الفريق 

لموهبته الفذة.

»الثّوار« توقف »الطواحين« عن الدوران.. و »الحوانين« يتخطى »العميد«

التعادالت اإليجابية تخّيم على اختتام نهاية األسبوع ال14 من  مباريات دوري الدرجة األولى

8 أمنيات يتلهف نادي الزمالك لتحقيقها في 2020
�لقاهرة/�ال�ستقالل

��ستعاد ن��ادي �لزمالك �مل�سري، جم��ده �الأفريقي 
يف 2019 بتحقي��ق �أول لقب ل��ه يف �لكونفدر�لية 
و�الأول يف �لبط��والت �الأفريقية من��ذ �ساروخية 

تام��ر عب��د �حلمي��د يف �لرج��اء �ملغرب��ي بنهائي 
ت�سامبيونزليج  2002.
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فقد 
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ امجد رفيق محمد محمد ابو عطيوي...... 
/. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل رقم 
802392191   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد حمدان محمد العرجا...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   930691258

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد سامي محمد الزمر ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800733792

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وأفاد مكتب إعالم األســـرى بإطالق قوات االحتالل 
النـــار على المواطنـــة كريمة شـــاهين وإصابتها، 
واعتقـــال الشـــاب محمد خالد عبيـــد وكالهما من 
مخيم الدهيشـــة، بعد إطالق النار على مركبتهما 

قرب بلدة بيت جاال.
كمـــا اقتحمت قـــوات كبيرة من جيـــش االحتالل 

أمس، قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم .
وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة، 
بأن أكثر من15 دورية عســـكرية اقتحمت القرية، 

متخوفا من إجراءات وتدابير تتخذ بحق األهالي.
أمـــا في محافظة الخليل، فقد أصيب شـــاب بعيار 
معدني مغلف بالمطاط، خالل مواجهات مع قوات 
االحتالل اإلســـرائيلي اندلعت فـــي بلدة حلحول 

شمال الخليل، عقب اقتحام المستوطنين للبلدة.
وذكـــرت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات االحتالل 
اقتحمـــت منطقـــة الطبيقـــة األثرية فـــي البلدة، 
لتأمين دخول المســـتوطنين إليها، ما أدى الندالع 
مواجهات، أصيب خاللها شـــاب بعيار "مطاطي"، 

نقل إثره إلى أحد المراكز الصحية.
وفـــي الســـياق ذاته، اقتحـــم مســـتوطنون بلدة 
السموع جنوب المحافظة، بحماية قوات االحتالل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود االحتالل انتشروا 
في شـــوارع البلدة، ونصبوا حواجز عســـكرية على 

المفترقات، ومنعوا المواطنين من التنقل، لتأمين 
دخول المستوطنين إلى أحد المواقع األثرية.

كمـــا اندلعت مواجهـــات، يوم أمس، بين شـــبان 
وقوات االحتالل اإلســـرائيلي قبيل اقتحام مئات 
المستوطنين مقام يوســـف في نابلس، ما أسفر 
عن إصابة 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط واالختناق بالغاز المسيل للدموع.
ووفق الهالل األحمر الفلســـطيني، فقد أصيب 3 
مواطنين بالرصاص المعدنـــي المغلف بالمطاط، 
مشـــيرًا إلى أنه جرى نقلهم لمستشـــفى رفيديا 

الحكومي لتلقي العالج.
وأضـــاف الهالل أنه جرى إســـعاف ســـتة آخرين 
ميدانيـــا إثر إصابتهم باالختناق بالغاز المســـيل 
للدموع، خالل المواجهات التي اندلعت قرب مقام 

يوسف.
واقتحم نحو 2500 مســـتوطن مقام يوسف؛ ألداء 
طقـــوس تلمودية، بحراســـة مشـــددة من جيش 
االحتالل الذي اعتلى أسطح عدد من البنايات. وفق 

ما أوردته وسائل االعالم العبرية.
وأفاد شـــهود عيـــان، أن عددا كبيرا مـــن اآلليات 
العسكرية ترافقها الجرافات العسكرية، اقتحمت 
نابلـــس من حاجز بيـــت فوريك شـــرقي المدينة، 
وتوجهـــت نحو شـــارع عمان الذي أغلقه الشـــبان 

باإلطارات المشتعلة.
وانتشر عشرات الجنود في الشوارع المحيطة بقبر 
يوســـف وعلى أســـطح بعض البنايات، مطلقين 
قنابل الصوت والغـــاز والرصاص المعدني باتجاه 
الشـــبان الذين رشـــقوهم بالحجـــارة والزجاجات 
الحارقة، لتأمين دخول مئات المستوطنين إلى قبر 

يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.
ووصلـــت فـــي وقـــت الحـــق عشـــرات الحافالت 
والمركبـــات التي تقـــل مئات المســـتوطنين إلى 
قبر يوســـف، تحت حراسة مشـــددة من دوريات 

االحتالل.
أما في جنين شـــمال الضفة المحتلة، فقد  أقامت 
قوات االحتالل اإلســـرائيلي، مســـاء أمس، حاجزًا 

عسكريًا على مدخل بلدة برقين غرب جنين    .
وذكر شهود، أن قوات االحتالل احتجزت المركبات، 
بعد تفتيشـــها والتدقيق في بطاقات المواطنين 
على حاجـــز أقيم على مفترق الـــدوار المؤدي الى 

برقين ما أدى الى إعاقة حركة المواطنين .
�عتقاالت ليلية

وكانـــت قوات االحتالل قد اعتقلـــت فجر اإلثنين، 
13 شابا خالل مداهمات متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قـــوات االحتالل اعتقلت 
5 شبان من بلدة عنبتا شـــرق طولكرم وهم: معاذ 

أبو عســـل، وأحمد أبو عسل، وأحمد محمود شراقة، 
ويوسف محمد نصار وأنس ايثار أبو خميش.

واعتقلــــت القــــوات الطالبين في جامعــــة بيرزيت 
يحيى رمانة وزيد أبو كويك بعد مداهمة منازليهما 

في مخيم األمعري وحي أم الشرايط في البيرة.
كما اعتقـــل جنود االحتالل الشـــاب عبد المعطي 
الريماوي (18 عاما) نجل األســـير الســـابق محمد 
الريمـــاوي من بلدة بيت ريما شـــمال غرب رام الله، 
كذلك الشـــاب نابغ يحيى الريماوي (19 عاما) من 

نفس البلدة.
وفي الخليل، داهم جيش االحتالل مخيم العروب 
شماال واعتقل علي وليد جوابرة (19 عاما)، ومحمد 
نايف البدوي (22 عاما)، والطفلين رشـــدي سليم 
رشدي أوالد عيسى (16 عاما)، وعمر زهدي محفوظ 

(16 عاما). 
�قتحامات �الأق�سى

وعلى صعيد االقتحامات اليومية للمسجد األقصى 
المبارك، فقد اقتحم عشـــرات المستوطنين صباح 
اإلثنين، باحات المســـجد األقصى بمدينة القدس 
المحتلة، من "باب المغاربة" بحراســـة أمنية، وسط 
قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

الكاملـــة  الحمايـــة  االحتـــالل  شـــرطة  ووفـــرت 
للمســـتوطنين أثنـــاء اقتحامهـــم وتجولهم في 

باحات المسجد األقصى وتدنيس حرمته.
وأفـــادت دائرة األوقـــاف بالقـــدس المحتلة، بأن 
163 مستوطًنا؛ بينهم 62 طالًبا يهودًيا، اقتحموا 
األقصـــى خالل الفترة الصباحيـــة، ونظموا جوالت 
اســـتفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية 

مشددة من شرطة االحتالل.
وأوضحت أن 5 عناصر من شرطة االحتالل اقتحموا 
أيًضا المســـجد، فيما أدى المســـتوطنون طقوًسا 
تلمودية في باحات األقصى، وتحديًدا في منطقة 

باب الرحمة.
وكانت شـــرطة االحتالل فتحت الساعة الـ 07:00 
صباًحـــا باب المغاربة، ونشـــرت عناصـــر وقواتها 
الخاصة في داخل المســـجد األقصى وعند بواباته 

الخارجية، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.
وال تزال تواصل شـــرطة االحتـــالل فرض قيودها 
علـــى دخول المصلين الفلســـطينيين للمســـجد 
األقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، 

وخاصة النساء والشبان.
ويشـــهد المســـجد األقصـــى يومًيا؛ عـــدا يومي 
الجمعة والســـبت (عطلة رســـمية لدى االحتالل)، 
اقتحامـــات وانتهاكات من المســـتوطنين وأذرع 
االحتالل المختلفة، في محاولة لبســـط الســـيادة 

الكاملة عليه، وتقسيمه زمانًيا ومكانًيا.

غزة/ االستقالل:
أفرجت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، االثنين، عن أسير من حركة الجهاد اإلسالمي، 
من ســـكان مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. وأكدت مؤسسة مهجة القدس 
للشهداء واألسرى والجرحى، بأن االحتالل أفرجت عن القائد في الجهاد، ايمن علي 
سليمان اطبيشه (39 عاًما)، من بلدة دورا قضاء المدينة، بعد اعتقال دام 3 سنوات 
وخمسة أشهر. وخاض األسير اطبيشـــه إضرابين عن الطعام خالل معركة األمعاء 
الخاوية، منها 105 يوًما وآخر 100 يوًما، ضد اعتقاله االدراي، بدون توجيه تهمة له.

 ُيشار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت ايمن اطبيشه، بتاريخ 2/8/2016، وحكمت 
عليه محكمة "إســـرائيلية" بتاريخ 2019/5/19، بالسجن لمدة عام وغرامة مالية 

قدرها 15 ألف شيكل، وباقي السنوات سجن أثناء تحويله لالعتقال اإلداري.

بيروت/ االستقالل:
اختارت قناة الميادين »القدس وفلســـطين« 
عنوان ســـهرتها لليلـــة رأس العام، ســـهرة 

إنسانية نضالية تحّررّية بامتياز.
وتبدأ القناة ببث حلقة خاصة بعنوان »أسرانا ال 
ننساكم« عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت 
القدس الشريف، تطل من خاللها على األسرى 
في الســـجون اإلسرائيلية وعائالتهم ال سيما 
البرغوثـــي وصدقي  عميدي األســـرى نائـــل 

المقت.
وتتنـــاول الحلقة قصص بطولة تســـتحق أن 
ترى النور بعيدًا عن ظالم الســـجون، من كوبر 
في رام الله مسَقط رأس أقدم أسير فلسطيني 

نائل البرغوثي، الى مجدل شمس في الجوالن 
الســـوري المحتل وشـــهادة من والد األســـير 
المقت وشـــقيقته، وتقرأ رســـالتين  صدقي 
موجهتيـــن إلى الميادين من داخل ســـجون 
االحتـــالل، وتتعرف في القـــدس على عائلة 
األســـير الضرير عالء البازيـــان الذي أمضى ما 
مجموعه 35 عامًا في المعتقالت اإلسرائيلية 
ونزور أم ناصر أبو حميد، وهي والدة لشـــهيد 
وستة أســـرى هدم االحتالل منزلها أربع مرات 
لمعاقبتهـــا وأبنائهـــا المقاومين، نتعرف مع 

»خنساء فلسطين« على اإلدارة التي ال ُتهزم.
وضيوف الحلقة من رام الله األســـيرة المحّررة 
وزوجـــة عميد األســـرى الفلســـطينيين نائل 

البرغوثي الســـيدة أمـــان نافع، ومـــن مجدل 
شـــمس األسير الســـوري المحرر بشر المقت، 
ومـــن غزة الباحث في الشـــؤون اإلســـرائيلية 

حسن الفي.
ويشارك في النقاش من بيروت، عضو الرابطة 
الدوليـــة للدفاع عـــن عميد األســـرى صدقي 
المقـــت ومعتقلـــي الجـــوالن حســـن حمادة، 

وتقدمها الزميلة رانا ابي جمعة.
وتســـتكمل الميادين الســـهرة عند الساعة 
الحادية عشـــرة مســـاء بحلقة خاصة بعنوان 
المطران  »مطـــران القدس وفلســـطين« مـــع 
عطاللـــه حنا، وهـــو أول حوار لـــه بعد تعرضه 

للتسمم وخروجه من المستشفى في األردن.

الخليل: االحتالل يفرج »الميادين« تختار »القدس وفلسطين« عنوان سهرتها لليلة رأس العام
عن األسير أيمن اطبيشة

االستقالل/ وكاالت:
أطلق رئيس لجنة فلســـطين ســـابًقا بالبرلمان األردني، مبادرة 
لتثبيت حقـــوق األردنييـــن من أصـــول فلســـطينية، والذين 
تـــم طردهم من قبل االحتالل االســـرائيلي قســـرًيا عام 1948، 
وتهجيرهـــم من اللـــد والرملة ويافا وحيفا وعـــكا وصفد وطبريا 

وبيسان وبئر السبع، وغيرها.
وطالـــب حمادة فراعنة في تصريحـــات صحفية أمس، الحكومة 
األردنية باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية، والعمل الرسمي 
الســـتعادة ممتلكاتهم المثبت ملكياتهم لها في تلك المدن 
ومناطق 48 أسوة بما عملت الحكومة االردنية باعترافها بملكية 
اإلســـرائيليين ألرض داخل حدود المملكـــة في منطقة الباقورة 

وأقرت ملكيتهم لها منذ ما قبل 1948.
وقال فراعنـــة إن الحكومـــة األردنية اعترفت رســـمًيا بامتالك 
إســـرائيليين لــــ 832 دونًمـــا، وأن المطلـــوب مـــن الحكومـــة 
اإلســـرائيلية االعتراف واإلقرار بامتالك أردنيين ألراض مماثلة 
لهم في مناطـــق 48، وإعادة ملكيتهم لها على قاعدة المعاملة 
بالمثـــل. وكانت إحـــدى الجامعـــات األردنية قـــد نظمت ندوة 

خاصة بهذا الموضوع، تأكيًدا علـــى أهمية القضية وضرورتها 
وحيويتها، الستعادة ممتلكات األردنيين بطريقة قانونية على 

أساس المعاملة بالمثل.
واعتبـــر فراعنـــة أن قضيـــة اســـتعادة ممتلـــكات األردنيين 
لحقوقهـــم وممتلكاتهم في مناطق 48، قضية حقوقية وطنية 
بامتيـــاز يجب إعالء الصـــوت بشـــأنها والعمل علـــى بلورتها 
ودراستها من قبل حقوقيين مختصين، باتجاه العمل والمطالبة 
الحكومية األردنية بإلغاء القانون اإلســـرائيلي القائم على وضع 
اليـــد على أمالك الغائبين، وقال إن هذه القضية كانت وما زالت 
مثار اهتمام الوســـط العربي في فلســـطين المحتلة عام 1948 
ومرشحيهم باالنتخابات المقبلة في 2 اذار القادم فهم يطالبون 
بعودة "المهجرين" من المقيمين فـــي مناطق 48 إلى بيوتهم 
واســـتعادة ممتلكاتهم. ودعـــا فراعنة المختصيـــن بالقانون 
الدولـــي ولجنة فلســـطين بالبرلمان األردني وباقـــي النواب إلى 
دعـــم هذه القضية لتكون على طاولـــة الحوار والتعاون والعمل 
المشترك مع الحكومة ووضع دراسة قانونية من قبل مختصين 

دوليين لبلورتها بورقة عمل قابلة للتنفيذ والتحقق.

برلماني أردني سابق يطالب حكومة بالده  
بدعم استعادة حقوق األردنيين في مناطق 48

الداخل المحتل/ االستقالل:
قتل أمس االثنين، محمد كمال سعدي (39 عاما) من 
قرية بسمة طبعون، وأصيب آخر (20 عاما)، بجروح في 
جريمة إطـــالق نار، قرب مدخل قرية إبطن في أراضي 

الـ1948.
وتعـــرض الشـــابان إلطـــالق نـــار خـــالل تواجدهما 
داخل مركبة في منطقة بســـمة طبعـــون، ونقال إلى 
المستشفى، وأعلن فيما بعد عن وفاة أحدهما متأثرا 

بجروحـــه. وكان شـــقيق الضحيـــة ســـعدي ويدعى 
إبراهيـــم، قد قتل قبل عدة أشـــهر، قرب حفل زفاف 

في بسمة طبعون.
وبمقتل سعدي من بســـمة طبعون، بلغ عدد ضحايا 
جرائم القتل في أراضـــي الـ48، 92 قتيال بينهم 11 
امرأة في العام الجاري 2019، علما بأن العام الماضي 
2018، شـــهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل 

مختلفة، بينهم 14 امرأة.

مقتل شخص بجريمة إطالق 
نار في الداخل المحتل

غزة/ االستقالل:
طفـــل مصرعـــه االثنين، إثـــر تعرضه لحادث ســـير وقع 

بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت اإلدارة العامة للمرور إن الطفل محمد منار االسطل 

(5 ســـنوات) توفي إثر صدمه من مركبة من نوع هونداي 
في منطقة السطر الغربي بخانيوس.

ونقل جثمان الطفل إلى مستشـــفى ناصر غرب المدينة 
فيما اوقفت الشرطة السائق.

مصرع طفل بحادث سير جنوب غزة

�إ�سابات و�عتقاالت ..
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القاهرة/ االستقالل:
سجلت لوحة لقناع الملك توت عنخ آمون، رقما قياسيا، ودخلت موسوعة غينيس لألرقام 
القياســـية، بوصفها أكبر لوحة صنعت من أكواب القهوة. واستخدم في تصميم قناع 

توت عنخ آمون نحو 7260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك.
وشهد ممثلون عن موســـوعة غينيس لألرقام القياسية، عملية تركيب قناع الفرعون الشاب، 
التي نفذها مجموعة من الشباب المصريين على مساحة 60 مترا في ساحة المتحف الكبير قبل 
تسجيل اللوحة رسميا في الموسوعة. وأقامت وزارة السياحة واآلثار المصرية، بهذه المناسبة، 
احتفالية في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل. يشار إلى أن مدينة سيدني 
األسترالية شهدت تنفيذ لوحة للموناليزا في العام 2009 باستخدام 3604 كوب قهوة، وفي 

العام 2012، صنعت لوحة في هاواي األميركية باستخدام 5642 كوب قهوة.

تكساس/ االستقالل:
بينما كان مصور صحفي يمسك بكاميرته لتغطية 
حادث على طريـــق في والية تكســـاس األميركية، 
اقتحمت الموقع شاحنة كبيرة فقد سائقها السيطرة 
عليهـــا، ليحصل المصور على صـــور فريدة وخطيرة 
فـــي آن معا. وكان كاليب هولدر المصور في شـــبكة 
»كي ســـي بي دي« اإلخبارية األميركية، يلتقط صورا 

آلثار حادث على طريق سريع في مقاطعة لوبوك في 
تكساس، قبل أن يفاجأ بـ«وحش« مسرع قادم نحوه.

ويظهر فيديو هولدر الذي حقق انتشـــارا واســـعا 
على مواقع التواصل، عددا من السيارات، ثم شاحنة 

ضخمة مسرعة خارج السيطرة وسط أجواء ضبابية.
وصدمت الشاحنة سيارتين قبل أن تترنح وتنقلب 

على جانبها وتدهس سيارة ثالثة.

ويظهر في الفيديو مجموعة من األشخاص بينهم 
شرطي يرتدي مالبس فسفورية، يركضون بسرعة 

قبل أن تصدمهم الشاحنة.
وكشـــفت »كي ســـي بي دي« أن شخصين تعرضا 
إلصابات ونقال إلى المستشفى، من بينهما الشرطي.

وقال هولدر: »سمعنا أصوات إطارات ثم رأينا بالكاد 
أضواء قادمة وسط الضباب. لم أر شيئا كهذا«.

نيويورك/ االستقالل:
حالة من الدهشـــة أصابت رواد مواقع التواصـــل االجتماعي، بعد أن 
ُعـــرض قصر مكون من 10 غرف نوم فـــي والية نيويورك األميركية، 
للبيع مقابل 50 ألف دوالر فقط، ولكن على المشتري أن يرضخ لشرط 

واحد.
وال بد للراغبين في شـــراء القصر الفيكتوري الذي تبلغ مســـاحته 6 
آالف قـــدم مربع، أن يقدموا خطة الترميم التي ســـيتبعونها للعقار 

التاريخي.
وبني القصر في عام 1861 في أوبرن نيويورك، على أرض مساحتها 
فـــدان واحد، ويحتوي على 10 غرف نـــوم، و5 مراحيض، و4 مدافئ، 

باإلضافة إلى مبنى ملحق بالقصر، مكون من طابقين.
واشترت مدينة أوبورن العقار، وتعاونت إدارة التخطيط بالمدينة مع 

وكيل العقارات مايكل ديروسا للتوصل إلى طريقة فريدة للبيع.
وقال ديروســـا إن شـــراء العقار هو ليس بمثابة مزاد، وإنما مسابقة، 
مضيفا: »على المشترين المحتملين ذكر خططهم المستقبلية بشأن 
العقار، والجدول الزمني والتكلفة لعملية الترميم«، وفق ما ذكر موقع 

»سي إن إن«.
وأغلق باب تقديم الطلبات في الثامن عشر من كانون األول، وسيختار 
مجلس المدينـــة العرض الفائز في الثامن مـــن يناير، اعتمادا على 

الخطة األفضل وليس السعر األفضل.

قصر للبيع في نيويورك 
مقابل 50 ألفا فقط

ستوكهولم/ االستقالل:
كشـــفت تقارير تحذيرية عن حالة خطيرة تعّرض 
لها مريض (لم ُيكشف عن هويته) من السويد، هرع 
إلى المستشفى بعد ســـعال دموي أعقب 3 أشهر 

من آالم في الصدر وارتفاع درجة الحرارة.
وأظهر فحص األشعة السينية والتصوير المقطعي 
لصدر الشـــاب، البالغ من العمـــر 20 عاما، أن عدوى 
بكتيرية خطـــرة دخلـــت رئتيه وأصابته بالســـل. 
وكان المريض يدخن الشيشة (النرجيلة) بانتظام، 
واســـتخدم الســـجائر اإللكترونية المميزة بنكهة 

الفواكه، لمدة تصل إلى 5 مرات في األسبوع.
وقال المســـعفون إن إصابته بالعـــدوى القاتلة قد 
تكـــون نتيجة اســـتخدام "القطع الصغيـــرة" التي 

توضع على أنابيب الشيشة، والتي غالبا ما يتناقلها 
األصدقاء أثناء جلسات التدخين.

وأوضحوا أن عدد النفخات المستنشقة من الشيشة، 
أعلى بعشـــرة أضعاف من تدخين الســـيجارة، ألن 
الجلســـات يمكن أن تستمر لســـاعات في الحانات 
والصاالت. وهذا يعني أن المستخدمين يتعرضون 
لمستوى أعلى من البكتيريا الضارة وانتقال العدوى.
وُكشـــف عن هذه الحالة في مجلـــة أوروبية ، والتي 
أكدت علـــى ضرورة أن يكـــون االطباء علـــى دراية 
بالمخاطر المتزايدة ألنابيب الشيشـــة، مع استمرار 

شعبيتها في االرتفاع.
ويقولون إنه من الضروري أن يســــألوا المرضى 
عــــن عاداتهم في تدخين الشيشــــة، في حالة 

االشتباه بالسل.
وفي أغســـطس، وجدت دراســـة أجرتهـــا جامعة 
كاليفورنيا أن استنشـــاقا واحدا من أنبوب الشيشة 
يحتـــوي علـــى كمية معادلـــة من المـــواد الخطرة 

الموجودة في سيجارة واحدة.
واكتشـــفوا أن ماء الشيشـــة ينتج فعـــال جزيئات 
متناهية الصغر، قادرة على الوصول إلى أعمق أجزاء 

الرئتين.
وقام الكيميائيون بتحليل االنبعاثات خالل جلسة 
تدخين نموذجية واحدة، باســـتخدام جهاز مصمم 
خصيصا. وتبيـــن أن األنابيب المائية أنتجت كمية 
أكبر بكثير من أول أكسيد الكربون مقارنة بالسجائر، 

وفقا للنتائج المنشورة في مجلة علمية.

»النرجيلــة« تصيــب شابــًا بعــدوى قاتلــة قناع مصري بآالف أكواب 
القهوة يدخل غينيس

واشنطن/ االستقالل:
دخلت رائدة الفضاء، كريستينا كوخ، التاريخ، من خالل قيامها بأطول رحلة فضائية 

على اإلطالق من قبل امرأة.
وأمضت رائدة فضاء وكالة »ناسا« األمريكية 289 يوما متتاليا في الفضاء الخارجي، 
محطمة بذلك الرقم القياسي الذي سجلته بيغي ويتسون، التي عادت إلى األرض 

بعد 288 يوما.
وفي خالل تلك الرحلة الطويلة غير المسبوقة، سجلت كريستينا كوخ رقما قياسيا 
آخـــر، بقيامها هي وزميلتها، رائدة الفضاء، جيســـيكا مائير، بـــأول رحلة فضائية 

للسيدات على اإلطالق من محطة الفضاء الدولية في شهر أكتوبر/ تشرين األول.
ومـــع حلول موعد عودتها إلـــى األرض، من المتوقع أن تكون كوخ شـــاركت في 6 
عمليات ســـير في الفضاء، باإلضافة إلى إجرائها أبحاث حيوية أثناء وجودها على 

متن المحطة الفضائية.
وتعليقا على تحقيقها »الرقم القياسي الجديد«، قالت كريستينا كوخ إنها »تأمل 
أن تكون إنجازاتها ملهمة لآلخرين الذين يأملون في متابعتها، وأضافت أنها تأمل 
في كسر سجلها في أقرب وقت ممكن مرة أخرى، إذ تتطلع البشرية إلى دفع المزيد 

من الحدود في الفضاء«، بحسب تصريحاتها لشبكة »سي إن إن« األمريكية.
وأردفـــت لمتابعيهـــا: »افعلوا ما يخيفكـــم، فيجب أن يفكر الجميـــع في ما يثير 

اهتمامهم وما الذي يجذبهم«.
ومن المقرر أن تعود كريستينا كوخ في فبراير/ شباط 2020، وعندها تكون قضت 

328 يوما في الفضاء.
ويظل رائد الفضاء الخارجي سكوت كيلي صاحب أطول فترة قضاها رائد فضاء مرة 

واحدة في الفضاء الخارجي بلغت 340 يوما.

واشنطن/ االستقالل:
اقتربـــت إدارة الطيـــران والفضاء األمريكية "ناســـا"، من 
استكمال مركبة متجولة قبل بدء رحلة في العام المقبل، 
للبحث عن أدلة على وجود حياة سابقة على سطح المريخ، 
ووضع األســـاس لمهمة تقوم بها "ناسا" إلرسال بشر إلى 

أعماق الفضاء.
وعرضت "ناســـا"، مركبتها "المريخ 2020"، والتي سيتم 

اختيار اسم رسمي لها في بداية العام المقبل.
وسترســـل "ناسا" في شهر شباط تلك المركبة المتجولة 
إلى مركز كنيدي الفضائي بوالية فلوريدا، حيث ســـيتم 
تجميع أجزائها الثالثة بشكل كامل، وستطلق "ناسا" تلك 
المركبة المتجولة في شهر تموز إلى قاع بحيرة جافة في 

المريخ أكبر من جزيرة مانهاتن.

وفور هبوطها على سطح المريخ في شباط 2021، ستقوم 
المركبة ذات العجالت األربع، والتي تماثل حجم سيارة

وقـــال مـــات واالس، نائب مديـــر مشـــروع المريخ 2020 
لرويترز: "مع ذلك فالصعوبة هي أننا نبحث عن مستويات 
ضئيلة من المواد الكيماوية ترجع لمليارات الســـنين في 
المريخ". وســـتجمع المركبة المتجولة 30 عينة من التربة 
ستقوم مركبة فضاء تعتزم ناسا إطالقها في المستقبل 

بإعادتها إلى األرض.
وقـــال "واالس": "بمجـــرد توافـــر مجموعة كافيـــة لدينا 
سنضعها على األرض وستأتي بعثة أخرى، نأمل بإطالقها 
في 2026، وتهبط على الســـطح وتجمـــع تلك العينات 
وتضعها في صاروخ بشـــكل أساسي"، ولم يسبق مطلقا 

للبشر إعادة عينات رواسب من المريخ.

وقال مات واالس، إن نتائج أبحاث مشروع "المريخ 2020"، 
ستكون مهمة إلرســـال بعثات من البشر إلى المريخ في 
المستقبل، بما في ذلك القدرة على صنع أوكسجين على 

سطح المريخ.
وتحمـــل المركبة المتجولة المريـــخ 2020 معدات يمكن 
أن تحول ثاني أكســـيد الكربون المنتشر في المريخ إلى 

أوكسجين من أجل التنفس والستخدامه كوقود.
وفي حال نجاحها، ستكون المركبة المريخ 2020 خامس 
مركبة ترسلها "ناســـا"، وتهبط بشكل سلس على سطح 
المريخ، بعد تعلم دروس مهمة من أحدث المركبات التي 
أرسلتها "ناسا" للمريخ، وهي "كيوريوسيتي" التي هبطت 
على سطح الكوكب األحمر في 2012، وما زالت تتجول في 

أحد سهول الكوكب جنوب شرقي جيزيرو كريتر.

ناسا تستهدف أخذ عينات من المريخ في 2020

حــادث سيــر مرعــب صــور بالصدفــة

امرأة تدخل التاريخ 
بقضائها أطول وقت بالفضاء


