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القدس المحتلة/ االستقالل:
أنه���ى المجل���س ال���وزاري المصغر اإلس���رائيلي 
»الكابينت«، مس���اء االثني���ن، اجتماًعا اس���تمر 3 
س���اعات بحث خالل���ه تداعي���ات اغتيال قاس���م 
س���ليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 

اإليراني.
ول���م تص���در أي نتائج أو تس���ريبات ح���ول نتائج 

االجتماع، أو أي تعليمات خاصة للتعامل مع الوضع 
األمني.

وبحس���ب موقع »يديعوت أحرون���وت«، فإنه تقرر 
عق���د اجتماع آخر يوم األربعاء المقبل لبحث ملفات 
التهدئة مع حركة »حماس«، وملف كيفية التعامل 
مع الجنايات الدولية بعد قرار المدعية العامة فتح 

تحقيق ضد »إسرائيل«.

»الكابينت« يجتمع األربعاء لبحث 
التهدئة و »الجنايات الدولية«

عام 2019.. تسارع كبير لعمليات الهدم 
وإقامة البؤر االستيطانية  في الضفة والقدس 

الخارجية : تنسيق فلسطيني 
أردني لحماية المسجد األقصى

وزير الحرب »اإلسرائيلي« يهدد بهدم 
المزيد من منازل الفلسطينيين

غزة / محمد أبو هويدي:
ش���هد عام 2019 المنص���رم وتيرة متس���ارعة ف���ي عمليات ه���دم المنازل 

والمنشآت في القدس والضفة الغربية المحتلتين، وترّكز جلها 
في المدينة المقدس���ة وضواحيها، وذلك وفق تقارير رس���مية 

رام الله / االستقالل:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تقوم بالتنسيق الدائم مع 
األشقاء في المملكة األردنية الهاشمية لتعميق وتفعيل الجهود 

االحتالل ينقل 92 أسيرًا في »مجدو« بسبب غرق القسم

لليوم 107..  األسير زهران يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لإلداري
سجون االحتالل/ االستقالل:

يواصل األس���ير  أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام 
لليوم ال���� 107 ضد االعتق���ال اإلداري، رغم تدهور وضعه 

الصحي بش���كل خطير، وسط تجاهل س���لطات االحتالل 
لمطالب. ويعاني زهران من ش���دة الصداع 
واآلالم في  المفاصل واإلعياء الشديد، كما 

»حل التمثيل التنظيمي«.. أقسى أدوات 
المواجهة على إدارة سجون االحتالل

سجون االحتالل / االستقالل:
أعلن األس���رى في معتقل »ريمون« االحتالل���ي يوم أمس، عن حّل 
التمثيل التنظيمي في المعتقل، رفضًا لعملية القمع والنقل التي 

الضفة المحتلة االستقالل:
هدمت ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي منزال متنقال 
وحظيرة أغن���ام، وفككت وصادرت خمس���ة منازل 
متنقل���ة أخ���رى في منطق���ة رأس العوجا ش���مال 

مدينة أريحا، مساء االثنين، واعتدت على أصحابها 
م���ا أدى إلصابة المواطن س���ليمان س���الم كعابنة 
بجروح ورضوض. وتعود ملكي���ة المنازل المتنقلة 
للمواطنين س���ليمان نصار نج���ادة، ونايف وفادي 

أبو خربيش، وجمال ومحمد ورامي وفادي حريزات. 
وق���ال محافظ أريحا واألغوار جهاد أبو العس���ل إن 

ما قامت به ق���وات االحتالل في رأس 
العوجا جريمة يندى لها الجبين، وإن 

دعوات يهودية القتحامات واسعة لألقصى اليوم

االحتالل يهدم منزال متنقال ويصادر 5  أخرى شمال 
أريحا وإصابات باالختناق خالل مواجهات في بيت أمر 

النخالة: بصمات القائد سليماني كانت حاضرة 
في أدق التفاصيل المتعلقة بالمقاومة

طهران/ االستقالل:
د األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين زياد النخالة أن بصمات قائد  أكَّ

فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني الحاج قاس���م سليماني كانت 
حاضرة في أدق التفاصيل المتعلقة بالمقاومة، مشيرًا إلى أن »سليماني« 

غزة/ قاسم األغا:
َعدَّ ممثل حركة المقاومة اإلس���المية )حم���اس( في إيران 
د. خال���د القدومي، جريم���ة الواليات المتح���دة األمريكية 

اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري اإليراني قاس���م 
لمسلس���ل  "اس���تمرار  بمثابة  س���ليماني، 

الغطرسة الصهيو أمريكية في العالم".

القدومي لـ »االستقالل«: جريمة اغتيال »سليماني« 
استمرار للغطرسة الصهيو أمريكية في العالم

النقب المحتل / االستقالل:
هدمت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، قرية العراقيب 
مس���لوبة االعتراف في النقب الفلس���طيني للمرة ال�171.  وقال 
الناش���ط بالقرية سليم العراقيب في تصريح له: إن آليات الهدم 

االحتالل يهدم العراقيب للمرة 
الـ171 ويشرد سكانها في البرد

تعافي اقتصاد غزة يتطلب 
تسهيالت جوهرية وليست جزئية

غزة/ االستقالل:
أبدى قائمون على مؤسسات تابعة للقطاع الخاص تفاؤاًل محدودًا 
08تجاه إمكانية أن تفضي التسهيالت الجزئية التي تعتزم سلطات  05 03

) APA images (    الحتالل يقمع م�سرية �سلمية مناه�سة لال�ستيطان يف مدينة قلقيلية �أم�س�

ًً
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النخالة: بصمات القائد سليماني كانت حاضرة في أدق التفاصيل المتعلقة بالمقاومة
قلنسوة/ االستقالل:

قررت محكمة االحتالل اإلسرائيلي المركزية في مدينة اللد في الداخل 
الفلسطيني المحتل تجميد أوامر هدم ثالثة منازل في قلنسوة لمدة 

6 أشهر إضافية.
وأعرب أصحاب المنازل عن االســــتياء من هــــذه الخطوة، كونها ال ُتعّد 
المــــرة األولى التي يتم فيها التأجيــــل دون أن يعود ذلك بالنفع على 

أصحاب المنازل المذكورة.
ويأتي قرار المحكمة بتجميد أوامر الهدم بعد استئناٍف قدمه الموكل 
بالدفاع عن أصحاب المنازل المهددة بالهدم، المحامي عالء تالوي، إثر 

رفض محكمة الصلح تجميد أوامر الهدم قبل أسبوعين.
وقبلت محكمــــة االحتالل ادعاءات الدفاع بأن تمنح ما تســــمى اللجنة 
اللوائية للتنظيم والبناء اإلســــرائيلية ألصحاب المنازل فرصة لترتيب 
أوراقهم في محاولة الســــتصدار تراخيص بناء، وتســــوية اإلشكالية 
التنظيمية في المنطقة أمام الســــلطات وبلدية قلنسوة والمؤسسات 

المسؤولة.

محكمة االحتالل تجمد أوامر 
هدم ثالثة منازل بقلنسوة

القدس المحتلة/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، يوم أمس، حملة 
اعتقاالت طالت 16 مواطًنا مـــن مدن وقرى الضفة 

الغربية والقدس المحتلتين.
ففي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل الشـــاب عارف 
نصار من قرية مادما نابلس، والشـــاب صالح كايد 

صباح من قرية عوريف جنوبًا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت 
الشـــاب عبد المجيـــد محمد عطا من بلـــدة دير أبو 
مشعل غرب رام الله، كما جرى اعتقال الشاب نضال 

شاكر رضوان.

وقالت إن جنود االحتالل اعتقلوا األســـير الســـابق 
عامـــر خالد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت 

لحم.
على الصعيد ذاته، اقتحمت قـــوات االحتالل بلدة 
جيوس شـــرق قلقيليـــة، وأطلقـــت قنايل الصوت 
والغاز المســـيل للدموع، مشـــيعًة حالة من الرعب 

داخل البلدة.
ووفق شـــهود عيان، فقد اقتحمت  قوات االحتالل 
المنطقة القريبة من الجهـــة الغربية حيث الجدار 
العنصري، كما اقتحمت قرية النبي إلياس، شرقي 
قلقيلية، واتجهت إلى جســـر النبي إلياس المقام 

أســـفل الطريق االلتفافي الذي افُتتح قبل عامين، 
ويتصل بالطريق االلتفافي رقم ٥٥.

ِوأشـــارت المصادر، إلى أن قوة من جيش االحتالل 
قامـــت بتفتيـــش المنطقة الواقعـــة بين جيوس 

والنبي إلياس.
وفي السياق ذاته أعادت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
يوم أمس، اعتقال خمسة شبان من بلدة العيسوية 

شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قـــوات االحتالل أعادت 
اعتقال الشـــبان أنور سامي عبيد، ونديم الصفدي، 
وآدم محمود، وصالح أبو عصب، وفايز محمد محيسن 

بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
وكانت ســـلطات االحتالل فرضت الحبس المنزلي 
الليلي على الشبان الخمســـة، بحجة المشاركة في 
المواجهات ببلدة العيســـوية، وذلك اســـتناًدا إلى 

»قانون الطوارئ البريطاني« عام 194٥.
يشـــار إلى أن قوات االحتـــالل اعتقلت هؤالء 
الشبان مســـاء الخميس الماضي، بحجة كسر 
قـــرار الحبس الليلي، وأفرجـــت عنهم الجمعة 
الماضيـــة دون شـــروط، لكنها أعـــادت أمس 

اعتقالهم مجدًدا.
وأعلن الشبان رفضهم لتلك القرارات التي فرضت 

عليهم بموجب أنظمة الطوارئ البريطانية، مؤكدين 
أن من حقهـــم التنقل بحرية دون قيـــود وقرارات 

وقوانين ظالمة.
وأوضحـــوا أن ضابط المخابـــرات هددهم بالحبس 
الفعلي أو اإلبعاد إلى غـــزة في حال عدم التزامهم 
بالقـــرار الذي ســـلم لهم، مضيًفا لهم أنه ســـيتم 
اقتحـــام منازلهم خـــالل فترة الحبـــس الليلي من 

الساعة 8 مساًء حتى 6 صباًحا.
كما داهمت قوات االحتـــالل، منزل المواطن حافظ 
العجلوني في بلدة العيزرية شرق القدس، وفتشته 

وعبثت بمحتوياته.

حملــة اعتقــاالت فــي الضفــة والقــدس تطــال 16 مواطنــًا

طهران/ االستقالل:
د األمين العام لحركة الجهاد اإلســـالمي في فلسطين  أكَّ
زيـــاد النخالة أن بصمات قائـــد فيلق القدس في الحرس 
الثـــوري اإليراني الحاج قاســـم ســـليماني كانت حاضرة 
فـــي أدق التفاصيل المتعلقة بالمقاومة، مشـــيرًا إلى أن 
»ســـليماني« قدم الدعم والتأييد للمقاومة الفلسطينية 

على جميع الُصعد من بينها المال والسالح.
وقال النخالة خالل زيارته لمنزل عائلة الشهيد سليماني 
لتقديم واجب العزاء باستشـــهاده: إن غـــزة ومقاومتها 
كانت تســـتفيد من الدعم والتأييد الـــذي يقدمه الحاج 
ســـليماني، وكان يمدهـــا باألســـلحة واألمـــوال، وكانت 

المقاومة تنتعش بحضور الحاج قاسم.
وأضاف: ســـنكون األوفياء للحاج قاسم، ولما تقدمه ايران، 
مؤكدا أن حركات المقاومة الفلســـطينية التي تأتي تزور 
منزل الحاج سليماني إنما تزوره وفاًء للرجل، مشيرًا إلى أن 

راية المقاومة لن تنكســـر، وأن االهداف التي انطلق منها 
الحاج قاسم ستستمر عليها فصائل المقاومة حتى تحرير 
االقصى، مشددًا على أن يوم وداع وفراق القائد سليماني 
كان ثقياًل على القلب. وأشار النخالة إلى أنها ليست المرة 

األولى التي يزور فيها منزل الحاج قاســـم سليماني، الفتًا 
 الحاج قاســـم اســـتقبلهم في بيتـــه أكثر من مرة، 

َّ
إلى أن

معتبرًا أن لذلك األمر داللة كبيرة على أن الحاج ســـليماني 
كان دائم الحضور والتأييد للقضية الفلسطينية.

راية المقاومة لن تنكسر

غزة/ قاسم األغا:
َعدَّ ممثل حركة المقاومة اإلســـالمية )حماس( في إيران د. 
خالد القدومي، جريمة الواليات المتحدة األمريكية اغتيال 
قائد فيلق القدس بالحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني، 
بمثابة "استمرار لمسلسل الغطرسة الصهيو أمريكية في 

العالم".
ومي فـــي تصريح لصحيفة "االســـتقالل" أمس  وقال القدُّ
اإلثنيـــن: "إن ما َجرى جريمة بشـــعة في وضح النهار، وهي 
اســـتمرار لمسلســـل الغطرســـة الصهيـــو أمريكية ليس 

بالمنطقة وحسب، بل في العالم". 
وأشـــار إلى أن جريمة "واشنطن" باغتيال شخصية رسمية 
إيرانية، واســـتباحة ســـيادة بلد مســـتقل كالعراق البطل 
الـــذي ارتكبت الجريمة على أراضيه، فيهـــا "َخرق لألعراف 

الدبلوماسية".
وشـــّدد علـــى أن اإلدارة األمريكية بهـــذه الجريمة وغيرها 
تدّلل على تعميقها لحالة انعـــدام األمن وتكريس التوّتر 
والفوضى القائمـــة بالمنطقة والعالم، منادًيـــا بضرورة أن 

"يقف العالم وقفة جاّدة إزاء هذه الجرائم".

وحول ما إذا كانت تخشـــى "حماس" من "ضربة إسرائيلية 
اســـتباقية" لقطاع غـــزة، في خضّم تأهب وتحّســـب كيان 
االحتالل لمختلف السيناريوهات عقب اغتيال "سليماني"؛ 

لم يستبعد القّدومي أي حماقة من الكيان.
وقـــال: "يمكن أن نتوّقع أي حماقة وفـــي أّي اّتجاه، فالعدو 
الصهيوني ال يمكن أن يؤمن له"، مشـــّدًدا في الوقت ذاته 
على أن "المقاومة على أتّم الجهوزية؛ للرد بكل شجاعة على 

أي اعتداء على شعبنا ووطننا".
وعـــن زيـــارة رئيس المكتب السياســـي لحركـــة "حماس" 
إســـماعيل هنّية إلى إيران، أوضح ممثل الحركة في طهران 
أنها "تأتي في إطار تقديـــم واجب التعزية، والوفاء للقائد 
سليماني، الذي اغتالته غدًرا اليد اآلثمة الصهيو أمريكية".

وقـــال: "تأتي الزيـــارة في إطار وســـياق الواجـــب األخوي 
والنضالي المشـــترك، بيننـــا وبين إخواننـــا بالجمهورية 

اإلسالمية في إيران". 
وأضاف: "كما أنها ُتعّد وفاًء لقائد عاش حياته واسُتشهد 
في مســـيرة النضال من أجل قضية نبيلة وعادلة، أال وهي 

قضية القدس وفلسطين". 

وفي وقت ســـابق اإلثنين، قال "هنّية" فـــي كلمة له خالل 
مراسم تشـــييع قاسم ســـليماني بطهران، إن "اغتياله لن 
ُيضعف مشروع المقاومة )..( فاالغتياالت تزيدنا قوة وثباًتا 
وإصراًرا للمضي نحو تحرير القدس وفلسطين وتحرير إرادة 

األمة".
ووصـــف رئيس المكتب السياســـي لحماس "ســـليماني" 
بـ"شهيد القدس"؛ ألنه "أمضى حياته من أجل دعم المقاومة 
وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري".

وكان وفدان من حركتي "حماس" برئاسة "هنية"، والجهاد 
اإلسالمي برئاســـة المجاهد زياد الّنخالة، وصال إلى طهران 

ليل اإلثنين؛ للمشاركة في تشييع قاسم سليماني.
وفجـــر الجمعة الماضـــي، اغِتيل "ســـليماني"، وأبو مهدي 
المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، و )8( آخرون 
برفقتهما، في قصف جوّي أمريكي اســـتهدف سيارتين 

كانوا يستقلونها على طريق مطار بغداد.
والقت جريمة االغتيال ردود فعل "متباينة"، وســـط مطالب 
دولية وعربّية بضبط النفـــس، فيما توعدت إيران الواليات 

المتحدة بـ"انتقام مؤلم". 

ا« على غزة  ال نستبعد عدواًنا »إسرائيلّيً

القدومي لـ »االستقالل«: جريمة اغتيال »سليماني« 
استمرار للغطرسة الصهيو أمريكية في العالم

النقب المحتل / االستقالل:
هدمت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي يـــوم أمس، قرية 
العراقيب مسلوبة االعتراف في النقب الفلسطيني للمرة 
الـ171.  وقال الناشط بالقرية سليم العراقيب في تصريح 
له: إن آليات الهدم مدعومة بسيارات خاصة وأفراد شرطة 
االحتـــالل اقتحمت القرية ظهًرا، وهدمـــت المنازل بعدما 
أخرجت ســـكانها عنوة في العراء وســـط أجواء شـــديدة 

البرودة.
وأشـــار إلى أن عمليـــة الهدم تأتي بعد ليلة اســـتفزازية 
شـــهدتها القرية بســـبب تجّول أفراد شـــرطة االحتالل 

بسياراتهم واستفزاز المواطنين فيها.
وتعتبـــر قرية العراقيب واحدة من 42 قرية فلســـطينية 
تريد »إســـرائيل« اقتالعها وتهجير سكانها وتجميعهم 
في قرية واحدة تسمى »شقيب السالم« لوضع يدها على 
أراضيهم لصالح مشاريع استيطانية، وهي تنفذ من أجل 

ذلك مخطًطا اقتالعًيا ُيدعى »برافر«.

االحتالل يهدم 
العراقيب للمرة 
الـ171 ويشرد 

سكانها في البرد
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كمــــا أجبرت بلديــــة االحتالل المقدســــيين 
على تنفيذ أوامر وقرارات الهدم بأنفسهم، 
"الهــــدم الذاتي"، بعد تهديدهم بالســــجن 
الفعلــــي وفرض غرامــــات باهظــــة عليهم، 
إضافــــة إلى إجبارهم علــــى دفع أجرة الهدم 
لطواقــــم وآليــــات البلدية وقــــوات االحتالل 

المرافقة لها.
هدم 173 من�س�أة مقد�سية

ورصد مركز معلومات وادي حلوة هدم 173 
منشــــأة في مدينــــة القدس، مــــن ضمنها 
51 منشــــأة هدمت ذاتيا بأيــــدي أصحابها، 
وتشــــمل منشــــآت قيد اإلنشــــاء: 21 بناية 
ســــكنية، 67 منــــزال، 1 بركس ســــكني، 41 
بركس مواٍش، 6 مخازن، 5 غرف ســــكنية، 3 
أسوار، 19 منشأة تجارية، 2 أساسات منزل، 

2 شرفة، 2 كراج، 1 كونتير، 3 غرف.
وكانت أعلى معدالت الهدم شــــهدتها بلدة 
جبل المكبر، حيث هدمت 47 منشأة في جبل 
المكبر، تليها ســــلوان 42 منشأة، 29 منشأة 
في صور باهر، 23 في بيت حنينا وشــــعفاط 
ومخيم شــــعفاط، إضافة إلى تنفيذ عمليات 

هدم في معظم األحياء األخرى.
ولفــــت المركز أن حــــي وادي الحمص بقرية 
صور باهر شــــهد إحدى أكبر عمليات الهدم 
الجماعية والتهجير في الثاني والعشــــرين 
من شــــهر تموز الماضي بهــــدم وتدمير 11 
أبنيــــة" بحجة  منشــــأة ســــكنية "معظمها 

"قربها من الجدار األمني/ الشارع األمني".
هجمة �سر�سة

الجــــدار  مقاومــــة  هيئــــة  رئيــــس  وأكــــد 
واالســــتيطان وليد عســــاف، أن المشــــروع 
االســــتيطاني اإلسرائيلي، تركز خالل الفترة 
الماضيــــة في مدينة القــــدس والضفة، من 
خالل هدم المنازل وإخالء ســــاكنيها، وبناء 

الوحدات االستيطانية.
وقال عساف لـ "االستقالل": "إن  االنتهاكات 
اإلسرائيلية بحق مدينة القدس يهدف إلى 
تركيز االســــتعمار اإلســــرائيلي هناك، وما 

يجــــري اآلن يرمي لعزلهــــا بالكامل وتهويد 
المسجد األقصى وتقسيمه"، مشيرا إلى أن 
االحتالل نفذ 300 عملية هدم في المدينة 
المقدســــة من أصل 686 عملية هدم تمت 

في كل األراضي الفلسطينية".
وشــــهدت المدينة المقدســــة خالل 2019 
أكبر عملية هدم جماعي مرة واحدة، شملت 
72 منزال في منطقة صور باهر وكذلك أكثر 
من 22 محل تجاري بمخيم شــــعفاط، وأيضا 
فــــي وادي الحمص تم هــــدم 82 منزال مرة 

واحدة. وفق عساف.
ولفــــت إلــــى أن %50 من إجمالــــي عمليات 
الهــــدم في عام 2019 فــــي الضفة الغربية 
تركزت في القدس ومحيطهــــا، بواقع 300 

عملية هدم.
وأشــــار إلى عام 2019  شــــهد بناء 13 بؤرة 
اســــتيطانية، وكذلك إنشــــاء مستعمرتين 

وحــــدة  آالف   9 بنــــاء  وإقــــرار  جديدتيــــن 
اســــتيطانية دخل المستوطنات في الضفة 
الغربيــــة وأيضًا وضــــع 156 مخططًا هيكليًا 
عمليــــات  تكــــون  وبذلــــك  للمســــتعمرات 
التوســــيع شــــملت المســــتوطنات البعيدة 
والنائية ليكون 2019 األســــوأ اســــتيطانيا 

بالنسبة للقدس والضفة المحتلة.
وحــــول المطلــــوب لمواجهة هــــذه الهجمة 
االســــتيطانية الشرســــة، قال رئيس هيئة 
مقاومة الجدار واالســــتيطان: "المطلوب منع 
فصل قطاع غزة، واستعادة الوحدة الوطنية 
وإنهاء االنقســــام، للتفرغ للتصدي لمشروع 
تهويــــد وعزل مدينــــة القدس والمســــجد 
األقصــــى والخليل، والتصــــدي لعملية ضم 

منطقة األغوار".
وبّين عســــاف أن الهيئة تتعهد باستمرار 
المقاومــــة الشــــعبية وتصعيدهــــا خــــالل 

العام الجــــاري، لتنفيذ الخطــــة التي أقرت 
فــــي المؤتمــــر الوطني للمقاومة الشــــعبية 
فــــي بلــــدة الفارعــــة، والمؤتمر الــــذي عقد 
فــــي الهــــالل األحمر، الفتــــًا إلــــى أن خطة 
الهيئة خــــالل العامين القادمين تكمن في 
اســــتكمال توفير الطاقــــة الكهربائية لكل 
الفلســــطينيين في مناطق )ج(، واالستمرار 
في بناء المدارس في المناطق التي ال يوجد 
فيها مدارس بالشــــراكة مــــع وزارة التربية 
والتعليم، مشيرا إلى انه تم بناء 17 مدرسة 
تحٍد خالل األعــــوام الثالث الماضية، إضافة 
إلى توفير خدمة التأمين الصحي والكهرباء 

والماء.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، 
أن عــــدد الشــــهداء الذين ارتقــــوا على يد 
جيش االحتالل خالل العام 2019 بلغ  149 
شهيدا، منهم أربعة على يد المستوطنين، 

و33 طفال تحت سن الـ 18.
ورصـــد التقريـــر مـــا يزيـــد علـــى 859 اعتداء 
ليشـــهد بذلك  للمســـتوطنين خـــالل 2019، 
ارتفاعا ملحوظا في وتيرة االعتداءات، نجم عنها 
ارتقاء 4 شـــهداء، وإصابـــة 192 مواطنا والحاق 
الضرر بــــ3794 دونما من أراضـــي المواطنين، 
وتركزت هـــذه االعتداءات بشـــكل مكثف في 

محافظات القدس ونابلس والخليل.
وبلغ عدد المســــتوطنين في الضفة الغربية 
أكثــــر من 692 ألــــف، وعدد المســــتوطنات 
والبؤر االســــتيطانية 300، فيما أقيمت 13 

بؤر استيطانية جديدة خالل عام 2019.

�لتحلل من "�أو�سلو"
من جانبه، قال الكاتب والمحلل المقدســــي 
راســــم عبيــــدات: "إن عام 2019 يعد أســــوأ 
عام على الشــــعب الفلسطيني وخاصة على 
أهل القدس والضفة الغربية، بسبب تصاعد 

عمليات الهدم واالستيطان.
وأوضح الكاتب المقدســــي لـ"االستقالل"، أن 
الهدف من كل هــــذه اإلجراءات التي تجري 
في القــــدس والضفة الغربية هو ممارســــة 
عملية الطرد والتطهيــــر العرقي وخاصة أن 
االحتالل اإلســــرائيلي يســــعى إلى تحويل 
مدينة القدس إلى مدينة يهودية من خالل 
تغير الواقع الديمغرافي والجغرافي هناك.

وأكد ان تلك اإلجراءات تســــاهم في القضاء 
على ما يســــمى حــــل الدولتين، عبر بســــط 

السيطرة بالكامل على الضفة.
الفلســــطينية  الســــلطة  عبيــــدات،  وطالب 
بالتحلــــل من "أوســــلو" والتزاماتــــه بالكامل 
التنســــيق األمنــــي، وإنهاء  بمعنى وقــــف 
العمل باتفاقية باريس االقتصادية، وسحب 

االعتراف بكيان االحتالل.
وأكــــد علــــى أن ذلــــك ال بــــد وأن يتوافق مع 
استراتيجية ورؤية فلسطينية موحدة تقوم 
على أساس برنامج وطني يقوم على مقاومة 
االحتالل وبما يفسح المجال إلنهاء االنقسام 

واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

الحصاد المر..

عام 2019.. تسارع كبير لعمليات الهدم وإقامة البؤر االستيطانية  في الضفة والقدس 
غزة / حممد �أبو هويدي:

�سهييد عيي�م 2019 �ملن�سرم وتييرة مت�س�رعة يف عملي�ت 
هييدم �ملنيي�زل و�ملن�سيي�آت يف �لقد�ييس و�ل�سفيية �لغربييية 
�ملحتلتني، وترّكز جلهيي� يف �ملدينة �ملقد�سة و�سو�حيه�، 
وذلك وفق تق�رييير ر�سمية وحملية وخمت�سني. و�أجمع 

هييوؤلء علييى �أن �لحتالل �لإ�سر�ئيلييي يهدف من خالل 
�لبييوؤر  �إن�سيي�ء  �إىل ج�نييب  �لعدو�نييية  �لعملييي�ت  تلييك 
�ل�ستيط�نية، لإخالء �سك�ن �لقد�س وتفريغه� ب�لك�مل 
�إىل مدينيية  �لفل�سطينيييني وحتويلهيي�  ميين �ملقد�سيييني 
يهودية خ�ل�سة. فقييد �سّعدت �سلط�ت �لحتالل خالل 

2019، ميين �سي��سة هييدم �ملن�زل و�ملن�سيي�آت �لتج�رية 
�لبنيي�ء دون  �لقد�ييس، بحجيية  و�لزر�عييية يف مدينيية 
ترخي�ييس، يف وقت تفر�ييس �سلط�ت �لحتييالل �سروط� 
تعجيزية وتط�لب مبب�لغ ط�ئلة لإجر�ء�ت �لرتخي�س 

و�لتي متتد ل�سنو�ت طويلة.

رام الله / االستقالل:
قالـــت وزارة الخارجيـــة والمغتربيـــن إنهـــا تقـــوم 
بالتنسيق الدائم مع األشـــقاء في المملكة األردنية 
الهاشـــمية لتعميق وتفعيل الجهود المبذولة على 
المســـتويات كافة لنصرة المسجد األقصى المبارك 

وتوفير الحماية الدولية له. 
وأضافـــت الوزارة في بيان لها، إنهـــا تتابع باهتمام 
بالغ تطورات االعتداءات اإلســـرائيلية االستفزازية 
ضد المقدسات اإلســـالمية والمسيحية عامة، وضد 

المسجد األقصى خاصة.
وأشـــارت إلى أنهـــا تحـــث المنظمـــات الحقوقية 
واإلنســـانية المتخصصـــة على توثيـــق انتهاكات 
االحتالل المتواصلة توطئة لرفعها للجهات الدولية، 
وفـــي مقدمتها مجلـــس حقوق اإلنســـان، ومنظمة 

"اليونســـكو"، والمجلس العالمـــي لألديان، بهدف 
فضح تلك االنتهاكات.

وأوضحت أنها تعمل على حشـــد أوسع إدانة عربية 
وإســـالمية ودولية لها، والعمل على تعزيز الجبهة 
الدوليـــة المؤيـــدة لحقوق شـــعبنا، خاصة حقه في 
حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة بحرية كاملة.

وأدانت الخارجية بأشد العبارات استهداف االحتالل 
المتواصـــل للمســـجد األقصـــى بجميـــع مكوناته، 
واعتداءاتها على حراسه وخطبائه والمصلين الذين 

يؤمونه وعلى رجاالت األوقاف اإلسالمية.
ولفتت إلى أن آخر هذه االعتداءات كانت استئناف 
مجموعـــة من العمـــال اإلســـرائيليين اعتداءاتهم 
االستفزازية على الحائط الجنوبي لألقصى، وكذلك 
منعهم لخطيب المســـجد إســـماعيل نواهضه من 

الدخول لمدينة القدس والوصول للمسجد، باإلضافة 
إلى التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين.

وحذرت من خطورة ما ينفذه العمال اإلســـرائيليون 
من محـــاوالت لتغيير هوية الحائـــط كجزء ال يتجزأ 
من مخطط إســـرائيلي واسع النقاط لتغيير المعالم 
التاريخيـــة وهوية القدس، فـــي محاوله لفرض أمر 
واقع جديد على المدينة عامـــة، واألقصى ومحيطه 
خاصـــة، لُيصار الحًقا إلـــى المطالبة باالعتراف بتلك 

التغييرات كأمر واقع وحقائق يجب التسليم بها.
وأكدت الوزارة أن إجـــراءات االحتالل التهويدية لن 
تنـــال من إرادة المقدســـيين في الصمـــود والدفاع 
عـــن حرمة المقدســـات، وفـــي مقدمتهـــا األقصى 
وحمايته، ولن تثنيهم عن مواجهة تلك المخططات 

االستعمارية التهويدية وإفشالها.

الخارجية : تنسيق فلسطيني أردني لحماية المسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدد وزير الحرب "اإلســـرائيلي" نفتالي بينت، يوم أمس، بهدم المزيد 

من المنازل الفلسطينية في المناطق C وفي الضفة واألغوار.
وقال بينت في تغريدة له خالل زيارته لمستوطنة فصايل في األغوار: 
"هنـــاك بناء عربي غير قانوني على نطاق واســـع، فـــي المناطق C في 
جميع أنحاء الضفة والغور من واجبنا هدم هذا البناء، الذي يهدف إلى 

االستيالء على أرضنا".  وفق زعمه.

وزير الحرب »اإلسرائيلي« 
يهدد بهدم المزيد من 

منازل الفلسطينيين
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دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء 

  لدى حمكمة اال�ستئناف غزة املوقرة
 يف الطلب رقم )2019/448(

متعلق باال�ستئناف رقم : 2018/751م
  Lالمســـتدعون / 1- رجب حسن حسين ابو عطايا – معسكر الشاطئ بلوك

واخرون و 2- سليمان حسن حسين ابو عطايا- غزة الصبرة شارع المغربي 
3- حســـام حسن حسين ابو عطايا- معسكر الشـــاطئ بلوك L  4-معزوزة 
حســـن حســـين ابو عطايا – اراج الكرامة – العمارة االولـــى الطابق الثاني    

L 5-حنان حسن حسين ابو عطايا – معسكر الشاطئ بلوك
 وكيله المحامي / رامي فيصل اشتيوى

المستدعى ضدهم / مروان حسن حسين ابو عطايا – معسكر الشاطئ بلوكL  بجانب سوبر ماركت الشهداء
محمد حسن حسين ابو عطايا – معسكر الشاطئ بلوك L بجانب سوبر ماركت الشهداء
حسين حسن حسين ابو عطايا – معسكر الشاطئ بلوكL  بجانب سوبر ماركت الشهداء
عماد حسن حسين ابو عطايا – معسكر الشاطئ بلوك L بجانب سوبر ماركت الشهداء

عزيزة حسن حسين ابو عطايا – معسكر الشاطئ بلوك L بجانب سوبر ماركت الشهداء
مروة حسن حسين ابو عطايا – معسكر الشاطئ بلوك L بجانب سوبر ماركت الشهداء

 مذكرة حضور 
الــــى المســــتدعى ضدهم  حاليا بما ان المســــتدعين قد تقدموا باالســــتئناف رقم 
)2018/751( لدى محكمة االستئناف بغزة للطعن في حكم محكمة بداية غزة الصادر 

بتاريخ 2018/5/9 كما هو وارد في الئحة االستئناف المحفوظ لك نسخة عنها .
لكل ما سبق فإن المســـتدعين يطالبونكم بالحضور الى المحكمة وإيداع جوابكم 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر كما يقتضي عليكم الحضور 

لدى هذه المحكمة يوم الثالثاء 2020/2/11 الساعة الثامنة والنصف صباحا .
وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمســــتدعين ان يسيروا في 
طلبهم وللمحكمة ان تحكم في الطلب واعتبار الحكم حضوريا . غزة : 2019/12/30م

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

لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة
يف الطلب رقم 2019/1029
يف الق�سية رقم 2019/282

المســـتدعي /شفا رجب حسن العزب – ســـكان دير البلح – خلف الكلية  
وكيلها العدلي / ســـالم علي العزب هوية رقـــم )905268813(   وكالؤه 

المحاميان / نصر العديني  رائد القرعان
المستدعى ضده : سليمان رجب حسن ابو مزيد دير البلح – البلد  - خارج البالد حاليا 
نوع الدعوى : تبليغ المستدعى ضده بمذكرة الحضور بواسطة النشر 

في احدى الصحف المحلية 
قيمة الدعوى : تزيد عن 100 دينار اردني 

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في الطلب رقم 2019/1029
الى المســـتدعى ضده المذكور بعالية بما ان المســـتدعي قد اقام عليك 
دعـــوى يطالب فيها بوضع يد باشـــتراك عن اســـتنادا الى ما يدعيه في 
الئحة دعواه المودعة نسخة لك منها ومن ملحقاتها قلم هذه المحكمة .

لذا يقتضي عليك ان تحضر الى هذه المحكمة خالل خمســـة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضى ان تودع قلم هذه المحكمة 
ردك التحريري خالل خمسة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 

وقد تحدد لها جلسة الخميس 2020/1/30م 
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي ان يسير 

في دعواه حسب اأًلصول.  تحريرا في 2020/1/6م

 رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح

  دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية االبتدائية 

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة  دير البلح  ال�شرعية.
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختـار: عائلة مصلح

مؤرخة في 24/ 2019/12م  , تتضمن أن  امنه بنت سالمه بن احمد التلباني من 
السبع وســـكان دير البلح هوية رقم 987808128 توفيت بتاريخ 1993/08/19م 
وانحصـــر ارثها/ا الشـــرعي واالنتقالي فـــي أوالدها المتولدين لهـــا من زوجها 
المتوفى قبلها عبد الرحمن سليمان احمد التلباني وهم محمد انا المقرر وسليمان 
و خالـــد وعبد اللطيـــف و زكريا وهي أنثى و حليمه وصالحه وســـلوى وأحالم ثم 
بتاريخ 2012/02/06م توفى خالد المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في 
زوجته فريـال سالمه ابو عابده وفي اوالده المتولدين له منها وهم محمد و حمادة 
و ايمان و فاطمة و ليالي و صالحة وهيام ثم بتاريخ 2014/07/27م توفيت البنت 
زكريا المذكورة وانحصر ارثها الشـــرعي واالنتقالي في زوجها حامد محمد علي 
التعبان وفي اوالدها منه وهم نعيم و جبريل و صابرين و نعمة و رانيا و تغريد ثم 
بتاريخ   2016/01/18م  توفى سليمان المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في زوجته عايشـــة احمد عطية التلباني وفي أوالده المتولدين له منها وهم عبد 
الرحمن و امنه واماني  وفي أوالده المتولدين له من طليقته نجاة حرمة الله وهم 
بهاء ونهلة ثم بتاريـــخ 2016/06/14م توفيت صالحة المذكورة وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في جمع من االخوة االشقاء وهم محمد وعبد اللطيف و سلوى 
و احالم و حليمة فقط  وأن ال وارث لهــ سوى من ذكر وليس لهــا وصية واجبة أو 
اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على 
هده المضبطة مراجعة محكمة دير البلح الشرعية خالل .......................... فقط من 

تاريخ النشر وحرر في 2019/12/24م.

قا�سي حمكمة  دير البلح  ال�سرعي
ف�سيلة ال�سيخ حممود خليل احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عليان سليمان عليان المصري  ..... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802231845

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدانت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية يوم أمس، األسير خليل 
جبارين بقتل مســـتوطن بعملية طعن وقعت عام 2018 بمنطقة 
"غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن المحكمة أدانت األسير جبارين 
بتنفيـــذ عملية طعن أدت لمقتل رجل أمن إســـرائيلي في تجمع 
"غوش عتصيـــون" قبل عام ونصف العام، إذ تمت إدانة األســـير 

بالتسبب بالقتل العمد باإلضافة لثالث محاوالت للتسبب بالقتل.
كما عقدت جلســـات "وراء األبواب المغلقة " بالنظر إلى أن األسير 

كان قاصًرا وقت تنفيذه للعملية، وفق القناة.
في حين دعا محامي عائلة المســـتوطن القتيل "موريس هريش" 
المحكمة إلى إيقـــاع أقصى العقوبات بحق األســـير وهي الحكم 

المؤبد.

رام الله/ االستقالل:
أّكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن إدارة سجن "مجدو" نقلت 
األســـرى القابعين في القسم )7( إلى القسم )4( لغرقه بما فيه من 
مقتنيات شخصية لألســـرى، وذلك بفعل األحوال الجوية الماطرة 

خالل األيام األخيرة.
وأوضحت الهيئة فـــي بيان صحفي، أن إدارة الســـجن نقلت )92( 
)72( أسيرًا فقط، فيضطر عدد منهم للنوم  أسيرًا، إلى قسم يّتسع لـ
على األرض رغم الظروف الجوية الباردة، فيما ســـتقوم اإلدارة بنقل 
بعض األسرى إلى سجون أخرى باّدعاء أن التصليحات ستأخذ وقتًا 

طوياًل.
وأشـــارت إلى أن األســـرى في "مجدو" يشـــتكون من ضعف البنية 
التحتية للســـجن منذ ســـنوات، وهم يطالبون بإعداد األقسام في 
بداية كل فصل شـــتاء، ال ســـيما وأنهم يعانون إلـــى جانب ذلك 
من نقص المالبس واألغطية؛ إاّل أن إدارة الّســـجن تماطل في ذلك 

وترفض تحسين الظروف المعيشية لألسرى.

سجون االحتالل/ االستقالل:
يواصـــل األســـير  أحمـــد زهران 
إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 
الـ 107 ضد االعتقال اإلداري، رغم 
تدهـــور وضعه الصحي بشـــكل 
خطير، وســـط تجاهل ســـلطات 

االحتالل لمطالب.
ويعاني زهران من شـــدة الصداع 
واآلالم فـــي  المفاصـــل واإلعياء 
الشـــديد، كمـــا يعاني جســـده 
من نقـــص في كمية الســـوائل 
واألمالح، بعد أن فقد 30 كيلوغراما 

من وزنه.
ويمكـــث زهـــران )42 عاما( حاليًا 
على أحد أســـرة العالج في عيادة 
سجن الرملة التي تفتقد للكثير 
من اللوازم الطبية، وال يتوفر فيها 

العالج الكامل للمرضى.
وكان نادي األســـير الفلسطيني 
اتهم في بيان صحفي ســـلطات 
االحتـــالل بأجهزتهـــا المختلفة 
بالتالعـــب فـــي مصير األســـير 
زهـــران، مؤكـــدًا أنها تحـــاول أن 
تلتف على إضرابه بعد اإلعالن عن 

نيتها بتحويله للتحقيق، إضافة 
إلى االســـتمرار في المماطلة في 
االســـتئناف المقـــدم ضـــد قرار 

تثبيت اعتقاله اإلداري.
يشار إلى أن األسير رفض وعودا 
إســـرائيلية شـــفهية بإنهـــاء 
اعتقالـــه، ويطالب بأن يتم ذلك 

وأنها  رســـمي، خاصـــة  بقـــرار 
تراجعت عن وعد سابق قطعته 
بعد أن أوقف إضرابه األول الذي 
اســـتمر لــــ 39 يومـــا، قبل عدة 

أشهر.
وســـبق أن خاض زهران في آذار/ 
مارس من العام الماضي، إضرابه 

األول، وشرع باإلضراب الجديد بعد 
أن نكث االحتـــالل وعده بتجديد 
اعتقالـــه اإلداري. وكانت الجبهة 
الشـــعبية لتحرير فلسطين التي 
ينتمي إليها األسير زهران قالت 
قبل أيام "إنها ستستخدم كافة 

الخيارات إلنقاذ حياته".

إدانة األسير خليل جبارين 
بقتل مستوطن جنوبي الضفة

االحتالل ينقل 92 أسيرًا في 
»مجدو« بسبب غرق القسم

وسط تجاهل االحتالل لمطالبه
لليوم 107..  األسير زهران يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لإلداري

رفح / االستقالل:
فككت قوات االحتـــالل يوم أمس، موقًعا 
عسكرًيا اشتهر باسم "البرج األحمر" شرق 

رفح جنوب قطاع غزة.
ويعتبر هذا "البرج" الذي يرتفع لـ20 متًرا 
شاهًدا على العديد من عمليات المقاومة، 

أبرزها عملية أسر الجندي "جلعاد شاليط"، 
الذي تم أسره من على متن آلية عسكرية 
إســـرائيلية، قرب هذا البـــرج في صيف 

.2006
وذكرت مصادر أمنية، أن هذا البرج المقام 
قبل 20 سنة اســـتخدم ألغراض عسكرة 

بحتة؛ كإطـــالق النار صـــوب المواطنين، 
خاصة خالل مسيرات العودة.

وكانـــت أبـــراج مماثلـــة علـــى الحـــدود 
الفلسطينية المصرية تم تفكيكها خالل 
االنســـحاب اإلســـرائيلي من القطاع في 

العام 2005.

شاهد على أسر شاليط.. االحتالل يفكك البرج األحمر شرق رفح



رد على �إعالن  جريدة
أنا المواطن/ عمر محمد محمود أبو مصطفى و أحمل هوية رقم 

) 410181614 ( بصفت���ي وكيال عن حس���ين عبد الله محمد أب���و مصطفى بموجب الوكالة 
الص���ادرة من القنصلية العامة لدولة فلس���طين – ليبيا – بنغ���ازي،ردا على اإلعالن الصادر 
بصحيفة االس���تقالل بتاريخ 2019/12/25 م ، بخص���وص ملكية المنزل رقم ) 216 / 4+3 ( 
بلوك G  شارع أبو الريش و المسجل في  1961/01/20  لدى وكالة الغوث ، و الذي رقمه اآلن 
هو )43/219( ، أقدم اعتراضي  على النشر حيث أن المنتفع الوحيد من هذا المنزل المذكور 
أعاله هو الس���يد / حس���ين عبد  الله محمد أبو مصطفى المقيم حاليا في ليبيا و يحمل جواز 

سفر رقم ) 4486990 ( بناء على األوراق و العقود الثبوتية  التي لديه .
فمن لديه اعتراض على ذلك عليه التوجه للجهات المختصة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن. 
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دولة فل�سطني 
املجل�س االعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الطلب رقم )2019/2030(

متعلق بالق�سية رقم )2019/245( 
المستدعى : خليل صبحي عبد الله السقا – غزة – التفاح شارع يافا )960885531(

وكيله المحامي / رامي فيصل اشتيوي
المس���تدعى ضدهم / هالة هاني محمد ابو ش���عبان – غزة – مقابل سوق 

فراس عمارة ابو شعبان 
فريال يوسف حافظ ابو شعبان – غزة مقابل سوق فراس عمارة ابو شعبان 
فدوي يوسف حافظ ابو شعبان –غزة مقابل سوق فراس عمارة ابو شعبان

                                      مذكرة حضور 
الى المس���تدعى ضدهم حاليا بما ان المس���تدعي قد تقدم بالقضية رقم 
)2019/245( ل���دي محكمة بداية غزة موضعها ثبات صحة عقود ونفاذها 
كما هو وراد في الئحة الدعوى المحفوظ لكم نسخة عنها ضد المستدعى 
ضده���م واخرين كل ما س���بق فان المس���تدعي يطالبك���م بالحضور الى 
المحكمة وايداع جوابكم التحرير خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
النشر كما يقتضى عليكم الحضور لدى هذه المحكمة يوم الثالثاء الموافق 

2020/2/11م الساعة الثامنة والنصف صباحا .
ليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمس���تدعي ان يس���ير في طلبه 

وللمحكمة ان تحكم طلب واعتبار الحكم حضوريا . حرر في 2019/12/18م

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة 
اال�ستاذ/ عمار نديل 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

   �إعالن ب�شاأن خمتار
 لعائلة �بو ها�شم بلدة يبنا

تعلن دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة 
بأن السيد/ جهاد صالح سعيد ابو هاشم قد تقدم لشغل منصب 
مخت����ار لعائلة ابو هاش����م بلدة يبنا فعلى م����ن يرغب باالعتراض 
التوجه الى الدائرة في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض الرسمي 

وذلك خالل أسبوعين من تاريخه.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن فقد 
بطاقة 
تعريف

أعلن أنا المواطن/ جهاد وائل دهاد ابو العطا...... /. 
 عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها   803529304

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/   محمود زامل مصلح جرمي  ...... /. 
 عن فقد بطاقة تعريف  التي تحمل رقم 700317027 

فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ سمير عبد اللطيف محمد الشيخ...... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها   909262362

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواطن���ة/ نيفي���ن محم���ود عب���د الرحمن 
الغصين...... /. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي 
على م���ن يجده���ا رجاء أن  تحمل رقم 966563132 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

سجون االحتالل / االستقالل:
أعلن األس���رى في معتقل "ريم���ون" االحتاللي يوم 
أمس، عن ح���ّل التمثيل التنظيم���ي في المعتقل، 
رفضًا لعملية القمع والنقل التي تعرض لها األسرى 
في قس���م  )6(، وهو إعالن ُيش���كل "لي ذراع إلدارة 

السجن".
وُيعرف "ح���ل التنظيم" في س���جون االحتالل بأنه 
إعالن لالس���تنفار، وهو يعن���ي أن يقوم كل تنظيم 
أو فصي���ل في الس���جون بحّل نفس���ه وإعالن عدم 
مسئولية ممثلي التنظيم عن أي شيء داخله أو عن 
أي فعل يقوم به األس���ير في السجن، وفق ما يؤكده 

مختص في شئون األسرى.
ويقول المختص فؤاد الخّف���ش في تصريح له: "إن 
إعالن حل التنظيم خطوة تصعيدية متقدمة للحركة 
األس���يرة ضد إدارة س���جون االحتالل، وتعني بكل 
وضوح أن الكل السياسي غير مسئول عما يجري في 
الس���جون، وأن أي أسير يستطيع أن يقوم بأي فعل 

فردي دون الرجوع إلى المرجعية التنظيمية له".
وأضاف أن الحركة األس���يرة هي م���ن تضبط األمور 
واألوضاع في السجون وأيًضا هي من تضبط خطوات 
األس���رى الجماعية، بالتالي فإن ه���ذا القرار بمثابة 
إعطاء الحرية لكل أس���ير لفعل أي ش���يء، حتى أنه 
ُيبنى عليها القيام بعملي���ات فدائية فردية داخل 

السجون".
ويص���ف الخفش "ح���ل التمثي���ل التنظيمي" بأنه 
"إعالن حالة من الفلتان في السجون، بحيث تتحول 

األوضاع إلى فوضى".

ويؤك���د أيًضا أن حل التمثيل التنظيمي هو إش���ارة 
متقدم���ة في الص���راع م���ع االحتالل وف���ي معركة 
المواجهة مع السجان، بحيث تصبح اإلدارة على إثرها 
مجبرة على التعامل المباشر مع كل أسير، وهو ما لن 

تتحمله إدارة أي سجن.
ويعود بدء العمل بالتمثيل التنظيمي بين األس���رى 
الفلس���طينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي إلى 
أواخر الستينات وبداية السبعينات، ويقول الخّفش: 
"بدأ في تلك الفترة التمثي���ل التنظيمي حينما بدأ 
تش���كيل حركة أس���يرة وقيادة تقود األسرى داخل 
الس���جن، وتضبط األمور، وكان المسئول عن األسرى 

ُيسمى بالشاويش".
ويش���ير إلى أنه وبعد دخول العدي���د من القيادات 
الوطنية داخل الس���جون تطّور التمثيل التنظيمي 
تدريجًيا إلى أن وصل إلى ما عليه األن في الس���جون 
من مستوى عال من المسئولية واالنضباط، وأصبحت 
إدارة الس���جون تولي هذه القيادة اعتب���اًرا لكونها 

قادرة على ضبط وإفالت األسرى داخله".
وع���ن األثار التي س���تترتب على إع���الن حل اإلطار 
التنظيمي، قال المختص: "هذا يعني أن الس���جون 
في حالة فوضى، وهذا اإلعالن س���يجبر إدارة السجن 
عل���ى طلب االجتماع بالحركة األس���يرة والتراجع عن 

اإلجراءات التي اتخذتها وبناًء عليها قرر األسرى حل 
التمثيل التنظيمي".

وأوضح أن هذا اإلعالن هو "لي ذراع إلدارة الس���جون، 
ألنه يترتب عليها أم���ور كثيرة ليس أخرها إمكانية 
تنفيذ عمليات فردية لألس���رى ف���ي المواقف التي 
يتم فيها استفزاز األس���ير من قبل جندي أو ضابط 
احتاللي، ألن األس���ير كما ذكرت ُيصبح مسئواًل عن 

نفسه".
وقال نادي األس���ير في بيان ل���ه، إن حالة من التوتر 
تسود معتقل "ريمون" ، وأن األقسام ما تزال مغلقة، 
واألسرى بصدد بلورة خطوات نضالية أخرى، في حال 
لم تتوق���ف إدارة معتقالت االحت���الل عن عمليات 
القم���ع الممنهجة، والت���ي تجريها بذريع���ة إجراء 

عمليات تفتيش.
وكانت قوات القمع اقتحمت قس���م )6( في معتقل 
"ريمون" ونقلت )120( أسيرًا يقبعون فيه إلى معتقل 
"نفحة"، دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، أو 

مالبسهم، رغم البرد الشديد.
وحم���ل ن���ادي األس���ير إدارة معتق���الت االحتالل 
المس���ؤولية الكاملة عن حياة األس���رى الذين جرى 
نقلهم، وكافة األس���رى في معتقل "ريمون"، علما أن 

عدد األسرى في المعتقل قرابة ال� 670 أسيرًا. 
ُيش���ار إلى إدارة معتق���الت االحتالل قد صعدت من 
عمليات القم���ع منذ مطلع الع���ام المنصرم، وكانت 
األش���د عنًفا منذ أكثر من عش���ر س���نوات، علًما أن 
معتقل "ريمون" تعرض لعملية قمع واس���عة خالل 
العام المنصرم، وكذلك في معتقلي "عوفر، والنقب".

»حل التمثيل التنظيمي«.. أقسى أدوات المواجهة على إدارة سجون االحتالل

غزة/ االستقالل:
أظهرت إحصائية لمركز الميزان لحقوق اإلنس����ان، 
االثني����ن، أن 27 طفال من قطاع غ����زة وقعوا ضحايا 
للعدوان اإلس����رائيلي وأحداث داخلية خالل العام 

الماضي 2019.
وبحسب المركز، فإن 23 طفال استشهدوا وأصيب 
2130 آخري����ن بج����روح متفاوتة، فيم����ا اعتقل 35 
آخرون، جراء األعمال العدائية لالحتالل اإلسرائيلي.

كما استش����هد 4 أطفال، وأصيب 17 جراء أحداث 

داخلية مرتبطة بالصراع مع االحتالل، مثل مشكلة 
انقط����اع التي����ار الكهربائ����ي واس����تمرار الحصار، 
هذا باإلضافة لس����وء استخدام األس����لحة والعبث 
باألجسام المشبوهة واالنفجارات الداخلية وغيرها 
من الحوادث المرتبطة بالنزاع المس����لح بش����كل أو 

بآخر.
واتهم المرك����ز االحتالل، بالمس بش����كل جوهري 
بحق����وق اإلنس����ان الفلس����طيني خاص����ًة األطفال 

والنساء.

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت بعض الشخصيات واألحزاب اإلسرائيلية، 
االثني���ن، إل���ى إقالة رئيس الكنيس���ت يولي 
إدلشتاين من منصبه في حال لم يوافق على 
إج���راء تصويت ح���ول الحصان���ة التي طلبها 

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي.
ونقل���ت قن���اة م���كان اإلس���رائيلية الناطقة 
بالعربي���ة عن رئيس حزب ميرتس نيتس���ان 
هوروفيت���ش قوله إنه يجب عزل إدلش���تاين 

م���ن منصبه في ح���ال عرق���ل التصويت على 
الحصانة لنتنياهو.

وقال مقربون من إدلشتاين إنه لن يرضخ ألي 
تهديدات باإلطاحة من منصبه.

ودع���ا ف���ي وقت س���ابق ح���زب أزرق- أبيض، 
المستش���ار  ق���رار  احترام  إل���ى  إدلش���تاين 
القانوني للكنيس���ت ايال ينون واألغلبية في 
الكنيست التي تؤيد إجراء تصويت حول هذه 

المسألة.

الميــزان: 27 ضحيــة 
لالحتــالل خــالل 2019 فــي غــزة

دعوات إلقالة إدلشتاين وحزب غانتس 
يدعوه الحترام قرار المستشار
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن فقد 
بطاقة 
تعريف

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/تامر حسن تامر المرشدي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
 411918808  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عمر هاني عمر القرشلي...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   412393001

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/حنين محمود عبد زعرب...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803283779

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رضوان زكي محمود العطار...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   903271039

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد حسين سليم اصليح...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا   802145557

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  دعاء علي ديب ابوربيع...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407177021

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطة /  نجاة علي العبد ابو رويعي...... /. 
 عن فقد بطاقة تعريف  التي تحمل رقم 700470677 

فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا إلى أقرب 
مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سهير حسن تامر المرشدي/.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   411918790

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سالي حسن تامر المرشدي...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا   411918816

إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أعلنت قوافل أميال من االبتســـامات يوم أمس، عن وصول 
)14( سيارة إسعاف وسيارة نقل لذوي االحتياجات الخاصة 

مجهزة بكامل احتياجاتها إلى قطاع غزة.
وأوضـــح القائمـــون على القافلـــة في بيان أن الســـيارات 
دخلت عبر معبر رفح البري، وجرى تســـليمها لوزارة الصحة 

لتوزيعها على مختلف مستشفيات القطاع.
وأشـــار البيان إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن تبرع من 

محسنين ومحسنات من األردن بشكل أساس.
وقـــال: "العطاء الخيـــري المتميز الذي يأتـــي بمباركة من 
جاللة الملك عبداللـــه الثاني والحكومـــة األردنية، إضافة 
للشعب األردني المعطاء، من خالل الدعم المستمر للشعب 
الفلسطيني، يعد من المواقف والثوابت األردنية العظيمة 

والمشّرفة".
وعّبـــرت القوافـــل عن شـــكرها العميـــق للـــدور األردني 

الداعم ألبناء الشـــعب الفلسطيني، في مختلف المجاالت 
السياسية واالقتصادية واإلنسانية واالجتماعية، وغيرها 

من المجاالت.
كما عبرت عن شـــكرها للمتبرعين الذين عملوا على إنجاح 
قوافـــل أميال مـــن االبتســـامات إلى غزة، مؤكـــدة ضرورة 
العمل وبشـــكل عاجـــل من أجل تأمين المواد األساســـية 
للمستشفيات في غزة، والتي تعاني من نقص حاد بالمواد 

الطبية العاجلة.
ودعت القوافل إلى ضرورة اســـتمرار العمل اإلغاثي لدعم 
األهالـــي في غزة، فـــي الوقت الذي تشـــهد فيه األوضاع 
اإلنســـانية مزيدًا مـــن التدهور نتيجة تشـــديد الحصار 

اإلسرائيلي.
وطالبت المجتمع الدولي وأصحاب القرار، والجهات الدولية 
كافـــة بالضغط على االحتـــالل إلجباره علـــى رفع حصاره 

المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 1٣ عامًا.

كوبنهاغن/ االستقالل:
عقدت مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا ممثلة برئيسها 
ماجد الزير في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن سلسلة 
لقاءات تحضيرية تمهيًدا لعقد المؤتمر في نســـخته 

الثامنة عشر، في فرنسا في نيسان/ إبريل المقبل.
وأكـــد الزير في لقاءاته أهمية المشـــاركة في المؤتمر 
القـــادم فـــي العاصمة باريـــس، مقدما الشـــكر ألبناء 
فلســـطين ومناصريها في الدانمـــارك على انجاحهم 
لفعاليـــات المؤتمر الســـابع عشـــر الـــذي احتضنته 

كوبنهاغن.
وأفاد بيان صـــادر عن "مؤتمر فلســـطينيي أوروبا" أنه 
جرت خالل اللقـــاءات نقاش مســـتفيض حول مؤتمر 
كوبنهاغن الســـابق لتتناول اإليجابيات والســـلبيات 
وتقديم المقترحات فيما يتعلق بمؤتمر باريس القادم.

وخالل اللقاء أعلن المنتدى الفلســـطيني في الدنمارك 

بالشـــراكة مع عدد من المؤسســـات الفلسطينية عن 
إطـــالق قافلة العودة للمشـــاركة فـــي فعاليات مؤتمر 

باريس.
يجدر الذكر أن الزير كان في ختام مؤتمر "فلســـطينيو 
أوروبا واألونروا" الذي انعقد في العاصمة األلمانية برلين 
قد أعلن عن عقد مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن عشر 

في باريس في الخامس من نيسان/ ابريل 2020.
يشـــار إلى أن المؤتمر الســـابق( السابع عشر(، عقد في 
الدنمارك نهاية نيســـان/ ابريل الماضي، تحت شـــعار 
"بالوحدة والصمود حتما سنعود"، وشارك فيه قرابة 15 

ألف فلسطيني من عموم القارة األوروبية.
ومؤتمر فلســـطينيي أوروبا هو أكبر فعالية وطنية في 
القارة العجوز تجمع الفلســـطينيين المقيمين هناك 
ويناقشون خالله كل مستجدات القضية الفلسطينية 

وتطوراتها الراهنة وخصوصا في أوروبا.

غزة/ االستقالل:
رصد تقرير صادر عن "لجنـــة دعم الصحفيين"  
تصاعدا في االنتهاكات "اإلسرائيلية" للحريات 
اإلعالمية فـــي األراضي الفلســـطينية المحتلة، 

خالل شهر ديسمبر/كانون أول 2019.
وبين التقرير الشـــهري للجنة الصادر أمس، أن 
عدد انتهـــاكات االحتالل بلغـــت )55( انتهاكًا 
فيما بلغ عدد انتهاكات شركات مواقع التواصل 
االجتماعي أكثر مـــن )11( انتهاكًا، بينما وصل 
عدد االنتهـــاكات الداخلية الفلســـطينية بحق 

الصحفيين ما يقارب)٣1( انتهاكًا.
ووفقـــًا للتقريـــر، فقـــد تنوعـــت االنتهـــاكات 
"اإلســـرائيلية" البالغ عددها)55( انتهاكًا ما بين 
اعتقـــال وتمديد اعتقال واســـتهداف وأصيب 
بالرصـــاص الحي والمعدنـــي المغلف بالمطاط 

وقنابل الغاز السامة.
وتمادت قوات االحتالل في منع الصحفيين من 
التغطية واحتجازهم لساعات طويلة كان ابرزها 
احتجـــاز طاقـــم تلفزيون فلســـطين في مدينة 
الخليل ومنعهم من استكمال حلقة تلفزيونية، 
ويتخلل عملية المنع والعرقلة ومصادرة معدات 
وبطاقات صحفية وهويات، عدا عن االقتحامات 
لمنازل الصحفيين وسط اعمال تخريب وتحطيم 

وسرقة ومصادرة معدات صحفية.
 ومن أبزر االنتهاكات "اإلسرائيلية"، وفقًا للتقرير، 
فقد اعتقلت واستدعت واحتجزت قوات االحتالل 
ما يقارب)12(  من الصحفيين واإلعالميين وهم  

ســـامح الطيطي) ال زال معتقال(، بشرى الطويل 
) ال تـــزال معتقلـــة(، أحمـــد قطامـــش) ال يزال 
معتقـــال(، كما اعتقلـــت 4 صحفيين ومصورين 
من طاقـــم تلفزيون فلســـطين وافرجت عنهم 
فيما بعد وهم أمير عبد ربه، ودانا أبو شمســـية، 
وكريســـتين ريناوي وعلي ياســـين، و احتجزت 
قـــوات االحتالل الصحفيين عزمـــي بنات وعالء 
الطيطي، واســـتدعت محمد بدر، وعالء الطيطي، 

وعبد الرحمن حسان.
وفي جانـــب تمديد االعتقال والمحاكمة وإصدار 
أحكام رصدت لجنة دعم الصحفيين) 5( حاالت 
تمثلت في إصدار حكم اعتقال اداري لمدة أربعة 
شهور بحق االســـيرة الصحافية بشرى الطويل 
وكان االحتـــالل مـــدد اعتقالها قبـــل ان  يصدر 
حكم االعتقال االداري، كم  مدد االحتالل اعتقال  
ســـامح الطيطي ، عدا عن عقد جلســـة محاكمة 

لألســـير الصحفي  يحيى العمـــور، وتم تحويل 
ملف اعتقاله لقضية.

وعن اســـتهداف قوات االحتـــالل للصحفيين، 
سجل التقرير )٣( إصابات من بينها حالتان في 
البيـــرة بعد أن أصيب كل مـــن الصحفي محمد 
تركمـــان ومحمد حمدان باالختنـــاق، وفي قطاع 
غـــزة، أصيب الصحفي ثائر أبـــو رياش برصاص 

معدني مغلف بالمطاط بركبته.

وســـجل التقريـــر )8( حاالت منع مـــن التغطية 
وممارســـة العمـــل كان من ضمنهـــا منع طاقم 
تلفزيون فلســـطين من ممارســـة عملهم خالل 
بثهـــم برنامـــج تلفزيوني لهم كما  اشـــترطت 
عليهـــم بعدم التواصل مع اإلعالم أو حتى في ما 
بينهـــم لمدة 15 يومًا، وعـــدم التواصل مع إدارة 

"تلفزيون فلسطين" بشكل نهائي.
لمنـــازل  والمداهمـــات  االقتحامـــات  وبشـــأن 
الصحفيين ســـجل التقرير)4( حـــاالت تمثلت 
في اقتحام منازل الصحفيين  ســـامح  الطيطي، 
وأحمد قطامش، وخليل ذويب، والصحافية بشرى 
الطويل. وتخلل عمليات االقتحامات والمداهمات 
لمنـــازل الصحفيين مصادرة معـــدات صحفية 
وأجهـــزة حواســـيب وهواتف نقالـــة والتي بلغ 

عددها )10( حاالت.
 كما وثق التقرير)6(  حاالت من التهديد والتهام  
بحـــق الصحفيين محمـــد بدر، ويحيـــى العمور، 

وطاقم تلفزيون فلسطين  األربعة.
وحول مضايقات االحتالل للصحفيين االســـرى 
في ســـجون االحتالل ســـجل التقرير) ٣( حاالت 
بحق الصحفي ســـامح الطيطـــي ومنعه من لقاء 
محاميـــه، وبحـــق الصحافيـــة بشـــرى الطويل، 

والصحفي يحيى العمور.
فـــي حين رصد التقرير )4( حـــاالت إلجبار طاقم 
تلفزيـــون فلســـطين المكـــون مـــن صحفيين 
وصحفيتين، على دفع غرامة مالية كشرط لإلفراج 

عنهم.

دعم الصحفيين: انتهاكات »إسرائيلية« متصاعدة  للحريات االعالمية  في فلسطين

استعدادات لعقد مؤتمر فلسطينيي 
أوروبا الـ18 في فرنسا بأبريل

أميال من االبتسامات: وصول 14 إسعافًا 
وسيارة لذوي االحتياجات الخاصة لغزة
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دعت جمعيات اســـتيطانية متطرفة، أمس االثنين، أنصارها من المســـتوطنين إلى المشاركة 
في اقتحامات واسعة للمســـجد األقصى المبارك اليوم الثالثاء، بذريعة إحياء ما تسمى ذكرى 
حصار »الهيكل المزعوم« بحسب النصوص التلمودية. وكشفت إعالنات وزعتها هذه الجمعيات 
اليمينية الصهيونية المتطرفة، عن نية تنفيذ اقتحامات مع تقديم شروحات يلقيها حاخامات 
صهاينة داخل األقصى ومصلى باب الرحمة, الغريب ان هذه الدعوات لم تعكس أي ردات فعل 
على المســـتوى الرسمي الفلسطيني والعربي واالسالمي, وال من الهاشميين اصحاب الوصاية 
علـــى االقصى, او ملك المغرب رئيس لجنة القدس منـــذ 1975م, وقد جاءت متزامنة مع قيام 
االحتالل بإبعاد عدد كبير من المقدسيين عن المسجد االقصى, واعتقاالت في صفوفهم النهم 
كانوا يمنعون المســـتوطنين من ممارسة طقوســـهم الدينية داخل باحات المسجد االقصى 
خوفا من اقرار واقع جديد يســـمح لليهود رسميا بممارســـة طقوسهم الدينية داخل االقصى 
بحرية, والبدء فعليا بتشريع التقسيم زمانيا ومكانيا, واعتقد ان الصمت المريب اصبح سياسة 
ينتهجها الرسميون العرب كلما تعلق االمر بالقدس واالقصى, خوفا من أي ردات فعل غاضبة 

اسرائيلية او امريكية, تنعكس على اوضاعهم الداخلية وتهدد مواقعهم في السلطة.
دعوات علنية للمســـتوطنين في اوقات وايام محددة القتحام المسجد االقصى المبارك, وهذه 
سابقة خطيرة تدل على نوايا مبيته لالحتالل تجاه التعامل مع االقصى, والسعي الحثيث لفرض 
سياسة االمر الواقع, وما يشجع االحتالل على المضي بمخططاته تجاه االقصى هو حالة التعامي 
التـــي تعتري العالم امام اجراءات االحتالل التي فيهـــا انتهاك واضح لكل المواثيق واالعراف 
الدولية, ماذا ينتظر هؤالء حتى يتحركوا, هل ينتظرون اللحظة التي يتهاوى فيها المســـجد 
االقصى ويقام الهيكل المزعوم على انقاضة, حتى وان تجسدت هذه اللحظة ال سمح الله, فال 
ضمانة علـــى االطالق ان يتحرك اصحاب الوصاية والرعاية لنصرة االقصى بل ســـيدخلون في 
ثيابهم خوفا وخجال, وســـيدفنون رؤوسهم في الرمال كما النعام, ويراهنون على الزمن لتجاوز 
االزمة, خاصة ان الشعوب تغيب عن واجبها تجاه فلسطين وقدسها واقصاها بمخطط مرسوم 
ومعد بعناية كبيرة, فالشعوب يجب ان تنشغل عن الواقع السياسي الذي تعيشه بالبحث عن 
لقمة العيش, او االنشغال بالرياضة والفن والترفيه, الم يستحدثوا في السعودية وزارة ترفيه 
يقف على رأسها تركي ال شيخ, فأدخلت حفالت الغناء الماجنة, والمسرح الهابط,  والديسكو 

والمصارعة االمريكية الى بالد الحرمين, بحجة محاربة التعصب االسالمي في المملكة. 
اليـــوم الثالثاء موعد جديد القتحام المســـجد االقصى المبارك على يد قطعان المســـتوطنين 
الصهاينـــة والعصابات االجرامية بحمايـــة الجيش الصهيوني, فاين دوركـــم في الدفاع عن 
االقصى, هذا التساؤل موجه لمليار وثمانمائة مليون مسلم حول العالم, ان لحظة الخطر تقترب 
بشـــدة من تغيير الوضع داخل المســـجد االقصى, وطالما اســـتمر الصمت االسالمي والعربي 
ازدادات المخاطـــر, واقتربت لحظة الحقيقة الصادمـــة, وعندما يكون االقصى في مرمى الخطر 
فان الدفاع عنه وانتفاض الشـــعوب وتحركها يصبح واجبا حتميا, فال تنتظروا انهيار االقصى 
كـــي تتحركوا, ألن الواجب يحتـــم عليكم حمايته خوفا من االنهيار وليـــس بعد االنهيار, وال 
نريد ان نسمع عبارة   رئيسة وزراء العدو الصهيوني آنذاك جولدا مائير عندما احرق مستوطن 
صهيوني حاقد المسجد االقصى المبارك حيث  قالت: “لم انم ليلتها وأنا أتخيل كيف أن العرب 
ســـيدخلون إســـرائيل أفواجا أفواجًا من كل حدب وصوب, لكني عندما طلع الصباح ولم يحدث 

شيء أدركت أن بمقدورنا أن نفعل ما نشاء فهذه أمة نائمة«.
 فهل ستبقى االمة نائمة الى ما ال نهاية, ام اننا سننبعث من جديد بعد كل هذه التضحيات 
والدماء التي قدمت من اجل تحرير المسجد االقصى المبارك والقدس الشريف,  يقينا ان االمة 
ســـتنبعث من جديد مصداقا لقوله تعالى: »كنتم خير امة اخرجت للناس ...« ولقول رســـولنا 
الكريم صلوات الله وسالمه عليه: »الخير فًي وفي امتي من بعدي الى يوم القيامة ..« اننا نتوق 

الى لحظة انبعاث االمة من جديد ونسأل الله ان يكون ذلك قريبا. 

نوايا معلنة تجاه األقصى
رأي

عمليــــة امريكية ال تخلو مــــن القرصنة على ارض عربية 
ذات سيادة وبصرف النظر عن كل المعادالت السياسية 
المطروحــــة في المنطقة واوجــــه اتفاقها وتناقضاتها 
ولكن من المهم ان تلك العملية التي تم فيها اغتيال 
الرجل الثاني في ايــــران عمليا ويمتلك حرية التصرف 
في رســــم المعادالت االيرانية ذات العالقة ذات الصلة 
برســــم كل المعادالت في المنطقة للقــــوى المختلفة 
وبــــدون مواجهة عســــكرية قد تكون بين معســــكرين 
او قوتيــــن قد يجيزهما ادعــــاء كل منهما في مواجهة 
شاملة او شبه شــــاملة او جزئية ، ولكن هذه العملية ال 
تنم عن قوة تدعي انها القوة االولى في العالم وتمتلك 
اكبر ترســــانة اســــلحة نووية وتقليديــــة وتمتلك اكبر 
عجلــــة اقتصاد فهي عملية ال يقوم بهــــا اال الصغار او 
مجموعــــات او حركات تحرر ولكن يبدو ان ترمب يمتلك 
من الرعونة وســــلوكيات القرصنة كما يمتلكها قادة ما 
يسمى اسرائيل في تصفية قادة حركة التحرر الوطني 
الفلسطيني في عمليات جبانة ال تنم اال عن جبن اهوج 
ال يدع مجاال للشــــك بــــان هذا الرئيــــس االمريكي غير 
جدير بقيادة الواليات المتحدة االمريكية سواء اتفقنا 
معها او اختلفنا ولذلك قبل ان نطرح ردود االفعال لهذا 
العمل الخطير الذي فسره مرشــــح الحزب الديمقراطي 
االمريكي جون بايدن »ترامب وضع اصبع ديناميت في 
برميل من المتفجرات فهل هــــذا لصالح االمن القومي 
االمريكــــي ام الغــــراض اخرى ؟« وكما صرحت رئيســــة 
مجلس النواب االمريكي بلوســــي بان هذا العمل يخرج 
عن النطــــاق القانوني التخــــاذ القرارات فــــي الواليات 
المتحدة االمريكية وهناك من انتقدوا ترامب في قراره 
المتســــرع والمتهور من الحزب الجمهوري نفسه الذي 
يمثله ترامب وكذلك من النواب في الحزب الديمقراطي 
االمريكي ، وكما وصفت بعض وسائل االعالم االمريكية 
بان هذا القــــرار ليس لحماية االمــــن القومي االمريكي 
وفي تســــاؤل هل فعال قاســــم ســــليماني يمثال خطرا 
على االمــــن القومي االمريكي ؟ واســــتجالب بعض من 
التاريخ تبريرا لهذا القــــرار بانه قتل امريكان في عهد 
بوش واوباما ... فالتساؤل لماذا لم يقم هذان الرئيسان 

باتخاد قرار مماثل باتجاه سليماني سابقا ؟!
ولكن كما وصف الجمهوريون وديمقراطيون ما وراء هذا 
القرار هو محاولــــة خروج ترامب من مصيدة الكونغرس 
بعزلــــه ووصفوا هذا القرار بالمقامــــرة ، فهو رجل تعود 
على باحات وانشطة القمار في سوق الواليات المتحدة 

االمريكية وهو يقود سياساته عبر هذا المنطق .
اما ردود االفعال الدولية واالقليمية فهي اتت كالتالي :

1 – اتصــــل بوتن بالرئيس الفرنســــي مســــتنكرا هذا 

العمــــل والخارجية الروســــية اعطت اوصاف لقاســــم 
سليماني بانه بطل وطني وقومي خدم بالده .

2 – فرنسا دعت لالنضباط وعدم التصعيد
3 – الصين التي لها نشاط في مناورات بحرية مع ايران 

ايضا وصفت بان اجراء ترامب قراره عمل متهور .
4 – موقف الســــعودية واالمارات موقف متوازن يدعو 

لالنضباط وااللتزام بعدم التصعيد من كال الطرفين.
5 – موقف بريطانيا اتى على لسان رئيس الوزراء مثنيا 

على قرار ترامب في تصفية قاسم سليماني.
6 – المتحــــدث باســــم االتحاد االوروبي دعــــا النضباط 

الطرفين وعدم التصعيد.
7 – باقي مناطق المنطقة العربية مهتمة في شؤونها 
الداخليــــة ســــواء وازماتها في شــــطحات اردوغان ، اما 
الجزائــــر وتونــــس فهي ايضــــا خارجة مــــن انتخابات 

وتحاول ان ترسم شكال لنظامها الجديد.
8 – البرلمان العراقي وخالل جلســــته قبل ســــاعات دعا 
لطرد وخــــروج القــــوات االمريكية من العــــراق ووصف 
رئيــــس الــــوزراء التواجــــد االمريكي بانه غير شــــرعي 
وانتهى بنهايــــة داعش في العراق وان امريكا تمارس 

نشاطات خارج السيادة العراقية.
9 – حســــن نصــــر اللــــه قائد حــــزب اللــــه اللبناني دعا 
العراقييــــن لطــــرد القــــوات االمريكية قائــــال ايضاً  ان 
توقيت اغتيال قاسم سليماني اتى كفاصل مهم بين 
تاريخيــــن وحقبتين ومرحلتين لن يكــــون في المرحلة 
الجديدة تواجد للقوات االمريكية في المنطقة وتحرير 
القدس ســــيكون اقــــرب وربما بدون معركة ما يســــمى 

اسرائيل .
10 – امــــا فصائــــل المقاومة الفلســــطينية 11 فصيال 

فلسطينيًا فتح بيت عزاء لقاسم سليماني في غزة.
ردود الفعل االيرانية المتوقعة :-

بداية القوى العالمية ستمنع بكل االحوال اي مواجهة 
عســــكرية شاملة قد تفتح لحرب عالمية ثالثة سيخسر 
فيهــــا العالم مــــاال يقل عــــن 500 مليون ولكــــن وبناء 
على الوســــاطة السويســــرية طرح ترامب التفاوض مع 
االيرانيين وان يكون الرد فقط محجمًا وبحجم التصفية 
في حيــــن كان رد القيــــادة االيرانية بــــان الحدث جلل 
والخســــارة كبيــــرة اي يعني الرد ســــيكون بحجم هذه 
الخســــارة وهذا التعليل ، ولكن اعتقد من وجهة نظري 
بان الرد االيراني االتي وكما وعد االيرانيون وحسن نصر 
اللــــه لن يكون شــــامالً  ولكن مؤثراً  ليــــس على امريكا 
فقط بل على كل دول العالم والخاســــر الوحيد في تلك 
المواجهة هو الوطن العربي والخليج ولكن في النهاية 
سيتهم المجتمع الدولي ترامب بكل ازماته التي تاتي 

من الرد االيراني فايران لن تهاجم القواعد العســــكرية 
االمريكيــــة في المنطقة ولن تطلــــق صواريخها بعيدة 
المــــدى علــــى واشــــنطن ونيويــــورك ومراكــــز التاثير 
االمريكيــــة وال على اســــرائيل ولكن العــــرب هم تحت 
المظلة االمريكية وعمليــــة ضرب مصافي البترول التي 
قــــام بها الحوثيون لشــــركة ارامكو قــــد كانت صاروخًا 
اختباريًا لمدى تاثير على الحالة التشــــغيلية للمجتمع 
الدولي اقتصاديا وغير اقتصــــادي واالرتفاع المفاجئ 
لبرميــــل البترول ، فمــــاذا لو قامت ايــــران بضرب منابع 
البترول ومناطق التكرير وماذا ســــيكون شــــكل العالم 
بعــــد ذلك ؟ واذا كان ما قالت ايــــران بان المصاب كبير 
والــــرد بهذا الحجم فاذا كان يمكــــن ضرب تلك المنابع 
بشكل موسع اي اعتقد ان العالم سينتظر سنتين على 
االقل للخروج مــــن ازمة تدمير منابع البترول .. اذا كيف 
سيكون سوق الطاقة في العالم وكيف يمكن تشغيل 
جميع المرافق في تلك الدول فبترول الواليات المتحدة 
االمريكية وفنزويال والمغرب العربي وروســــيا لن يكفي 
ربع الحالة التشــــغيلية للعالم وبالتالي هل ســــيتحمل 

العالم تلك االزمة من قرار متهور لترامب .
واذا فعــــالً  قامت ايران بمثل هذا الفعل هل ســــتقف 
الواليــــات المتحــــدة مكتوفــــة االيدي فــــي الدفاع عن 
حلفائهــــا في المنطقــــة .. اذا الناتج حــــرب ايضا ، اذا 
ســــيكون الرد االيراني مقننًا ومركزًا بحيث ال ينجم عنه 
حرب شــــاملة تضر بمصالح العالم ودوله وســــتقطف 
ثمارها ايران ولكن في كل االحوال العرب سيخســــرون 
اال اذا كان هناك حل دبلوماسي يعطي ايران امتيازات 
في العراق وفي ســــوريا واليمن ومناطــــق نفوذ وخروج 
القــــوات االمريكية من تلك المناطق وانفتاح اقتصادي 
ايرانــــي على العالم بانهاء حالة الحصار وايقاف الحرب 
في اليمن وحل االزمة اليمنية داخليا .. هذا ســــيعطي 
ايران مكســــبًا كبيرًا يوازي خســــارته لقاسم سليماني 
واعتقد ان دعوة ترامب من خالل سويســــرا وان رفضها 
اإليرانيــــون بل ســــيتعاملون معها ولو بعــــد حين ، اما 
اســــرائيل المرتعبة مــــن التهديــــدات االيرانية والتي 
ايدت ســــلوك ترامب وقراره وعمليات التهدئة اعالميا 
للمســــتوطنين بان امريكا قوة جباره ستهزم ايران في 
اي مواجهة وانهم في مامــــن بالحماية االمريكية فهو 
يكشــــف حقيقة اســــرائيل الصغيــــرة والصغيرة جدا 
ً ،وكمــــا قال احد الكتاب المهمين فــــي معاريف » لقد 
تخلص العالم وتخلصت اســــرائيل من رجل اســــتطاع 
الوصول الى اســــرائيل بشبكة صواريخ محيطة بها من 
الشــــمال والجنوب ومن بغداد ودمشــــق وبيروت وغزة 

وصنعاء« .

ردود االفعال المتوقعة وغير المتوقعة إليران وحلفائها
سميح خلف

من المبكر جدا الفرح بطلب البرلمان العراقي في جلســـة 
األحد االســـتثنائية من حكومة تصريف األعمال برئاسة 
عـــادل عبد المهدي ؛ العمل على إنهـــاء تواجد أي قوات 
أجنبيـــة ، والمقصـــود القـــوات األميركية ، فـــي البالد ، 
ومنعها من استخدام األراضي العراقية برا وجوا وبحرا ألي 
سبب ، وذلك بعد جريمة اغتيال أميركا لقاسم سليماني 

وأبي مهدي المهندس وستة من مرافقيهما .
 الحقيقة الماثلة الســـاطعة أن أمـــام تنفيذ هذا الطلب 
التشـــريعي عقبـــات كثيرة ، أولها نلحظـــه في قول عبد 
المهـــدي إن هناك خيارا آخر لهـــذا الطلب ، هو : » قصر 
دور القـــوات األجنبية علـــى مكافحة داعـــش ، وتدريب 
القـــوات العراقية » . في قـــول عبد المهدي بارقة تملص 
من تنفيذ الطلـــب . أليس هذا هو الهـــدف األصلي من 
وجـــود هذه القوات ، ولو ادعـــاء ؟! ما الجديد إذن في هذا 
الخيار ؟! واضح أن عبد المهدي يناور لشـــعوره بصعوبة 
التخلـــص من هذه القوات ، وتخصيصا وأساســـا القوات 

األميركية التي إذا تم التخلص منها فما أسهل التخلص 
من القوات األخـــرى لكونها في الواقع جزءا مما يســـمى 

التحالف الدولي الذي تقوده أميركا . 
وثاني هذه العقبات ظهر في تغيب الســـنة واألكراد عن 
جلســـة البرلمان الذي يمثلهم فيه 159 نائبا يشـــكلون 
تقريبـــا نصـــف أعضـــاء البرلمـــان ال329 . تغيب هؤالء 
األعضاء رســـالة مخالفة لطلب البرلمـــان . وألمحت أميركا 
إلى إعادة النظر في معايير اجتثاث حزب البعث تخفيفا 
مـــن صرامة هذه المعايير ، وفي هذا إلماحة ود للســـنة . 
والتغيب واإللماحة يفتحان الباب ألميركا للمناورة داخل 
الخالفات السياسية والمذهبية في العراق مما قد يعيق 

مغادرتها استجابة طلب البرلمان . 
وثالث هذه العقبات حدده ترامب بجالفته وفظاظته حين 
هدد بغـــداد إذا أقرت رحيل القـــوات األميركية برلمانيا 
بأنها ســـترغم  على دفع تكاليف قاعدة جوية أميركية ، 
قاعدة بلد أو البكر ســـابقا ، كلفت بالده مليارات الدوالرات 

، ووســـع تهديده قائال : » ســـنفرض عليهم عقوبات لم 
يروا مثلها من قبل مطلقا ، وستكون عقوبات إيران شيئا 
صغيرا بجانبها » ، وهو تهديد خطير مفتوح على أســـوأ 
الخطـــوات اإلجراميـــة ، وأميركا هي أميركا عدوانا وشـــرا 

وإجراما  . 
وهنـــاك عقبـــة رابعة اســـتراتيجية كبرى ، هـــي الرعب 
اإلســـرائيلي مـــن االنســـحاب األميركـــي من العـــراق ، 
واتســـاعه حتما لالنسحاب من سوريا ، وما سيترتب على 
االنسحابين من وهن النفوذ األميركي في المنطقة الذي 
تستقوي به إسرائيل ، وتستثمره في خططها السياسية 
والعسكرية ، وال يبارح باَلنا هنا دور إسرائيل الحاسم في 
حث أميـــركا على احتالل العراق فـــي 2003 ، وحتى في 
اغتيال سليماني ، تقوم شكوك بمشاركة إسرائيلية ما ،  

قد تنكشف في قادمات األيام واألسابيع . 
وانســـجاما مع ما سلف نســـتبعد أن تســـتجيب أميركا 
لطلب الحكومة العراقية باالنســـحاب ، فوجودها الحالي 

في البالد امتداد لعدوانها عليها في 2003 ، وليس عمال 
باتفاق اإلطار االســـتراتيجي بين البلدين في 2008 الذي 
انسحب الجســـم الرئيس للقوات األميركية بموجبه في 

 . 2011
االتفاق مـــا كان إال تغطيـــة مهذبة المتـــداد االحتالل ، 
وتقليال ألعبائه على أميـــركا . أميركا ما جاءت إلى العراق 
بالحسنى لتغادره بها ، وال مفر من إرغامها على مغادرته 
بالتـــي هي أســـوأ ، أي ال مفر من مخاطبتهـــا بالفيتنامي 
المبين الذي تفهمه حســـنا ، فهـــل العراقيون ومعهم 
شـــرفاء العرب والمســـلمين قادرون على هـــذا الخطاب 
الصارم الحاســـم ؟! إذا تأكدت أميـــركا من قدرتهم عليه 

فلن تنتظر سماع كلماته األولى .
المعتـــدي ال يفهـــم إال لغـــة القـــوة التـــي يخاطب من 
يســـتضعفهم بها ، ومن أشرس وأنذل من أميركا اعتداء 
؟! علـــى كل حال ، تســـرع المنطقة والعالـــم نحو أحداث 

ِجسام بفعل الحماقة األميركية الهوجاء .

 حماد صبح أميركا لن تغادر العراق إال بالتي هي أسوأ  
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أعلن أنا المواطن/ أحمد السيد سليمان المشاوخ...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   931536528

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ايمان خليل العبد صالح...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   412294985

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ انس جمال محمد نوفل...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
4036832931 فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  غادة اياد عبداللطيف مطر...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802967513

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أبدى قائمون على مؤسسات تابعة للقطاع 
الخـــاص تفاؤاًل محدودًا تجـــاه إمكانية أن 
تفضي التسهيالت الجزئية التي تعتزم 
سلطات االحتالل منحها لقطاع غزة اعتبارًا 
من مطلع العام الحالي لتحسن ملحوظ في 
مســـتندين  للقطاع  االقتصادية  األوضاع 
بتفاؤلهـــم المحدود إلى تدنـــي أثر تلك 
التسهيالت على مكونات اقتصاد القطاع.

ووصف مديـــر العالقات العامـــة واإلعالم 
في غرفة تجـــارة وصناعة غزة ماهر الطباع 
التســـهيالت التي أعلن االحتـــالل مؤخرًا 
عنها بالجزئيـــة ذات التأثير المحدود على 
النشـــاط التجاري بشكل خاص واألنشطة 

اإلنتاجية المختلفة بشكل عام.
وقال الطباع في تصريح له، لن يكون هناك 
تطـــورات إيجابيـــة ملحوظـــة على صعيد 
تحســـن أوضاع اقتصاد غزة فتعافي هذا 
االقتصاد من حالة االنهيار التي يعانيها 
يقتضي اتخاذ حلـــول جذرية كي يلمس 
المستوي  التغيير اإليجابي على  المواطن 
المعيشي حيث ال تعني موافقة االحتالل 
علـــى إدخال منتـــج زراعي إلى ســـوقه إن 
القطـــاع الزراعي ســـيتطور وســـتنتعش 

صادراته أو تجارته الخارجية«.
واعتبر أن تلك التســـهيالت من شـــأنها 
أن تســـهم في تحســـين أوضاع قطاعات 
إنتاجيـــة معينـــة بقدر محـــدود حيث إن 
الحديـــث عن الســـماح بتصديـــر التوت 
األرضي للسوق اإلســـرائيلية وبحث زيادة 
عـــدد المنتجات الزراعية التي قد يســـمح 
بتصديرها لذات الســـوق يعد مجرد بارقة 

أمـــل للمزارعيـــن والعامليـــن فـــي تجارة 
المنتجات الزراعية.

وشـــدد الطباع علـــى أهمية رفـــع القيود 
اإلسرائيلية المفروضة على إدخال العديد 
من أصناف مدخالت اإلنتاج وإزالة القيود 
التي تعترض دخول منتجات القطاع إلى 
مختلف األســـواق الخارجيـــة بما في ذلك 

السوق اإلسرائيلية.
من جهته أشار مصدر مسؤول في االتحاد 
العام للصناعات إلى أن االجتماع الذي عقد 

مؤخرًا بين عدد من ممثلي القطاع الخاص 
في محافظات غزة ومسؤولين إسرائيليين 
في معبر بيت حانون »إيرز« تناول جملة من 
القضايا المتعلقة برفـــع المنع المفروض 
على دخول العديـــد من المنتجات للقطاع 
ومنها الكاوتشـــوك والمبيدات الكيماوية 
الزراعية والمطالبة بتسهيل خروج منتجات 

القطاع لألسواق الخارجية.
وأعـــرب المصـــدر ذاته عـــن تفاؤله تجاه 
فرص حدوث تحسن األوضاع االقتصادية 

في القطاع حال التزم الجانب اإلسرائيلي 
وفـــي  جوهريـــة  تســـهيالت  بتقديـــم 
مقدمتها فتح باب التصدير أمام منتجات 
القطاع وإلغـــاء االحتالل لمـــا يطلق عليه 
قائمة الســـلع ذات االســـتخدام المزدوج 
كي يبرر عدم تلبية احتياجات القطاع من 

البضائع ومدخالت اإلنتاج المختلفة.
ونوه إلى أنه تم خـــالل االجتماع المذكور 
بحث فرص اســـتفادة ست شـــركات من 
القطاع حصلت مؤخرًا على شهادة الجودة 

22000 والشركات الخمس األخرى المؤهلة 
للحصول على الشهادة ذاتها بما يمكنها 
من تصدير منتجاتها إلى الخارج الفتًا في 
هذا الســـياق إلى أن إحدى الشركات التي 
حصلت على هذه الشهادة تمكنت مؤخرًا 
من تصديـــر أحد أصنـــاف منتجاتها إلى 

السوق الخليجية »حلوى الشتوي«.
وكان رئيس جمعية رجال األعمال في قطاع 
غزة علي الحايك أشار إلى أن هناك شعورا 
إيجابيا بأن يشـــهد العام 2020 تحّســـنا 
اقتصاديا إذا تم فعليًا تنفيذ التسهيالت 
التي أعلن عنها االحتالل مؤخرًا وتشـــمل 
زيادة عـــدد التصاريـــح الممنوحة لألفراد 
والتجار، والسماح بإدخال إطارات المركبات 
وباصـــات التنقل وقوارب الصيد، وتصدير 

أصناف معينة من المنتجات الزراعية.
وأعـــرب الحايك في تصريح لـــه، عن أمله 
بمنـــح المزيد مـــن التســـهيالت التي من 
شأنها المساهمة في التخفيف من معاناة 
القطاع، وإعطـــاء بارقة أمل للغزيين الذين 
يســـعون للحصول على فرص عمل إلعالة 
أســـرهم وأطفالهم في ظل تفاقم أزمتي 

البطالة والفقر.
وطالـــب الحايـــك بضـــرورة إلغـــاء العمل 
باآلليـــة الدولية إلعادة اإلعمـــار المعروفة 
بــــ««GRM، لمـــا ترتـــب عليهما مـــن أثار 
كارثيـــة أدت لتدمير اقتصاد غزة وان يتم 
إعفاء القطاعات االقتصادية من الضرائب 
ومنحهـــا المزايـــا التشـــجيعية المقدمة 
للمستثمرين الجدد حتى تتمكن من إعادة 
تشغيل المصانع واســـتيعاب المزيد من 

العمال والخريجين.

تعافي اقتصاد غزة يتطلب تسهيالت جوهرية وليست جزئية

غزة/ االستقالل:
أكدت وحدة العالقات العامة بوزارة الســـياحة واالثار بغزة بان هناك ارتفاعا في نســـبة 
االقبال على زيارة المواقـــع االثرية في قطاع غزة خالل العام 2019 ، حيث بلغ عدد الزوار 

خالل العام لمختلف المواقع أكثر من 25 الف زائر.
واعتبرت العالقات العامة بان هذا االرتفاع مؤشـــر علـــى زيادة الوعى واالهتمام بأهمية 
تلك المواقع االثرية في قطاع غزة، رغم ان هذا الجانب الحيوي لم يأخذ حقه بعد بشكل 
كامل في المعرفة واالقبال بين المواطنين بحيث يكون لهم دور في نشر التوعية بجانب 
الوزارة . وأشـــارت الوزارة في بيان صحفي بانها استقبلت منذ بداية العام العشرات من 
الشخصيات والوفود االجنبية والمحلية في المواقع االثرية بهدف التعرف على الحقب 
التاريخية التي تمثلها وتستمع لشرح عن اهميتها وقيمتها الحضارية ومن بينها وفود 

امريكية وماليزية وفرنسية وجنسيات مختلفة.
وبينـــت الوزارة بأن من بين الوفود التي زارت األماكـــن االثرية في قطاع غزة وفودًا طبية 
دولية وعربية، ووفودًا رسمية ، وممثلين عن مؤسسات اجنبية كبيرة، اضافة الى العاملين 
في المؤسسات الدولية المتواجدين بشكل مستمر في القطاع كموظفي الصليب االحمر 
ومنظمة أطباء بال حدود، اضافة الى استقبال القنصل الفرنسي في القدس »بير كوشنار« 

في موقع تل ام عامر األثري، و مدير عام اليونسكو في فلسطين »احمد جنيد«.
وأوضحت العالقات العامة بأن النسبة األعلى من الزوار تمثلت في طالب المدارس والجامعات 
الى جانب العديد من الجمعيات والمؤسسات والشركات والمواطنين الذين لديهم فضول 
للتعـــرف على المواقع االثرية، الفتًا الى ان أكثر المواقع زيارة »متحف قصر الباشـــا« وموقع 

»تل ام عامر« في النصيرات وسط القطاع، وموقع »الكنيسة البيزنطيه« في جباليا شماال.
ولفتـــت العالقات العامة بان المواقع االثرية تفتح أبوابها أمام الزائرين بشـــكل مجاني 
بهدف تشـــجيع المواطنيـــن على زيارتها، وقد وفـــرت الوزارة للوفـــود الزائرة عددًا من 
المرشدين المتخصصين الستقبال وإرشـــاد الزوار والذين يقومون بتقديم المعلومات 
الوافية و الشـــرح المفصل عـــن المواقع االثرية التي تحمل فـــي ثناياها االرث والتاريخ 
الحضاري للشـــعب الفلسطيني منذ آالف السنين، اضافة الى تزويد الزوار بمجموعة من 
المطبوعات التي تقدم شـــرحا مفصال حول كل موقع. ودعت الوزرة كافة شرائح المجتمع 
الفلســـطيني لزيارة االماكـــن االثرية والتعرف على تاريخها ومـــا تضمه من قطع أثرية 
من عصور مختلفة مثل العصر الكنعاني والبيزنطي والروماني واإلســـالمي، وخاصه بعد 

النهضة التي شهدها موقعا »تل ام عامر« و«الكنيسة البيزنطيه« مؤخرًا.

السياحة بغزة: اكثر من 25 الف 
رام الله/ االستقالل:زائر للمواقع األثرية خالل 2019

ارتفع »مؤشر ســــلطة النقد الفلسطينية الموّسع 
لدورة األعمال« لشهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، 
بشــــكل واضح على خلفية تحســــنه فــــي الضفة 
الغربية على وجــــه التحديد، على الرغم من الثبات 

النسبي في قطاع غزة. 
وسجل المؤشر الكلي نحو -5.9 نقاط بالمقارنة مع 
-14.5 نقطة في تشرين الثاني السابق، إضافة إلى 
اقترابه كثيرًا من مستواه في كانون أول من العام 

الماضي والبالغ قرابة -5.8 نقاط.
ففي الضفة الغربية، نما المؤشــــر بشــــكل ملفت، 
مــــن حوالي -10.4 نقاط ليســــجل قيمــــة بموجبة 
بواقع 1.8 نقطة، جراء أداء أفضل لغالبية األنشطة 
االقتصادية المكونة للمؤشــــر، وال ســــيما مؤشري 

التجارة والزراعة. 
وسجل مؤشــــر التجارة قفزة بارتفاعه من -3.0 إلى 
3.3 نقاط، تاله صعود مؤشــــر الزراعة من -1.8 إلى 

2.7 نقطة. 

وأفاد أصحاب المنشآت المســــتطلعة آراؤهم في 
الضفة الغربية، إلى ارتفاع مستوى اإلنتاج بشكل 
ملموس خالل األشهر الثالثة الماضية، إلى جانب 

ارتفاع ولكن بدرجة أقل في مستوى المبيعات. 
كما تزامــــن ذلك، مع توقعات أفضل للمســــتقبل 
القريــــب، وخصوصــــًا حول مســــتوى اإلنتاج خالل 

الشهور الثالث القادمة.
وفي غّزة، أظهر المؤشر الكلي خالل شهر كانون أول 
ثباتًا نسبيًا بتسجيله نحو -29.1 نقطة على خلفية 

أداء متفاوت لألنشطة االقتصادية المختلفة. 
فقد شهد مؤشر الصناعة نموًا )من -4.9 إلى -3.9 
نقــــاط(، مقابل انخفاض مؤشــــري الزراعة والتجارة 
بنفس القيمــــة تقريبًا، من -2.0 إلــــى -2.5 نقطة 

لألول، ومن -19.1 إلى -19.5 نقطة للثاني. 
ومنــــذ البدء بإعداد مؤشــــر دورة األعمال الموّســــع 
منــــذ يناير/ كانــــون الثاني 2017، ومؤشــــر قطاع 
غزة يســــجل قيمًا سالبة بشــــكل دائم، األمر الذي 
يعكس استمرارًا لألوضاع السياسية واالقتصادية 

المترّدية في القطاع منذ سنوات. 
وال يبدو الشــــهر الحالي اســــتثناًء من هذه الحالة 
العامــــة، ولكن التراجعات كانــــت أقل حدة، خاصة 
فيمــــا يتعّلق باإلنتــــاج من جهة، وفيمــــا يتعّلق 
بالتوقعات المستقبلية من جهة أخرى، بحسب ما 

أفاد به أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم.
و«مؤشر سلطة النقد الفلســــطينية الموّسع لدورة 
األعمال« هو مؤشــــر شهري ُيعنى برصد تذبذبات 
النشــــاط االقتصادي من حيث مستويات اإلنتاج 

والمبيعات والتوظيف. 
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، 
فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير 
القيمة الموجبة إلى أن األوضاع االقتصادية جيدة، 
في حين أن القيم الســــالبة تدلل على أن األوضاع 

االقتصادية سيئة. 
أمــــا اقتراب القيمة من الصفــــر، فهو يدلل على أن 
األوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في 

المستقبل القريب.

رغم تحسنه.. مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال يراوح بالمنطقة السالبة
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طهران/ االستقالل:
شيع ماليين اإليرانيين يوم أمس، قائد قوات القدس 
بالحرس الثوري قاسم سليماني ورفاقه، حيث صدح 

المشيعون بشعارات منددة بالضربة األمريكية.
وشاركت في التشييع حشود غفيرة، في مأتم رسمي 
وشـــعبي لم تشهده البالد منذ تشـــييع قائد الثورة 

اإليرانية اإلمام الخميني.
ووصف تشييع ســـليماني بأنه أحد أكبر الجنائز في 

التاريخ.
و تجمـــع المشـــيعون في جنازة كبيـــرة قرب جامعة 
طهران، بحضور مرشـــد الجمهوريـــة اإليرانية علي 
خامنئي والرئيس حســـن روحانـــي ورئيس البرلمان 
علي الريجاني، وذلك بعد تشـــييع جثمان سليماني 
في كل من األهواز ومشهد قبيل نقله إلى العاصمة.
و أدى المرشـــد علي خامنئي صالة الجنازة على جثمان 
سليماني ومرافقيه، في حين لوحت الحشود المحيطة 
بالجامعـــة والممتدة على مســـافة كيلومترات بأعالم 

حمراء، وهتفت »الموت ألمريكا« و«الموت إلسرائيل«.

في جنازة لم تشهدها منذ تشييع
 الخميني.. طهران تشيع سليماني ورفاقه

الكويت/ االستقالل:
نفت الكويت اســـتخدام القواعد العســـكرية على أراضيهـــا لتنفيذ هجمات 
ضد أهداف محـــددة بإحدى دول الجوار، في الوقت الذي عقدت فيه الحكومة 

الكويتية اجتماعا مصغرا للقيادات العسكرية واألمنية.
وقالت رئاســـة األركان على موقعها في تويتر بشأن »ما يتم تداوله في بعض 
وســـائل اإلعالم والتواصل االجتماعي من معلومات مغلوطة حول اســـتخدام 
قواعد دولة الكويت العســـكرية لتنفيذ هجمـــات ضد أهداف محددة بإحدى 
دول الجوار، تنفي رئاسة األركان العامة للجيش نفيا قاطعا صحة هذه األخبار«.

يأتـــي ذلك غداة مـــا أعلنته حركة »عصائـــب أهل الحق« العراقيـــة -المقربة 
مـــن إيران- من أن الطائرة األميركية التي قصفـــت موكب قائد فيلق القدس 
اإليراني قاسم ســـليماني، انطلقت من الكويت، بحســـب بيان للحركة نقلته 
وكالة األناضول. وقتل ســـليماني وأبو مهـــدي المهندس نائب رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي إلى جانب ثمانية من قادة الحرس الثوري اإليراني والحشد 

العراقي الجمعة الماضي، في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.
وفي الســـياق، عقد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد 
الصباح اجتماعا مصغرا للقيادات العسكرية واألمنية، في إطار االستعدادات 
الحكوميـــة تجـــاه التطورات األخيـــرة فـــي المنطقة عقب مقتل ســـليماني 

وتهديدات إيران بالرد.

الكويت تنفي استخدام 
أراضيها في اغتيال سليماني

بغداد/ االستقالل:
صـــّدق البرلمـــان العراقـــي على قـــرار يطالب 
الحكومة بالعمـــل على إنهاء وجـــود أي قوات 
أجنبية في البـــالد، بينما اســـتدعت الخارجية 
العراقية السفير األميركي لدى بغداد لالحتجاج 

على الغارات األميركية األخيرة.
وقال رئيس حكومة تصريف األعمال العراقية 
عـــادل عبـــد المهدي في مســـتهل الجلســـة 
االستثنائية للبرلمان إن وجود القوات األميركية 
في العراق كان محـــددا بمحاربة تنظيم الدولة 
وتدريب القوات العراقية، ولم يكن يتضمن أي 

مهام أخرى.

وأضاف عبد المهدي أنه كان مخططا أن يلتقي 
قاســـم ســـليماني في اليوم الذي اغتيل فيه، 
وذلك لتسّلم الرد اإليراني على رسالة سعودية 
مســـّلمة إلى طهران عبر العراق، تتضمن رؤية 
بخصوص إحداث انفراج في العراق والمنطقة.

من جانبه، اعتبر زعيـــم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر النقاط التي طرحهـــا البرلمان العراقي 
للتصويت بشـــأن الوجود األميركي »ردا هزيال« 

ال يتناسب مع االنتهاك األميركي.
ودعـــا الصدر إلى تشـــكيل ما ســـماها »أفواج 
المقاومـــة الدولية«، ردا علـــى انتهاك القوات 

األميركية للســـيادة العراقية، على حد وصفه.

كمـــا طالب الصـــدر البرلمان بإلغـــاء االتفاقية 
األمنية مع الواليـــات المتحدة وعـــدم االلتزام 
ببنودها، ودعـــا إلى إغالق الســـفارة األميركية 
في العـــراق، وتجريـــم التواصل مـــع الحكومة 
األميركيـــة والمعاقبة عليـــه، إضافة إلى إغالق 

القواعد العسكرية األميركية في البالد.
علـــى صعيـــد متصـــل، اســـتدعت الخارجية 
العراقية الســـفير األميركي لـــدى بغداد ماثيو 
تولـــر لالحتجاج علـــى الغـــارات األميركية في 
القائم، وعلى الغارة التي اســـتهدفت قاســـم 
ســـليماني وأبو مهدي المهنـــدس قرب مطار 

بغداد الدولي.

بكين/ االستقالل:
عبـــرت الصين عن قلقها جراء األوضاع بين الواليـــات المتحدة وإيران، مؤكدة 
أن ضمان الســـالم واالســـتقرار في الخليج أمر حيوي للغايـــة للعالم كله، كما 
دعت أمريكا لعدم إســـاءة استغالل القوة. في السياق، وعلقت وزارة الخارجية 
الصينيـــة على تهديد الرئيس األمريكي دونالـــد ترامب بفرض عقوبات على 

العراق، معبرة عن رفضها لالستخدام الجائر التهديد بالعقوبات.
وهـــدد دونالد ترامب بفـــرض عقوبات على العراق، بعد مطالبتها بانســـحاب 
القـــوات األمريكية من األراضـــي العراقية، قائال: »لدينا قاعـــدة جوية هناك 
باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدوالرات لبنائها منذ 

فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إال إذا دفعوا لنا تكلفتها«.

العراق يدعو القوات األجنبية إلى مغادرة أراضيه الصين تعلق على األوضاع 
بين الواليات المتحدة وإيران

واشنطن/ االستقالل:
من المقرر، أن يصوت مجلس النواب األمريكي 
األســـبوع الحالي على قانون يحد من تحركات 
الرئيـــس األمريكي دونالد ترامب العســـكرية 
تجاه إيران، خاصًة بعـــد عملية اغتيال الفريق 

قاسم سليماني.
وقـــد انتقـــد الديمقراطيون فـــي الكونغرس 
األمريكـــي اغتيـــال ســـليماني دون مشـــاورة 
النواب، الذي ترأســـه زعيمتهم رئيسة مجلس 
النواب األمريكي، نانســـي بيلوسي ويحققون 

فيـــه األغلبيـــة. وقـــد انتقدت بيلوســـي فيما 
ســـبق ترامب مؤكـــدًة أن »اإلجراء العســـكري 
المناسب  المثير لالستفزاز والتصعيدي وغير 
الـــذي نفذتـــه إدارة ترامب يســـهم في بقاء 
والمواطنيـــن  والدبلوماســـيين  العســـكريين 

األمريكيين وحلفائنا في خطر«.
وكانـــت مجلة »تايـــم« األمريكيـــة، ذكرت أن 
الســـيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، وعضو 
مجلـــس النـــواب الديمقراطي رو خانـــا، قدما 
مشـــروع القانون للكونغـــرس، لمنع ما وصفته 

بـ«الحـــرب الكارثيـــة الجديـــدة فـــي الشـــرق 
األوسط«.

وكان مشروع القانون نفسه قد تمت الموافقة 
عليه في مجلس النواب في تموز/ يوليو 2019، 

لكنه لم يمر بمجلس الشيوخ بعد.
وقتلت الواليات المتحدة األمريكية، قائد فيلق 
القدس في الحـــرس الثوري اإليراني، قاســـم 
ســـليماني، بضربـــة جوية إثـــر مغادرته مطار 
بغداد، إلى جانب نائب رئيس الحشد الشعبي 

أبي مهدي المهندس، وتوعدت إيران بالرد.

عمان/ االستقالل:
يســـعى نواب أردنيون، لحجب الثقة عن الحكومة 
على خلفية مضيها باســـتيراد الغاز الطبيعي من 
"إســـرائيل" من خالل مذكـــرة قانونية، في محاولة 
أخيرة منهم لوقف الغاز الذي بدأ بالتدفق  لألردن 

مطلع العام الحالي رغم المعارضة الشعبية.
المذكـــرة التـــي وقـــع عليهـــا 30 نائبـــا من أصل 
150، حتـــى هذه اللحظـــة، تأتي ضمن عشـــرات 
المذكرات التي وقع عليها النواب لحجب الثقة عن 
الحكومة، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد السفير 
اإلســـرائيلي، وإلغاء اســـتيراد الغاز من إسرائيل، 

وكلها ما زالت في أدراج المجلس.

ويشـــير نواب أردنيون إلى أن تفعيل مذكرة منع 
اســـتيراد الغاز من إسرائيل التي وقعها المجلس 
في كانون أول/ ديسمبر الماضي، حتى لو أقرت لن 
تطبق على هذه االتفاقية، كما لدينا مذكرة حجب 
الثقـــة عن الحكومة موقعة من 5 أيلول/ ســـبتمبر 
الماضي، وتصر األمانة العامة لمجلس النواب أنها 
لم تســـتلم المذكرة، رغم أن النائـــب أحمد الرقب 
ســـلمها باليد لألمانة العامة، ولهـــذا جددنا اليوم 

مذكرة حجب الثقة عن حكومة الرزاز".
الحكومة برئاســـة عمر الرزاز استطاعت شراء مزيد من 
الوقت، بعد أن تعهد الرزاز أمام رئيس مجلس النواب، 
األحد، بمناقشة جميع اتفاقيات الطاقة بعد أسبوعين، 

األمر الذي أثـــار حفيظة المعارضيـــن التفاقية الغاز، 
واعتبرته "حملة غاز العدو احتالل" "تمييعا للموضوع". 
وحسب عضو "حملة غاز العدو احتالل"، محمد العبسي، 
فإن "مماطلة الحكومة لمناقشة اتفاقية الغاز، وتأجيل 

الملف أسبوعين، مثير للسخرية واالستفزاز.
وبدأ الضـــخ التجريبي للغاز اإلســـرائيلي لتغذية 
شـــركة الكهرباء األردنية مع بداية العام الجديد، 
ضمـــن اتفاقيـــة وقعت في عام 2016 مع شـــركة 
"نوبـــل إنيرجـــي" األمريكيـــة صاحبـــة االمتيـــاز 
بالتنقيب عن الغاز مع تحالف شـــركات إسرائيلية 
من حقـــل "ليفياثـــان" للغاز الطبيعـــي في البحر 

المتوسط.

نواب أمريكيون يعرقلون تحركات ترامب ضد إيران

نواب أردنيون يسعون إلسقاط حكومتهم

االستقالل/ وكاالت:
قالت وكالة األنباء الرســـمية في كوريا الشـــمالية، إن الشرق األوسط قد 
يصبح »مقبرة« ألمريكا، فيما نشرت أول تقرير لها يوم أمس، عن اغتيال 

واشنطن القائد العسكري اإليراني قاسم سليماني.
ونشـــر موقع »مياري« الكوري، وهو موقع سياســـي كوري شمالي، مقاال 
بعنوان »خبراء عســـكريون يتوقعون أن يصبح الشـــرق األوســـط مقبرة 
للواليات المتحدة«، وجاء فيه أن خبراًء عســـكريين عالميين ذكروا مؤخرا 

أن الواليات المتحدة تتورط في حرب بالشرق األوسط.
ووفق المقال، فإن الدول الموالية لواشـــنطن كانت تســـتجيب بشـــكل 
ســـلبي لطلبها إرسال قوات بســـبب سياســـاتها الداخلية والتحديات 

االقتصادية، مما دفع الواليات المتحدة إلى اليأس.
وأضافت وكالة األنباء الكورية الشمالية، أنه تم اغتيال اللواء قاسم 
ســـليماني قائد فيلق القدس التابع للحـــرس الثوري اإليراني، في 
هجوم صاروخي أمريكي على مطار في بغداد بالعراق، مشـــيرة إلى 
أن الصين وروســـيا دانتـــا الهجوم باعتباره انتهـــاكا لميثاق األمم 

المتحدة.
وتابعت: »الصين وروسيا أكدتا أنهما ال تعترضان على إساءة استخدام 
القوة العســـكرية في العالقات الدولية فحســـب، بل إنهما ال يمكن أن 
تتســـامحا مع األعمال العســـكرية المغامـــرة«، في إشـــارة إلى محادثة 
هاتفية بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الروســـي سيرغي 

الفروف.
وعبر الوزيران عن مخاوفهما من تفاقم األوضاع اإلقليمية بسبب األعمال 

غير القانونية للواليات المتحدة.

إعالم كوريا الشمالية: الشرق 
األوسط قد يصبح »مقبرة« ألمريكا
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غزة/االستقالل
حســـمت نتيجة التعادل السلبي قمة الجارين 
شـــباب رفـــح وخدمات رفـــح، فيمـــا حقق بيت 
حانون الرياضي الفوز على الهالل، وذلك ضمن 
ختام منافسات الجولة ال ١٥ من دوري الدرجة 

الممتازة.
فشـــل خدمـــات رفـــح فـــي مواصلة سلســـلة 
االنتصارات بتعادله الســـلبي في قمة رفح أمام 
غريمه الزعيم شـــباب رفح، في اللقاء الذي أقيم 

على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.
شـــوط أول هيمن الماتادور على مجرياته، وكاد 
يســـار الصباحين أن يفتتح التســـجيل، إال أن 

دفاعات الزعيم أنقذت الموقف.
وهدأ رتم الشـــوط وانحســـرت الكرة في وسط 

الميدان حتى نهاية الشوط سلبيا.
ولم يتغير الشـــوط الثاني عن سابقه، هجمات 
على استحياء و انحسار للكرة في وسط الميدان.

وبرز الخوف على الفريقين في الدقائق األخيرة 
للحفاظ علـــى نظافة الشـــباك، لينتهي اللقاء 
سلبيا أداء ونتيجة، وبذلك رفع الشباب رصيده 
إلى ١3 نقطة وظل في مركزه الحادي عشر وقبل 
األخير، بينما رفع خدمـــات رفح رصيده إلى 3١ 

نقطة وبقي في الصدارة.
وعلى ملعب بيت حانون شـــمال القطاع، خطف 
بيت حانون الرياضي فوزًا غاليًا من أنياب هالل 
غزة، بهدف دون رد، ليواصـــل بذلك الحوانين 
عروضهـــم القوية فـــي أول موســـم لهم في 
الدوري الممتاز، واالقتراب أكثر في الحفاظ على 

أنفســـهم بين الكبار و االبتعاد عن حســـابات 
الهبوط، فيمـــا تلقى الهالل أول خســـارة بعد 
3 انتصـــارات متتالية بالـــدور الثاني، ليتراجع 

مركزين.
لقاء شـــهد عدة فرص ســـانحة للتسجيل من 
كال الفريقين، لكن تســـرع المهاجمين وبسالة 
المدافعيـــن وصحـــوة الحـــراس، جعـــل اللقاء 
ينتهي بهـــذا الهدف الذي ســـجل عن طريق 
محمـــد الجرمي في الدقيقـــة 44 في غفلة من 

مدافعي الهالل.
فوز ثمين للحوانين قفز من خالله الفريق للمربع 
الذهبـــي برصيد 23 نقطة وبفارق األهداف عن 
الشاطئ، بينما توقف الهالل عند 22 نقطة في 

المركز السادس.

التعادل السلبي يحسم قمة »األخضر« و »األزرق« 
الرفحي.. والحوانين يكسر سلسلة انتصارات الهالل

غزة/االستقالل:
حقق فريق التفاح انتصارا مهمـــًا على فريق العطاء، فيما فرض 
التعادل االيجابي نفســـه على لقاء الزيتـــون ونماء، وذلك ضمن 

ختام منافسات الجولة ال ١٥ من دوري الدرجة األولى.
فعلى ملعب اليرموك في غـــزة، حقق فريق التفاح انتصارا كبيرا 
على حســـاب العطـــاء بثالثة أهداف نظيفـــة، اقترب من خاللها 
تأمين نفســـه بالدرجة األولى، في المقابل واصل العطاء السقوط 

المدوي وحجز بطاقة هبوط للدرجة الثانية مبكرا.
ســـجل ثالثية التفاح محمـــد أبو فارس فـــي الدقيقة١2 ومحمد 

السطري في الدقيقة٧4 ومحمد الحايك في الدقيقة٩4.
فوز رفع من خالله التفاح رصيده إلى 2١ نقطة في المركز الثامن، 
بينما ظل العطـــاء بمركزه األخير عند 6 نقاط واقترب من الهبوط 

للدرجة الثانية.
نجح فريق نماء في خطف نقطة ثمينة من أنياب فريق الزيتون، 

في اللقاء الذي أقيم على ملعب فلسطين بغزة.
وهيمـــن الزيتون على معظم مجريات المباراة، ونجح ســـريعا في 
الدقيقة ١0 في تسجيل الهدف األول عن طريق محمود عارضة، 
لكن نمـــاء عاد وبادر الزيتون الهجمـــات؛ لينجح مروان علوان في 

الدقيقة 20 من إدراك التعادل.
واســـتمر اللقاء المثير بفرصة هنا وأخـــرى هناك، ليعود الزيتون 
ويســـجل من جديد عن طريـــق هيثم النجار فـــي الدقيقة 3٥ ، 

لينتهي الشوط بتقدم الزيتون 2_١.
وفي الشوط الثاني حاول الزيتون تسجيل هدف االطمئنان، لكن 
أغلب الهجمات توقفـــت عند أقدام مدافعي نماء، لينتفض نماء 
في الدقائق العشر األخيرة بغية إدراك التعادل، وسط تراجع غير 

مبرر للزيتون.
ونجح نماء فـــي خطف التعادل عن طريق صاحب الخبرة الطويلة 

بالمالعب الفلسطينية صالح عسلية بالدقيقة٩١.
وبهذا التعادل رفع الزيتون رصيده إلى ١٥ نقطة وظل في مركزه 

الحادي عشـــر و قبل األخير، بينما رفع نماء رصيده إلى ١8 نقطة 
في مركزه العاشر.

وفي دوري الدرجة الثانية، فرع الوســـطى والجنوب، حقق فريق 
األمل الفوز على الشـــوكة بهدفيـــن دون رد، ليرفع رصيده إلى 
١3 نقطة بالمركز الرابع، فيما ظل الشـــوكة عند 3 نقاط بالمركز 

التاسع واألخير واالقتراب من السقوط للدرجة الثالثة.
وسجل الهدفين إبراهيم صافي في الدقائق ١٥ و٩0.

وقفز فريق اتحاد دير البلح للوصافة بفوزه على الصالح بثالثية 
لهدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة وينفرد بالوصافة، فيما 

ظل الصالح عند ١0 نقاط في مركزه السابع.
سجل للدير حمدي لبد في الدقيقة ١8 ومحمد البردويل هدفين 
في الدقائق ٥٥ و6٥، وســـجل للصالح خالد المســـلمي من ركلة 

جزاء في الدقيقة٧0.
وفي دوري الدرجة الثالثة فرع غزة والشمال، حقق فريق الجزيرة 
الفـــوز على اليرموك بهدف دون رد، ليقلص الفارق مع اليرموك 

المتصدر برصيد ٩ نقاط فيما رفع الجزيرة رصيده إلى ٧ نقاط.
سجل الهدف زهدي أبو ريالة بالدقيقة33.

وفـــي فرع الوســـطى والجنوب حقق فريق الشـــافعي الفوز على 
العـــودة بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز 
الرابـــع بينما ظل العودة عند 3 نقاط في المركز الســـادس وقبل 

األخير.

التفــاح يضــرب شبــاك العطــاء.. ونمــاء والزيتــون »حبايــب«

مدريد/االستقالل:
تلقـــى نادي ريال مدريد ضربة قوية قبل الســـفر إلى المملكة العربية 
الســـعودية، لخوض فعاليات بطولة كأس الســـوبر اإلسباني بنسخته 

الجديدة.
ومـــن المقـــرر أن يواجه ريال مدريد نظيره فالنســـبا فـــي الدور نصف 

النهائي، من بطولة كأس السوبر اإلسباني، يوم غد األربعاء .
وتعـــرض ثنائي ريال مدريـــد، الويلزي جاريث بيل، والفرنســـي كريم 

بنزيما، لإلصابة في أخر االستعدادات قبل السفر إلى السعودية.
و كانت إصابة بنزيما عبارة عن كدمة في ســـاقه اليســـرى، بينما عانى 
جاريث بيل من إصابة في الجهاز التنفسي العلوي. في إنتظار التطورات 

وتحديد مدة غيابهما عن المالعب.
وحســـبما أشـــارت تقارير صحفية إســـبانية، أكدت صحيفة “ماركا” 
أن الثنائـــي لـــن يمكنهما لعب مباراتي كأس الســـوبر اإلســـباني في 

السعودية. وسيسافر زين الدين زيدان إلى جدة بدون أبرز هدافيه.
ومع إصابة إيدين هازارد وأسينســـيو ولوكاس فاسكيز، سيسافر ريال 
مدريد إلى جدة بالوجوه الهجومية الشابة، رودريجو جوس وفينيسيوس 

جونيور وإبراهيم دياز ويوفيتش وماريانو دياز.

روما/االستقالل:
اكتســـح يوفنتوس ضيفه كالياري في مباراة الفريقين 
لحســـاب مباريـــات المرحلـــة الثامنة عشـــرة من الدوري 
اإليطالي برباعية دون مقابل. الفوز الكاسح للبيانكونيري 
جاء بفضل النجـــم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الذي 
تكفل بتســـجيل ثالثة أهـــداف ” هاتريـــك ” بمفرده 

لكتيبة المدرب اإليطالي ماوريسيو ساري.
الشـــوط األول من اللقاء انتهى على وقع التعادل السلبي 
قبل أن يتحـــرك رونالدو و يخطف كرة من دفاع الضيوف 
و يواجه حارس المرمى و يراوغه بنجاح قبل أن يضع الكرة 

في الشباك معلنًا تقدم اليوفي بهدف في الدقيقة 4٩.
وبحلـــول الدقيقة 6٧ ضاعف رونالـــدو النتيجة لمصلحة 
فريقـــه بعدما انبرى لركلة جزاء ترجمها بنجاح إلى هدف 

ثان للبيانكونيري.
واستمر المد الهجومي لليوفي على مرمى كالياري ليسفر 
عن هدف ثالث و هذه المرة من توقيع األرجنتيني جونزالو 

هيجوايين في الدقيقة 8١.
و بعد دقيقة واحدة ، أراد رونالدو أن يتذوق شباك كالياري 
مجددًا بعدما سجل هدفين ليوقع على الثالث الشخصي 

له ” الهاتريك ” و الرابع لفريقه.
فوز يرفـــع به البيانكونيري نقاطه للرقـــم 4٥ في صدارة 

الجدول. هذا وتعثر ميالن مجددًا بقيادة مدربه اإليطالي 
ســـتيفانو بيولي بالتعادل في ملعب ســـان ســـيرو أمام 
سامبدوريا ســـلبيًا بدون أهداف في أول ظهور للمهاجم 

السويدي زالتان إبراهيموفيتش.
وسجل سامبدوريا هدفًا في الشوط األول ولكن تم إلغاؤه 
بداعي التســـلل، وكانت هذه اللقطة األهم في الشـــوط 
األول. وفي الشـــوط الثاني قرر المدرب ســـتيفانو بيولي 
الدفع بالسويدي زالتان إبراهيموفيتش في الدقيقة ٥٥ 

من عمر الشوط الثاني بداًل من البولندي بيونتيك.
وفشل الفريقان في الشوط الثاني بإحداث أي خطورة على 

المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.
وبهـــذا التعادل رفع ميالن رصيده من النقاط إلى النقطة 
رقـــم 22 فـــي المركز الثاني عشـــر، بينمـــا وصل رصيد 

سمبدوريا للنقطة ١6.
وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة اكتسح فريق أتالنتا 

اإليطالي نظيره بارما بخماسية نظيفة في بيرجامو.

إصابة بيل وبنزيما فوز كاسح ليوفنتوس برعاية رونالدو
قبل السوبر اإلسباني
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المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف الجرائم 
االسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وخالل ذلك، اعتقلت قوات االحتالل، مواطنا بعد 
االعتداء عليه، ومصور وكالة رويترز.

وأفــــاد مراســــلنا، بأن قــــوات االحتــــالل اعتدت 
بالضــــرب المبرح علــــى المواطن جاســــر محمود 
الرشــــايدة )40 عاما( خالل عملية هدم مســــكن 
يعــــود لعائلته قبــــل أن تعتقله، كمــــا اعتقلت 

مصور وكالة رويترز عادل أبو نعمة.
وكان جيش االحتالل أعلن منطقة رأس العوجا، 
منطقة عسكرية مغلقة ومنع الطواقم الصحفية 

والحقوقية من الوصول إليها.
�إ�صابات باالختناق

إلى ذلك، أصيــــب عدد من المواطنين باالختناق 
خــــالل اقتحام قوات االحتالل اإلســــرائيلي بلدة 

بيت أمر شمال محافظة الخليل، مساء االثنين.
وقال الناشــــط اإلعالمي محمد عــــوض إن قوات 
االحتالل اقتحمــــت منطقة الظهر جنوب البلدة، 

وأطلقت الرصاص الحــــي وقنابل الصوت والغاز 
المســــيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، ما 

أدى إلصابة عدد منهم باالختناق.
وتتعرض منطقة الظهر بشكل يومي لعمليات 
اقتحام من قبل قوات االحتالل والمســــتوطنين، 

ولعملية قطع األشجار وتخريب المزروعات.

قمع م�صرية �صلمية
وفي ســــياق متصــــل، قمعت قــــوات االحتالل 
االســــرائيلي، أمس، مســــيرة ســــلمية، تنديدا 

بالمشاريع االستيطانية في محافظة قلقيلية.
جاء ذلك خالل المســــيرة التي نظمتها فعاليات 
قلقيليــــة بالتعاون مــــع هيئة مقاومــــة الجدار 
واالســــتيطان فــــي محافظة قلقيليــــة، في ظل 
مواصلة سلطات االحتالل االستيالء على أراضي 
المواطنين، وآخرها االســــتيالء على مســــاحات 
واســــعة  من أراضي المحافظة لتوسعة الشارع 

االستيطاني 55.
وانطلقت المســــيرة من قرية النبي إلياس، مرورا 

بقريــــة عزبة الطبيب شــــرق قلقيلية، وصوال الى 
الشــــارع االســــتيطاني "55"، ورفع المشــــاركون 
الفلســــطينية، ونددوا بإجراءات  خاللها األعالم 
االحتالل الهادفة لسرقة األراضي الفلسطينية، 

لصالح المشروع االحتاللي.
وشدد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، على ضرورة 
التصدي للمشاريع االستيطانية وللمستوطنين 
واعتداءاتهــــم المتواصلة، والعمل على تفعيل 
لجان الحراسة في كافة التجمعات المستهدفة 

من قبل المستوطنين.
وأكد أن الشــــعب الفلسطيني سيبقى متمسكا 
بأرضــــه، لدحــــر االســــتيطان وتحقيــــق الحرية 
الفلســــطينية  الدولــــة  بإقامــــة  واالســــتقالل 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بــــدوره، قــــال رئيــــس هيئــــة مقاومــــة الجدار 
واالستيطان الوزير وليد عساف لـ"وفا"، إن رسالة 
المسيرة وصلت، رغم قمع االحتالل، مشددا على 
أن عام 2020 ســــيكون عام المقاومة الشعبية، 

والوفاء للشهداء واالســــرى والجرحى، وتحقيق 
آمال وتطلعات شعبا.

وأشــــار رئيس مجلس قرية عزبــــة الطبيب، بيان 
الطبيــــب، إلى أن هــــذه الفعالية تندرج في إطار 
تفعيل المقاومة الشــــعبية والعمل الشــــعبي، 

وتعزيز صمود المواطنين.
في ســــياق آخــــر، دعت مــــا تســــمى "جماعات 
الهيــــكل" المزعوم أنصارها من المســــتوطنين 
إلى المشــــاركة في اقتحامات واســــعة للمسجد 
بذريعة  الثالثــــاء،  اليــــوم  المبــــارك،  األقصــــى 
إحياء ذكرى "حصار الهيكل المزعوم" بحســــب 

النصوص اليهودية.
وتســــتعد تلك الجماعــــات المتطرفــــة لتنفيذ 
داخــــل  وبرامجهــــا  التهويديــــة  اقتحاماتهــــا 

األقصى، إحياًء لمزاعم بهذه الذكرى.
وبحســــب الدعوات التي وزعتها تلك الجماعات، 
فإن "اتحاد منظمات الهيكل" سينفذ اقتحامات 
مصحوبــــة بمحاضرات يلقيهــــا حاخامات يهود 

داخل األقصى في منطقة مصلى باب الرحمة.
ويوافــــق اليوم ذكــــرى بداية "حصــــار الهيكل 
المزعــــوم" بحســــب النصــــوص اليهودية، وهو 
ما يوافق العاشــــر من شــــهر "طيفــــت العبري"، 
الــــذي يعتبر "يوم صيام خفيــــف ال يحظر فيه 
ما يحظر في يوم الغفران". وكان 40 مســــتوطًنا 
متطرًفــــا اقتحموا يوم أمس، المســــجد األقصى 
من بــــاب المغاربة وتجولوا في أنحاء متفرقة من 
باحاته وسط تلقيهم شــــروحات عن "الهيكل"، 

ومحاوالت ألداء طقوس تلمودية بالمسجد.
ويشــــهد المســــجد األقصى يومًيــــا )عدا يومي 
الجمعة والســــبت( اقتحامــــات وانتهاكات من 

المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة.
فيمــــا تــــزداد وتيرتهــــا خــــالل فتــــرة األعياد 
اليهودية، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين 
وعمليــــات اعتقال وإبعاد عن المســــجد، إلتاحة 
المجال للمتطرفيــــن لتنفيذ اقتحاماتهم بدون 

أي قيود

�الحتالل يهدم ..

وفا/  االستقالل":
"تغيرت مالمحه، وغزا الشـــيب رأسه، وازدادت 
تجاعيد وجهه، وما النت له عزيمة، ولم يتغير 
ثباتـــه وصمـــوده وإيمانـــه بعدالـــة القضية 
الفلســـطينية"، هكـــذا وصف نديـــم يونس 
شـــقيقه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" 
عميد األســـرى الفلســـطينيين األسير كريم 

يونس.
ففي الســـادس من كانون الثانـــي/ يناير عام 
1983، وقـــع كريم يونس من قرية عارة داخل 
أراضـــي عـــام 1948، في األســـر، وهـــو بذلك 
أقدم أســـير في العالم وفي ســـجون االحتالل 
اإلســـرائيلي، يليه ابن عمه القيادي في حركة 

"فتح" ماهر يونس، واألسير نائل البرغوثي.
"أزوره بيـــن الفتـــرة واألخـــرى، أي بمعدل مرة 

كل شـــهر. كنـــت فـــي الســـابق أزوره برفقة 
والدتـــي، لكن مؤخًرا لم تقـــو على الزيارة نظرا 
لوضعها الصحي. لم يعد ذلك الشـــاب الذي 
كنا نـــزوره قبل أعوام، وكلما أعـــود من زيارته 
أمسك صورته أيام الشباب وأقارنها بما رأيته 

حديًثا"، يقول نديم.
ويضيف: "عندما جاء للغرفة التي كنت أنتظره 
فيهـــا، كان يمشـــى بطريقة غيـــر طبيعية، 
ويعاني من آالم فـــي قدميه، وظهره، ويتعبه 
الوقوف، ويذهب بيـــن الفترة واألخرى لتلقي 
العـــالج في عيادة ســـجن بئر الســـبع، إال انه 
يعود منهكا أكثر في كل مرة، بسبب الظروف 

الصعبة التي يواجهها في "البوسطة".
ويقـــول: "في آخر زيارة أخبرنـــي أنه لن يعود 
مرة أخرى للعالج، وأن البقاء في الســـجن أرحم 

بكثير مـــن الذهـــاب إلى ذلك المستشـــفى 
بـ"البوسطة".

ويضيف: "تغيرت الحياة علـــى مدار 38 عاما 
وتبدلـــت، 10 رؤســـاء تغيـــروا فـــي الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، وتغيـــرت العملة في 
اســـرائيل مرتين، وسقط سور برلين، وتحررت 
دول في شـــرق آســـيا. تغير العالم، وما يزال 

كريم داخل سجون االحتالل".
"هناك إجماع من كل الفصائل واألســـرى على 
كريـــم، فكل مـــن يعرفه يدرك كـــم هو قوي 
وصلـــب االرادة رغم كل تلـــك األعوام، يفرض 

احترامه على الجميع" يتابع نديم.
"في إضـــراب الكرامة عـــام 2017، كان كريم 
مهندس االضراب مع عضـــو اللجنة المركزية 
لحركـــة "فتـــح" مـــروان البرغوثي، واســـتمر 

إضرابهما لـ41 يوما، وصمدا رغم تقدمهما في 
العمر كما الشبان، واستطاعا تحقيق مطالبهم 
في تحســـين ظـــروف الســـجن، والزيـــارات، 

وغيرها"، يشير نديم.
ويضيف: "رغم كل ذلـــك، يؤمن كريم أنه قد 
يتحـــرر في أية لحظـــة، ودائمـــا يخبرني بأنه 
يخطط لمســـتقبله، الكل ينتظر لحظة اإلفراج 

عنه".
وكان من المفترض أن تفرج سلطات االحتالل 
عن األســـير يونس ضمن الدفعة الرابعة وفق 
التفاهمات التي أبرمها الرئيس محمود عباس 
مـــع الجانب اإلســـرائيلي عـــام 2013، والتي 
تقضي باإلفـــراج عن كافة األســـرى القدامى 
المعتقليـــن قبـــل اتفاقـــات أوســـلو، لكنها 

تنصلت من ذلك.   

القيادة الفلســـطينية، وعلى رأســـها الرئيس 
محمـــود عباس، يؤكدون باســـتمرار أن قضية 
األسرى من الثوابت الوطنية، وانه ال سالم دون 

االفراج عنهم جميعا.
في المقابل، حكومـــة االحتالل ال تّدخر جهدا 
فـــي محاربة االســـرى، من خالل ســـن قوانين 
وتشريعات عنصرية في الكنيست للتضييق 

عليهم، وصوال إلى المطالبة بإعدامهم.
آخر هذه االجراءات، اقتطاع قيمة مخصصات 
الشهداء واألسرى من أموال عائدات الضرائب 
الفلســـطينية، وهو ما قوبـــل برفض الرئيس 
محمـــود عبـــاس، الذي أكـــد مرارا وتكـــرارا أن 
قضية األسرى تحتل االولوية لدى القيادة، "لو 
بقي لدينا قرش واحد ســـنصرفه على عائالت 

الشهداء واألسرى".

كريم يونس 38 عامًا في األسر.. أنهك الجسد وبقيت العزيمة

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذرت السفارة األميركية في »إسرائيل«، االثنين، رعاياها من خطر هجوم 
إيراني محتمل بعد اغتيال قائد »فيلق القدس« الجنرال قاسم سليماني، 
في ضربة جوية أميركية استهدفته فجر الجمعة أمام مطار بغداد الدولي.

وقالت الســــفارة األميركية في بيانها األمني الذي يشــــمل رعاياها في 
القدس بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة »التوتر المتزايد في الشــــرق 
األوســــط قد يؤدي إلى مخاطــــر أمنية على المواطنيــــن األميركيين في 

الخارج«.
وأضاف البيان األمني »بدافع من الحذر الشــــديد، تشــــجع السفارة بشدة 
المواطنيــــن األميركيين على التزام اليقظة واتخاذ الخطوات المناســــبة، 
حيث تقع الحــــوادث األمنية، بما في ذلك إطالق الصواريخ، دون ســــابق 

إنذار«.
وجاء هذا التحذير على خلفية تهديد مســــؤول إيراني رفيع المســــتوى 
بتحويل تل أبيب وحيفا »إلى رماد« إذا ما نّفذت الواليات المّتحدة وعيدها 

بقصف 52 هدفا في الجمهورية اإلسالمية.
وقال محسن رضائي، رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد 
الســــابق للحرس الثوري، مخاطبًا الرئيس األميركــــي دونالد »ترامب، هل 
قلت في تغريدة إّنك ســــتهاجم 52 هدفًا في إيران؟«. وأضاف بحســــب 
ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة اإليرانية شبه الحكومية »ترامب، هل قلت 
في تغريدة إّنك ســــتهاجم إيران مجّددًا إذا ما انتقمت؟« لمقتل الجنرال 

قاسم سليماني.
وحــــّذر رضائي من أّنــــه إذا نّفذ ترامب وعيده فإّن »إيران ســــتحّول حيفا 
والمراكز اإلسرائيلية إلى رماد بطريقة تمسح بها »إسرائيل« من على وجه 

الكرة األرضية«.
وأضاف في تغريدة على تويتــــر »إذا اّتخذت أميركا أدنى إجراء بعد رّدنا 

العسكري، فسنسّوي تل أبيب وحيفا باألرض«.

السفارة األميركية في »إسرائيل« 
تحذر رعاياها من هجوم إيراني

رام الله/ االستقالل
أعلنت ســــلطة المياه أن المنخفض الجوي األخير 
ومــــا صاحبه من هطول أمطــــار غزيرة خالل األيام 
الماضيــــة على محافظات الوطــــن أدى إلى زيادة 
كمية األمطــــار الموزونة، حيث وصلت الكمية في 
الضفة الغربية إلى 218 ملــــم من المعدل العام 
والبالــــغ 460 ملم، في حين كانــــت كمية األمطار 
الموزونــــة فــــي قطاع غــــزة حوالــــي 136 ملم من 

المعدل العام والبالغ 356 ملم. 
وأشــــارت ســــلطة المياه فــــي بيان صــــادر عنها 
االثنين، الى أن  كمية األمطار الهاطلة، انعكست 

بشــــكل واضح على  معدالت التغذيــــة الواصلة 
لألحــــواض المائية الجوفية فــــي الضفة الغربية 
بحوالــــي 244 مليون متر مكعب، وهو ما يشــــكل 
نســــبة 36 % من المعدل العام للتغذية والذي 
يقــــدر بحوالــــي 688 مليون متر مكعــــب، أما في 
قطاع غزة فقد قــــدرت كمية التغذيــــة الواصلة 
للحــــوض المائي الجوفي حوالــــي 18 مليون متر 
مكعب وهو ما يشــــكل نسبة 33 % من المعدل 
العام للتغذية والذي يقدر بحوالي 55 مليون متر 

مكعب.
ولفتت الى أنه وبحسب الخرائط الجوية المتاحة، 

فإننــــا على موعد مع سلســــلة مــــن المنخفضات 
الجوية نهاية األســــبوع الحالي، وعليه فإن سلطة 
الميــــاه تهيــــب بكافــــة المواطنين األخــــذ كافة 
اجراءات الحيطة والحذر للحفاظ على ســــالمتهم 
وممتلكاتهــــم، كمــــا تؤكد ضــــرورة االبتعاد عن 
مجــــاري الوديــــان وأماكــــن الفيضانــــات لمنــــع 

تعرضهم للمخاطر.
يشــــار الى أن ســــلطات االحتالل تسيطر وتحكم  
بأكثر مــــن %85 مــــن مصادرنــــا المائية، حيث 
يعتبر الحصاد المائي واحــــدًا من أهم الخيارات 

لتعويض نقص المياه الحاصل.

سلسلة منخفضات جوية نهاية األسبوع الجاري

سلطة المياه: كمية األمطار األخيرة زادت من معدل تغذية المياه الجوفية

غزة/ االستقالل:
لقي شابان من قطاع غزة مصرعهما جراء غرقهما خالل 

محاولتهما الهجرة من تركيا الى أوروبا عبر البحر.
و قالت مصادر صحفية إن ســـلمان البشيتي »ابو عائد« 
من ســـكان مدينـــة رفح، توفـــي غرقا خـــالل محاولته 

الوصول ألوروبا.
وبحسب المصادر، فإن الشـــاب البشيتي متزوج ولديه 

أربعة أطفال، وقد أنهى دراســـة الهندسة تكنولوجيا 
المعلومات ولديه شقيق شهيد.

كمـــا توفي الشـــاب أحمد شـــتات )34 عامـــًا( من بيت 
حانون، جراء صعقة كهربائية تعرض لها في ســـفينة 

كان يركبها في رحلة الهجرة الى أوروبا.
يشـــار الى أن العديد من الشـــبان في قطـــاع غزة لقوا 
مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر الى أوروبا.

مصرع شابين من غزة غرقًا خالل 
محاولتهما الهجرة إلى أوروبا

قلقيلية االستقالل:
أصيب مســـتوطنان، مســـاء االثنين، رشقا 
بالحجارة من قبل مجموعة من الشـــبان، قرب 
عزون شـــرق قلقيلية. وقـــال موقع )0404( 
العبري إن مســـتوطنين اثنين أصيبا بجروح 
طفيفة، جراء رشـــق حافلتين للمستوطنين 

بالحجارة على الطريق 55 بالقرب من عزون.

إصابة مستوطنين رشقًا 
بالحجارة شرق قلقيلية
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االستقالل/ وكاالت:
أفادت إحصاءات رســـمية بأن اإلســـالم هو أســـرع األديان انتشارا في 
إنجلترا، وذلك من خالل تزايد عدد المســـلمين مقابل التراجع في أعداد 

المسيحيين.
ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن مكتب اإلحصاء الوطني )حكومي(، أن 

عدد المسلمين تجاوز ثالثة ماليين شخص للمرة األولى.
وجاءت هـــذه األرقام الصادرة عن المكتب الوطني لإلحصاءات، ضمن مشـــروع 
بحثي في محاولة إلجراء تقييم منتظم حول حجم الجماعات العرقية والدينية 

المختلفة.
وكشفت اإلحصاءات التي تغطي الفترة من 2011 حتى 2016، أن هناك ثالثة 
ماليين و92 ألف مســـلم في إنجلترا، يمثلون 5.6% من مجمل السكان، مقارنة 

بـ4.7% في 2011.
وأوضحت أن »هناك تراجعا في أعداد المســـيحيين، رغم أن المسيحية ال تزال 

أكبر ديانة من حيث عدد أتباعها في إنجلترا«.
وتراجع عدد المســـيحيين إلى 32 مليونا و731 ألفـــا، مقارنة بـ33.2 مليونا في 

2011، لتتراجع نسبتهم من 59.6% إلى %56.6.
في المقابل، ارتفعت نســـبة الهندوس بشـــكل طفيف من 1.6% إلى %1.7، 
وتراجعت نسبة الســـيخ من 0.8% إلى 0.7%، واســـتقرت نسبة اليهود عند 

0.5%، البوذيين عند النسبة نفسها )%0.5(.
ويبلغ عدد ســـكان إنجلترا 55.98 مليون نســـمة، من إجمالي ســـكان المملكة 

المتحدة البالغ 66.44 مليون نسمة، بحسب إحصاءات 2018.

اإلسالم أكثر األديان 
انتشارًا في إنجلترا

روما/ االستقالل:
بييرا ييلو، سيدة إيطالية من صقلية تبلغ من العمر 52 عاما، 
وهـــي عضو في مجلس النواب اإليطالي منذ نحو عامين، إال 
أنه قبل انتخابها، لم تكن موجودة في السجالت الرسمية، 

على األقل بهويتها الحالية.
وفازت ييلو في مارس 2018، بمقعد عن حزب حركة »خمس 
نجوم« الشـــعبوي في مجلس نواب إقليم تراباني مســـقط 

رأسها.
وكي تدخل ييلو المعترك السياســـي، كان يتعين عليها 
أوال الخروج إلى العلن، بعد أن قضت الســـبعة وعشرين عاما 
الماضية تحت غطاء برنامج حماية الشـــهود، حيث عاشت 

بهوية أخرى لحمايتها من تهديدات المافيا بالقتل.
وبدأت بيلو حياتها المســـتعارة عـــام 1991 حينما تمردت 

عندما كان عمرها وقتها 18 عاما على عرف »اوميرتا« السائد 
في صقلية بشـــأن التـــزام الصمت حيـــال جرائم العنف، 

وأبلغت الشرطة عن قتلة زوجها.
وخالل حملتها االنتخابية، ُعرفت ييلو »بالمرشـــحة الشبح«، 
ألن وجههـــا كان مخفيا في الملصقـــات والمواد الدعائية 

األخرى ألسباب أمنية.
ولم يبلغ األمر حد أن تخوض ييلو حملتها االنتخابية وهي 
ترتدي قناعا، لكنها تتذكر قائلة »عندما التقيت الناخبين، 
كنت أطلـــب منهم عدم التقاط الصور لـــي واحترم الناس 

مطلبي«.
وتضيف ييلو أنها لم تتوقـــع هذا القدر من الداعمين في 
دائـــرة انتخابية تخترقها المافيا بقوة خاصة مع ســـجلها 

السابق كمخبرة للشرطة.

وأضافت ييلو قائلة: » لكن )حقيقة فوزي( جعلتني أدرك أن 
المواطنين أمثالي يتغيرون ويتوقون إلى سيادة القانون«. 
وقد أثار فوز ييلو طعنا قضائيا نظرا ألن المرشـــح الخاســـر 
ادعى أن ييلو خرقت القانون بالتسجيل كمرشحة بهويتها 

الحقيقية بينما هي قانونيا تحمل هوية أخرى.
وانتهـــت القضية في نوفمبر الماضي، حيث حكم القاضي 
بإســـقاط تهم التزويـــر بحق ييلـــو، وفي الوقـــت الحالي 
استعادت اسمها الحقيقي ولم تعد هويتها سرية، لكنها 
ال تزال تحت حماية الشـــرطة، وهو األمـــر الذي تعتقد أنه 

سيستمر طيلة حياتها.
وتابعت بيلو قائلة: »قررت أن أكشـــف عن وجهي فقط ألن 
إخفاءه يتعارض مع العمل العام. إن عدم إمكانية استخدام 

المرء السمه الحقيقي هو بمثابة خسارة جزء من النفس«.

المرأة الشبح اإليطالية تخرج من مخبئها

االستقالل/ وكاالت:
تداول المستخدمون مقطع فيديو على تويتر لتفكك عجلة طائرة تابعة لشركة 
طيران »إير كندا« أثناء اإلقالع. ُتظهر لقطات الفيديو التي نشـــرها المستخدم 
Tom كيف تتسارع الطائرة على طول المدرج ثم تقلع، في هذا الوقت، وفي هذا 

الوقت تتفكك العجلتان على الهيكل األيسر.
ووفقًا لـ CBC، كان من المفترض أن تطير الطائرة من مونتريال إلى ساجويناي، 
وكان علـــى متن الطائرة 49 راكبا وثالثة من أفـــراد الطاقم. وبعد اإلقالع، حلقت 
الطائرة لبعض الوقت من أجل استهالك الوقود، ثم عادت إلى مطار مونتريال.

ثم سافر الركاب إلى ساجوناي في رحلة أخرى، ولم يصب أحد.
في وقت ســـابق، قتل 5 أشخاص على األقل في تحطم طائرة مدنية بمحركين 

في والية لويزيانا األمريكية.

تفكك عجلة طائرة 
ركاب أثناء اإلقالع

كانبرا/ االستقالل:
قتلت ســـمكة قرش رجال، أثناء ممارســـته الغـــوص بالقرب من 
إســـبرانس قبالة ساحل والية أســـتراليا الغربية، التي تعد أكبر 

واليات أستراليا من حيث المساحة.
ووقع الهجوم عندما كان الرجل يغوص قرب قاربه عند كول إيالند 
قبالة إســـبرانس بعد الساعة الواحدة مساء، ولم يتم العثور على 

جثته حتى اآلن.

وأكدت دائـــرة الصناعات األولية وقوع الهجـــوم، قائلة إن »رجال 
أصيب بجروح قاتلة بعدما نهشـــته سمكة قرش بيضاء«. وقالت 

الشرطة إن امرأة كانت على متن القارب عولجت من الصدمة.
وأوضح متحدث باسم الشرطة األســـترالية أن »شرطة إسبرانس 
ومتطوعي اإلنقـــاذ البحري في أســـتراليا الغربية انتشـــروا في 
المنطقة على متن ســـفن اإلنقاذ البحري. ومـــا زالوا يبحثون في 

المحيط عن الضحية«.

سمكــة قــــرش تقــل
 أستراليًا.. والجثة مفقودة

القاهرة/ االستقالل:
 بطريقة تقشـــعر لها األبدان ، قتلت زوجة أب طفة زوجها 

بطريقة بشعة ومقززة في مصر.
فقد أقدمت ســـيدة مصرية على قتل ابنة زوجها بطريقة 
بشـــعة، عبر وضعها داخل خزان صرف صحي حتى لفظت 

أنفاسها، في محافظة أسيوط بصعيد مصر.
وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قســـم شرطة مركز صدفا، 
بالغـــا من والد الطفلة وهو عامل يبلغ من العمر 31 ســـنة، 

يفيد بعثوره على جثة ابنته البالغة من العمر سنتين، في 
خزان صرف صحي بجوار مسكنه.

وبتشكيل فريق بحث وتحر لكشف غموض الواقعة، تبين 
أن زوجة األب هي وراء ارتكاب الواقعة، بدافع االنتقام منها 
لقيام والد الطفلة بدفع 800 جنيه شـــهريا ما يعادل )50 
دوالرا( لطليقتـــه والدة الطفلـــة، نظير حضانتها، فعقدت 
العزم على التخلص من الطفلـــة عن طريق وضعها داخل 

خزان الصرف الصحي بحوش الماشية داخل المنزل.

االستقالل/ وكاالت:
شـــهدت مباراة لكرة القدم مقتل 16 العبا بســـبب الخالف حول 
ركلة جزاء، رغم كونها مواجهة ودية أقيمت احتفاال برأس السنة.

وأقيمـــت المباراة داخل أحد ســـجون المكســـيك، بين عصابات 
المخدرات المتواجدة داخل السجن، بحسب تقارير صحفية.

وبسبب الجدل حول صحة ركلة جزاء، قام الجميع بسحب األسلحة 
النارية وإطالق النار، وتبع ذلك أعمال شغب.

ونجح الحرس الوطني ومسئولو السجن في إيقاف الشغب عقب 

ثالث ســـاعات من اندالعه، متسببا في مقتل 16 وإصابة خمسة 
سجناء أخرين بجروح خطيرة.

وعثرت قوات أمن السجن على 77 كيسا من الماريغوانا ومنشارا 
وثالثة أزواج من المقصات، وتســـعة هواتف نقالة وزجاجة من 

المشروبات الكحولية.
وقال وزيـــر أمن واليـــة زاكاتيكاس المكســـيكية، إســـماعيل 
كامبيـــروس هرنانديز، إن بعض الضحايا أصيبوا بطلقات نارية، 

بينما تعرض آخرون للطعن والضرب بآالت حادة.

إمراة تقتل طفلة زوجها 
بطريقة بشعة بسبب 50 دوالرًا

بسبب ركلة جزاء.. مقتل
 16 العبًا بمباراة كرة قدم

االستقالل/ وكاالت:
حتفظت امرأة يابانية برقمها القياســـي المســـجل في موسوعة 
غينيس لألرقام القياســـية، كأكبر شخص ُمعمر في العالم، بعد 
أن احتفلت األحد بعيد ميالدها الســـابع عشر بعد المائة في دار 

للرعاية في فوكوكا، الواقعة جنوبي اليابان.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها قنـــاة »تي في كيو« التلفزيونية 
المحلية اليابانية كين تاناكا وهي تحتفل بعيد ميالدها 117، في 

حفل حضره العاملون في دار الرعاية وأصدقاؤها.
وكان القائمون على موســـوعة غينيس لألرقام القياسية تأكدوا 
العام الماضي من أن تاناكا هي أكبر ُمعمر على وجه األرض عندما 
بلغت من العمر 116 عاما و66 يوما في التاســـع من مارس. وقالت 
موسوعة غينيس أن تاناكا ولدت غير مكتملة النمو، وتزوجت في 
العام 1922 من هايديو تانـــاكا، وأنجبت المرأة وزوجها 4 أطفال 

وتبنوا طفال خامسا.

يابانية تحتفظ برقمها القياسي 
كأكبر معمر في العالم


