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نابلس/ االستقالل: 
اإلس���رائيلي،  االحتالل  قوات  أغلقت 
مس���اء أمس األحد، مدخل���ي مدينة 
س���لفيت الغربي والش���رقي، وبلدتي 
كفل حارس ودير استيا غرب سلفيت، 
نابلس.  بلدة جماعين جنوب  ومدخل 

وأفادت مص���ادر محلية بأن االحتالل 
ش���دد من إجراءاته العس���كرية في 
محيط تل���ك البلدات والقرى ونش���ر 
العديد من الحواجز ودقق في هويات 
المارة، ما أع���اق حركة المواطنين في 

المنطقة.

االحتالل يشدد من إجراءاته
 العسكرية جنوب سلفيت ونابلس

القدس المحتلة/ االغوار/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المس���توطنين، صباح أمس األحد، 
باحات المس���جد األقصى المبارك بمدينة القدس 
المحتلة، بحماية أمنية مشددة من شرطة االحتالل 

والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها، بالتزامن مع 
مص���ادرة االحتالل "اإلس���رائيلي"، مئات الدونمات 
من أراضي االغوار غرب���ي الضفة المحتلة. واقتحم 
مس���توطنون أمس األحد، باحات المسجد األقصى 

المبارك، بحراس���ة مش���ددة من ش���رطة االحتالل. 
وذكرت مصادر محلية، أن ش���رطة االحتالل فتحت 

لس���يطرتها  الخاضع  المغاربة"  "باب 
باحات  اقتحموا  الذين  للمستوطنين 

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى .. 
واالحتالل يصادر مئات الدونمات في األغوار

هــل دخلــت مرحلــة ضــم 
»إســـرائيل« األغوار حيز التنفيذ؟ 

غزة / محمد أبو هويدي:
بدأت "إس���رائيل" في خطواتها العملية عل���ى االرض لضم منطقة األغوار من 
خالل اعالنها ع���ن عقد اللجنة الوزارية اإلس���رائيلية لبحث ترتيبات ذلك في 
اجتماعه���ا االول، يأتي ذلك على الرغم من قرار محكمة الجنايات الدولية قبل 

النخالة يهاتف ظريف 
معزيًا باغتيال سليماني

األوقاف تحذر من اعتداءات 
االحتالل بحق المسجد األقصى

بيروت/ االستقالل:
هاتف األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي زياد النخالة وزي���ر خارجية الجمهورية 
اإلس���المية اإليرانية محمد ج���واد ظريف، معزًيا باغتيال قائ���د فيلق القدس بالحرس 
الثوري اللواء قاسم س���ليماني. ووفق بيان للحركة،  أكد النخالة خالل االتصال على أن 

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين: إن األسيرة وفاء 
نعالوة-مه���داوي أصبحت تعاني م���ن وضع صحي مترٍد 

األسيرة وفاء نعالوة تصاب بمرض 
وبأوضاع صعبة نتيجة التنكيل بها

االحتالل ُيغّيب الشيخ نواهضة عن
 منبر المسجد األقصى منذ 3 أسابيع

رام الله/ االستقالل: 
تواص���ل محكمة االحتالل المماطلة ف���ي إعطاء قرار 
بش���أن استئناف األس���ير أحمد زهران المضرب عن 

الطعام من���ذ (106) أيام، ضد ق���رار تثبيت اعتقاله 
اإلداري، كم���ا أنه ال يوجد رد م���ن قبل نيابة االحتالل 
ح���ول المقترحات التي تقدم بها محاميه حتى اآلن. 

وقال نادي األسير: إن األسير زهران (42 عاًما) من بلدة 
دير أبو مش���عل، يواجه ظروًفا صحية 
خطيرة، تتفاقم مع مرور الوقت، خاصة 

االحتالل يماطل باتخاذ قرار بشأن استئناف األسير زهران

القدس المحتلة / االستقالل:
غّيب����ت مخاب����رات االحتالل اإلس����رائيلي خطيب المس����جد 
األقصى الشيخ إسماعيل نواهضة عن منبر صالح الدين في 

�خلارجية: نعتزم رفع 
معاناة �أهايل �لعي�شاوية
 �إىل �جلنائية �لدولية

رام الله / االستقالل:
اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة س���جون االحتالل اإلسرائيلي 
يوم أمس، قس���م (6) في سجن »ريمون«، ونقلت األسرى القابعين 

االحتالل ينقل أسرى قسم 
(6) في »ريمون« إلى »نفحة«

»مــودة ورحمــة«.. مبــادرة
مجتمعية للحد من ارتفاع الطالق 

�أ�شغال غزة: تر�شيح 3 �آلف 
حالة لال�شتفادة من م�شاعد�ت 

�لرتميم و�إعادة �لبناء

الغندور: وعود بزيادة نسبة 
صرف رواتب موظفي غزة

غزة/ االستقالل:
قال نقيب الموظفين في قطاع غزة يعقوب الغندور يوم أمس، إنهم تلقوا وعودًا 

من جهات رسمية بزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين مع بداية 
العام الجديد. وأضاف الغندور في تصريح له، أنهم طالبوا بضرورة 

06

غزة / سماح المبحوح: 
»ومن آياته أن خلق لكم من أنفس���كم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 

ورحمة« انطالقًا من مبدأ اآلية الكريمة القائم على المودة والرحمة 
بي���ن األزواج أطلق مجموعة من المبادري���ن قبل أيام مبادرة »مودة 

) APA images (   م�شتوطنون خالل اقتحامهم باحات امل�شجد الأق�شى
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القدس المحتلة / االستقالل:
غّيبــــت مخابــــرات االحتالل اإلســــرائيلي 
خطيب المسجد األقصى الشيخ إسماعيل 
نواهضة عن منبر صالح الدين في المصلى 
القبلي بالمسجد األقصى لألسبوع الثالث 
على التوالي، بسبب منع وصوله إلى مدينة 

القدس المحتلة.
وذكــــر محامي دائرة األوقاف االســــالمية 
خلــــدون نجم أنه قــــدم رســــالة احتجاج 
للمخابرات االسرائيلية بشأن منع خطيب 
المســــجد األقصى الشــــيخ نواهضة من 
الدخول إلى القدس، وطالب بالســــماح له 
بالوصول إلى المدينة، وعمله في المسجد.
ولفت خلدون إلى أنه سيتابع قضيته لدى 
الجهات المختصة، وفي حال لم يتلق رًدا 

فسيتوجه إلى القضاء.
وأوضح الشــــيخ نواهضة ، أنه توّجه قبل 
نحو أســــبوعين إلى القدس برفقة زوجته، 
ولكنه تفاجأ بمنعــــه من المرور عبر حاجز 

قلنديا العســــكري شمالي القدس، بحجة 
الحظر األمني، بينما ُسمح لزوجته بالمرور.

وبعدها ُمنع الشــــيخ نواهضة عدة مرات 
من المرور عبر حاجــــز قلنديا، دون معرفة 

السبب.
وأبلغ الشــــيخ نواهضة مديــــر عام دائرة 
األوقاف االســــالمية الشيخ عزام الخطيب 
ومديــــر المســــجد األقصى الشــــيخ عمر 
الكســــواني باألمر، وأوكال محامي األوقاف 
خلدون نجم لمتابعــــة األمر لدى الجهات 

المختصة.
المخابــــرات  أن  إلــــى  وأشــــار نواهضــــة 
االسرائيلية أبلغت المحامي نجم قبل نحو 
10 أيام، أنه ال يوجد أي شيء يمنع وصوله 
للقدس، ولكن لدى توجهه لحاجز قلنديا، 

تم ارجاعه مرة أخرى.
ويعد خطيب المســــجد األقصى الشــــيخ 
إســــماعيل نواهضة الوحيــــد بين خطباء 
المسجد الذي يحمل هوية الضفة الغربية 

المحتلــــة، ورغم أن عمــــره (73 عاما) إال ان 
ذلك لم يشفع له أيًضا.

وكانت مخابرات االحتالل منعت الشــــيخ 
نواهضة من المرور عبر حاجز قلنديا قبل 
للتحقيق  واقتادته  واعتقلته  شــــهرين، 
في مركز شرطة المسكوبية غربي القدس 
المحتلة، وبعد التحقيق معه بشأن إحدى 

خطبه في المسجد األقصى، سلمته قراًرا 
يقضــــي باإلبعاد عن المســــجد لمدة 11 

يوما.
وأكد نواهضة أن حرية الرأي كفلتها كافة 
القوانين والشــــرائع الدولية، مشدًدا على 
أن منعه مــــن الوصول إلى مدينة القدس 
لحجبه عــــن إلقاء خطبــــة الجمعة، يعتبر 

اعتداء على حرية الرأي والدين.
وقال: "ال شــــك أن منعي من الوصول إلى 
مدينة القــــدس من ضمــــن الضغوطات 
التي تمارســــها ســــلطات االحتالل، في 
محاولــــة إلســــكات كل مــــن يتحدث عن 
المسجد األقصى ومدينة القدس والوضع 

الفلسطيني الراهن".
وأضاف أن ذلــــك "يؤكد عدم وجود حرية 
رأي وال دين، خاصة عندما يلتزم اإلنسان 

الوسطية واالعتدال".
ولفت إلى أن االحتالل االســــرائيلي يمنع 
عادة ســــكان الضفة الغربية الذين تبلغ 

أعمارهم تحت الـ55 عاًما من دخول مدينة 
القــــدس عبر حاجز قلنديا، بينما عمره 73 

عاًما.
وأوضــــح نواهضة أن هذه ليســــت المرة 
األولــــى التي ُيمنــــع فيها مــــن الوصول 
لمدينة القدس، بل سبق أن ُمنع قبل نحو 
ثماني سنوات لمدة عامين، رغم أنه يعمل 

خطيًبا للمسجد األقصى منذ عام 1984.
فــــي حيــــن أن ســــلطات االحتــــالل لــــم 
األقصى  المســــجد  تســــتهدف خطيب 
الشــــيخ نواهضة فقط، بل أبعدت الشيخ 
عكرمة صبري أيضا عن المسجد األقصى، 

واستدعت الشيخ محمد سليم للتحقيق.
المســــجد  ويعمل خمســــة خطبــــاء في 
األقصى وهم: رئيس الهيئة االســــالمية 
العليا بالقدس الشــــيخ عكرمــــة صبري، 
ومفتي القدس الشــــيخ محمد حســــين، 
والشــــيخ اســــماعيل نواهضة، والشــــيخ 

يوسف أبو سنينة، والشيخ محمد سليم.

االحتالل ُيغّيب الشيخ نواهضة عن منبر المسجد األقصى منذ 3 أسابيع

رام الله/ االستقالل: 
تواصل محكمة االحتـــالل المماطلة في إعطاء قرار بشـــأن 
اســـتئناف األســـير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ 
(106) أيام، ضد قرار تثبيت اعتقاله اإلداري، كما أنه ال يوجد 
رد مـــن قبل نيابة االحتالل حول المقترحات التي تقدم بها 

محاميه حتى اآلن.
وقال نادي األسير إن األسير زهران (42 عاًما) من بلدة دير أبو 
مشعل، يواجه ظروًفا صحية خطيرة، تتفاقم مع مرور الوقت، 
خاصـــة أن إضرابه الحالي، هو اإلضراب الثاني الذي يخوضه 
منذ شـــهر آذار/ مـــارس العام المنصرم، حيث اســـتمر في 

إضرابه األول مدة (39) يوًما، وأنهاه بعد وعود باإلفراج عنه.
ولفت نادي األســـير إلى أن "األسير زهران يقبع في معتقل 
"عيادة الرملة" وقد جرى نقله عدة مرات إلى المستشـــفيات 
"كابـــالن"  أخرهـــا مستشـــفى  كان  لالحتـــالل  المدنيـــة 

اإلسرائيلي".

وتحاول ســـلطات االحتالل من خالل عملية المماطلة كسر 
إضرابه، وإيصاله لمرحلة صحية خطيرة، ُتســـبب له أمراضًا 
يصعب عالجها الحًقا، ويرافق ذلك استمرارها فرض جملة 
من اإلجراءات التنكيلية واالنتقامية بحقه منها: حرمانه من 
زيارة العائلة، وعزله في ظروف صعبة، والضغط عليه نفسًيا 
من خالل السجانين، ومؤخرًا تعرض األسير زهران للتحقيق 
بدعوى وجود بيانات بحقه، في محاولة جديدة لاللتفاف على 

إضرابه.
ُيشـــار إلى أن مجموعة من أسرى الشـــعبية نفذوا خطوات 
نضالية إسنادية له، منهم األسير جميل عنكوش المضرب 
عن الطعام منذ (11) يوًما، واألسير محمد أبو غازي الذي نفذ 

إضرابًا إسناديًا واستمر ستة أيام.
من الجدير ذكره أن األســـير زهران أســـير ســـابق قضى ما 
مجموعه في معتقالت االحتـــالل (15) عاًما، وهو أب ألربعة 

أبناء.

رام الله / االستقالل:
اعتقلـــت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، يـــوم أمس، 17 
مواطنًا على األقل، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، 

ومدينة القدس المحتلتين.
فمن العيســـوية، اعتقلت قوات االحتالل 10 مواطنين، 
وهم: غســـان عليان أبو عزيز، ووســـيم عبيد أبو نايف، 
وفراس طارق مصطفى، ومرعـــي درباس، وفراس طارق 
مصطفى، وهيثم األسمر، وداوود عليان ابو محمد، واكرم 
عطية ابو السمير، ووســـام ابو الحمص بهلول، وعمران 
مصطفى ابو موســـى، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها، 
وســـّلمت تلك القوات، بالغًا للمواطن عبد حسين عليان 

(51 عامًا)؛ لمراجعة مخابراتها.
ومن الخليل، اعتقلت قوات االحتالل 5 مواطنين، بينهم 

أسير محرر.
وقالت مصـــادر أمنيـــة : إن قوات االحتـــالل، اعتقلت 

المواطن مقداد القواســـمي من مدينة الخليل، واألسير 
المحرر خالد غنيمات، ونـــور الدين عنان القاضي، ونور 
الدين احـــدوش من بلـــدة صوريف غربـــًا، عقب دهم 

منازلهم، وتفتيشها.
ومن بلدة بيت أمر شـــمااًل، اعتقلت تلك القوات الشاب 
خالد إبراهيم خضر صبارنـــة (23 عامًا)، عقب تفتيش 

منزل ذويه، ونقلته إلى مركز (عتصيون) االحتاللي.
ومن قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل، الشـــاب حسام 
محمود الحاج حسن (19 عامًا)، بعد مداهمة منزل ذويه.

فيما احتجزت قـــوات االحتالل المتمركـــزة على حاجز 
(زعترة) العســـكري بين رام الله ونابلس، الشاب أحمد 
توفيق ردايدة (37 عامًا) من بلدة العبيدية شـــرق بيت 
لحم، واســـتولت على مبلغ مالي بقيمة 4 آالف شـــيكل 
كان بحوزته، ثم ســـّلمته بالغًا لمراجعة مخابراتها، قبل 

أن تطلق سراحه.

االحتالل يماطل باتخاذ قرار 
بشأن استئناف األسير زهران

االحتــالل يعتقــل 17 
مواطنــًا مــن الضفــة والقــدس

رام الله/ االستقالل:
قالـــت وزارة األوقاف والشـــئون الدينية 
إن قوات االحتالل ومســـتوطنيها دنسوا 
المســـجد األقصى المبـــارك أكثر من 23 
مـــرة، فيما منـــع رفع األذان في المســـجد 
االبراهيمي 49 وقتًا بديســـمبر الماضي، 

إضافة الى جملة من االنتهاكات بحقه.
وأوضحـــت األوقـــاف فـــي تقريـــر عـــن 
انتهاكات االحتالل خالل الشهر المذكور 
صادر يوم أمس، أن االحتالل ومستوطنيه 
كثفوا من اقتحاماتهم للمسجد األقصى 
فيما يسمى "عيد األنوار"، وتعالت أصوات 
التطـــرف لتنظيـــم اقتحامـــات جماعية 
وبأعـــداد كبيرة عبر ما تســـمى "جماعات 
الهيكل"، معلنة عن برنامج عمل وفعاليات 
ركزت فيها على استباحة األقصى والبلدة 

القديمة في القدس المحتلة.
وأشـــار التقريـــر إلى أن شـــرطة االحتالل 
حشـــدت المزيد من عناصرهـــا وعناصر 
الوحـــدات الخاصـــة الـــى قلـــب المدينة 
المقدســـة؛ لتأميـــن الحماية والحراســـة 
لعصابات المستوطنين خالل مسيراتها، 
في  وعربداتها  االستفزازية  واقتحاماتها 

المدينة.
ورصـــد التقرير قيام المتطـــرف "غليك" 
باقتحام األقصى أكثر من ثالث مرات خالل 
الشهر، واقتحام قائد شرطة االحتالل في 
القـــدس باحاته علـــى رأس مجموعة من 

المتطرفين.
وشـــهد هـــذا الشـــهر تكـــرار االعتداء 
واالقتحـــام لمصلـــى باب الرحمـــة، ومنع 
المصلين من الوجود بالقرب منه، واعتقلت 

عددًا منهم.
وواصل االحتـــالل حملته التهويدية ضد 
المدينة، خاصة بالقـــرب من األقصى عبر 
عدة مشـــاريع، منها: ما تخطط له حكومة 
االحتالل إلقامة مشاريع تهويدية بمدينة 
القدس وتحديـــًدا في ســـلوان، وافتتاح 
مشروع القطار الحديدي التهويدي الذي 
يربط بين "تل أبيـــب" والقدس المحتلة، 
إضافة الـــى المشـــروع الُمعـــد منذ زمن 
والمتمثل بإقامـــة "تلفريك" في القدس 
يهدف لتهويد األفق، يسير فوق األحياء 
الفلسطينية في القدس وبجوار المسجد 

األقصى.
وأكد وكيل وزارة األوقاف حســـام أبو الرب 
أن جميع المحاوالت اإلســـرائيلية الرامية 
لتغيير هويـــة البلـــدة القديمة للقدس 

المحتلـــة وطابعهـــا، خصوصا المســـجد 
األقصى، والمواقع المالصقة له، لن تنجح 

بفعل صمود أبناء الشعب.
وحـــذر من سياســـة االحتالل فـــي تزايد 
االقتحامـــات، وازديـــاد وتيـــرة التهويد، 
والتدخـــل بشـــؤونه، وسياســـة الحصار 

والحواجز المنتشرة حوله.
وكشـــف التقرير عن قيام االحتالل بمنع 
أعمال الترميم فـــي قبة الصخرة واعتقال 
حارس، وممارسة سياسة االبعاد كعادته 
ككل شـــهر بحـــق الســـدنة والمرابطين 

والمصلين.
كما قام االحتالل بتغيير كوابل الكهرباء 
بالساحة الخارجية لمسجد النبي صموئيل 
فـــي اعتداء جديـــد عليه، بينمـــا اقتحم 
مستوطن كنيســـة القيامة بسكين وروع 

المصلين.
وفي المســـجد االبراهيمي، منع االحتالل 
رفع األذان 49 وقتًا، وواصل انتهاكه بوضع 
شمعدان على ســـطحه، وتم رصد مخطط 
لعمل إضافات على المســـجد اإلبراهيمي 
بتكلفـــة نصف مليون شـــيقل، يشـــمل 
تصميـــم مصعـــد للمعاقيـــن وإضافات 
وأدى  المســـتوطنين،  الســـتخدام  أخرى 
مستوطنون رقصات وصرخات عند التربة 
اإلبراهيمية في الخليل في انتهاك صارخ 

لحرمة األموات.
وفي نابلس أمنت قوات االحتالل اقتحام 
2500 مســـتوطن لمنطقة قبر يوســـف، 
وفي حلحول اقتحم حوالي 250 مستوطنًا، 
منطقة بيت تسور، إلضاءة شموع في عيد 

"الحانوكا" العبري.

أكثر من 23 اقتحامًا لألقصى و49 منعًا لألذان في اإلبراهيمي بديسمبر



3االثنين 11 جمادى األولى 1441 هــ 6 يناير 2020 م

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن اللجنة 
المكونة من عدة وزارات ســــتدرس مقترحات 
لصياغة مشــــروع قانون ضم األغوار تمهيًدا 

لعرضه على الكنيست مستقبال.
ويأتي هذا االجتماع ليثبت- وفقا للصحيفة-  
أن حكومة االحتــــالل لم تتخل عن فكرة ضم 
األغــــوار، على الرغــــم من اعتراف رئيســــها 
بنيامين نتنياهو أن المسألة معقدة قانونًيا 

خالل فترة واليته الحكومة االنتقالية.
وفي 25 ديســــمبر/ كانون أول الماضي، قال 
نتنياهو إنه يعتــــزم إصدار أمر بضم األغوار 

الفلسطينية إلى الكيان في وقت قريب.
وأضــــاف نتنياهو في حديــــث إلذاعة جيش 
االحتــــالل أنــــه ينــــوي ضــــم األغــــوار قريًبا، 
والحصــــول على اعتــــراف أمريكــــي بالكتل 
والمســــتوطنات األخــــرى بالضفــــة الغربية 

المحتلة.
وجــــاءت تصريحات نتنياهو على خلفية نية 
محكمة الجنايــــات الدولية فتح تحقيق ضد 
"إســــرائيل" بعد وجود دالئــــل على ارتكابها 
جرائم حرب في غزة، وبسبب االستمرار ببناء 

المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت المدعية العامــــة في المحكمة " باتو 
بنســــودا" أعلنت قبل أيام أن "إســــرائيل" لم 
تتوقــــف عن البناء والتوســــع االســــتيطاني 
في الضفة الغربية، وتنوي كذلك ضم أجزاء 
منها، مستشهدة بإعالن نتنياهو قبل أشهر 

نيته ضم األغوار.
اأمر حمتوم

وأكد الكاتب والمحلل السياسي البروفيسور 
عبد الســــتار قاســــم، أن قضية ضــــم األغوار 
أصبحت أمــــرًا محتومًا، فــــي أي وقت يجتمع 
فيه الكنيســــت ويقره بمشــــروع قانون يمر 
بخطوات تراتبيــــة بقراءة أولى وثانية وثالثة 
ومن ثم يسن القانون وتصبح قضية األغوار 

قانونية في نظر االحتالل.
وأضــــاف  قاســــم لـ"االســــتقالل"، أنه بضم 
االحتالل لمنطقة األغوار تكون أراضي الضفة 
كلهــــا ابتلعت وســــيطرت عليهــــا بالكامل 
وباتت المدن والقرى الفلسطينية في معازل 

وكانتونات منفصلة ".
وتابع " حاليا وقت تنفيذ ضم أراضي منطقة 

األغوار مناسب جدًا إلســــرائيل بسبب أنه ال 
يوجد في الســــاحة الفلســــطينية من يقف 
في وجــــه االحتالل ســــوى المقاومة في غزة، 
فالضفة الغربية وضعها صعب من الناحية 
األمنيــــة والوطنية وتتعايــــش مع االحتالل، 
والســــلطة تحمي أمن دولــــة الكيان ، والدول 
العربيــــة تتســــابق للتطبيع مع "إســــرائيل" 
والوضــــع الدولــــي كذلك ال يراهــــن عليه وال 

يستطيع أن يقوم لالحتالل ال .
ولفت الــــى أن دولة االحتالل ســــتتخذ هذه 
الخطــــوة بنــــاًء علــــى تفاهم بيــــن نتنياهو 
وترامب بأن تعترف الواليات المتحدة بضم 
األغــــوار للكيان الصهيونــــي ألنها تعتبر أن 
المســــتوطنات غيــــر متناقضة مــــع القانون 

الدولي.
 وتســــاءل الكاتب والمحلل السياسي، "متى 
احترمت اسرائيل القانون الدولي أو القرارات 
الدولية؟، الفتا الى أن "إســــرائيل" لن تتراجع 
عن خطوة ضــــم االغوار خوفا من قرار محكمة 
الجنائيات الدوليــــة االخير لنيتها التحقيق 
فــــي ارتكابها جرائــــم حرب ألنهــــا تضرب 

بعــــرض الخائــــط كافة االعــــراف والمواثيق 
الدولية وال تعترف بها.  

تكري�س لالحتالل
بــــدوره،  قال الكاتب والمحلل السياســــي د. 
أحمد رفيق عوض: "إنــــه من المبكر الحديث 
فعليا عن ضم منطقة األغوار ألن هناك توترًا 
في العالقــــات بين األردن ودولــــة االحتالل، 
وهــــذا يمثل اعتــــداء واضحًا ضــــد المملكة 
األردنية، ومن جهة أخرى الســــلطة ســــتعد 
الخطوة بمثابــــة انهيار وخــــروج نهائي من 
اتفــــاق أوســــلو وبالتالي ســــيدفعها التخاذ 
خطوات أكثر جرأة وتقدمًا نحو فك العالقات 

نهائيًا مع االحتالل".
وبيــــن  عوض لـ" االســــتقالل" أن ما يقوم به 
االحتالل هو مجــــرد ضغط وابتــــزاز وتلويح  
ألن اتمــــام خطوة ضم االغــــوار يعني أن كل 
االتفاقيــــات مــــع االحتالل انتهت بشــــكل 
كامل وهذا الشــــيء ال تحرص عليه اسرائيل،  
الفتــــا الى أن ضم االغــــوار يعني اقتطاع من 
مســــاحة الضفة الغربية ما مســــاحته 25 % 
وإذا أضيف عليهــــا %60 من مناطق الضفة 

المصنفة (ج) فماذا يتبقى للفلســــطينيين 
من أراٍض .

وأكــــد أن ما تقــــوم به "إســــرائيل" هو فرض 
العنصري  والفصــــل  لالحتــــالل  وتكريــــس 
وبالتالــــي هذا ســــيدمر المســــتقبل في أية 
حلــــول تســــوية قادمــــة، الن ضــــم األغــــوار 
وأثــــره القريب هو إنهاء أوســــلو وإنهاء "حل 
الدولتين"  وهذه رســــالة من إسرائيل للعالم 
العربي االمر الذي سيدفع بالمنطقة إلى مزيد 

من التوتر والمواجهات.
وأشــــار المحلل السياسي، الى أن ما يقوم به 
نتنياهو يأتي في سياق دعايته االنتخابية 
وفــــرض قوته مــــن خالل التلويــــح بأنه رجل 
اليمين القوي والقادر الوحيد على انجاز مثل 
هذه الخطــــوات المتمثلة بضم األغوار ونقل 
الســــفارة األمريكية وجعــــل القدس عاصمة 
لدولــــة الكيان وبنــــاء المســــتوطنات، وهذا 
يعتبره انجازات كبيرة تحققت في عهده لم 
يحققهــــا أحد غيره ليوصل رســــالة أن حلول 
التســــوية واقامة دولة فلسطينية ال يعنيه 

ما يهمه فقط هو مصلحة "إسرائيل" فقط.

اللجنة المكلفة عقدت اجتماعها األول 

هل دخلت مرحلة ضم »إسرائيلم األغوار حيز التنفيذ؟ 
غزة / حممد اأبو هويدي:

بداأت "اإ�شرائيل" يف خطواتها العملية على الر�س 
ل�شم منطقة الأغوار من خالل اعالنها عن عقد اللجنة 

الوزارية الإ�شرائيلية لبحث ترتيبات ذلك يف اجتماعها 
الول، ياأتي ذلك على الرغم من قرار حمكمة اجلنايات 

الدولية قبل اأيام والذي يق�شي بفتح حتقيق بارتكاب 
"ا�شرائيل" جرائم حرب، والتحذيرات التي ميكن اأن 

تطالها جراء ا�شتمرار عمليات التهويد وال�شم التي 
تنفذها يف مناطق ال�شفة والقد�س املحتلتني .  وعقدت 
اللجنة الوزارية الإ�شرائيلية اخلا�شة ببحث ترتيبات 
�شم الأغوار الفل�شطينية للكيان الإ�شرائيلي اجتماعها 

الأول  اأم�س الأحد، على الرغم من قرار حمكمة 
اجلنايات الدولية قبل اأيام.

بيروت/ االستقالل:
هاتف األمين العام لحركة الجهاد اإلســـالمي زياد النخالة وزير 
خارجية الجمهورية اإلســـالمية اإليرانية محمـــد جواد ظريف، 
معزًيا باغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري اللواء قاســـم 

سليماني.
ووفق بيان للحركة،  أكـــد النخالة خالل االتصال على أن اغتيال 
"الحاج قاســـم هو دليل عزة وكرامة في مواجهه امريكا والكيان 
الصهيوني، وأن قرار إدارة ترمب اغتيال الحاج قاســـم سليماني 

يحمـــل داللة على مـــا لهذا الرجل من دور كبيـــر في تعزيز خط 
المقاومة والجهاد باتجاه فلسطين".

واعتبر النخالة، "أن استشهاد اللواء سليماني هو خسارة كبيرة 
لكنه في الوقت ذاته ســـيكون نموذجا لكل المســـلمين وأحرار 

العالم في كيفية مواجهة امريكا والكيان الصهيوني".
وقال "شهادة الحاج قاسم لن تكسر خط المقاومة بل ستجعلها 
أكثر وعيًا بمدى عدوانية امريكا وعدائها للشـــعب الفلسطيني 

ولشعوب المنطقة كافة".

النخالة يهاتف ظريف معزًيا باغتيال سليماني

القدس المحتلة / االستقالل:
اســــتأنفت مجموعة من العمال اإلســــرائيليين، 
يــــوم أمس، العمــــل على نصب الســــقائل على 
الحائط الجنوبي للمسجد األقصى المبارك (سور 
المدرســــة الختنية)، في منطقة القصور األموية 
تمهيدًا لبدء العمل على ترميم الحائط الخاص 

بالمسجد األقصى المبارك.
وطالبــــت دائــــرة األوقاف اإلســــالمية وشــــؤون 
المســــجد األقصى المبارك الشرطة اإلسرائيلية 
بالوقــــف الفوري لهــــذه األعمــــال، وإزالة جميع 
الســــقائل التي تم نصبها على حائط المسجد 

األقصى المبارك مباشرة.
وحــــذرت الدائرة من االســــتمرار بهــــذه األعمال 
واالنتهاكات بحق المســــجد األقصــــى المبارك 
بمســــاحته الكاملة 144 دونمًا بجميع مصلياته، 
وســــاحاته، ومساطبه وأســــواره والطرق المؤدية 

إليه كمســــجد إسالمي للمســــلمين فقط، تحت 
وصايــــة ورعايــــة الملك عبــــد اللــــه الثاني ابن 

الحسين.
وجددت تحذيرها من استمرار أعمال الحفريات 
المشبوهة في محيط المسجد األقصى المبارك 
خاصة في منطقة القصــــور األموية وهي وقف 

إسالمي خالص للمسلمين وحدهم.
وأكــــدت الدائــــرة بأنها المســــؤول الحصري عن 
إدارة جميع ما يتعلق بالمسجد األقصى المبارك 
وصيانته، وهــــي صاحبة االختصاص بأي أعمال 
صيانة فــــي جميع جــــدران المســــجد األقصى 
المبــــارك مــــن الداخل والخارج كوقف إســــالمي 

خالص للمسلمين.
وطالبت شرطة االحتالل بإعادة األحجار المسروقة 
إلعادتها إلى موقعها في سور المسجد األقصى 

الغربي

األوقاف تحذر من اعتداءات 
االحتالل بحق المسجد األقصى
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دولة فل�شطني
املجل�س الأعلى للق�شاء 

 لدى حمكمة �شلح غزة املوقرة
يف الق�شية رقم )149 / 2018(   يف الطلب رقم )2775 / 2019(

المدعي/ محمد محمود موســـى الســـيد- هوية/ 926415472 – غزة شارع 
الجالء مقابل جمعية الشبان المسيحية. وكليه المحامي/ محمد القر

المدعــــى عليه/ عمر زهير أبو عاصي باألصالة عن نفســــه وباإلضافة لباقي ورثة وتركة 
والدته المرحومة بإذن الله/ سميرة إبراهيم موسى عبد العال السيد- من غزة شارع يافا 

شمال السدرة منزل سهير أبو عاصي "مجهول محل اإلقامة حاليًا"
نوع الدعوى: إزالة شيوع     قيمة الدعوى: 5500000 خمسة مليون وخمسمائة ألف دينار أردني

مذكرة حضور
إلى المدعى عليــــه/ عمر زهير أبو عاصي باألصالة عن نفســــه وباإلضافة لباقي ورثة 
وتركة والدته المرحومة بإذن الله/ ســــميرة إبراهيم موسى عبد العال السيد- من غزة 

شارع يافا شمال السدرة منزل سهير أبو عاصي "مجهول محل اإلقامة حاليًا"
بما أن المدعي المذكور أعاله قد أقام عليك دعوى يطالبك فيها (بإزالة الشــــيوع) استنادًا إلى ما 
يدعيه في الئحة دعواه المحفوظ لك نسخة منها ومن ملحقاتها في ملف هذه الدعوى والمحدد 
لها جلسة يوم الثالثاء الموافق 2020/1/28م، لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة 
وتقديم جوابك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر. وليكن معلوما لديك أنك اذا 

تخلفت عن ذلك يحق للمدعي السير في الدعوى باعتبارك حاضرًا. غزة في 2020/1/5م

رئي�س قلم حمكمة �شلح غزة 
اأكرم اأبو ال�شبح

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية
حمكمة بداية خانيون�س

ب�شفتها ال�شتئنافية 
 يف الطلب رقم 2019/1203     يف ال�شتئناف رقم 2019/388

المستدعي /صابر ابراهيم محمد  قديح  وآخرون من سكان عبسان الكبيرة 
  وكيله المحاميان / عادل ابو طير وصالح ابو طيبة 

المستدعى ضدهم /  يونس حمد قديح من سكان عبسان الكبيرة – حارة 
قديح – مجهول محل االقامة حاليا

محمد العبد قديح من سكان عبسان الكبيرة – حارة قديح – مجهول محل االقامة حاليا  
صفية العبد قديح من سكان عبسان الكبيرة – حارة قديح - مجهول محل االقامة حاليا 

                                   مذكرة حضور بالنشر المستبدل
 في االستئناف رقم 2019/388     في الطلب رقم 2019/1203

الى المستدعى ضدهم المذكورين بعالية بما ان المستدعي قد تقدم باالستئناف 
رقـــم 2019/388 بداية خانيونس مختصما المســـتدعى ضدهم لذلك يقتضى 
عليكم الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه 
المذكرة كما يقتضى ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة 
عشـــر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انه قد تحدد لها جلسة االثنين 
2020/2/10م وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعي أن 

يسير في استئنافهم حسب األصول . تحريرا في 2020/1/2م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 
  فتحي حم�شن

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��شي و�لعقار�ت رقم )7/ 2020(
يعلن للعموم انـــه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
أمير ســـليم مصطفى السقا من سكان خانيونس هوية رقم 803465509 
بصفته وكيال عن: فاطمة محمد حســـين عليان وسعد خليل رجب اليازجي 
وحسام نصر حسين أبو مرسة وأنور بدر مرجان عطا الله ومحمد ماهر ماجد 

جميل البورنو وسمية منير محمد المعصوابي ورياض محمد أحمد بهلول
بموجب وكالة رقم: 6241 / 2019 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 88 قسيمة 17 المدينة خانيونس

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

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  7/ 1/ 2020م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

القدس المحتلة/ االستقالل:
حـــذر النائب أحمد عطـــوان عن مدينة 
القدس المحتلة ، من مساعي االحتالل 
لتحويل بيوت المواطنين المقدسيين 
لســـجون، والضغط بكل قـــوة عليهم 
إلشغالهم بقضايا جزئية؛ ومنعهم من 
التصدي لمخططاته في أسرلة المدينة 

المقدسة.
وقـــال النائب عطوان، فـــي تصريٍح له: 
إن إجراءات االحتالل وممارســـاته بحق 
أهالي مدينة القدس وخاصة االعتقال 
المنزلي وقضيـــة فرض اإلقامة الجبرية 
على أبنائنا هي مقدمة لمحاولة الحد من 
أي نشاط مقاوم لالحتالل "اإلسرائيلي" 
أو رافض لسياسيات وسلوك االحتالل 
في القدس المحتلـــة ومن أجل طمس 
معالم الهوية المقدسية التي تتصدى 
لتهويد  االحتالل ومســـاعيه  لمشاريع 

المدينة وأسرلتها.
وتابع:  "من أجل ذلك يضغط االحتالل 
بـــكل اإلمكانـــات والوســـائل، رغم أن 
هذه اإلجراءات مخالفـــة حتى للقانون 
"اإلسرائيلي" في داخل مدينة القدس، 
ولكنه يسعى لفرض هذا الواقع الجديد، 

ويهدف إلرسال رسالتين".
الرســـالة األولى؛  وأوضـــح عطـــوان أن 
سياســـية؛ أنه صاحب الســـيادة داخل 
المدينة، وأن ال أحد ينازعه فيها، مبينًا 
ان االحتالل أراد أن يرســـل برسالة على 

الصعيـــد الفـــردي إلى أهـــل القدس 
وشـــبابها أنكـــم ســـتبقون مهددين 
ومالحقين باالعتقـــال، أو الحبس حتى 

في بيوتكم فأنتم غير آمنين.
وتابع "االحتالل يريـــد أن يحول بيوتنا 
في مدينة القدس إلى ســـجون، عندما 
يفرض على أبنائنا في بيوتهم حبســـا 
منزليـــا؛ أي أنـــه حـــول بيـــت المواطن 
المقدســـي إلى ســـجن، وأصبح الطفل 
ســـجينا فـــي داخـــل بيتـــه، ويريد أن 
يفكك األسر المقدســـية ألنه يريد أن 
يحول األهل إلى سجانين مراقبين على 

أطفالهم وأبنائهم".
وأشـــار النائب عطون إلى أن "ســـلوك 

االحتالل ليس باالعتقال المنزلي فقط، 
بل يزاحم المواطنين في أدق تفاصيل 
حياتهم، وفي أداء طقوسهم الدينية، 
وهو اآلن يزاحم المقدسيين بالصالة في 
باب الرحمة، ويحـــاول أن يفرض واقعا 
عليه، ويفرض الضرائب الباهظة، ويبعد 
القيـــادات والنخب، كما فعل معنا نحن 
نـــواب مدينة القدس والمشـــايخ مثل 
الشـــيخ رائد صالح، ويالحق المرابطين 
والمرابطات بالتهديد واالعتقال والمنع 
من الســـفر، ويجري حمـــالت تفتيش 

يومية".
وشدد عطوان على أن صمود ورباط أهل 
القـــدس اليوم يؤرق االحتـــالل؛ فأهل 

القدس يعـــّدون رأس الحربة المتقدمة 
في الدفاع عن أقدس مقدســـات األمة، 
وهم الذين يتصدون لهذه المشـــاريع 
اإلسرائيلية في القدس، ولهذا يسعى 
االحتالل لكســـر هذه اإلرادة المقدسية 

لفرض مخططاته باألسرلة.
وبدأت ســـلطات االحتالل "اإلسرائيلي" 
ا فـــرض الحبس المنزلـــي الليلي  فعلّيً
لمدد تتفاوت ما بين (3 -4 أشهر) على 
مجموعة من الشـــبان المقدسيين في 
بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، 
اســـتناًدا لـ"قانون الطوارئ البريطاني" 
عـــام 1945؛ بدعـــوى المشـــاركة فـــي 

المواجهات داخل البلدة.

تحذيرات من تحويل منهزل المقدسيين لسجون

رام الله/ االستقالل:
أعلنـــت وزارة الخارجيـــة والمغتربين يوم أمس، عزمها رفـــع معاناة أهالي بلدة 
العيســـاوية بالقدس المحتّلة إلـــى محكمة الجنايات الدوليـــة، وذلك في ظل 

تصاعد الحمالت اإلسرائيلية ضدهم.
 سلطات االحتالل اإلسرائيلي لم تكتِف بفرض 

ّ
وقالت الخارجية في بيان لها، إن

"الحبس المنزلي الليلي" على الشبان المقدسيين لمدة تتراوح ما بين 3-4 أشهر 
بشـــكل يتناقض تماًما مـــع القانون الدولي وحقوق اإلنســـان، بل تعتزم أيًضا 

إصدار أوامر "اعتقال منزلي ليلي إداري" لعّدة أشهر إضافية.
 هذه القرارات اإلســـرائيلية انتهاك صـــارخ لحرية المواطنين في 

ّ
واعتبرت أن

الحركة والتجوال، وهي ترجمة لسياسة استعمارية للنيل من صمود أهالي بلدة 
العيسوية الذين يعانون منذ ما يزيد عن 8 أشهر من حملة قمع ومداهمات من 

شرطة االحتالل.
 "اســـتهداف العيساوية بشكل خاص هو محاولة مستميتة من طرف 

ّ
ورأت أن

االحتالل لتحقيق نجاح ولو جزئي لسياســـة القمـــع التي يتبعها لعلها تكون 
رادعًا وعبرة لآلخرين".

وحّذرت الوزارة، من "مغّبة التعامل مع االعتقاالت الجماعية والتعســـفية كأمور 
باتت مألوفة واعتيادية ألنها تتكرر كل يوم، أو التعامل معها من قبيل األرقام 
فـــي اإلحصائيات فقط؛ بما يخفي حجم المعاناة الكبير الذي تتكّبده العائالت 
واألسر الفلسطينية جراء المداهمات الليلية اإلسرائيلية للبلدات الفلسطينية".
 اعتقاالت االحتالل اســـتهدفت بشكل أساس "المرأة الفلسطينية، 

ّ
وذكرت أن

وطلبة الجامعات، والفتية من طلبة المدارس، في محاولة لضرب مرتكزات الوعي 
والصمود الوطني لتلك الفئات، عبر فرض ســـلطة الخـــوف والترهيب عليهم 

لردعهم عن التفكير في مقاومة االحتالل".
أ 

ّ
 سياسة التضييق واالعتقاالت اإلسرائيلية المتواصلة جزء ال يتجز

ّ
واعتبرت أن

من حرب االحتالل المفتوحة على الوجود الوطني واإلنساني للشعب الفلسطيني 
في أرض دولة فلسطين المحتلة، معلنة عزمها رفع معاناة العيساوية للجنائية 

الدولية وصواًل لمحاسبة ومعاقبة من تجرأ على استهداف البلدة ومواطنيها.

الخهرجية: نعتزم رفع معهنهة أههلي 
العيسهوية إلى الجنهئية الدولية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قرر المجلس الــــوزاري اإلســــرائيلي المصغر 
»الكابينت« تأجيل اجتماعه الخاص بمناقشة 
تداعيات قتــــل القوات األمريكية لقائد فيلق 
القدس اإليراني قاســــم سليماني في بغداد 
والتهدئــــة المتوقعة بقطاع غــــزة إلى اليوم 

االثنين.
 »الكابينت« 

ّ
وذكرت وســــائل إعالم عبريــــة أن

أّجل اجتماعه الذي كان مقرًرا نهار يوم أمس 
إلى الساعة الرابعة من مســــاء اليوم االثنين، 

دون اإلشارة إلى األسباب التي دفعت لتأجيل 
االجتماع.

 االجتماع 
ّ

وبحســــب القناة »12« العبريــــة فإن
ســــيناقش تأثيرات اغتيال ســــليماني فجر 
الجمعة علــــى الكيان اإلســــرائيلي، وإمكانية 
قيام إيران باالنتقام لمقتل »رجلها األول في 
المنطقة« انطالقا من المنطقة الشــــمالية عبر 

حزب الله اللبناني واألراضي السورية.
كما ســــيناقش »الكابينت« قضايا أخرى على 
جــــدول األعمال لم تســــتكمل في جلســــته 

األخيرة التي عقــــدت األربعاء الماضي، والتي 
من بينها مسألة التهدئة في قطاع غزة، وذلك 
بسبب قيام رئيس حكومة االحتالل بنيامين 
نتنياهــــو بقطع االجتماع ســــعًيا للخروج في 

مؤتمر صحفي حول مستقبله السياسي.
في السياق، لفتت صحيفة »هآرتس« العبرية 
إلى أن نتنياهو يخشــــى من تأثر شــــعبيته 
في أوساط »اليمين« اإلسرائيلي عبر تسليط 
الضوء بشكل مبالغ فيه على تهدئة متوقعة 

في قطاع غزة.

رام الله / االستقالل:
اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، قسم 

(6) في سجن »ريمون«، ونقلت األسرى القابعين فيه إلى سجن »نفحة«.
وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أن إدارة السجن نقلتهم في ظل البرد 

القارس، ولم تسمح لهم باصطحاب أغراضهم الشخصية.
فيما أعلن األســـرى فـــي »ريمون« أنهم بصدد اإلعالن عـــن خطوات تصعيدية 
احتجاجًا على سياسة إدارة السجون بزيادة وتيرة االقتحامات ألقسام األسرى وما 
يرافقها من انتهاكات، باإلضافة إلى االنتهاكات التي تتعرض لها األسيرات، 

وإسنادًا لألسير المضرب عن الطعام أحمد زهران.

االحتالل ينقل أسرى قسم 
(6) في »ريمون« إلى »نفحة«

»الكهبينت« يؤجل اجتمهعه الخهص بمنهقشة تداعيهت مقتل سليمهني
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دولة فل�شطني
ال�شلطة الق�شائية

املجل�س الأعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة خانيون�س ال�شرعية البتدائية

تبليغات �شرعية
الى نبية بنت محمد بن ســـعيد قطب من مصر وسكانها ومجهولة محل 
االقامة فيهـــا حاليا يقتضى حضورك الى محكمة خانيونس الشـــرعية 
يـــوم الخميس الموافق 2020/2/5م الســـاعة الثامنة صباحا وذلك للنظر 
في االســـتدعاء المقدم من قبل زوجك ســـالم بن محمد بن ســـالم زعرب 
من خانيونس وســـكانها بخصوص طالقك منه طلقة واحدة رجعية بعد 
الدخـــول وإن لم تحضري في الوقت المعين أو ترســـلي وكيال عنك يجِر 

بحقك االيجاب الشرعي لذلك صار تبليغك حسب األصول .
وحرر في 10 من جمادى االولى لسنة 1441هـ وفق 2020/1/5م

 قا�شي خانيون�س ال�شرعي
ال�شيخ / اأحمد حممود عا�شور

دولة فل�شطني
ال�شلطة الق�شائية 

 املجل�س الأعلى للق�شاء 
حمكمة بداية �شمال غزة – دائرة التنفيذ

 �إخطار تنفيذ
الى المخطر اليه / محمد محمد محمد منون " خارج البالد "

نخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 2019/9331
لصالح طالب التنفيذ / شركة ابناء كريم للسيارات ويمثلها / سميح كريم 
وذلك لتســـديد قيمة شـــيك ويحمل رقم 20000164 والبالـــغ قيمتها 2600$ 
شيكال في القضية التنفيذية الراهنة لدى محكمة بداية شمال غزة باإلضافة الى 
رســـوم ومصاريف القضية التنفيذية وقدرها 160 شيكال وذلك خالل اسبوعين 
من نشر هذا االعالن وعليه يتم اتخاد االجراءات القانونية بحقك حسب األصول .

لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين .

 ماأمور تنفيذ حمكمة  بداية �شمال غزة
  اأ. جمال النمرة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد سلطان سعيد عابد...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804359891

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عواد محمد حسين الشوا...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   916475338

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أيمن أحمد محمد البريم  ...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   974333932

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
اعتقلت قـــوات االحتالل "اإلســـرائيلي" منذ العـــام 1967 نحو 
16 ألف فلسطينية، من أعمار وشـــرائح وفئات طبقية مختلفة، 
 أمهات وزوجات ومســـّنات وحوامل ومريضات ومعاقات، 

ّ
بينهن

وقاصـــرات وطالبات المـــدارس، وكفاءات أكاديميـــة وقيادات 
مجتمعية ونائبات منتخبات في المجلس التشريعي.

وفي تقريٍر للباحث في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة، بّين أن 
أساليب وأشكال االحتالل لم تستثن مع المرأة الفلسطينية، عن 
الرجال، فـــي محاولة إلرهابها وردعها وتحجيم دورها وتهميش 
فعلها، أو بهدف انتزاع معلومات تتعلق باآلخرين، وأحيانا يتم 
اعتقالها للضغط على أفراد أســـرتها لدفعهم إلى االعتراف، أو 

إلجبار المطلوبين منهم على تسليم أنفسهم.
وأوضح أن األسيرات الفلسطينيات يتعّرضن أثناء االعتقال إلى 
تحقيق قاٍس، وتعذيب جســـدي ونفسي، وقمع وتنكيل وقهر 
وحرمان، دون مراعاة لجنســـها وخصوصيتها، ودون توفير الحد 

األدنى من احتياجاتها الخاصة.
وأشار التقرير لما تعانيه األسيرة من مأسي وظروف قاهرة أثناء 
نقلها في ما ُتعرف بســـيارة "البوســـطة"، التي يتم بواســـطها 

نقلها بين السجون أو المستشفيات والمحاكم. 

اأول اأ�شرية
ُتعـــد المناضلة فاطمة برناوي، أول أســـيرة فلســـطينية ما بعد 
إنطالق الثوة الفلســـطينية، والتي اعتقلت بتاريخ 14 تشـــرين 
األول عام 1967، إثر اتهامها بوضع قنبلة في ســـينما صهيون 
في مدينة القـــدس ، حيث ُحكم عليها بالســـجن المؤبد "مدى 
الحياة"، قضت منها 10 ســـنوات، وأفرج عنها في 11 تشـــرين 

الثاني عام 1977.

وكانت األســـيرة المحررة لينـــا الجربوني من الداخـــل المحتل، 
"عميـــدة األســـيرات"، وأكثرهن قضاًء للســـنوات في ســـجون 
االحتالل، حيث اعتقلت في 18 نيســـان عام 2002، وأمضت 15 

سنة متواصلة قبل أن ُيطلق سراحها في نيسان 2017.
خالل ســـنوات، اعتقل االحتالل العشـــرات من النساء الحوامل، 
بعضهن أنجبن داخل السجن، فكانت األسيرة "زكية شموط" من 
مدينة حيفا المعتقلة أواخر عام 1971 أول أســـيرة فلسطينية 
تلـــد داخل ســـجون االحتالل بعدمـــا اعُتقلت وهـــي حامل في 

شهرها السادس، وأنجبت مولودتها "نادية" داخل السجن.

اإ�شراب عن الطعام
وســـّجلت األســـيرة "هناء شـــلبي" من جنين اإلضـــراب الفردي 
األطول في تاريخ الحركة النســـوية األسيرة، بإضراب عن الطعام 
لمدة (44) يومًا متواصـــاًل قبل أن ُتنهي إضرابها ويتم إبعادها 
إلى غزة في األول من نيســـان عام 2012، فيما ُتعتبر األســـيرة 
"هبة اللبدي" آخر األســـيرات اللواتي خضـــن إضرابًا عن الطعام 
رفضًا لالعتقال اإلداري، الذي استمر (42) يومًا، قبل اإلفراج عنها 

إلى األردن، بوساطة أردنية.
واعتقلت قوات االحتالل خالل عام 2019 نحو (128) فلسطينية، 
بينهـــن أمهات وقاصرات، وصّعدت مـــن قمعها لهن، وما زالت 
تحتجز في سجونها نحو (40) أسيرة، وتقبع (37) أسيرة منهن 
في سجن "الدامون"، بينهن النائب السابقة "خالدة جرار"، وثالث 

أخريات في سجن "هشارون".
وأوضح التقرير أن (27) من األســـيرات يقضين أحكامًا مختلفة، 
وأعالهن حكمًا األسيرة شروق دويات، وشاتيال عّياد المحكومتان  
بالسجن 16عاما، واألسيرتان عائشة األفغاني، وميسون الجبالي 
المحكومتان بالســـجن 15عاما، واألســـيرة نورهان عواد 13 عاما، 
واألسيرة الجريحة اســـراء جعابيص 11 عامًا، وكل من األسيرات 
فـــدوى حمادة وأماني الحشـــيم وملـــك ســـليمان المحكومات 
بالســـجن 10سنوات، فيما ال تزال (13) أسيرة موقوفات، ومنهن 
(4) معتقالت رهن االعتقال اإلداري، وهن: بشرى الطويل وشذى 
حســـن من رام الله، شـــروق البدن من بيت لحم، وآالء البشـــر من 
قلقيلية. ُتعاني عدة أسيرات من أوضاع صحية صعبة، كاألسيرة 
المقدسية إســـراء الجعابيص التي تبلغ من العمر 34 عاما، وقد 
اعتقلـــت جريحة بتاريخ 11 تشـــرين األول 2015، وحكم عليها 
بالســـجن الفعلي لمدة 11 عامًا بتهمة ألصقت بها، وذلك حين 
انفجـــرت ُأســـطوانة غاز كانـــت تنقلها بســـيارتها بالقرب من 
حاجز عســـكري نتيجة إطالق قوات االحتالل النار على سيارتها. 
ومع االنفجار اشـــتعلت النيران في ســـيارتها والتهمت الحروق 
جســـدها، وأصيبت بجروح من الدرجات األولى والثانية والثالثة 
في %50 من جســـدها، موضحًا أنها بحاجة إلـــى رعايٍة صحيٍة 
ومزيٍد مـــن العمليات الجراحيـــة، ومعاناتهـــا تتفاقم في ظل 

استمرار سياسة االهمال الطبي المتعمد.

االحتالل اعتقل 128 فلسطينية خالل العام المنصرم.. وال يزال يعتقل 40

رام الله / االستقالل:
يدخل األســـيران كريم يوســـف فضل يونس، وماهر عبد اللطيف عبد القادر 
يونس عامهما الـ (38) في ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي،خالل شهر كانون 

الثاني/ يناير الجاري، كأقدم أسيرين اعتقلهما االحتالل لمّدة متواصلة.
وبّينت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين، يوم أمس أن قّوات االحتالل، كانت 
قد اعتقلت األســـير كريم يونـــس (58 عامًا)؛ بتاريخ 6 كانـــون الثاني/ يناير 
1983،  فيما اعتقلت األســـير ماهر يونس (59 عامًا) وهـــو من أبناء عمومته، 

بعده بثالثة عشر يومًا.
ولفتـــت الهيئة إلى أن األســـيرين يونس، هما من ضمن (26) أســـيرًا، 
اعتقلهـــم االحتـــالل قبل توقيـــع اتفاقية أوســـلو، ونقضـــت االّتفاق 
باإلفراج عنهما قبل نحو ســـت سنوات، علمًا أن االّتفاق كان ضمن مسار 
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وقضى باإلفراج عن ثالث دفعات 
من األسرى القدامى، فيما رفض االحتالل اإلفراج عن الدفعة األخيرة في 

آذار/ مارس 2014.
يشـــار إلى أن األسيرين يونس من قرية عارة في األراضي المحتلة عام 1948، 
وكان االحتالل قد أصدر بحّقهما حكمًا باإلعدام في بداية اعتقالهما، ثم تحّول 

الحكم إلى االعتقال مدى الحياة.

رام الله/ االستقالل:
قالـــت هيئـــة شـــؤون األســـرى والمحررين: 
إن األســـيرة وفاء نعالوة-مهـــداوي أصبحت 
تعاني من وضـــع صحي مترٍد جّراء احتجازها 
في ظروف صعبة والتنكيـــل بها منذ لحظة 

اعتقالها.
وأشـــارت الهيئة في بيـــان صحفي يوم أمس، 
عقب زيارة محاميتها لها في سجن "الدامون"، 
إلى أن نعالوة أصيبت بمرض في الغّدة الدرقية 

وآالم فـــي المفاصـــل وديســـك، باإلضافة إلى 
التهاب في األذنين.

وذكـــرت أن األســـيرة لم تكن تعانـــي من أية 
أمراض قبل اعتقالها بتاريخ 6 تشـــرين األول/ 

أكتوبر 2018.
وبّينت الهيئة أن ما يزيد على معاناة األســـيرة 
نعالوة؛ أّنها تعّرصت لتحقيق قاٍس في بداية 
اعتقالها، وأن ســـلطات االحتالل مارست بحق 
عائلتها سياســـة العقاب الجماعي؛ إذ اعتقلت 

 ،
ّ

زوجها ونجلها وبناتهـــا الثالث وزوج إحداهن
وأطلقـــت ســـراحهم الحقـــًا، فيمـــا أبقت على 

اعتقال زوجها ونجلها حتى اللحظة.
وأكدت أن ســـلطات االحتالل تواصل حرمانها 
من زيارة ابنتين من بناتها لها، علمًا أن سلطات 
االحتـــالل كانت قـــد اغتالت نجلها الشـــهيد 

أشرف نعالوة خالل فترة اعتقالها.
يذكـــر أن األســـيرة نعالوة محكومة بالّســـجن 

(18 شهرًا). لـ

األسيرة وفاء نعالوة تصاب بمرض وبأوضاع صعبة نتيجة التنكيل بها

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلــــن بنيامين نتنياهــــو رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، مســــاء أمس األحد، تعيين 
وزراء جــــددًا  في حكومته في المناصب 
الوزارية الثالثة التي استقال منها منذ 

أيام تنفيًذا لقرار العليا اإلسرائيلية.
وعيــــن عضو الكنيســــت عــــن الليكود 
والمقــــرب منــــه دافيــــد بيتــــان كوزير 
للزراعة، وهو متهم بالرشــــوة في قضية 
فساد حين كان رئيًسا لبلدية ريشيون 

لتسيون.
كما قرر تعيين تسيبي حوتيبلي وزيرة 
»الشــــتات- المهاجريــــن«، ويتســــحاق 
كوهيــــن مــــن شــــاس وزيًرا لإلســــكان 

والتعمير.

نتنياهو يعين وزراء جددًا أحدهم متهم بالفساد (38) عامًا على اعتقال 
األسيرين يونس 
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أعلن أنا المواطن/محمد مجدي ابراهيم العف....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400924189   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شيماء محمد احمد الغمري...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
8047656832 فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هاني ابراهيم شعبان طبش...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا   900787706

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ بسمة اسعد  محمد غازي العطار...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400143798

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمدغازي يوسف الدنف...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803005776

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  عمر عبد الفتاح سليم الحفني...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800735284

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هاشم احمد هاشم شبالق...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا   800409385

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ايهاب عبد علي بنر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   905335964

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/روان محمد جمعه فارس...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802947374

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وتشـــارك في المبـــادرة عديد الشـــخصيات 
والوجهـــاء  والمؤسســـاتية  المجتمعيـــة 
والمخاتير، ومؤسســـات حكومية ومجتمعية 
وأهلية، منها: "مدير أوقاف رفح، جمعية وفاق 
للمـــرأة والطفل، الحركات النســـائية، ورابطة 

علماء فلسطين".
وبحســـب االحصائيات الصادرة عن مجلس 
القضاء األعلـــى في قطاع غزة، فإن معدالت 
الطالق بالقطـــاع الذي يســـكنه ما يقارب 
مليونـــي فلســـطيني، حققت حســـب آخر 
إحصائيـــات رســـمية عـــام 2018، ارتفاعا 
جنونيا تخطى 20%، مقابل تراجع حاد في 
معدالت الزواج، بينما تشـــير إلى أن نسبة 
الطالق خالل عام 2019 تضاعفت إلى حدود 

الـ%40..
وتشـــير األرقام إلى أن عدد حاالت الزواج التي 
ســـجلت في قطاع غزة خالل عام 2018 بلغت 
15392 حالة، أما عدد حاالت الطالق فقد بلغت 
3171 حالة، أو ما نســـبته 20.6%، وأن نسبة 
الطالق من الـ3171 حالة قبل الدخول “الخلوة” 
بلغت 41.7%، في حين بلغت نســـبة الطالق 

بعد الدخول %58.3 . 

العمل على تعميمها 
الشـــيخ محمود الحشاش صاحب المبادرة أكد 
أن المبادرة جاءت بعد تزايد عدد حاالت الطالق 

و األزواج الفرقـــاء بمحافظة رفـــح والتداعيات 
السلبية التي تنتج عنها خاصة في حال وجود 

أطفال صغار .
وأوضح الحشاش لـ"االســـتقالل " أن المبادرة 
تهـــدف إلى لم شـــمل األزواج الفرقاء واعادة 
المـــودة والرحمـــة فيما بينهم،  مشـــيرًا الى 
استمرار المبادرة في محافظة رفح والعمل على 
تعميمها في باقي المحافظات األخرى خالل 

الفترة القادمة.

أضـــاف الحشـــاش "أطفـــال األزواج الفرقـــاء 
يعيشـــون في ضياع وتيـــه، وينعكس على 
سلوكهم في الحال والمستقبل؛ لذلك عقدنا 
العزم إلعادتهم ألحضان والديهم؛ ألن األسرة 
لها راعيان: األم، واألب؛ الرسول صلى الله عليه 
وســـلم قال: الرجل راٍع في بيته، والمرأة راعيٌة 

في بيتها".
وبيـــن أن القائمين على المبادرة يعملون على 
التواصل مـــع المحكمة الشـــرعية والمخاتير 

وعـــدة جهات للوصـــول إلـــى األزواج الفرقاء 
لمحاولـــة االصـــالح بينهـــم والمحافظة على 
تماسك النسيج االجتماعي القائم على األسر 

المستورة والمتينة في عالقاتها .
وأشـــار إلى اقامـــة مبادرة أخـــرى بالتزامن مع 
مبـــادرة " مودة ورحمة " تختـــص بالتعريف 
بالزواج وقدســـيته وأهميته واألسس القائم 
عليهـــا ، بعـــد التواصـــل مـــع وزارة األوقاف 
لتخصيص الحديث عنها بالمســـاجد ، وعبر 

وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي   . 

اأهداف اجتماعية عظيمة 
بـــدوره ، أكد عضو تجمع مبـــادري رفح هارون 
المدلـــل أنهم عملوا على تبنـــي المبادرة فور 
طرحها عليهم، وتهيئة الرأي العام إلنجاحها 
وتحقيـــق أهدافهـــا االجتماعيـــة العظيمة 
التي ســـتكون لها نتائج ايجابية سريعة في 

المجتمع. 
وقال المدلل لـ"االســـتقالل ":" إن التجمع أقام 
مؤتمرًا ضـــم مديرية أوقاف رفح ورابطة علماء 
فلسطين والحركات النسائية ومؤسسة وفاق 
للمرأة وللطفل وعدد من مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي كأولى الخطـــوات إلطـــالق المبادرة 

والتعريف بها أمام العامة  " . 
وأضاف : "  عملنا على انشـــاء رابط الكتروني 
للراغبيـــن بالتســـجيل بالمبادرة مـــن األزواج 
الفرقـــاء لحل الخالف بينهم ولم شـــملهم  "، 
مشـــيرًا إلى أنه منذ اطالق المبـــادرة قبل نحو 
أســـبوعين تم تســـجيل 26 حالة ألزواج فرقاء 
لديهم النيـــة باالصطالح والعودة لبعضهم ، 

باإلضافة لحل 4 قضايا من ذات الشأن .  
ونبه إلى أن متابعة آلية التسجيل والمسجلين 
عبر رابط المبادرة يتم من قبل مختص ، وذلك 
حفاظا على الســـرية والكتمان لعدم التسبب 

بحرج ألي طرف من األزواج .  

»مودة ورحمة«.. مبادرة مجتمعية للحد من ارتفاع الطالق 
غزة / �شماح املبحوح: 

َت�ْشُكُنوا  ْن اأَنُف�ِشُكْم اأَْزَواًجا لِّ »َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكم مِّ
ًة َوَرْحَم��ًة ( انطالقًا من  ��َودَّ اإَِلْيَه��ا َوَجَع��َل َبْيَنُكم مَّ

مبداأ الآية الكرمية القائ��م على املودة والرحمة 
بني الأزواج اأطلق جمموعة من املبادرين قبل اأيام 
مب��ادرة »مودة ورحمة« يف حمافظ��ة رفح لإ�شالح 

واإنه��اء  الفرق��اء  الأزواج  �شم��ل  ومل  الب��ني  ذات 
النزاعات فيم��ا بينهم حلفظ الرتابط والتما�شك 

الأ�شري واملجتمعي . 

غزة / االستقالل:
قالت وزارة األشـــغال العامة واإلســـكان في غزة يـــوم أمس، إنها 
رشحت- بالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية- نحو 3 آالف حالة 
إلمكانية االستفادة من مســـاعدة في الترميم أو إعادة البناء، في 

.(UNOPS) حال وجود تمويل لدى مؤسسة
جاء ذلك خــــالل مؤتمر صحفي عقده وكيل الوزارة ناجي ســــرحان 
بشــــأن "مشــــروع البحث الميداني لتحديث قواعد بيانات الحاالت 
االجتماعية واألســــر الفقيرة فيما يخص الســــكن". وبّين ســــرحان 
أن وزارة األشــــغال تســــعى لتحقيق أهدافها في تمكين األســــر 
الفلسطينية في الحصول على مسكن مالئم، على الرغم من تواضع 

اإلمكانيات وكبر حجم المسئوليات والحاجة في هذا القطاع.
وتعاني آالف العائالت الفقيرة ومحدودة الدخل في غزة من عدم 
توفر مأوى مالئم نتيجة تردي األوضاع االقتصادية، وعدم القدرة 
على تحســـين وتأهيل مساكنهم نظًرا للحصار المستمر منذ 13 

عاًما، واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة.
وبحســـب وزارة األشغال العامة واإلسكان فإنه يوجد نحو 25 ألف 
وحدة سكنية مأهولة تحتاج الى إعادة بناء، وقرابة 60 ألف وحدة 
ســـكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد 

االدنى المالئم للسكن.
ويقّدر العجز في الوحدات الســـكناية بما يقارب 120 ألف وحدة 
ســـكنية، كما يحتاج قطاع غزة إلى قرابة 14 ألف وحدة ســـكنية 

سنويا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية، وفق الوزارة.
وقال ســـرحان "انطالقا من حجم االحتيـــاج الكبير تقدمت الوزارة 
بمقترح لتمويل مشروع تحديث قاعدة بيانات للحاالت االجتماعية 
والفقراء التي تحتاج إلى مســـاعدة فيما يخص السكن وذلك من 

خالل االستغالل األمثل لمشاريع التشغيل المؤقت".
وذكـــر أن الوزارة تقـــوم بـــإدارة الطواقم والفـــرق للحصول على 
المخرجات المرجوة في إنشـــاء قاعدة بيانات محدثة للمحتاجين 

للسكن؛ ليتم مشاركتها مع كافة الجهات العاملة في هذا المجال 
بهدف توفير التمويل الالزم لمســـاعدة األســـر المســـتحقة في 
تحسين ظروف السكن لهم. ولفت سرحان إلى أن وزارة األشغال 
وبالتنسيق والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبرنامج 
االمم المتحدة االنمائـــي (UNDP) وفرت 30 فرقة عمل في كافة 
محافظات قطاع غزة تضم 90 موظفا (هندسي/اجتماعي/ إداري).

وأطلقت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية منتصف 
يونيو 2019 أكبر عملية بحث ميداني لألســـر الفقيرة المحتاجة 
للسكن لحوالي 45 ألف حالة، حيث تم إجراء عملية بحث وتقييم 

شامل لجميع الحاالت المتقدمة بطلبات لدى الوزارة.
وأشار سرحان إلى أنه تم التواصل مع عدد من الصناديق العربية 
الداعمة في محاولة لتوفير تمويل ألولويات الحاالت المســـتحقة 
ضمن مشـــروع مســـكن كريم لترميـــم بيوت الفقـــراء والحاالت 

االجتماعية الصعبة في قطاع غزة.

وبحسب وزارة األشـــغال العامة واإلسكان فإن اإلحصائيات تبّين 
أن أعلى معدالت من الحاجة للتدخالت الخاصة بالسكن كانت في 
محافظة رفح، يليها كاًلّ من خان يونس والوسطى، أما محافظة غزة 

احتلت الركز الرابع والشمال المركز الخامس.
ويعزي ذلك لوجود عدد من التدخـــالت الخاصة بالبناء والترميم 
تمت في محافظتي غزة والشـــمال خالل الســـنوات األخيرة بعد 

عدوان 2014 على وجه الخصوص.
ا على تدقيق  وأكد ســـرحان أن طواقم وزارة األشغال تعكف حالّيً
ومعالجة البيانات وترتيبها حســـب األولوية؛ وفقا لنظام تنقيط 

يعطي درجة االستحقاق للحالة ويرتبها حسب األولوية.
وأشار إلى أنه تم مشاركة اإلحصائيات واألولوية مع كافة الجهات 
ذات العالقة والمؤسســـات الشريكة والعاملة في المجال؛ لحثها 
على بذل الجهود لتوفير التمويل لمســـاعدة هـــذه الحاالت في 

تحسين ظروف سكنها.

أشغال غزة: ترشيح 3 آالف حالة لالستفادة من مساعدات الترميم وإعادة البناء
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االتصال الذي اجراه األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين القائد 
زياد النخالة مع السيد محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية، معزيًا باستشهاد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس 
الثوري, يأتي في اطار الواجب لما قدمه الجنرال قاســـم ســـليماني للقضية 
الفلسطينية من خدمات, على المستوى السياسي والعسكري واللوجستي 
وغيرها من الخدمات, وشعبنا الفلسطيني دائما ما يكون وفيا لكل من يخدم 
القضية الفلســـطينية, والفصائل الفلسطينية جميعا استنكرت الجريمة 
االمريكية النكراء, وعبرت عن حزنها لفقدان شـــخصية قيادية كبيرة لطالما 
قدمت خدماتها للفلسطينيين, فكل االجنحة العسكرية لفصائل المقاومة 
الفلسطينية تحدثت عما قدمه سليماني من خدمات للفلسطينيين, وقامت 
بنصب خيمة عزاء وســـط مدينة غزة, امهـــا االف المواطنين لتقديم العزاء 
في الشـــهيد قاسم ســـليماني ورفاقة الذين قضوا معه, فشعبنا بفصائله 
المختلفة سيبقى دائما وفيا للقادة الكبار الذين يضحون من اجل فلسطين. 
األمين العام وخالل اتصاله بالسيد ظريف أكد بأن استشهاد سليماني هو 
دليل عزة وكرامة فـــي مواجهه أمريكا والكيان الصهيونـــي، وأن قرار إدارة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب اغتيال الحاج قاســـم سليماني يحمل داللة 
على مـــا لهذا الرجل من دور كبير في تعزيز خـــط المقاومة والجهاد باتجاه 
فلسطين, ويقينا ان امريكا ازعجها هذا الدعم الكبير على كافة المستويات 
مـــن الجمهورية االســـالمية االيرانية للفلســـطينيين, وكانت هناك حملة 
تحريـــض كبيرة قادها نتنياهو ضد الجنرال ســـليماني, وقامت اســـرائيل 
بغارات عديدة على مواقع في ســـوريا لمنع تمركز قوات الحرس الثوري في 
مناطق محاذية لألراضي الفلسطينية المحتلة حسب مزاعم االحتالل, وقامت 
بشـــن عدة غارات ادت لوقع شـــهداء وجرحى, لكن مغامرة اسرائيل ال تصل 
الى حد المخاطرة باستهداف الجنرال سليماني خوفا من رد ايران العسكري 
عليها, فقامت بالتحريض عليه, واستغل نتنياهو عالقات الوطيدة وتأثيره 
الكبير على ترامب للقيام بتصفية الجنرال سليماني, فنتنياهو كان يسوق 
دائما لقدرته على التأثير في قرارات ترامب االستراتيجية, مدلال على قدرته 

واقناعه باالنسحاب من االتفاق النووي مع ايران  .
األمين العام ابو طارق النخالة اعتبر أن استشهاد اللواء سليماني هو خسارة 
كبيرة, لكنه في ذات الوقت ســـيكون نموذجًا لكل المسلمين وأحرار العالم 
في كيفية مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني. و أن شـــهادة الحاج قاســـم 
سليماني لن تكســـر خط المقاومة, بل ستجعلها أكثر وعيًا بمدى عدوانية 
أمريكا وعدائها للشـــعب الفلسطيني ولشـــعوب المنطقة كافة, وهذا ما ال 
يدركه ترامب وال نتنياهو, فكالهما اقدم على تصفية قادة كبار وعظام, لكن 
هذا لم ينه المقاومة او يضعفهـــا, انما زاد من زخمها وقدرتها على تحدي 
االزمات, والتفاف الجماهير حولها لتحصينها وحمايتها من ضربات االعداء, 
فباألمس خرجت مســـيرة مليونية لتشييع الجنرال قاسم سليماني ورفاقه, 
وهذا المشـــهد دائما ما يربك االعداء, ويجعلهم في حالة ترقب وخوف من 
ردة الفعـــل على هذا الجرم الكبير, فمحـــور المقاومة في المنطقة قادر على 
الرد على جريمة استهداف الجنرال سليماني في الوقت والزمان المناسبين, 
وتهديدات االدارة االمريكية واالحتالل الصهيوني لن تخيف احد فالواجب 

يبقى واجبا.

الواجب يبقى واجبا 

رأي
إعتقـــد البعض أن لـــدى العدو خطوط حمـــراء، صدقًا هم 
يوهمون أنفســـهم بالقول: أن العدو لديه حســـابات وهو 
ال يرغب باالغتيال أو بالحرب ثم يقنعون أنفســـهم بتلك 
الحســـابات، لكن فعليا المنطقة مســـتباحة وال يوجد لدى 
العدو خطـــوط حمراء وال زرقاء، تلـــك الخطوط من يضعها 
أولئـــك وليس األمريكي وال اإلســـرائيلي، فكل الدماء لدى 
العدو مســـتباحة، وأزعم زعيم يطاله ويقتله العدو، قاسم 
ســـليماني »رحمـــه اللـــه« يكاد يكـــون الرجـــل األهم في 
المنطقـــة، فهو رجـــل غير عادي، وكل مـــا يعني المقاومة 
فـــي المنطقة عنده، هو بمثابة المايســـترو الذي ينســـج 
اإليقاع لكافة محور المقاومة، في فلســـطين لديه حضور، 
في العـــراق يتواجد بنفســـه، في اليمن وســـوريا كذلك، 
وأين ما ذهب هو يلحق األمريكي واإلسرائيلي، في أمريكا 
الالتينية يلحقهـــم، في أفريقيا يلحقهم، أينما ذهبوا هو 

يلحقهم، هذا هّمه الذي ينام ويستيقظ عليه.
 سليماني ُيعتبر الرجل الثاني بعد خامنئي من ناحية قوة 
التأثير وليس من جهـــة الموقع الحكومي، وبالتالي عندما 
ُيقدم األمريكي على اغتياله هو بذلك يكون مســـتعد ألن 
يذهب في معركته ألبعد الحدود، ويبدو أن عنوان المرحلة 
اآلنيـــة هي اســـتهداف للـــرؤوس الكبيرة فـــي المنطقة، 
القيادي أكرم العجوري تم اســـتهدافه في سوريا ونجا من 
تلك المحاولة، وتم استهداف بهاء أبو العطا »رحمه الله«، 
َكدّيين بمعني الذين  هي مرحلة للتخلص من األشخاص النِّ
لديهـــم عناد وإصـــرار ومثابرة وتجربة ومعاداة للمشـــروع 
الصهيوني، ومـــن المحتمل أن تجر تلك االســـتهدافات 
استهدافات مقبلة، ومطلوب من قيادة المقاومة في قادم 
األيام االنتباه أكثر، ألن استهداف سليماني فتَح المنطقة 
كلهـــا على مزيد من االســـتهدافات، لذلك كله مطلوب رد 
قـــوي ومؤلم حتى تتوقـــف تلك االســـتهدافات وإال فإن 

المسبحة كلها ستفرط.
 االســـتهدافات اآلن هي على مستوى عالي، والرد مطلوب 
أن يكون بذات المســـتوى وإذا لم يكن بنفس المســـتوى 
فإن االســـتهداف سيجر استهداف آخر، حتى اإلسرائيلي 
يمكن أن يســـتفيد من هذا الجو العـــام ويضرب ضربات 
جديدة لقيـــادات مركزية للمقاومة في فلســـطين ولبنان 
تحديدًا، أما اذا مرت حادثة اغتيال ســـليماني مرور الكرام 
فإن باقي االســـتهدافات ستكون ســـهلة على األمريكي 
واإلســـرائيلي، وهذا ما يفّســـر إصرار مجلس األمن القومي 
اإليراني وإجماعه على ضرورة الرد بشكل قوي، وبرأيي فإن 
الرد ســـيكون على مســـتوى المنطقة وليس إيراني بحت، 
ألن ســـليماني لم يتم اغتياله ألنه إيرانـــي أو ألن عالقته 
بإيران فقط، بل قتلوه ألن لـــه عالقة بالمنطقة كلها، وهنا 
نجد أن الســـيد حسن نصر الله قال: بأن الرد على االغتيال 
هو مسؤولية المقاومين بالمنطقة كلها، فحجم هذا الرجل 

يتمدد على مستوى حجم اإلقليم، فسليماني لديه حضور 
فاعل في كثير من المناطق، والرد برأيي سيكون بمستوى 

تمدده.
طبيعة الرد

الـــرد برأيـــي سيســـتهدف المصالح األمريكيـــة بالدرجة 
األســـاس ومـــن الممكـــن أن يتـــم اســـتهداف مصالـــح 
ض  »إســـرائيلية« أيضـــا، ألن »إســـرائيل« تعتبـــر المحـــرِّ
والمستفيد األول من إغتيال سليماني.  إن تجزئة مشروع 
المقاومة منـــذ البداية كانت خطأ، فالصهيوني واألمريكي 
مشروعهم بالمنطقة واحد وهو غير قابل للتجزئة عندهم، 
فما تقوم به أمريكا تؤيده وتدخل به  »إسرائيل« وما تقوم 
به »إســـرائيل« تؤيده وتدخل به أمريـــكا، لذلك فإن ضرب 

»إسرائيل« هو تماما ضرب ألمريكا.
برأيي اإليرانيون سيســـتفيدون أكبر استفادة من حادثة 
االغتيال، على المســـتوى السياسي سيســـتفيدون، وقد 
صّرحوا منذ بداية االغتيال ووضعوا هدفا سياسيا للمرحلة 
المقبلة عنوانهـــا: آن األوان ألن يغـــادر األمريكي العراق، 
حتى ان بعض القادة األمريكيين قالوا: نحن كسبنا مقتل 
ســـليماني لكننا سنخســـر العراق بأكمله، لذلك االحتمال 
األكبـــر بأن يكون الرد اإليراني بضرب القواعد العســـكرية 
األمريكية في العراق، وبذلك يكون الرد مزدوج »عســـكري 
وسياســـي« بآن واحـــد، ألن قطع يد األمريكـــي في العراق 
تعتبـــر رد قـــوي ومؤلم لألمريكـــي، فالقيـــادة األمريكية 
قالت لشـــعبها: أنها تقوم بتلك الحرب للحفاظ على حياة 
األمريكييـــن، وعندما يتـــم قتل األمريكيين فـــي العراق 
فإنهم بذلك لم يحموا حياة األمريكيين بل يعود األمريكي 
الى بالده في تابوت، وال ننسى أن الحشد الشعبي بالعراق 
قوة ال يســـتهان بها، فاألمريكي قتل أيضًا نائب مسؤول 
الحشد الشعبي في العراق، وبالتالي األمريكي مستهدف 
من إيران ومســـتهدف من الحشد الشـــعبي بالعراق وهذا 
يزيد مـــن احتمالية أن يكـــون الرد في العـــراق، وإن دحر 
األمريكي من العراق ليســـت بالقصة الســـهلة بالنســـبة 
لألمريكي، واألمريكي ال يحتمـــل الكثير من الضربات، كما 
حدث معه في أفغانســـتان وفي فيتنام، فهو يهرب عند 
توالـــي الضربات وتحت وقع ضغط الـــرأي العام األمريكي 
الـــذي ال يحتمل مشـــاهدة التوابيت العائـــدة من العراق، 
اإليرانيون ومنذ اللحظات األولـــى لحادثة االغتيال حددوا 
الهدف السياســـي المراد تحقيقه في الفترة المقبلة وهو 
طـــرد القوات األجنبية من العراق، لذلـــك كله بتقديري أن 
الملـــف الموضوع علـــى الطاولة اإليرانيـــة اآلن هو الملف 
العراقـــي، وإن الرد علـــى االغتيال لن يطـــول ولن يتعدى 
الشـــهر، واذا وصل الى الشهر هذا يعني أن اإليرانيين قد 

تمّهلوا كثيرا.
اســـتهداف ســـليماني يضع كل قـــادة ايران فـــي دائرة 

االستهداف والمطلوب منهم االستعداد للمواجهة، حتى 
حســـابات محور المقاومة مطلوب ان تختلف وتعمل على 
تشابك الجبهات كلها لمواجهة المشروع الصهيوأمريكي 
الذي يســـتهدف ويتغـــول ويتوحش بالمنطقـــة كلها، 
يواجهونه بشـــكل وبقرار جماعي ومـــدروس وإال فإن الكل 
سيخسر، برأيي أنه آن األوان لمحور المقاومة أن يغادر َوَهم 
التعويل على االتفاق مع العدو، آن األوان ألن يغادر َوَهم أن 
للعدو خطوط حمراء، آن األوان ألن يغادر َوَهم بأن كل جبهة 
ترد لوحدها، َوَهم أن لكل جبهة اعتبارها الخاص، آن األوان 
لمغادرة كل ما سبق من أوهام، ألن االستمرار بتلك األوهام 
يجعل األمريكي والصهيوني يتمادى أكثر ويســـتهدف 
أكثر ويقتل أكثر، كل الحســـابات تفشـــل مع هذا العدو، 
والحسابات اآلن بتقديري مطلوب أن تعمل على إخراج هذا 
العدو من المنطقة نهائيـــا، وأن تعمل على هزيمته، متى 
وكيف يمكن ذلك؟ هذا خاضع الى جهات اإلختصاص، وال 
داعي بعد ذلك لوضع خطوط حمـــراء للمحور، فالعدو أصال 
ليـــس لديه خطوط حمراء، ألنه من الواضح أن اســـتهداف 
ج بل هو يبدأ من القمة، وفي  العدو للقيادات ليس فيه تدرُّ
مت فإنه من المؤكد ســـينزل باســـتهدافاته الى  حال الصَّ
األسفل شيئا فشيئا حتى يســـتهدف كل رموز المقاومة 

في كل مكان.
اأخطاأ املحور

إن االســـتباحة المتكررة لسوريا ثم للعراق دون رد رادع له، 
بكل تأكيـــد كانت بمثابة إغراء للعدو واستســـهال بإراقة 
المزيد مـــن الدماء اعتقادًا منه أنه لن يحدث شـــيء اذا ما 
أقدم على المزيـــد من القتل، وربما لـــو كان هناك رد على 
تلك االســـتهدافات في سوريا والعراق ربما لما استطاع أن 
يتمادى العدو أكثر، وفي التحليل السياســـي يمكن القول 
بأنه في حال لم يكن هناك رد كبير فان ذلك يعطي مؤشر 
ســـلبي يشـــجع األمريكي والصهيوني ويفتح الباب على 

مصراعيه الستهداف كل جبهات المحور فرادى.
لذلك الرد بشكل جماعي هو حماية لمشروع محور المقاومة 
بكامله، وفي حال لم يكـــن رد فما قيمة الحديث عن محور 
للمقاومة، والرد هنا ال يعنـــي عرفانا وتضامنا فقط بل هو 
دفاع عـــن كل جبهة من جبهات المحور، والمطلوب أال يتم 
تحميل أحد »جمايل« عند االشـــتباك مع العـــدو، والله عز 
وجل ينصر عباده بما يشـــاء من جنوده، والنصر والهزيمة 
بيد الله عز وجل، والله ينصر عباده بما يشـــاء، ينصرهم إذا 

أراد بزلزال أو حتى ببعوضة، وما يعلم جنود ربك اال هو.
اغتيال ســـليماني هو بداية ضعـــف المحور في حال عدم 
الرد القوي وبداية النهاية للمشـــروع الصهيوأمريكي في 
حال رد المحور بشـــكل قوي مما يجعل المنطقة أن تدخل 
بمرحلة جديدة من تماســـك وتعاضد المحور على حساب 

هيمنة المشروع الصهيوأمريكي. 

اغتيال سليماني البداية والنهاية
د. أبو البراء مشتهى

ردة فعل »إســـرائيل« على عملية االغتيال ال ترتقي 
لحجم التحريض والخوف الذي شـــكله سليماني في 
الذهنية العسكرية والسياسية، وصواًل إلى المخيلة 

الشعبية الصهيونية.
هـــذا الرجل الذي تعتبره دولة االحتالل من يســـعى 
لتدميرها، ليس من خالل المشـــروع النووي اإليراني، 
بل من خالل توحيد قوى المقاومة في األمة في محور 
واحد يحيط »إســـرائيل« من عـــدة جبهات جغرافية، 
مستخدمًا الوسائل القتال االعتيادية، مع االستفادة 
الغير مســـبوقة لســـالح الصواريخ، الـــذي أعاد فكرة 
مدارات التهديدات التي تعتبر أساســـًا في فكر بن 
غوريون العســـكري، حيث أوجد الحاج قاسم مناطقًا 
للتهديد الجغرافي المباشـــر، وهناك جبهات المدار 
الثاني مـــن التهديدات، والحديث اإلســـرائيلي عن 

اليمـــن كمـــدار للتهديد الثالث ما هو إال اســـتكمااًل 
لهذه االســـتراتيجية، كل هذه الجغرافيات تنســـق 
عملهـــا من خالل محور واحد تتجه أعماله ضد الكيان 

الصهيوني.
نتنياهـــو الـــذي أدلـــى بتصريحات غامضـــة حول 
األجواء المضطربة في المنطقة قبل ســـفره لليونان 
قائـــاًل: »نعلـــم أن منطقتنا عاصفـــة، وتحدث فيها 
أمـــور دراماتيكيـــة للغاية »، األمر الـــذي يتناغم مع 
تصريحـــات رئيس أركان دولـــة االحتالل  في األيام 
السابقة أنه يدعم تهدئًة مع غزة ألن األولوية للجبهة 
الشـــمالية، واحتمالية الحرب ما بين إيران والواليات 
المتحدة األمريكية واردة في عـــام 2020، مما يؤكد 
أن المســـتوى السياسي والعسكري اإلسرائيلي على 

دراية بالقرار األميركي في تنفيذ عملية االغتيال.

لكن على مســـتوى الردود اإلســـرائيلية السياســـية 
واإلعالميـــة على حادثـــة االغتيال فتجدهـــا باهتة 
الحكومـــة  وليســـت رســـمية، فلـــم يتبـــارى وزراء 
للتصريحات االســـتفزازية ضد إيران و فيلق القدس. 
بل تمركزت إعالميًا تجاه االســـتعدادات العسكرية 
اإلســـرائيلية تجـــاه التأثيرات المتوقعـــة على دولة 

الكيان عقب عملية االغتيال.
 حيـــث المؤسســـة العســـكرية الصهيونية تدرك 
أن كيانها ســـيكون هدفًا لعمليـــات محور المقاومة 
االنتقاميـــة علـــى عملية االغتيال، لـــذا تحرص على 
كبت فرحة ساســـتها من أجل عدم اســـتفزاز محور 
المقاومة من جهة، ومن جهة أخرى عدم شـــرعنة أي 
هجـــوم انتقامي عليها من قبل محـــور المقاومة، لذا 
تقاســـم األدوار ما بين الواليـــات المتحدة وحلفائها 

في المنطقة، وعملية التكالب متكاملة المهام لهذا 
الحلف األميركي، يجب أن تواجه بتكامل حقيقي بين 
جبهات محور المقاومة حتى ولو كبتت »إســـرائيل« 
فرحتها، خاصة أن اإلعالم اإلسرائيلي ركز على قضية 
مهمة في عملية اغتيال الجنرال سليماني؛ أن ترامب 
الذي اتخذ قرار االغتيال لـــم يدرس أبعاد وتأثيرات 
وعواقب هذه العملية بشكل معمق، األمر الذي يفتح 
الباب بطريقة غير مباشـــرة تجاه تأثيرات إسرائيلية 
في اتخاذ هذا القرار، وخاصة نتنياهو الذي كان دومًا 
يســـّوق أنه صاحب التأثير األهم على قرارات ترامب 
االســـتراتيجية تجاه إيران، كما حدث في انســـحاب 
الواليـــات المتحـــدة األميركية من االتفـــاق النووي 
اإليراني، األمر الذي بالتأكيد سيســـتخدمه نتنياهو 

في حملته االنتخابية الحالية.

حسن الفياغتيال الحاج قاسم سليماني وفرحة »إسرائيل« المكبوتة
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أعلن أنا المواطن/  عبدالله سامي زيدان العمور...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800668840

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد صبحي عبد الجوجو...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا   903479582

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  شادية زهير مصلح الجوجو...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا   906722087

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حاتم صالح ظاهر الشريف...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   932308976

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  حياة  حسن  محمد الشريف...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   947390779

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اروى حاتم صالح الشريف...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا   803393826

إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
لإلحصـــاء  المركـــزي  الجهـــاز  قـــال 
القياســـي  الرقـــم  إن  الفلســـطيني: 
الصناعي ســـجل  اإلنتـــاج  لكميـــات 
انخفاضًا مقداره 1.90% خالل شـــهر 
تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر 
الذي سبقه، حيث وصل إلى 108.72، 
مقارنة بـ110.82 خالل تشـــرين األول 

(سنة األساس 2018=100).
وأوضـــح اإلحصاء في تقريـــر له، يوم 
أمس، أن أنشطة التعدين واستغالل 
المحاجـــر ســـجلت انخفاضـــًا مقداره 
15.16%، والتـــي تشـــكل أهميتها 
النســـبية 2.68% من إجمالي أنشطة 

الصناعة.
كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء 
والغـــاز والبخـــار وتكييـــف الهـــواء 
انخفاًضـــا مقـــداره 7.77%، والتـــي 
تشـــكل أهميتها النسبية %11.95 

من إجمالي أنشطة الصناعة.
وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية 
انخفاضًا مقداره 0.83% خالل الشهر 
المرصود مقارنة بالشهر الذي سبقه، 
والتـــي تشـــكل أهميتها النســـبية 

82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.
في حين ســـجلت أنشـــطة إمدادات 
وإدارة  الصحـــي  والصـــرف  الميـــاه 
النفايات ومعالجتها ارتفاًعا نســـبته 
5.38%، والتـــي تشـــكل أهميتهـــا 
النســـبية 2.39% من إجمالي أنشطة 

الصناعة.
أمـــا على صعيـــد األنشـــطة الفرعية 
والتـــي لهـــا تأثير نســـبي كبير على 

مجمل الرقم القياســـي، فقد ســـجلت 
بعض أنشـــطة الصناعات التحويلية 
انخفاضًا خالل شـــهر تشرين الثاني، 
مقارنة بشهر تشـــرين األول، أهمها: 
صناعـــة منتجات المعـــادن الالفلزية 
األخـــرى، وصناعة المالبـــس، وصناعة 
منتجات التبـــغ، وصناعة الكيماويات 
والمنتجـــات الكيميائيـــة، وصناعـــة 
الخشـــب ومنتجات الخشب، وصناعة 

الورق ومنتجات الورق.
من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي 
لكميـــات اإلنتاج الصناعي ارتفاعًا في 
بعض أنشـــطة الصناعات التحويلية، 
منها صناعة المنتجـــات الصيدالنية 
ونشاط  ومســـتحضراتها،  األساسية 
الطباعة واستنســـاخ وســـائط األعالم 
المنتجـــات  وصناعـــة  المســـجلة، 

الغذائية، وصناعة األثاث.

انخفاض الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة المالية في رام الله، إن الحكومة أنهت كافة االلتزامات المالية 
المترتبة عليها للموظفين العموميين، بعد صرف راتب شهر كانون أول- 
ديســــمبر الماضي وما تبقى من راتب شهر أيلول- سبتمبر المنصرم يوم 

أمس.
وأكدت الوزارة في بيان لها، إنه تم صرف الراتب والمستحقات على النحو 
التالي:  صرف كامل الراتب عن شهر 12، وباقي المستحقات المترصدة 

عن شهر 2019/09.
وأوضحت الوزارة، أنها بذلك، تكون سددت جميع المستحقات للموظفين، 
وفقًا لآللية التي تم اإلعالن عنها سابقًا من قبل الوزارة، معبرة عن تقديرها 

للموظفين على وقوفهم ومساندتهم للقيادة والحكومة الفلسطينية.
ومطلع شهر أكتوبر الماضي، قامت الحكومة بسداد رواتب أشهر نيسان 
وايــــار وحزيران دفعة واحدة، وســــداد متأخرات رواتب أشــــهر تموز وأب 

وأيلول بالتزامن مع رواتب تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول.
ومنذ فبراير / شباط 2019 صرفت الحكومة 50 بالمئة من رواتب الموظفين 
العموميين (133.2 ألف موظف) ورفعت نســــبة الصرف إلى 60 بالمئة 
اعتبارًا من إبريل / نيسان الماضي، بسبب رفضها استالم أموال المقاصة 

منقوصة من قبل إسرائيل.
وتتراوح فاتورة رواتب الموظفين العموميين ســــنويا، من 7 إلى 8 مليار 

شيكل.

المالية: الحكومة سددت 
جميع مستحقات الموظفين

رام الله/ االستقالل:
أصدر البنك الدولي، مؤشـــرات جديدة بشأن الفســـاد في المنطقة العربية من ضمنها 

فلسطين، ضمن قطاعات مرتبطة بالصحة والتعليم وغيرهما.
وقال البنك الدولي في تقرير له، إن ثمة شـــكوى مشـــتركة تضـــرب بجذور عميقة في 
الشعارات التي تتردد خالل االحتجاجات األخيرة في جميع أنحاء العالم، وال سيما العالم 
العربي، أال وهي الفســـاد. وعلى الرغم من بلوغ هذه المظالم ذروتها مؤخرًا، فقد أظهرت 
البيانات البحثية للبنك الدولي وجود اتجاه عام على مســـتوى المنطقة، يشير إلى تزايد 

الشكاوى من الفساد على مدى العقد األخير. 
فعلى مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ارتفعت نسبة المصرحين بوجود 
فساد كبير أو متوسط المدى بمؤسسات الدولة من 78% عام 2010 إلى 84% عام 2019، 

وظهرت هذه الزيادة بشكل بارز في كل من تونس واألردن.
بينما في فلســـطين، يرى 31% من المســـتطلعة آراؤهم أنه من الضروري دفع رشـــوة 
مقابل الحصول على خدمات تعليم أفضل، بينما يرى 65% من المستطلعة آراؤهم في 

فلسطين، أنهم راضون عن نظام التعليم في المجتمع المحلي.
ويرى 34% من المستطلعة آراؤهم في المجتمع الفلسطيني أنه من الضروري دفع رشوة 

مقابل الحصول على رعاية صحية أفضل، بينما مصر سجلت أعلى نسبة بـ %69.
ويـــرى 51% من الفلســـطينيين أنهم راضون عن نظام الرعايـــة الصحية في المجتمع 
المحلـــي، بينما حصل النظام الصحي في األردن على أفضل نســـبة بـ 63%، بينما مصر 
على ســـبيل المثال 35%. كانت الحكومة الفلســـطينية وقعت خالل وقت ســـابق من 
العـــام الماضي على اتفاقية فـــي المجال الصحي مع مصر، لتحويـــل الحاالت المرضية 

المستعصية إلى مشافيها، كما وقعت اتفاقية مماثلة مع األردن.
وبنسبة متدنية بلغت 13%، قال الفلســـطينيون المستطلعة آراؤهم إن أداء الحكومة 
كانت جيد إلى جيد جدا في معالجة فرص العمل، في مؤشـــر على ضعف ثقة المجتمع 

المحلي بخطوات الحكومة لخفض نسب البطالة.
ويرى 88% من الفلسطينيين المستطلعة آراؤهم أنه غالبا أو أحيانا يحصل المواطن على 
فرصة عمل من خالل الواسطة، وترتفع النسبة إلى 95% في بلدان األردن والعراق ولبنان.

إسطنبول /االستقالل:
فتـــح اغتيال الواليات المتحـــدة لقائد »فيلق 
القدس« التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، 
فجـــر الجمعة، على طريق مطـــار بغداد، الباب 

مجددا أمام عرقلة إمدادات النفط العالمية.
واتهمت واشنطن، سليماني، بقيادة هجمات 
على أهداف سياسية واستراتيجية أمريكية 
وعربيـــة في منطقة الشـــرق األوســـط، منها 
الهجمات على الســـفارة األمريكيـــة ببغداد، 
وهجمات علـــى منشـــأتين تتبعـــان أرامكو 

السعودية.
وسرعان ما تأثرت أسعار النفط الخام العالمية، 
عقب إعـــالن وزارة الدفـــاع األمريكية اغتيال 
القائـــد اإليراني، صعدت عقـــود برنت اآلجلة 
بأكثر من 3.2 بالمئة، أعلى مستوى في ثالثة 

شهور ونصف عند 69 دوالرا للبرميل.

وستحافظ أسعار النفط على مستويات فوق 
67 دوالرا لبرميل برنت خالل الفترة المقبلة، مع 
بقاء التوترات قائمة في المنطقة، وسط تعدد 
الخيـــارات التي اتبعتها طهران ســـابقا أمام 

العقوبات األمريكية.
ويعـــد مضيـــق هرمـــز جنـــوب إيـــران، أحد 
الســـيناريوهات التي قد تلجـــأ إليها طهران 
كإحدى أدوات الـــرد االقتصادية، على اغتيال 
سليماني، عبر تعطيل اإلمدادات النفطية من 

دول الخليج إلى العالم.
وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 
21 مليون برميل يوميـــا في 2018، ما يعادل 
21 بالمئة من اســـتهالك السوائل البترولية 
على مســـتوى العالم، وفقـــا إلدارة معلومات 
الطاقة األمريكيـــة، مما يجعله أكبر ممر مائي 

في العالم.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تعرضت ناقالت نفط 
وطائرة تجسس أمريكية للهجوم، بالقرب من 
المضيق، الذي يدفع تعطيـــل اإلمدادات من 
خاللـــه إلى ارتفاع تكاليف الشـــحن، وصعود 

أسعار الطاقة العالمية.
ومرارا، هددت إيران بتعطيل شـــحنات النفط 
عبر مضيـــق هرمز، ما يحدث تداعيات صادمة 
للهند والصين وعشـــرات البلدان األخرى التي 
تســـتورد النفط الخام في الشـــرق األوســـط 

بكميات كبيرة.
كذلك، يهدد اغتيال سليماني إلى احتمالية 
مظاهرات شيعية في العراق، وتعطيل مراكز 
اإلنتاج أو التصدير النفطي، في البلد المصنف 
كثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك 
بعد الســـعودية بمتوسط 4.6 ماليين برميل 

يوميا.

غزة/ االستقالل:
قال نقيب الموظفين في قطاع غزة يعقوب الغندور 
يوم أمـــس، إنهم تلقوا وعودًا من جهات رســـمية 
بزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين مع بداية العام 

الجديد.
وأضاف الغندور في تصريح له، أنهم طالبوا بضرورة 
العمل على تحسين نســـبة الصرف لتصل %70، 

وصواًل لراتب كامل.
وأشـــار إلى أنه »ال معلومات عن زيادة النسبة حتى 
اللحظة، ولنا لقـــاء مع وكيل وزارة المالية بغزة خالل 
األســـبوع الجاري، للحديث عن هـــذه القضية، وربما 

توضح األمور أكثر«.
وطالب الغنـــدور الجهات المســـؤولة عـــن رواتب 
الموظفين بسرعة تنفيذ هذه المطالبات، وضرورة أن 

تكون الزيادة على الرواتب مالئمة ومناسبة ألوضاع 
الموظفين.

وتصــــرف وزارة المالية بغــــزة 40% من الراتب 
لنحو 45 ألف موظــــف عينتهم الحكومة التي 
كانــــت تديرهــــا حركــــة المقاومة اإلســــالمية 
(حمــــاس) في غــــزة ورفضت حكومــــة التوافق 

االعتراف بشرعيتهم.

البنك الدولي يصدر مؤشرات 
جديدة بشأن الفساد في فلسطين

الغندور: وعود بزيادة نسبة صرف رواتب موظفي غزة

اغتيال »سليماني« يفتح الباب لعرقلة إمدادات النفط العالمية 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  عمر ابراهيم خليل ماضي...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا   804416634

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد محمد حسن ابو طبيخ...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا   926682980

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شادي زياد حمودة رشوان...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802228163

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

طهران/ االستقالل:
شـــدد قائد الحرس الثـــوري اإليراني 
حسين سالمي على أن قتل قائد فيلق 
القدس قاســـم ســـليماني ســـيتبعه 
ما ســـماه انتقاما إســـتراتيجيا ُينهي 
الوجود األميركي فـــي المنطقة، بينما 
هدد ترامب بضرب 52 هدفا في إيران. 
وأوضـــح ســـالمي أن انتقـــام إيـــران 
سيشـــمل امتـــدادا جغرافيا واســـعا 
وســـيترك تأثيـــرات مصيرية، مضيفا 
أن قتـــل ســـليماني ســـيجّر انتقامـــا 
قاسيا مناسبا لشـــكل وطبيعة الوجود 

األميركي في المنطقة.
مـــن جهته، أكد مســـاعد ســـالمي أن 
انتقـــام إيران من أميـــركا حتمي، وأن 
على واشـــنطن أن تتوقف عن إرســـال 
الفارغـــة، موضحا  الرســـائل  ما دعاها 
أن الثأر لدم ســـليماني قادم وأن جزءا 
منه سيكون خارج السيطرة وبيد قادة 
العالم اإلســـالمي، حسب  ثوريين في 

قوله.
وكان الرئيس اإليراني حســـن روحاني 
قال في وقت سابق إن بالده لن تنسى 
الواليات  ارتكبتهـــا  التـــي  الجريمـــة 
وأضاف  سليماني.  باغتيالها  المتحدة 

خالل زيارته عائلة ســـليماني لتقديم 
العزاء، أن واشـــنطن ســـتدرك خطأها 

خالل السنوات المقبلة.
مـــن جهته قـــال الرئيـــس األميركي 
دونالد ترامب في تغريدة جديدة على 
حســـابه في تويتر إنه إذا استهدفت 
إيـــران أي أميركيين أو أصول أميركية 
ردا على قتل ســـليماني، فإن الواليات 
المتحـــدة حـــددت 52 موقعـــا إيرانيا 
الذيـــن  الــــ52  األميركييـــن  تمثـــل 

أخذتهم إيـــران رهائن قبل ســـنوات 
عديدة.

وأشـــار ترامـــب إلـــى أن بعـــض هذه 
المواقـــع على درجة عاليـــة للغاية من 
األهمية إليران وللثقافة اإليرانية، وأنه 
سيتم ضربها بسرعة وبقوة كبيرتين، 
مؤكدا أن واشـــنطن لن تقبل مزيدا من 

التهديدات.
وقـــال فـــي تغريـــدة أخـــرى إن إيران 
بشـــأن  شـــديدة  بجـــرأة  تتحـــدث 

اســـتهداف أصول أميركيـــة كانتقام 
لتخليـــص العالم من زعيمها اإلرهابي 
الـــذي قتـــل أميركيا وأصـــاب آخرين 
بجروح بالغة، فضال عن كل األشخاص 
الذين قتلهم طيلة حياته، بما في ذلك 

مئات المحتجين اإليرانيين.
ودعت واشـــنطن رعاياهـــا في كل من 
الســـعودية واإلمارات وقطر والبحرين 
والكويـــت إلى الحيطة والحذر بســـبب 

التوتر في المنطقة.

طهران تتوعد وترامب يهدد بضرب 52 هدفًا إيرانيًا مهمًا

واشنطن/ االستقالل:
ذكرت وســـائل إعـــالم دولية، أن قاعدة عســـكرية أمريكية كينية 

تعرضت يوم أمس، لهجوم في الما شمال كينيا.
وقال المســـؤول الكيني إيرونغو ماشـــاريا، لوكالة »فرانس برس« 
»حدث هجـــوم لكن تم صـــده«، وتبنت حركة الشـــباب المرتبطة 

بتنظيم القاعدة، الهجوم.
وأضاف المســـوؤل أن الهجوم وقع على قاعدة تعرف باسم »كامب 
سيمبا«، مشيرا إلى أن »عملية أمنية تجري حاليا«، دون أن يوضح ما 

إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.
وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وأكدت في بيان 
أنها »نجحت في مهاجمة القاعدة العســـكرية المحصنة بشـــدة 
وتســـيطر حاليا على جـــزء منها«، وتحدثت عن ســـقوط ضحايا 
كينييـــن وأمريكيين، لكن ال يمكن تأكيـــد هذه المعلومات على 

الفور.
وأوضحـــت الحركة أن هذا الهجوم يندرج فـــي إطار حملتها تحت 
د أبدا«، وهي عبارة استخدمت للمرة األولى  شـــعار »القدس لن تهوَّ
في هجوم على مجمع دوســـيت الفندقي الراقـــي في نيروبي في 
كانون الثاني/ يناير 2019، أســـفر عن ســـقوط 21 قتيال. وفقًا لما 

أورده موقع »عربي21«
 مقاتلو الشباب هجمات واسعة عديدة داخل كينيا، مؤكدين 

ّ
وشن

أنهـــم يرّدون بذلك على إرســـالها قوات إلـــى الصومال في 2011 
لمحاربة هذه الجماعة.

تعرض قاعدة عسكرية 
أمريكية لهجوم في كينيا

طرابلس/ االستقالل:
أعلنت وزارة الصحـــة الليبية، يوم أمس، 
ارتفاع حصيلة قتلى القصف الذي شنه 
طيران أجنبي على مقر الكلية العسكرية 

بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 30.
وذكر “مركز الطـــب الميداني والدعم” 
التابع لـــوزارة الصحة أن “القصف الذي 
تعرض له طلبة الكلية العســـكرية راح 

ضحيتـــه 30 شـــهيدا وأكثـــر مـــن 33 
جريحا”.

وفـــي وقت ســـابق ، قال الناطق باســـم 
وزارة الصحة في طرابلس، فوزي أونيس: 
“عـــدد من القتلـــى والجرحى ســـقطوا 
نتيجة قصف مقر الكلية العســـكرية” 

بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة.
وأوضح أونيس أن “القصف استهدف 

الكليـــة  بطلبـــة  الخـــاص  الســـكن 
العسكرية”.

وتصاعدت، في اآلونة األخيرة، الهجمات 
التـــي تســـتهدف المدنييـــن من قبل 
القوات الخارجية في ظل فشـــل مستمر 
في تحقيق أهداف العملية العسكرية 
التـــي أطلقتها، فـــي 4 أبريل/نيســـان 

2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.

واشنطن/ االستقالل:
قالت رئيســـة مجلس النواب األمريكي، 
إن  أمـــس،  يـــوم  بيلوســـي،  نانســـي 
»اإلجراء العســـكري المثير لالســـتفزاز 
والتصعيـــدي وغيـــر المناســـب الذي 
فـــي  يســـهم  ترامـــب  إدارة  نفذتـــه 

والدبلوماســـيين  العســـكريين  بقـــاء 
والمواطنيـــن األمريكيين وحلفائنا في 

خطر«.
وانتقـــد الديمقراطيون في الكونغرس 
األمريكي اغتيال سليماني دون مشاورة 

النواب.

وقتلـــت الواليات المتحـــدة األمريكية، 
قائد فيلـــق القدس في الحرس الثوري 
اإليراني، قاسم سليماني، بضربة جوية 
إثر مغادرتـــه مطار بغـــداد، إلى جانب 
نائـــب رئيس الحشـــد الشـــعبي، أبي 
مهدي المهندس، وتوعدت إيران بالرد.

طوكيو/ االستقالل:
أمـــرت اليابان، يوم أمس، بتشـــديد إجراءات الهجرة، في أعقاب فرار الرئيس الســـابق 
لشركة نيسان للسيارات كارلوس غصن، وذلك في أول رد فعل رسمي على الواقعة التي 

هزت النظام القانوني للبالد.
وقالت وزيرة العدل اليابانية ماســـاكو موري، في بيان لها يوم أمس: "لقد أصدرت أوامر 
لوكالة خدمات الهجرة للتنسيق مع الوكاالت األخرى المعنية، من أجل تشديد إجراءات 

المغادرة". كما أصدرت طوكيو مذكرة بحث دولية في حق غصن.
وأضافت أن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو" أمر مؤسف للغاية. ووعدت بتحقيق 

 لمغادرته اليابان.
ّ

مستفيض، لكشف الحقيقة. مضيفة أنه ال يوجد سجل
وقالـــت الوزيرة إن تهّرب غصن مـــن الكفالة ال يمكن تبريره. مضيفـــة أن المحكمة قد 

ألغتها.
ويواجه غصن أربعة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية أثناء الفترة التي قضاها رئيســـًا 
للشركة التي تحتل المركز الثاني في قطاع تصنيع السيارات في اليابان. وينفي غصن 

كل االتهامات.
وأصبح غصن هاربا دوليا بعدما كشف، يوم الثالثاء، عن فراره إلى لبنان، هربًا مما وصفه 

بنظام قضائي "فاسد" في اليابان، حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

روما/ االستقالل:
قتل 6 أشـــخاص وأصيب 11 آخرون، يوم أمس، إثر دهس سيارة مجموعة من السياح األلمان، 

شمالي إيطاليا، بحسب مسؤولين في إدارة اإلطفاء.
وقالت إدارة إطفاء الحرائق في لوتاتش اإليطالية، في بيان، إن 6 أشخاص قتلوا على الفور، و11 

آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى مستشفيات مجاورة، جراء حادثة الدهس.
بدورها، نقلت إذاعة "دويتشـــه فيله" األلمانية عن إعالمي إيطالي أن سائق السيارة وعمره 28 

عامًا كانت بدمه درجة عالية من الكحول.

6 قتلى جراء دهس سيارة 
سياحًا ألمانًا شمالي إيطاليا

اليابان.. مذكرة بحث دولية بحق كارلوس 
غصن وتشديد إجراءات الهجرة

ارتفاع عدد قتلى قصف مقر الكلية العسكرية بطرابلس إلى 30

بيلوسي: اغتيال سليماني استفزاز يعرضنا وحلفاءنا للخطر



االثنين 11 جمادى األولى 1441 هــ 6 يناير 2020 م

غزة/االستقالل:
تعادل فريق شباب جباليا »ثوار الشمال« مع 
ضيفه غزة الرياضي »العميد« بدون أهداف، 
فيما لــــم تكتمل مبــــاراة اتحاد الشــــجاعية 
واتحــــاد خان يونــــس، بســــبب إصابة حكم 
اللقاء المساعد، وذلك ضمن مباريات األسبوع 

الخامس عشر لدوري الدرجة الممتازة.
وفرض التعادل الســــلبي نفســــه على لقاء 
شــــباب جباليا وغزة الرياضي، في اللقاء الذي 

أقيم على ملعب بيت الهيا شمال القطاع.
تعــــادل مخيــــب للفريقين ، خاصــــة لفريق 
»العميد« الذي يبحث عن تأمين نفسه بالبقاء 
بين الكبار و االبتعاد عن شــــبح الهبوط، فيما 

توقف »الثوار« عن سلسلة االنتصارات و كان 
يمنــــي النفس بالفوز علــــى الرياضي و حجز 

مقعد متقدم في المربع الذهبي.
و فشــــل الفريقين مــــن هز الشــــباك طوال 
المباراة، في ظل تألق المدافعين و حارســــي 
الفريقين، لينتهي اللقــــاء كما بدأ بالتعادل 

السلبي.
بهــــذه النتيجة يرفــــع »الثــــوار« رصيده إلى 
22 نقطــــة ويتقدم للمركــــز الرابع، بينما رفع 
»العميــــد« رصيده إلــــى 13 نقطــــة وتقدم 
للمركز العاشر و ظل في موقع الخطر المهدد 

للهبوط.
و على ملعب الدرة وسط القطاع ، ألغى الحكم 

هاني مســــمح لقاء اتحاد الشجاعية و اتحاد 
خانيونس بالدقيقة 77،  نتيجة إصابة حكم 
الراية محمد خطاب بعد إلقاء الجماهير ألعاب 

نارية، مما أدى لنقله للمستشفى.
و كانت نتيجــــة اللقاء ســــلبية، مع أفضلية 
نســــبية للشــــجعان و بعض الهجمات غير 

المثمرة للطواحين.
لتســــفر الدقيقة 77 عن انفجار قنبلة صوت 
عند الحكم المساعد و توقف اللقاء لالطمئنان 
على ســــالمته، ليتم نقله إلى المستشــــفى، 
وبعدها اتخذ حكم اللقاء قراره بإلغاء المباراة.

وينتظر أن تعقد لجنة المســــابقات اجتماعًا 
هامًا من أجل اتخاذ القرار المناسب.

التعادل  يحسم لقاء »الثوار« من »العميد« 
وتوقف مباراة الشجاعية و »الطواحين«

غزة/االستقالل: 
حقق فريقا األقصى والقادسية انتصارين ثمينين على 
حســــاب خدمات المغازي وخدمات خــــان يونس، وذلك 
ضمــــن مباريات دوري الدرجة األولى، األســــبوع الخامس 

عشر.
و حقق فريق األقصى انتصارًا ثمينًا على حساب خدمات 
المغازي بثالثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب 

النصيرات البلدي وسط القطاع.
و فشــــل المغازي من اقتناص هدف التقدم في الشوط 
األول ، رغم هيمنته على هذا الشوط و إهدار العديد من 

الفرص السانحة للتسجيل.
و في الشــــوط الثانــــي تراجع غير مبرر للمغازي ، ســــمح 

لألقصى للضغط و االستحواذ على منتصف الملعب.
و في الدقائــــق ال10 األخيرة ، فرض األقصى هيمنته و 
نجح في تسجيل ثالثة أهداف عن طريق نجم اللقاء عبد 
الله الحنفي بالدقيقة80 و87 وأحمد أبو بالل بالدقيقة82.

ليتقدم األقصى بهــــذا الفوز لألمام خطوة رافعًا رصيده 
إلى 20 نقطة بالمركز الثامن، بينما ظل المغازي عند 21 

نقطة بالمركز السابع.

و على اســــتاد خانيونس عاد فريق القادسية بفوز ثمين 
على حســــاب مضيفه خدمات خان يونس بهدفين دون 
مقابل، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة وتقدم للمركز الرابع، 

بينما ظل الخدمات عند 21 نقطة وهبط للمركز السادس، 
وســــجل للقادســــية محمود الغول بالدقيقة 53 وأحمد 

العمواسي بالدقيقة85.

وشــــهد اللقاء إهدار العــــب خدمات خــــان يونس رامي 
البيوك ركلة جزاء بالدقيقة55.

و أهدى فريقا الرضوان والسالم صدارة فرع غزة و الشمال 
على طبق من ذهب لفريق المجمع اإلسالمي بعدما تعادال 
بهدف لهــــدف، ليرفع الرضوان رصيــــده إلى 12 نقطة 
بالمركز الثاني بينما رفع فلسطين رصيده إلى 11 نقطة 

بالمركز الرابع.
وســــجل للســــالم محمود الطاللقة بالدقيقة62، وسجل 

للرضوان يحيى العطل بالدقيقة90.
و في فرع الوســــطى والجنوب فــــرض التعادل االيجابي 
نفســــه على لقاء جماعي رفح وضيفــــه أهلي النصيرات 
بهدفيــــن لكل فريق، ليرفع الجماعي رصيده إلى 6 نقاط 
ويظــــل بالمركز الثامــــن وقبل األخير، بينمــــا رفع األهلي 
رصيده إلى 20 نقطة بمركــــزه الثاني و ابتعد خطوة عن 

الصعود للدرجة األولى.
وســــجل للجماعي محمد عبد الحميد موســــى بالدقيقة 
1، وموســــى أبــــو رز بالدقيقــــة 63، وســــجل للنصيرات 
محمود فحجــــان بالدقيقة6 وعيد العكاوي من ركلة جزاء 

بالدقيقة58.

األقصى يقسو على المغازي و القادسية يتخطى خدمات خانيونس

مدريد/ االستقالل: 
 واصل البلجيكي تيبوا كورتوا، حـــارس مرمى نادي ريال مدريد، أرقامه الرائعة 

بالتزامن مع تقديمه أفضل مستوى له منذ انضمامه إلى النادي الملكي.
وتسببت تصديات كورتوا الرائعة في تغييرمسار المباراة، وتحقيق ريال مدريد 
3 نقـــاط ثمينة خارج الديـــار أمام خيتافي بثالثية نظيفـــة، في اطار فعاليات 

الجولة التاسعة عشرة من الليجا.
ووفقًا لصحيفة “آس” اإلســـبانية، وصل تيبوا كورتوا لقمة مستواه، لقد أصبح 
العبًا مختلفًا تمامًا عن الالعب الذي تعرض لصافرات االســـتهجان في البرنابيو 
بداية الموسم الجاري. وحافظ كورتوا على نظافة شباكه آخر 3 مباريات، وتصدى 

آلخر 26 تسديدة من إجمالي 28 تسديدة وصلت إليه.
وتلقت شـــباك الحارس البلجيكي 7 أهداف في أول 9 مباريات في الدوري هذا 
الموســـم، وبشكل عام سكنت شـــباكه 9 أهداف في 16 مشاركة له في الليجا 

بمعدل (56.) هدف في كل مباراة.
ويتصدر كورتوا ســـباق المنافسة على جائزة زامورا، متقدمًا على أوبالك حارس 
مرمى أتلتيكو مدريد، الذي يتمتع بمستوى مميز و معدل تهديفي (63.) هدف 

في كل مباراة.
ال يـــزال الطريق طوياًل بـــكل تأكيد، لكن كورتوا في طريقـــه إلى أن يصبح أول 
حارس في ريال مدريد يفوز بجائزة زامورا منذ إيكر كاســـياس موســـم 2007-

2008 والذي سكنت شباكه 32 هدًفا في 36 مباراة.
كورتوا ليس غريبًا على الجائزة، حيث فاز بها مرتين من قبل مع ناديه األســـبق 

أتلتيكو مدريد عامي 2013 و 2014.

االستقالل/ وكاالت: 
لم يكن عام 2019 مثاليًا بالنســـبة لكريســـتيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على 
صعيد األرقام الفردية والجوائز مقارنة بمواسمه السابقة، لكنه سيدخل عام 2020 
وأمامه فرصة كبيرة لتحقيق مجموعة من األرقام القياسية التي ستخلد في التاريخ.

يعد كريســـتيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس األكثر فـــوزًا بلقب دوري األبطال في 
نظام البطولة الحديث بواقع 5 مرات، لكنه يطمح لمعادلة الرقم القياسي المسجل 
باسم فرانشيســـكو خينتو الذي توج باللقب 6 مرات منذ تأسيس البطولة، وفض 
شراكته مع العديد من الالعبين الذين حصدوا اللقب 5 مرات، على رأسهم ألفريدو 

دي ستيفانو وباولو مالديني.
يبتعد رونالدو بفارق هدف واحد عن ميشـــيل بالتيني صاحب الرقم القياسي في 
عدد االهداف المســـجلة فـــي بطولة أمم اوروبا برصيد 10 أهـــداف، وبالتالي فهو 
يحتاج لتســـجيل هدفين في البطولة القادمة لكي يصبح أفضل هداف في تاريخ 

المسابقة.
يســـعى رونالدو لفض شراكته مع ليونيل ميسي ليصبح في المرتبة األولى كأكثر 
من ســـجل هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، فهو يتشارك هذا اإلنجاز اآلن مع 

منافسه بواقع 8 هاتريك لكل منهما.
ربمـــا يكون هذا الرقم األصعب على رونالدو، فهو يحتاج لتســـجيل 10 أهداف مع 
منتخب بالده لكي يعادل رقم علي دائي أسطورة منتخب إيران وأكثر العب سجل 
أهدافـــًا على الصعيد الدولي في التاريخ برصيد 109 أهداف، علمًا أن الدون يملك 

99 هدفًا مع البرتغال.
ال يوجد أي العب في تاريخ الســـاحرة المستديرة تمكن من التتويج بلقب الهداف 
فـــي أكبر ثالث دوريات في العالم، لكن رونالـــدو يملك فرصة تحقيق هذا اإلنجاز 
الفريد في حال فوزه بلقب هداف الكالتشـــيو خالل الموسم الحالي، فقد سبق له 
الفوز بلقب هداف الليجا مع ريال مدريد وهداف البريميرليج مع مانشستر يونايتد.

كورتوا في طريقه لتكرار إنجاز 5 أرقام قياسية بيد رونالدو في عام 2020
كاسياس التاريخي من ريال مدريد
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رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شــــؤون األســــرى والمحررين، يوم أمس، بأن ما ُتســــمى »لجنة 
اإلفراج المبكر« (ثلثي المدة)، والتي ُعقدت في معتقل (مجدو)، قررت االفراج 
عن الشــــاب محمود ناصر محمود الهبل (20 عامًا) من بلدة كفر عقب شمال 

القدس.
وأوضحت الهيئة، أن اللجنة، جمدت قرار اإلفراج عن األسير الهبل لمدة أسبوع، 

بذريعة تقدير موقفها؛ لتقديم استئناف على قرار اإلفراج أم ال.
يذكر، بأن األسير معتقل منذ تاريخ 2019/5/1 ومحكوم بالسجن لـ 12 شهرًا.

رام الله/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلســــرائيلي خالل الخمسة 
أيام األولى من العام الجديد 85 مواطًنا من الضفة، 
ا أفــــرج عن غالبيتهــــم الحًقا  بينهم 50 مقدســــًيّ

بشروط.
وتوزعــــت بقية حــــاالت االعتقال علــــى محافظات 
الخليل، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام 

الله والبيرة.
وأوضح نادي األسير أن من بين المعتقلين خمسة 
أطفــــال من الخليل، بينهم الفتى الجريح حســــين 
يونس (16 عاًما) الذي اعتقلته قوات االحتالل عقب 
إطالق النار عليه، إضافة إلى اعتقال هايل أســــعد 
جبابشــــة المصاب بمرض الثالسيميا وهو من بلدة 

بير الباشا في جنين.
ولفت نادي األســــير إلى أن قوات االحتالل اعتقلت 
الليلة قبــــل الماضية (17) مواطًنــــا على األقل من 
الضفة، وهم من ضمن إجمالي حاالت االعتقال التي 

جرت خالل خمسة أيام.
فمن بلدة العيســــاوية عشــــرة معتقليــــن تتراوح 
أعمارهم ما بين (35- 45) عاًما وهم: غســــان عليان 
أبو عزيز، ووســــيم عبيــــد أبو نايف، وفــــراس طارق 
مصطفى، ومرعــــي درباس، وفراس طارق مصطفى، 
وهيثم األسمر، وداود عليان أبو محمد، وأكرم عطية 
أبو الســــمير، ووســــام أبو الحمص بهلــــول، وعمران 

مصطفى أبو موسى.
ومن الخليل خمســــة وهم: مقداد القواسمي، ونور 

الدين القاضي، وخالد غنيمات، ونور الدين حدوش، 
خالد إبراهيم صبارنة (23 عاًما)، ومن طولكرم صدام 
أحمد شاهين (27 عاًما)، حيث اعتقل من أمام حاجز 
زعتــــره جنوب نابلس، ومــــن قلقيلية محمود الحاج 

حسين (19 عاًما).
واعتقلت قوات االحتالل هايل جبابشــــة في تاريخ 
الثانــــي من كانــــون الثانــــي/ ينايــــر 2020، حيث 
يعاني من اإلصابة بمرض الثالســــيميا، وهو بحاجة 
إلى متابعة صحية حثيثة، وبحســــب عائلته، فإن 
ســــلطات االحتالل نقلته إلى مستشفى "العفولة" 

عقب اعتقاله.
ويبلغ األســــير (29 عاًمــــا) وهو أب لثالثــــة أطفال، 

أصغرهم يبلغ من العمر ستة أشهر.

ونفــــذ  مجموعــــات.  شــــكل  علــــى  األقصــــى 
المســــتوطنون جوالت اســــتفزازية فــــي باحات 
المسجد، وسط محاوالتهم أداء طقوس تلمودية 

فيه.
وعادة ما تسمح شــــرطة االحتالل للمستوطنين 
باقتحام باحــــات األقصى على فترتين: صباحية 
وتبدأ من الســــاعة الـ 07:30 - 11:00 ومسائية 

تبدأ بعد صالة الظهر وتستمر لساعة واحدة.
ويبدأ اقتحام األقصــــى من جهة "باب المغاربة" 
الخاضــــع لســــيطرة االحتــــالل وشــــرطتها منذ 
عــــام 1967، ويتلقى المســــتوطنون شــــروحات 
حــــول "الهيكل المزعوم"، قبــــل الخروج من "باب 

السلسلة".
وفي الســــياق ذاتــــه، صادرت قــــوات االحتالل 
"اإلســــرائيلي"، أمس االحد، مئات الدونمات من 

أراضي االغوار غربي الضفة المحتلة.
وأكد مسؤول ملف االغوار في طوباس، بشارات، 
أن االحتــــالل صــــادر نحــــو 100 ألــــف دونم من 

منطقة االغوار.
وأوضح بشــــارات، ان العدو صادر أراضي االغوار، 
بحجة انها مناطق عسكرية مغلقة، مشيًرا إلى ان 
هدف االحتالل هو محاربة الوجود الفلسطيني، 

عبر االستيالء على األراضي.
وذكــــر ان المســــتوطنين يقتحمــــون أراضــــي 
المواطنيــــن في المنطقة بشــــكل يومي، بتأييد 
من محكمة االحتالل التي شرعنت في السيطرة 

على االغوار.
كما اســــتولت ســــلطات االحتــــالل، األحد، على 
نصف دونم في قرية جورة الشمعة جنوبي بيت 

لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مديــــر مكتب هيئة مقاومة االســــتيطان 
والجدار في بيت لحم، حسن بريجية، بأنه تسلم 
أمًرا عسكرًيا يقضي باالستيالء على نصف دونم 

في منطقة "وادي الهندي" ألغراض عسكرية.
وُتصادر ســــلطات الكيــــان الصهيوني األراضي 
الفلســــطينية تحت ُمســــّميات وحجــــج واهية، 
في حين  يكون الغــــرض الحقيقي دائًما قضم 
المزيد من األرض الفلســــطينية لصالح التوّسع 

االستيطاني. 
وكان المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة 
 العام الماضي "شهد نشاًطا 

ّ
االستيطان، أفاد بأن

اســــتيطانًيا محموًما، وواصلت حكومة االحتالل 
اليمينية المتطرفة مشــــروعها التوسعي بدعم 
أميركي، إذ ارتفعت وتيرة التوسع االستيطاني 

بنسبة %70 عما كانت عليه عام 2018".

ًا بالضفة منذ بداية 2020 »إسرائيل« اعتقلت 85 فلسطينًيّ

غزة/ االستقالل:
أغرقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مئات الدونمات الزراعية يوم أمس، 

وذلك بعدما فتحت عّبارات مياه األمطار الموجودة شرقي مدينة غزة.
وذكـــر الناطق باســـم وزارة الزراعة لؤي رجب، في منشـــور عبر صفحته 
 خسائر كبيرة لحقت بأراضي المزارعين شرقي حي 

ّ
بموقع "فيسبوك"، أن

الشجاعية؛ جّراء فتح االحتالل لعّبارات مياه األمطار.
 كمية األمطار التي هطلت على 

ّ
 وزارة الزراعة بغزة قالت إن

ّ
يشـــار إلى أن

القطاع خالل الساعات الماضية بلغ متوسط هطولها 42% ملم بكمية 
45.4مليون متر مكعب.

االحتالل يغرق مئات الدونمات الزراعية 
شرقي الشجاعية بمياه األمطار

بيروت/ االستقالل: 
قال األمين العام لتنظيم حــــزب الله اللبناني 
حســــن نصر اللــــه إن تاريخ 2 كانــــون الثاني 
2020، هــــو "تاريخ فاصل بيــــن مرحلتين في 
المنطقة"، مشددا على أن القصاص العادل من 
جريمة االغتيال هو إنهاء الوجود العســــكري 

األمريكي في منطقتنا.
جاء كالم نصــــر الله خالل حفــــل تأبين لقائد 
فيلق القدس بالحرس الثوري اإليراني الجنرال 
قاســــم ســــليماني وأبــــو مهــــدي المهندس 
ورفاقهما فــــي الضاحيــــة الجنوبية للعاصمة 

اللبنانية بيروت.
وقال نصر الله إن "القصاص العادل هو الوجود 
العســــكري األمريكــــي في منطقتنــــا وعندها 
سيصبح تحرير القدس أقرب من أي وقت فقد 

ال نحتاج لمعركة مع إسرائيل".
واعتبر أننا لسنا أمام عملية اغتيال مبهمة، بل 
جريمة علنية شــــديدة الوضوح ألن من أعطى 

األمر ونفذه أقّر بها.
وقــــال نصــــر اللــــه إن "عملية االغتيــــال بهذا 
الشــــكل المفضــــوح، يعود لســــببين أحدهما 

فشل محاوالت االغتيال السابقة".
وكشــــف بأن آخر محاوالت اغتيال ســــليماني 
جرت فــــي كرمــــان اإليرانية، حيــــث اعتقلت 
السلطات اإليرانية مجموعة من عمالء واشنطن 
كانت تنوي قتل 5 آالف شخص في حسينية 

كرمان من أجل اغتيال سليماني.
أما السبب الثاني فيعود لمجموعة من الظروف 
في المنطقة واالخفاقات وصواًل إلى التطورات 
االخيرة في العراق، إذ أتت جريمة االغتيال في 

وقت ُيقبل فيه ترمب على انتخابات رئاســــية 
من دون أن يحقق أي انجاز في الشأن االيراني، 
ســــواء عبر فــــرض العقوبــــات علــــى طهران 

وتراجعه عن االتفاق النووي.
وحدد نصــــر الله وجوه الفشــــل األميركي في 
المنطقة، ما دفعها إلــــى التعجيل في تنفيذ 

عملية االغتيال.
وأكد نصــــر الله أن "المواجهة بدأت منذ الليلة 
األولى للجريمة"، مضيفــــًا أن المواجهة "بدأت 
من إيــــران التي ســــعى ترمــــب إلخافتها عبر 

مواقف كبار قادتها ومسؤوليها".
ودعا وزيــــر الخارجية األميركــــي مايك بومبيو 
قائال: "إجلس غدًا أمام التلفاز لمتابعة الحشود 
المشــــيعة في طهران، كما تابعتها اليوم في 

االهواز ومشهد".

نصر الله: اغتيال سليماني تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة
عمان/ االستقالل: 

قال رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز، إن الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة، 
وإنها تحتاج الى مهلة زمنية لإلجابة عن التســـاؤالت والمقترحات النيابية حول كافة 
الجوانـــب المتعلقـــة بقطاع الطاقة، وبما يعزز التعاون بين الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذيـــة لخدمة المصالح الوطنية. جاءت أقوال الرزاز خالل جلســـة مجلس النواب 
األردني أمس االحد، التي شهدت خروج نواب كتلة االصالح النيابية من قاعة الجلسة، 
اعتراضـــًا على عدم موافقة رئاســـة المجلس، مناقشـــة »اتفاقية الغاز« في الجلســـة 

التشريعية المقررة مسبقًا، بحسب وكالة االنباء األردنية »بترا«.
وأكد رئيس مجلس النواب األردني عاطف الطراونة، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة 
لمناقشـــة ملف الطاقة بعد التشـــاور مع اللجنة المالية النيابية، موضحًا أن ممارســـة 
المعارضة في المجلس تكون وفق النظام الداخلي وليس بفرض مناقشـــة اي موضوع 
عنوًة على جدول االعمال الُمقر مســـبقًا. وقـــال الطراونة: »نرفض اتفاقية الغاز، لكننا ال 
نقبل التعامل مع هذه القضية بـ »شعبوية« وخارج النظام الداخلي«، نافيًا تسلم رئاسة 
المجلس مذكرة نيابية لطرح الثقة على خلفية اتفاقية الغاز، والتي يجري تداولها عبر 

المواقع اإلخبارية والتواصل االجتماعي.

األردن »يعتزم« مراجعة اتفاقيات الطاقة

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف، إن 
المشروع االستيطاني االسرائيلي، تركز خالل الفترة الماضية 
في مدينة القدس، من خالل هدم المنازل في محيطها واخالء 

ساكنيها وبناء الوحدات االستيطانية.
وأكد عساف في مؤتمر صحفي حول "االنتهاكات اإلسرائيلية 
لفرض المشــــروع االســــتعماري"، عقد في وزارة اإلعالم، أمس 
األحــــد، أن االحتالل يركــــز اآلن على مدينة القــــدس لعزلها 
بالكامل وتهويد المســــجد األقصى وتقسيمه، مشيرا إلى أن 
االحتالل نفذ 300 عملية هدم في المدينة المقدسة من أصل 

686 عملية هدم تمت في كل األراضي الفلسطينية.
ولفت الــــى أن حكومة االحتالل تعمل أيضا على اســــتكمال 
عزل المدينة، عبــــر أكبر عملية هدم تمت منذ بداية االحتالل 
فــــي منطقة صور باهر بوادي الحمص، وتم هدم 82 منزال مرة 

واحــــدة، إضافة الــــى هدم 22 منزال في مخيم شــــعفاط بيوم 
واحد.

وأشار عســــاف الى أن السياســــة االســــرائيلية في عمليات 
الهــــدم انتقلت عام 2018 من الهدم الفــــردي إلى الجماعي، 
حيث أصدر االحتالل أوامر هدم لسبع قرى فلسطينية، وهي: 
سوســــيا، والخان األحمــــر، وخربة مكحول، وعيــــن الحلوة، وإم 

الجمال، والفارسية، وجبل البابا.
وأضاف : اســــتطعنا عام 2019 منــــع عمليات الهدم واالخالء 
للقرى المذكورة، ولم يسجل تهجير ألي مواطن واحد، بفضل 
السياســــة التي اتبعتهــــا الحكومة بكافة مؤسســــاتها في 
إعادة بناء كل ما يتم هدمه بشــــكل مباشــــر وسريع في تلك 
المناطق، ضمن آلية االستجابة السريعة لالحتياجات الطارئة 

للفلسطينيين.
وتابــــع: "نجحت لجــــان المقاومــــة الشــــعبية والهيئة وكافة 

مكونات المجتمع الفلســــطيني في وقف مسلسل التهجير 
القسري، عندما تم االعتصام لمدة 6 أشهر في الخان األحمر، 

وتم افشال مخطط هدمه".
وبخصــــوص موضــــوع قــــرار وزير جيــــش االحتــــالل نفتالي 
بينيت، بنقل ملف تســــجيل األراضي من المحاكم العسكرية 
االسرائيلية التابعة لجيش االحتالل الى القضاء االسرائيلي، 
أكد عســــاف أن محامــــي الهيئة نجحوا في افشــــال أكثر من 
%95 من قضايا التســــريب، وتم استعادة 6 آالف دونم عام 
2019 تضاف الى ما تم انجازه بحوالي 40 ألف دونم، وكشف 
التزوير فيها منذ العــــام 2015 حتى اآلن، وهو ما جعل قادة 
الشركات االستيطانية والمستوطنين يتوجهون بطلب لنقل 

الملف الى القضاء االسرائيلي.
وحول ضم األغوار، أكد عساف أن هذا المخطط هو األخطر منذ 

عام 1967، ويشمل مليون و260 ألف دونم.

وقال عساف: "اسرائيل أعلنت خالل عام 2019 عن العديد من 
المشاريع االســــتيطانية التوسعية، كان أخطرها: إقرار انشاء 
مجلس بلدي للمســــتوطنين في البلــــدة القديمة من الخليل، 
وبناء مدينة اســــتيطانية في مطار قلنديا على مســــاحة 10 
آالف دونم، تتســــع لـ50 ألف مستوطن جديد لمحاولة تغيير 
التركيبــــة الديمغرافية لمدينــــة القدس، وإقامــــة المنطقة 
الصناعيــــة في منطقة شــــوفة وجبارة جنــــوب طولكرم، التي 
تقع على الشارع الرابط بين مدينتي طولكرم وقلقيلية، وبين 

طولكرم وريفها الجنوبي".
وأضاف أن سلطات االحتالل قدمت خالل العام المنصرم 136 
مخططا هيكليا لتوســــيع المســــتوطنات، تم إقرار85 مخططا 
منها بواقع 5 آالف وحدة اســــتعمارية جديدة وقيد التنفيذ، 
وحوالــــي 55 مخططــــا هيكليا قيد الدراســــة في ما يســــمى 

»المجلس التنظيم االعلى لإلدارة«. بـ

 13 بؤرة استيطانية جديدة وهدم 686 منزال ومنشأة عام 2019

هيئة األسرى: سلطات 
االحتالل تقرر اإلفراج عن 

األسير محمود الهبل
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واشنطن/ االستقالل:
حاصرت عاصفة هائلة من األعشاب الجافة السيارات على الطرق 
السريعة في مدينة واشنطن األمريكية وتسببت في إيقاف حركة 

المرور وفقدان بعض السيارات.
وحوصر العديد من ســـكان العاصمة األمريكية في ســـياراتهم 
ليلة رأس السنة، عندما حملت رياح قوية غابة كاملة من األعشاب 
الجافة لتقطع الطريق الســـريع في العاصمة وتتسبب في توقف 

حركة السير.
وغاصت العديد من الشـــاحنات والســـيارات في أعماق األعشاب 
المظلمـــة، مما جعلهـــا تتوقف عن الحركة ليحاصـــر الركاب في 

داخلها.
وتكدســـت أكوام الحشائش التي يتراوح ارتفاعها ما بين 20 إلى 
30 قدما في بعض األماكن، مانعة حوالي 240 سيارة تقريبا على 

مسافة ميل من التحرك.
وعملت أطقم من وزارة النقل في واشـــنطن طوال الليل للمساعدة 
في تنظيف الطريـــق. وقالت إن الطريق أغلق لمدة 10 ســـاعات 

تقريبا وأعيد فتحه حوالي الساعة 4:30 من صباح يوم األربعاء.
وتم العثور على سيارة غارقة في األعشاب لكن صاحبها قد تركها 

ولم يسجل حدوث أي وفيات، بحسب »سي إن إن«.

عاصفة من األعشاب 
الجافة تبتلع السيارات

االستقالل/ وكاالت:
أصيـــب الجنـــوب أفريقي غيـــرت بلـــوم، بالذهول 
والحيرة، عندما استيقظ وقت الفجر كالمعتاد، لكنه 

لم يسمع زئير أسوده.
وعندما ذهب غيرت بلوم إلى عرين األســـود الخاص 
به في »بريداتورز روك بوش لودج« اكتشف اختفاء 
اثنين من أســـوده و6 لبؤات، فتتبع الرجل البالغ من 
العمر 51 عاما من روستنبرغ في جنوب أفريقيا، آثار 
جر علـــى األرض إلى خلف جـــدار قريب حيث وجد 

الحيوانات الثمانية مذبوحة.
ووجد 8 من األســـود بال وجوه وال مخالب وال أنوف وال 
أسنان، وذلك بهدف استخدامها في »وصفات« من 

السحر والشعوذة.

ووفقا لصحيفة »صن« البريطانية، فقد بدأت عملية 
ســـلخ وجوه هذه األسود بعد أن أقدم صيادون على 

قتلها بواسطة تقديم دجاج مسموم لها.
وقال غيرت: »لقد قاموا بقطع أقدام األسود من أجل 
مخالبها ومقدمة وجوهها من أجل أسنانها«، مضيفا 

أن المشهد »كان رهيبا وال يمكن تصديقه«.
وقـــال إن »من القســـوة أن نرى حيوانات مفترســـة 

رائعة ملقاة والذباب يمأل منطقة الوجه واألقدام«.
وأشـــار إلى أن اثنتين من اللبؤات قتلتا بعد نحو 24 
ساعة على والدة أشبالها، وأنهما كانتا بصدد والدة 
3 أشـــبال أخرى لكل منهما، في حين أن لبؤة أخرى 
كانت قد ولدت قبل يوم من تســـميمها وعثر على 

اثنين من أشبالها وقد نفقا.

وأشار غيرت إلى أنه »مع وجود 8 أشبال نافقة و6 لم 
يولدوا بعـــد، واثنين نفقا جراء تناولهما حليب األم 
المسموم، فهذا يعني أن الصيادين قتلوا فعليا 16 
أسدا، من بينها لبؤتان كانتا على وشك الوالدة مما 

يجعل هذا األمر أكثر مأساوية.«
وذكر أن هناك 4 مجموعات من آثار األقدام، ما يعني 
أن مـــن نفذ المذبحة بحق األســـود هم 4 صيادين، 
كانوا قد اجتازوا األسوار والحواجز الكهربائية وصوال 

إلى هذه الحيوانات.
وفتحت الشـــرطة في جنوب أفريقيـــا تحقيقا في 
الحادثة، وقال المتحدث باسمها البريغادير سباتا 
موكوابون إن أسودًا قتلت ونحقق في الجريمة، لكن 

حتى اآلن لم يتم اعتقال أي شخص حتى اآلن«

ذبح 16 أسدًا ونزع وجوهها ومخالبها

واشنطن/ االستقالل:
ظهر حطام سفينة غارقة منذ 100 عام بعد عاصفة ضربت السواحل الشمالية لبحيرة ميتشيغان األمريكية، لكن البحيرة 
ابتلعت الحطام ليختفي من جديد. وأخذت الســـفينة التي ظهرت في تشرين الثاني من العام الماضي، بشكل مفاجئ، 

بالغرق من جديد في ساحل موسكيفون، حيث ابتلعت البحيرة نحو ثلث السفينة من جديد، بحسب السلطات.
ويقدر الخبراء أن السفينة سوف تغرق بشكل كامل خالل أشهر، لتختفي من جديد في قاع البحيرة، وأشارت 
الســـلطات إلى أنه »بناء على الحطام الموجود، نرجح أن يكون الحطام لبارجة حربية، ونعتقد أنها غرقت في 
الثالثينيات«. وتوقع الخبراء ســـابقا وجود الحطام بهذه المنطقة قبل 8 ســـنوات باالعتماد على الرسومات 
والخرائط، ووجدت الســـلطات رافعة على الحطام من تصنيع شـــركة »بوكس إيري« األمريكية والتي يعود 
تاريخها إلى 1915. وتم الكشف عن أكثر من سفينة غارق، منها مركب شراعي غرق عام 1891 واثنان من 

القوارب أي أنها غرقت قبل 140 عاما، بحسب »فوكس نيوز«.

االستقالل/ وكاالت:
شـــارك موظف في خدمة نقل الحقائب في أحد المطارات 
نصيحة للمســـافرين علـــى موقـــع »ريديـــت« للتواصل 
االجتماعي، مشـــيرًا إلى أن وضع األقفال على الحقائب لن 

يؤمن الحماية، بل قد يكون على العكس تمامًا.

فقد فّند الموظـــف وجهة نظره أن األقفال تجعل األمتعة 
هدفـــًا محتماًل للســـرقةإاذ توحي لكثيرين بأن المســـافر 

يخفي شيئًا ثمينًا داخل الحقيبة.
كما كشـــف من تجربته، أن القفل لن يردع الســـارقين عن 

العبث في أمتعة المسافرين.  

لندن/ االستقالل:
تفاجأ  بريطاني مســـلم عندما تناول وجبة فطور من سلســـلة مطاعم الوجبات السريعة 
الشـــهيرة »ماكدونالدز«، إذ اكتشـــف أن وجبته تحتوي على لحم خنزير، بالرغم من أنه 
طلـــب الوجبة دون أي لحوم. وقال فداء حســـين (49 عاما)، إنـــه اعتاد التوجه إلى مطعم 
»ماكدونالـــدز« كل صباح لطلب وجبة الفطور المكونة من فطيرة البيض والجبن، وقطعة 

بطاطس، وكوب من القهوة،  والتوجه بها إلى منزله لتناولها هناك.
وأضاف حســـين أنه ما أن تناول قطعة من الفطيرة حتـــى أدرك أنها تحتوي على لحم 

خنزير وبصقها فورا، كونه مسلم وال يأكل هذا النوع من اللحوم.
وقـــال لصحيفة »ديلي ميـــل« البريطانية: »لقد وثقت بهم إنه أمـــر خاطئ تماما، فهذا 

موضوع حساس، كما أنه قد يحدث ألي شخص سواء كان نباتيا أو يتبع حمية معينة«.

مسلم يطالب ماكدونالدز باعتذار 
وتعويض بسبب »لحم الخنزير«

طوكيو/ االستقالل:
 بيعت سمكة تونة ذات زعنفة زرقاء بسعر يقترب 
من مليوني دوالر في أول مزادات العام 2020، في 

سوق تويوسو لألسماك، في العاصمة اليابانية.
وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية، إن إحدى 
أســـماك التونة ذات الزعانف الزرقاء بيعت بسعر 

وصل إلى 1.8 مليون دوالر.
وأوضحـــت الهيئة أن ســـمكة التونـــة المليونية 
هذه تم اصطيادها قبالة ساحل مقاطعة أوموري، 
شمالي البالد، ويصل وزنها إلى 276 كيلوغراما، أي 
أن ســـعر الكيلوغرام الواحد منها بلغ حوالي 6476 

دوالرًا.
وأضافت هيئـــة اإلذاعة والتلفزيـــون اليابانية أن 

المشـــتري هـــو مالك سلســـلة مطاعم »سوشـــي 
زانماي« الشـــهيرة كيوشـــي كيمورا، وهو نفسه 
الذي اشترى أغلى ســـمكة تونة ذات زعنفة زرقاء 
فـــي التاريخ ببداية العام الماضي، حســـبما نقلت 

»رويترز«.
وكان كيمـــورا قد دفع ســـعرا قياســـيا بلغ نحو 3 
ماليين دوالر، في أول مزاد في العام 2019، لشـــراء 
ســـمكة تونة، والذي كان أول مزاد منذ نقل سوق 
تسوكيغي الشـــهير في طوكيو إلى موقع جديد 

على الواجهة البحرية للمدينة.
وبشراء سمكة 2019، تجاوز كيموار سعرا قياسيا 
كان قد دفعه نظير ســـمكة تونة أخرى في العام 
2013. وهـــذا العام هو الثالث علـــى التوالي الذي 

يتمكن فيه كيمورا من الفوز بمزاد أسماك التونة 
ذات الزعنفة الزرقاء، التي تباع عادة بســـعر يصل 
إلى 40 دوالرًا للرطل الواحد (88 دوالرًا للكيلوغرام) 
لكن الســـعر يرتفـــع إلى ما يزيد علـــى 200 دوالر 
للرطل قرب نهاية العام، خاصة بالنســـبة للصيد 

الثمين القادم من أوما في شمال اليابان.
يشـــار إلـــى أن اليابانيين هم أكبر مســـتهلكي 
سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء، وقد أدى ارتفاع 
االستهالك هناك وفي الخارج إلى اإلفراط في صيد 
هذه األنواع، التي يحذر الخبراء من أنها قد تواجه 
خطـــر االنقـــراض المحتمل، حيـــث انخفض هذا 
النوع في المحيط الهادئ بنسبة 96 في المئة عن 

مستويات ما قبل الصناعة.

حطام سفينة حربية يظهر بيع سمكة تونة عمالقة بـ1.8 مليون دوالر

بعد 100 عام على غرقها

تايالند/ االستقالل:
شـــهدت تايالند عملية إنقاذ معقدة وصعبة لجرو صغير 
علق داخل أنبوب حديدي، وتم توثيقها عبر مقطع فيديو 

حقق ماليين المشاهدات.
وتم االســـتعانة بطاقـــم إنقاذ مخصـــص لمثل هذه 

الحاالت، حيـــث قاموا في البداية بقطع جزء من األنبوب 
الحديدي.

عقب ذلك، لجأ الطاقم لوضع مادة كيميائية غير مضرة على 
رأس الجرو، الهدف منها أن تسهل عملية انزالقه من فوهة 

األنبوب، وهو ما حدث بالفعل ليتم إنقاذه.
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