
غزة / سماح المبحوح:
كعادتها، لم تعدم س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، الوسيلة للتنغيص على 
مزارعي غزة واإلضرار بهم، فما أن وجدت الفرصة سانحة أمامها، حتى انقضت 
على فريس���تها المتمثلة ف���ي أراضي المواطنين الزراعية ش���رق مدينة غزة، 

فدمرتها وأغرقت محاصيلها، عبر فتح السدود التي تقيمها في 
الداخل المحتل خلف الجدار الزائل هناك، لتسمح بذلك بتدفق 

الضفة الغربية/ االستقالل:
قال���ت لجنة أهالي المعتقلين السياس���يين إن سياس���ة »الباب ال���دوار« التي 
تمارسها أجهزة السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع االحتالل اإلسرائيلي، ال زالت 

سيًفا مسلًطا على رقاب الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واعتبرت اللجنة في بيان له، أن هذه الممارس���ة محاولة فاشلة من 
الجانبين لتضييق الخناق على المقاومين وثنيهم عن مواصلة هذا 

غزة / محمد أبو هويدي:
تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي حربها الشعواء بتنفيذ مخططاتها التي 
تهدف إلى عزل المدينة المقدسة والمسجد األقصى وتفريغ المدينة من كل 
ماهو دين���ي وتاريخي في إطار جعل هذه المدين���ة خالصة لليهود وعاصمة 

لكيانهم المزعوم.
فمع بداية العام الجاري، وسلطات االحتالل تعمل بكل قوة لعزل 

طهران/ االستقالل:
د المرش���د األعلى في إيران علي خامنئي، على ضرورة  شدَّ
إنهاء التواجد األمريكي في المنطقة، معتبرًا أن القصف 

ال���ذي وجه���ه الحرس الث���وري ضد القواعد العس���كرية 
األمريكية في العراق ب�«صفعة«، لكنه ليس 
كافًي���ا. وقال خامنئي ف���ي كلمة له بمدينة 

رام الله/ االستقالل:
ال يزال األس���ير س���امر عربيد )44 عاما( من مدينة رام الله 
يعاني من آثار التعذيب القاس���ي ال���ذي تعرض له أثناء 

التحقيق معه داخل زنازين االحتالل.
وأوضحت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن، في بيان، 

األربعاء، أن األسير عربيد يقبع حاليا داخل »عيادة معتقل 
الرملة«، ويواجه أوضاعا صحية صعبة للغاية، فهو يعاني 
م���ن آالم حادة بالص���در والكلى، وم���ن انتفاخات بقدميه 

وفقد جمي���ع أظافر قدميه، كما أنه يش���تكي 
من مش���اكل بأذنيه خاصة أذنه اليمنى، حيث 

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أن عدد شهداء الحركة األسيرة 
منذ عام 1967 إلى 222 شهيًدا، )67( منهم استشهدوا نتيجة االهمال 
الطبي، و)73( أس���يرا كان التعذيب سببا في استشهادهم، فيما )75( 

أس���يرا قتلوا عمدا بعد اعتقالهم، و)7( أسرى استشهدوا 
جراء اصابتهم بأعيرة نارية وهم داخل المعتقل.

رام الله / االستقالل:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن اعتداءات االحتالل المتواصلة على المسجد 
األقصى المبارك ترمي إلى إخفاء الطابع السياس���ي للصراع واالحتالل وتغليفه 

بلبوس دينية. وأشادت الوزارة في بيان لها، ببيان وزارة الخارجية 
وش���ؤون المغتربي���ن األردنية ح���ول اعت���داءات االحتالل على 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
تعه���د رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياهو، 
األربعاء،بع���دم إخالء أي مس���توطنة إس���رائيلية، في األراضي 

الفلسطينية، في إطار أي خطة سالم، مستقبلية.
ونقلت وكال���ة األناضول، أن تعهد نتنياه���و جاء في كلمة في 
مؤتم���ر صحفي ف���ي القدس، بع���د تقديرات إس���رائيلية، بأن 
الوالي���ات المتحدة األمريكية قد تنش���ر خطته���ا لحل الصراع 
الفلسطيني-اإلسرائيلي المعروفة باس���م »صفقة القرن«، قبل 

االنتخابات اإلسرائيلية المقررة مطلع شهر مارس المقبل.
وقال نتنياهو »لن أس���مح القتالع أي مس���توطنات في أي خطة 

سياسية، إن فكرة التطهير العرقي هذه لن تحدث«.
وقال نتنياهو إن الضفة الغربية هي »قلب أرضنا«، مرحبا بإعالن 
وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو نهاية العام الماضي، بأن 

المستوطنات في الضفة ليست مخالفة للقانون الدولي.
وتابع نتنياهو »إن إعالن بومبيو حول وضع المس���توطنات يثبت 

حقيقة أننا لسنا غرباء في أرضنا«.

 نتنياهو يتعهد بعدم إخالء 
أي مستوطنة »إسرائيلية«

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصلت عائلة المقدس���ية عائش���ة مش���اهرة من 
حي الصلعة في بلدة جب���ل المكبر جنوب القدس 
المحتل���ة، أمس األربعاء، هدم منزلها ذاتيا، بعد أن 

اجبرتها سلطات االحتالل على هدم المنزل المكون 
من االسمنت والصفيح، بحجة عدم التراخيص.

وقال سامي منصور مشاهرة أحد أفراد العائلة، إن 
طواقم تابعة لبلدية االحتالل أرغمتهم على هدم 

مسكنهم الذي يؤوي والدته عائشة وزوجته، 
بعد أن داهم����ت الطواقم برفق����ة قوات من 

جيش االحتالل المنزل الذي تبلغ 
مساحته حوالي 60 مترا.

االحتالل يرغم عائلة مقدسية على هدم منزلها 
ذاتيًا ويشن حملة اعتقاالت في الضفة والقدس

نتنياهو يجمد بناء 2000 وحدة 
استيطانية في القدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت هيئة البث اإلسرائيلية »كان« يوم أمس، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
نتنياهو قرر تجميد بناء ألفي وحدة استيطانية، جنوبي مدينة القدس المحتلة، رضوًخا 
ل�«ضغوط سياس���ية«. وأوضحت القناة أن تلك الوحدات كانت س���تبنى في حي »هار 

حوما« )جبل أبو غنيم( االس���تيطاني جنوب ش���رقي القدس المحتلة. 
وش���ددت على أن نتنياهو قرر تجميد البناء في الحي االس���تيطاني، 

222 شهيدًا في سجون 
االحتالل منذ عام 1967

الخارجية: اعتداءات االحتالل باألقصى 
ترمي إلخفاء الطابع السياسي للصراع

اقتحامات المستوطنين لألقصى تتواصل 

04 0305

02 11

مزارعو غزة يتكبدون خسائر فادحة 
بسبب العدوان »المائي« اإلسرائيلي

34 فلسطينًيا ضحية التنسيق األمني 
بين السلطة واالحتالل في 2019

مسلسل عزل المدينة المقدسة 
والمسجد األقصى يجري بخطى متسارعة

األسير سامر عربيد ال يزال يعاني من آثار التعذيب القاسي خامنئي: قصف القواعد العسكرية األمريكية 
في العراق صفعة لكنه ليس كافيًا
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رام الله/ االستقالل:
ال يزال األسير سامر عربيد )44 عاما( من مدينة 
رام الله يعاني من آثار التعذيب القاسي الذي 
تعرض له أثناء التحقيـــق معه داخل زنازين 

االحتالل.
وأوضحت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين، 
في بيان، األربعاء، أن األسير عربيد يقبع حاليا 
داخـــل »عيادة معتقل الرملة«، ويواجه أوضاعا 
صحية صعبـــة للغاية، فهو يعانـــي من آالم 
حادة بالصدر والكلى، ومن انتفاخات بقدميه 
وفقـــد جميع أظافر قدميه، كما أنه يشـــتكي 
من مشاكل بأذنيه خاصة أذنه اليمنى، حيث 
وصلت نسبة الســـمع فيها لـ50%، بسبب ما 
تعرض له من تنكيل واعتداءات وحشية أثناء 

استجوابه.
وأشـــارت إلى أن قـــوات االحتـــالل كانت قد 
اعتقلت األســـير عربيد بتاريـــخ 2019/9/25، 

بعد أن انهال عليه أفـــراد من القوات 
الخاصة اإلسرائيلية بالضرب الشديد، 
وجـــرى نقلـــه بعدهـــا إلـــى معتقل 
»عوفر« للتحقيق معـــه، وخضع هناك 
الستجواب عســـكري تخلله شبح على 
كرســـي صغير لســـاعات طويلة، وهو 
مقيد اليدين والقدمين، وضرب عنيف 
على مختلف أنحاء جسده، خاصة على 
صدره وقدميه، عدا عن شتمه واهانته 

بأسوأ المسبات. 
وتابعت: وجرى نقله بعدها إلى زنازين 
استجوابه،  الســـتكمال  »المسكوبية« 
حيث تم استخدام أساليب استثنائية 
ضده فـــي التحقيـــق أدت إلى دخوله 
بغيبوبة، فخـــالل التحقيـــق معه تم 
االعتداء عليه بالضـــرب المبرح، ما أدى 
إلى اصابته بكسور في أضالعه وفشل 

كلوي، وعلـــى إثرها تم نقله إلى مستشـــفى 
»هداســـا«، وهو فاقد الوعي تمامًا، حيث مكث 
45 يومًا داخـــل وحدة العناية المكثفة بوضع 
صحي حرج، وبعد أن تحسنت حالته الصحية 
وُفصلت أجهزة التنفس االصطناعي عنه، تم 
نقله بعدهـــا إلى مستشـــفى »الرملة«، حيث 

يقبع اآلن.
ولفتت الهيئة إلى أن ما حدث مع عربيد »جريمة 
حقيقية«، وتحت غطاء قضائي فاضح، خاصة 
بعد أن أخذت مخابرات االحتالل اإلســـرائيلية 
اإلذن من محكمة االحتالل العليا باســـتخدام 
أساليب تحقيق اســـتثنائية وتعذيب بحقه، 
ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية 

وقواعد حقوق االنسان.
يذكر أن األسير عربيد اعتقل سابقا عدة مرات، 
وقضى ما مجموعه 6 ســـنوات داخل ســـجون 

االحتالل.  

األسير سامر عربيد ال يزال يعاني من آثار التعذيب القاسي

رام الله / االستقالل:
أكد مكتب إعالم األســـرى أن محافظة الخليل احتلت الرقم األعلى بين مدن 
الضفة الغربية المحتلة في حاالت االعتقال خالل العام الماضي، حيث رصد 

المكتب )850( حالة اعتقال، طالت كافة شرائح المجتمع الخليلي.
وقال إعالم األسرى في تقرير له: إن محافظة الخليل تتعرض إلى نزيف بشري 
مســـتمر نتيجة حمالت االعتقال المركزة والعشـــوائية التي تنفذها قوات 
االحتالل في األحياء المختلفة في المدينة وطالت كافة شرائح المجتمع، من 

كبار سن ومرضى وأطفال ونساء، وجرحى، ومعاقين وأسرى محررين.
وبلغت حاالت االعتقال بين األطفال )175( حالة، وبين النســـاء حوالي )17( 
حالـــة اعتقال، وبين المرضى والمعاقين )13( حالة، بينهم شـــابان من ذوي 
االحتياجات الخاصة وهم عمار عامر البكري )21 عامًا( وهو أبكم وأصم، ومهند 

محمود جرادات )20 عامًا( وهو ايضًا أصم وأبكم.
وبين أن حـــاالت االعتقال بين القاصرين خالل العـــام وصلت لـ )175( حالة 

اعتقال.
ورصـــد التقرير)15( حالة اعتقال من الخليل من النســـاء بينهن أربع فتيات 

قاصرات.
كما رصد إعالم األســـرى إصدار محاكم االحتـــالل الصورية )280( قرار إداري 
بحق أســـرى الخليل بينهم )186( أسيرًا جدد لهم اإلداري لفترات مختلفة، 
بينما )94( أسيرًا آخرين أصدرت بحقهم قرارات إدارية للمرة االولى، غالبيتهم 

من األسرى المحررين الذين اعتقلوا سابقًا لدى االحتالل.

غزة/ االستقالل:
أصـــدرت كتائب الشـــهيد أبو علـــي مصطفى، 
األربعـــاء، فيديو يرصد صـــاروخ )وديع البرق( في 
رســـالة تهديد لالحتالل اإلســـرائيلي، أرفقتها 

بتهديد »أسرانا خط أحمر، فال تختبروا صبرنا«.
يأتي هذا التهديد، في الوقت الذي يعيش فيه 
االســـير أحمد عمران زهران ظروفًا صحية قاهرة 
للغاية، بسجون االحتالل اإلسرائيلي، وينقل إلى 
المستشـــفى خارج سجن )الرملة( الذى يقبع فيه 
ثالث مرات أســـبوعيًا على األقـــل، نتيجة تراجع 
وضعـــه الصحي بشـــكل كبير، في ظـــل مماطلة 
االحتالل باالســـتجابة لمطلبه الوحيـــد، بتحديد 

سقف العتقاله اإلداري المفتوح.
واألسير زهران، أسير سابق كان أمضى )15 عامًا(، 
في ســـجون االحتالل على عـــدة اعتقاالت، وأعيد 
اعتقاله فـــي آذار/ مارس الماضـــي، وصدر بحقه 
قرار إدارى، وحين التجديـــد له لمرة ثانية خاض 
إضرابًا عن الطعام، اســـتمر38 يومـــًا، وعلقه بعد 
التوصل التفاق بإطالق سراحه في تشرين األول/ 
أكتوبر، االاَّ أن االحتالل لـــم يِف بوعوده، وجدد له 
اإلداري للمرة الثالثة، ما دفعه لخوض إضراب للمرة 

الثانية، خالل هذا االعتقال.

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين، أن عدد شهداء الحركة األسيرة منذ 
عام 1967 إلى 222 شهيًدا، )67( منهم استشهدوا نتيجة االهمال الطبي، 
و)73( أسيرا كان التعذيب ســـببا في استشهادهم، فيما )75( أسيرا قتلوا 
عمدا بعد اعتقالهم، و)7( أسرى استشهدوا جراء اصابتهم بأعيرة نارية وهم 

داخل المعتقل.
وأشـــارت الهيئة في تصريح لها بمناســـبة يوم الشهيد الفلسطيني الذي 
يصادف الســـابع من يناير كل عام، إلى أن هناك عشـــرات األســـرى الذين 
استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة جراء امراض ورثوها من 
االعتقال وظروفه المأساوية: كاألسير الشهيد مراد ابو ساكوت وهايل أبو زيد 

وأشرف أبو ذريع وغيرهم الكثير.

850 حالة اعتقال من 
الخليل خالل عام 2019

»أبو علي مصطفى« 
تهدد االحتالل 

بصاروخ »وديع البرق«

222 شهيدًا في سجون 
االحتالل منذ عام 1967

غزة/ االستقالل:
طالب مشاركون بورشـــة في غزة األربعاء بضرورة 
تشكيل لجنة وطنية لمواجهة التطبيع وتجريمه، 
مؤكدين أن التطبيع اإلعالمي والثقافي هما أخطر 

أنواع التطبيع الذي يعمل االحتالل على تعزيزه.
جاء ذلك خالل ورشة عمل نّظمها مجلس العالقات 
الدولية _ فلسطين تحت عنوان »التطبيع اإلعالمي 

بين مؤيد ومعارض.. أين المصلحة الوطنية؟«.
ودعا هـــؤالء للتوقيـــع على ميثاق شـــرف يجّرم 
التطبيع اإلعالمي من كل فلسطيني أو عربي يخرج 
في أي لقاء سياسي مع إسرائيلي على أي وسيلة 

إعالمية.
وقال رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي ســـالمة 
معـــروف إن التطبيع اإلعالمي هو أي شـــكل من 
أشـــكال التعامل اإلعالمي بين اإلعالميين ودولة 

االحتالل.
وأوضح معروف أن التطبيع اإلعالمي والثقافي هما 
أخطر أنواع التطبيع مع االحتالل؛ إذ أنه يعمل على 
تعزيـــزه في محاولة لخدمة اجنداته السياســـية 

وتعزيز وجوده على األرض.
وبّيـــن معروف أن العائد الســـلبي مـــن التطبيع 
اإلعالمي يكمن في مزاحمة الرواية الفلسطينية، 
وتحســـين صورة االحتالل والتالعب بعقل وفكر 
المواطن العربي، وأن تصبح قضية فلسطين هي 

قضية الفلسطينيين وحدهم.

ودعـــا مدير موقع وكالة »فلســـطين اليوم« صالح 
المصري للتوقيع على ميثاق شـــرف وطني يجّرم 
التطبيـــع اإلعالمـــي الفلســـطيني أو العربي مع 
االحتالل، والظهور على أي وســـيلة اعالم عربية أو 

عبرية أو دولية.
وثّمـــن المصـــري جهد أي إعالمي فلســـطيني أو 
عربي ينســـحب في أي لقاء يجمعـــه مع إعالمي 
أو سياســـي إســـرائيلي، موضًحا أن ذلك يعطي 
المساحة لإلسرائيلي أن يســـّوق نفسه وللرواية 
اإلســـرائيلية أمام الســـاحة اإلعالميـــة وإضعاف 

الرواية الفلسطينية.
وأشـــاد بموقف اتحاد الصحفييـــن العرب الذي 
يدين التطبيع اإلعالمي مع االحتالل، حيث يرفض 
أي تطبيع صحفي مع أي إعالمي أو قائد إسرائيلي.

ووافقه المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو على 
ضرورة تجريم أي محاولة إعالمية تسعى للتطبيع 

مع االحتالل.
وأكد سويرجو على ضرورة تشكيل لجنة لمواجهة 
التطبيع وتجريمه، على أي صعد وطني أو سياسي 

أو اقتصادي أو إعالمي.
وأوضـــح أنـــه إن كان ال بد من لقـــاء اعالمي يجمع 
ا، يجب أن يكون الفلسطيني  مســـؤواًل إســـرائيلّيً
مؤّهـــاًل ولديه اإلمكانيات وعلى قدر المســـؤولية 
لمواجهـــة الرواية اإلســـرائيلية وإاّل ســـيضعف 

الموقف الفلسطيني.

غزة / االستقالل:
تسلمت عائلة المحامي المقدسي طارق برغوت )44 
عاًما( يوم أمس، قراًرا جائًرا جديدا بحق ابنها األسير 
صادر عـــن نقابـــة المحامين اإلســـرائيلية، والذي 

يقضي بسحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة منه.
وقال رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد 
أبو عصب إن عائلة األســـير برغوت تســـلمت قراًرا 

بســـحب رخصة مزاولة مهنـــة المحاماة منه، بحجة 
»ضلوعه في عمليات فدائية«.

وأوضح أن قوات االحتـــالل اعتقلت برغوت بتاريخ 
2019/2/27 من منزله في مدينة رام الله، وتم نقله 
بعدها إلى مركز »المســـكوبية« بالقدس المحتلة، 
وتعرض حينها لتحقيق قـــاس ومطول، وأصدرت 
المحكمة االحتاللية بحقه حكًما جائًرا بالسجن لمدة 

13 عاًما ونصف
وتنقل المحامي برغوت في عدة سجون ويقبع حالًيا 

في سجن »النقب« الصحراوي.
ويعتبر برغوث من المحامين المميزين الذي دافعوا 
خالل مسيرتهم المهنية عن كبار المناضلين، فقد 
ترافع عن الطفل أحمد مناصرة واألســـيرة الجريحة 

جعابيص واألسير الجريح بالل أبو غانم.

دعوة بغزة لتشكيل لجنة ضد 
التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي

نقابة »المحامين اإلسرائيلية« تسحب رخصة مزاولة المحاماة من األسير برغوت
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وكان���ت دائ���رة األوق���اف طالبت ش���رطة 
االحت���ال بالوقف الف���وري لهذه األعمال، 
وإزالة جميع السقائل التي تم نصبها على 
حائط األقصى مباش���رًة، وإع���ادة األحجار 
المسروقة إلعادتها إلى موقعها في سور 

المسجد الغربي.
وج���ددت الدائرة تحذيرها من اس���تمرار 
أعم���ال الحفريات المش���بوهة في محيط 
األموية،  القصور  األقصى، خاصة بمنطقة 
وهي وقف إس���امي خالص للمس���لمين 

وحدهم.
وأكدت األوقاف أنها المس���ؤول الحصري 
ع���ن إدارة جمي���ع م���ا يتعل���ق باألقصى 
وصيانته، وهي صاحب���ة االختصاص بأي 
أعمال صيانة في جميع جدرانه من الداخل 
والخارج كوقف إسامي خالص للمسلمين.

حرب شعواء
وق���ال نائ���ب مدير ع���ام دائ���رة األوقاف 
اإلس���امية في الق���دس المحتل���ة ناجح 
بكيرات: »إن االحتال اإلس���رائيلي واضح 

تمامًا بش���نه حربا ممنهجة على كل شيء 
وبما يخص  اإلس���امية  األوق���اف  يخص 

مدينة القدس بالذات«.
وأضاف في حديث ل� »االستقال« أن هذه 
الحرب الش���عواء تأتي لفرض واقع جديد 
يهدف لتفريغ المدينة من المقدس���يين 
حيث الماحقة المستمرة لهم، إلى جانب 
االنته���اكات المتواصل���ة بحق المس���جد 
والمدين���ة المقدس���ة عب���ر االقتحام���ات 

وعمليات التهويد.
وأوضح بكيرات، أن االحتال اإلس���رائيلي 
يسابق الزمن لفرض وقائع جديدة في كل 
بالتعليم  المجاالت وخاصة فيم���ا يتعلق 
وإغاق المدارس ومكاتب التربية والتعليم 
الفلسطينية في القدس، عوضا عن إغاق 

عدد كبير من المؤسسات الفلسطينية.
وأك���د أن »ما تتعرض ل���ه القدس اآلن من 
انتهاكات يعتبر األخطر واألش���رس منذ 
س���نوات،« مشددا على أن االحتال يحاول  
فرض »س���يادة إس���رائيلية« مطلقة على 

األقصى، من خال التدخل في صاحيات 
دائرة األوقاف اإلسامية وشؤون المسجد، 
ومنع األوق���اف من تنفيذ أي عمل بداخله، 
باإلضافة إل���ى منع أعمال الترميم واإلعمار 

من خال تقييد عملها ومحاصرة دورها.
وأش���ار إلى أن االحتال ُيمه���د من خال 
اعتداءاته المتواصلة، إلى إقامة مش���روع 
الدولة اليهودية وعزل المدينة المقدسة 
بالكام���ل من خال جع���ل القدس عاصمة 
يهودي���ة خالص���ة، مبيًنا أن »إس���رائيل« 
تخوض حرًبا شرس���ة ضد الرواية العربية 

اإلسامية بالمدينة المقدسة.
وتاب���ع بكيرات، أن دول���ة االحتال تخطط 
إليجاد مكان لها  داخل المس���جد األقصى 
وخاصة في باب الرحمة الجزء  الذي يتوعد 
االحتال بإعادة إغاقه مجدًدا والس���يطرة 
عليه ليجعله منطلًقا للجماعات اليهودية 
داخل المس���جد، باعتباره يق���ع في الجزء 
الش���رقي الذي يضم حائط البراق باعتباره 
مكانا خالصا لليهود والجماعات التلومدية 

والتوراتية.
ولف���ت مدير عام دائ���رة األوقاف، أن حالة 
االنقس���ام الفلس���طيني وحال���ة الصمت 
العربي واإلسامي وما يجري في المنطقة 
من صراعات وفوضى، كل هذا خدم الكيان 
بشكل كبير جًدا، ومهد الطريق لاستفراد 

باألقصى والقدس.

مشروع تهويدي متدحرج
ب���دوره أك���د الكاتب والمحلل المقدس���ي 
راس���م عبيدات، أن االستهداف المتعمد 
للمدينة  اإلس���رائيلي  االحت���ال  من قبل 
المقدسة والمس���جد األقصى يهدف إلى 
عزله���ا وتحويله���ا إلى مدين���ة يهودية 

خالصة.
وأوضح أن ما تق���وم به قوات االحتال من 
حملة تعسفية تستهدف الجزء الشرقي 
وتحديدًا )باب الرحمة( يؤكد وجود مخطط 
إس���رائيلي واضح للس���يطرة عل���ى الجزء 
الش���رقي للمسجد األقصى من خال بسط 

سيطرته بالكامل هناك.

وقال عبيدات ل� »االستقال«: »إن سلطات 
االحتال تعتبر الجزء الش���رقي الذي فيه 
حائ���ط الب���راق والقص���ور األموي���ة وباب 
الرحمة جزء خ���اص بالجماعات التلمودية 
والتوراتية لذلك تصعد تلك السلطات من 
اعتداءاتها على المرابطين والمرابطات في 

مصلى باب الرحمة.
وأض���اف المحلل المقدس���ي، أن المخطط 
اإلسرائيلي مستمر مستغا حالة التشظي 
واالنقس���ام والضعف الفلسطيني إضافة 
إلى ما يجري من حاالت التطبيع بين بعض 
ال���دول العربية و«إس���رائيل« واس���تثمار 
ذلك فيما يج���ري من دعاية انتخابية بين 
األحزاب اإلس���رائيلية وخاصة بين اليمين 

الديني المتطرف واليمين العلماني.
وأكد أن ه���ذا المخطط ي���راد منه تغيير 
الواقع التاريخي والديني والديمغرافي في 
القدس والمس���جد األقصى شيئًا فشيئًا، 
مش���ددا عل���ى أن »المش���روع التهويدي 

مستمر ومتدحرج«.

مسلسل عزل المدينة المقدسة والمسجد األقصى يجري بخطا متسارعة
غزة / حممد �أبو هويدي:

تو��سل �سلطات �لحتالل �لإ�سر�ئيلي 
حربها �ل�سعو�ء بتنفيذ خمططاتها �لتي 

تهدف �إىل عزل �ملدينة �ملقد�سة و�مل�سجد 
�لأق�سى وتفريغ �ملدينة من كل ماهو 

ديني وتاريخي يف �إطار جعل هذه �ملدينة 
خال�سة لليهود وعا�سمة لكيانهم �ملزعوم.

فمع بد�ية �لعام �جلاري، و�سلطات 
�لحتالل تعمل بكل قوة لعزل �مل�سجد 
�لأق�سى، وتغيري كل ما ميت للقد�س من 

تاريخ وجغر�فيا عروبية و�إ�سالمية، 
وحماولة �إثبات مز�عم �أن لليهود حقًا يف 

هذه �ملدينة.

رام الله / االستقال:
والمغتربي���ن  الخارجي���ة  وزارة  قال���ت 
المتواصل���ة  االحت���ال  اعت���داءات  إن 
على المس���جد األقصى المب���ارك ترمي 
إل���ى إخف���اء الطابع السياس���ي للصراع 

واالحتال وتغليفه بلبوس دينية.
وأشادت الوزارة في بيان لها، ببيان وزارة 
األردنية  المغتربين  وش���ؤون  الخارجية 
حول اعت���داءات االحتال على المصلين 
ف���ي األقصى قرب ب���اب الرحمة، مؤكدة 
األردني  الفلسطيني  التنسيق  استمرار 
ف���ي كافة المجاالت والس���احات لتوفير 

الحماية الازمة للمسجد األقصى.
وأضافت »أنها تواصل مس���اعيها لنقل 
وإحال���ة هذا الخ���رق الفاض���ح للقانون 

الدولية  القانوني���ة  للجه���ات  الدول���ي 
صاحبة االختصاص، خاصة بعد ما تبين 
من عقم لدى الجهات السياسية الدولية 
المختصة بسبب إما الهيمنة األمريكية 
كما هو الحال في مجلس األمن، أو بسبب 
مصال���ح عدد من ال���دول، أو حالة التنمر 

واالبتزاز األمريكي اإلسرائيلي«.
وأكدت أن إجراءات االحتال التهويدية 
بحق األقصى باطلة والغية وغير شرعية، 
وأن المواطنين المقدسيين ومن خلفهم 
أبن���اء الش���عب الفلس���طيني ق���ادرون 
مخططات  إفش���ال  عل���ى  بصموده���م 
االحتال، مش���ددة عل���ى أن باب الرحمة 
جزء أصيل من المسجد األقصى المبارك.

الخارجية: اعتداءات االحتالل 
باألقصى ترمي إلخفاء الطابع 

القدس المحتلة/ االستقال:السياسي للصراع
قال���ت هيئة الب���ث اإلس���رائيلية »كان« يوم 
أم���س، إن رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية 
بنيامين نتنياهو قرر تجميد بناء ألفي وحدة 
استيطانية، جنوبي مدينة القدس المحتلة، 

رضوًخا ل�«ضغوط سياسية«.
وأوضح���ت القن���اة أن تلك الوح���دات كانت 
س���تبنى في حي »هار حوما« )جبل أبو غنيم( 

االستيطاني جنوب شرقي القدس المحتلة.
وش���ددت على أن نتنياهو قرر تجميد البناء 
في الحي االس���تيطاني، انطاقا مما وصفته 
م���ن  مزي���د  ب�«صعوب���ات سياس���ية«، دون 

التوضيح.
من جانبه، أكد مكتب نتنياهو صحة الخبر، إال 
أن القناة الرسمية نقلت عن مصادر سياسية 
قولها إن »إس���رائيل لن تتوقف عن البناء في 

المستوطنات بالقدس«.
ولفتت القناة إلى الضغوطات التي تمارسها 
بلدية االحت���ال في القدس عل���ى الحكومة 
اإلس���رائيلية، إلعطاء الضوء األخضر للشروع 
بالمش���روع االس���تيطاني، مش���ددة على أن 
رئيس بلدية القدس موش���يه ليئون، مهتم 

جدا  بذلك.
وبحسب القناة، فإن المخطط لبناء 2000 وحدة 
استيطانية جديدة في مستوطنة »هار حوما«، 
على طاولة اللجنة اللوائي���ة التابعة لمجلس 
التخطيط األعل���ى في اإلدارة المدنية التابعة 
لاحتال، وأن مكتب رئيس الحكومة يرفض 

كل المحاوالت الضاغطة للمصادقة عليها.
وأش���ارت إلى أن نتنياهو تفاخر س���ابًقا في 
أكثر من مناس���بة، أنه هو م���ن بادر إلى إقامة 
مستوطنة جبل أبو غنيم الجاثمة على أراضي 

جنوب القدس وشمال بيت لحم، غير أنه جّمد 
بأكثر من مناسبة، وفًقا للقناة، مخططات للبناء 
االس���تيطاني في القدس بدوافع سياس���ية 

مؤقتة.
وفي 20 كانون األول/ ديسمبر الماضي، أعلنت 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في 
الهاي، فاتو بنس���ودا، عزمها فتح تحقيق في 
ارتكاب »جرائم ح���رب« محتملة في األراضي 

الفلسطينية.
وأعربت بنس���ودا ع���ن قناعتها »ب���أن جرائم 
حرب ارُتكبت بالفعل أو م���ا زالت ُترتكب في 
الضفة الغربية، بما يش���مل القدس الشرقية 
وقطاع غزة«؛ وذكرت في قرارها أن »إس���رائيل 
لم توقف النش���اط االس���تيطاني في الضفة 
الغربية فق���ط، بل تعتزم ضم أجزاء منها إلى 

سيادتها«.

نتنياهو يجمد بناء 2000 وحدة 
استيطانية بالقدس

الخميس 14 جمادى األولى 1441 ه�� 9 يناير 2020 م

"األخطر منذ سنوات"



وتقيم س����لطات االحتالل س����دودا على 
طول الجدار األمني شرق قطاع غزة، لمنع 
تدفق مياه األمطار إلى القطاع، وتحويلها 
لتصب في الخزان الجوفي داخل األراضي 
المحتلة عام 48، وبالتالي حرمان القطاع 
من أهم مصدر لتغذي����ة خزانه الجوفي  

المتمثل في مياه األمطار .
ولم تكتَف سلطات االحتالل بحجز الماء 
ع����ن القطاع، وإنما تس����تغله كوس����يلة 
للتدمير والتخري����ب عندما تزيد كميته 
ع����ن قدرة الس����دود عل����ى حجزها، حيث 
تفتح أمامها الس����دود لتترك لها العنان 
للتدفق باتجاه أراضي المواطنين الزراعية 

إلغراقها وإتالف مزروعاتها.

خسائر فادحة
وأكدت مؤسسة االغاثة الزراعية أن السد 
الذي فتحته س����لطات االحتالل تس����بب 
بغرق نحو )1000( دونم زراعي، معظمها 
من المزروعات المكشوفة مثل )الشعير، 

والقمح، والخضار، والمحاصيل الورقية( .
وأوضحت اإلغاثة عبر موقعها االلكتروني 
أن المي����اه المندفعة بش����دة من الس����د 
أغرقت جمي����ع المزروع����ات، حيث وصل 
ارتف����اع منس����وب المياه إلى م����ا يقارب 
المترين. وبلغ إجمالي الخس����ائر بشكل 
مبدئي ما يقارب 300 ألف دوالر أمريكي، 
كما أن بع����ض المزارعين دم����رت أرضه 

ومزرعته بش���كل كلي، خاص���ة مزارعي 
المحاصي���ل الحقلية )الفلح���ة( القمح، 
الش���عير، الخضار، المحاصي���ل الورقية 
وم���ا يتبعها م���ن ش���بكات ري، وأيضا 
التكاليف التحضيرية لألرض من حراثة 
وغيره���ا من العملي���ات الزراعية والجزء 
اآلخر انحس���رت خس���ائرهم فقط في 

ش���بكات الري والحراث���ة. وفق ما أكدته 
اإلغاثة الزراعية.

وحمل���ت اإلغاثة االحتالل اإلس���رائيلي 
مسؤولية الخسائر الفادحة التي تعرض 
لها المزارعون ش���رق حي الش���جاعية، 
نتيجة هذا الفعل المتعمد، مطالبة دولة 
االحتالل بض���رورة دفع التعويضات عن 

الخسائر الناجمة عن فتح السد.

أمنيات تتبخّر
الم���زارع صالح حلس أح���د المتضررين 
ج���راء فت���ح االحتالل الس���دود المائية 
ش���رقي غزة، أك���د أن خس���ارته بلغت 
آالف الدوالرات نتيجة خراب محاصيله 
المزروعة على مساحة 4 دونمات، إضافة 

إلى خسائر أخرى نجمت عن تضرر نحو 
80 شجرة زيتون. 

وأوضح الستيني حلس والدموع تترقرق 
في عينيه خالل حديثه ل�«االس���تقالل » 
أنه يعمل منذ نحو شهرين على االعتناء 
بمحص���ول البص���ل والثوم���ة ليبيعها 
ويجني ثم���ار تعبه وجه���ده ، إال أن ما 
فعله االحتالل حين فتح الس���د دمر كل 

ما يطمح إليه. 
ولف���ت إلى أن���ه انض���م وعائلته آلالف 
المواطنين بغزة الذين يعانون من أوضاع 
اقتصادية صعبة، إذ كانوا ينتظرون بيع 
المحاصيل على أحّر م���ن الجمر، لتلبية 
ما يحتاجونه م���ن مقومات الحياة، إال أن  

االحتالل نّغص عليهم أمنياتهم. 
ويتش���ارك المزارع عطا الله شويدح مع 
سابقه، حيث األضرار التي تدمي القلب. 
حديث���ه  خ���الل  ش���ويدح  وأوض���ح 
الزراعية  أن محاصيل���ه  ل�«االس���تقالل« 
الممتدة على مس���احة 6 دونمات  كلها 
لم تعد صالحة للتس���ويق والبيع، مبينا 
أن خس���ائره وصلت لقرابة 1500 دوالر 

أمريكي. 
وأش���ار إل���ى أن محاصيله الت���ي زرعها 
قب���ل نحو ش���هر ووصل���ت الرتفاع 10 
سم غمرتها المياه االسرائيلية الرتفاع 
حوالي 80 سم، ما أدى لتلفها وخرابها. 

شكل آخر لجرائم االحتالل

مزارعو غزة يتكبدون خسائر فادحة بسبب العدوان »المائي« اإلسرائيلي
غزة / �سماح املبحوح:

كعادتها، مل تعدم �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي، الو�سيلة 
للتنغي�ص على مزارعي غزة والإ�سرار بهم، فما اأن وجدت 

الفر�س��ة �س��انحة اأمامه��ا، حت��ى انق�س��ت عل��ى فري�س��تها 
املتمثلة يف اأرا�س��ي املواطنني الزراعية �سرق مدينة غزة، 
فدمرته��ا واأغرق��ت حما�س��يلها، ع��ر فت��ح ال�س��دود التي 

تقيمه��ا يف الداخ��ل املحت��ل خلف اجل��دار الزائ��ل هناك، 
لت�س��مح بذلك بتدفق كميات هائلة م��ن مياه الأمطار التي 

�سقطت خالل املنخف�ص اجلوي الأخري.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تدرس إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب إمكانية 
إعالن البيت األبي����ض عن الخطة األميركية المعدة 
لتصفية القضية الفلس����طينية والمعروفة إعالمًيا 
ب�«صفق����ة القرن«، قب����ل االنتخابات اإلس����رائيلية 
المقررة ف����ي آذار/ مارس المقبل. وذكر مس����ؤولون 
إس����رائيليون وفًق����ا لتقرير القن����اة 13 العبرية، أن 
اإلدارة األميركي����ة لم تتخذ قراره����ا النهائي بهذا 
الش����أن، وش����ددوا على أن المس����ؤولين في البيت 
األبيض يناقشون المسألة بجدية، واعتبروا وصول 

مبع����وث الرئيس األميركي للش����رق األوس����ط آبي 
بيركوفيتش إلى »إس����رائيل« هذا األس����بوع، دلياًل 
على جدي����ة المس����عى األميركي. ولف����ت التقرير 
إل����ى أن بيركوفيتش اجتمع م����ع رئيس الحكومة 
اإلس����رائيلية بنيامي����ن نتنياه����و، ورئيس قائمة 
»كاحول الفان«، بيني غانتس، وبحث معهما الخطة 
األميركية لتس����وية الصراع العربي/ الفلس����طيني 
اإلسرائيلي. وأش����ارت القناة إلى أن »بيركوفيتش 
اجتمع كذلك في الس����فير األميركي لدى إسرائيل 
ديفيد فريدمان، وانشغل بوضع اللمسات النهائية 

على نص الخطة األميركية«. وذكرت مصادر القناة 
إلى أن التأخير المس����تمر والتأجيل المتكرر لموعد 
طرح »الصفق����ة« األميركية، دفع����ت الفريق الذي 
يقوده مستش����ار البيت األبي����ض وصهر الرئيس 
جاريد كوشنر، بإجراء تعديالت وتغييرات مستمرة 
على نص الخطة األميركية. وهذه هي المرة األولى، 
التي يصل فيها بيركوفيتش إلى الكيان بمنصبه 
الجديد خلًفا للمبعوث الس����ابق جيسون غرينبالت، 
الذي استقال من منصبه في شهر تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2019.

 إدارة ترمب تدرس إمكانية طرح »صفقة القرن« 
قبل االنتخابات اإلسرائيلية

الخميس 14 جمادى األولى 1441 ه�� 9 يناير 2020 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/عطاالله فايز رضوان الشنتف ... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
906761150  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود محمد نبهان بستان.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
803228576  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نسيم صالح سالم قاسم الفرا.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
804764405  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�ص العلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

اعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية
يف الق�شية ا�شا�س 2019/914 ومو�شوعها نفقة زوجة
الى المدعى عليه / محمد عبد الكريم عبد المجيد الس����يد من المسمية 
وسكان النصيرات سابقا ومجهول محل االقامة في الضفة الغربية برام 
الله االن يقتضى حضورك الى هذه المحكمة يوم االثنين 2020/2/3م 
الس����اعة الثامنة صباح����ا وذلك لنظر في القضية اس����اس 2019/914 
وموضوعه����ا نفقة زوج����ة المرفوعة عليك من قب����ل زوجتك المدعية / 
مرفت محمد ابراهيم ابو ش����مالة من بيت دراس وسكان النصيرات وان 
لم تحضر في الوقت المعين او ترس����ل وكيال عنك يجر بحقك االيجاب 

الشرعي غيابيا وبذلك صار تبليغك حسب األصول.
وحرر في 2020/1/6م

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
حممد كامل ابو را�ص  

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ريما محمود محمد سلمان.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
803555275  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد فتحي سليم شبير.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
801303298  فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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هوية
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إعالن 
فقد 
هوية
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فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/صابر ابراهيم على ابو عيدة.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
٩٠٦٦٤٠٥٩٤  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/رياض منصور مرزوق زعرب.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
803618016  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/زكي جبر درويش قنن ... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
947216271  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ناجي مروان ناجي ابو جاسر.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
٨٠٣١٣٦٩٠٢  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/إبراهيم بدوى شاهين.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
803354968  فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد عودة محمود شمالي.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
 901466284  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عيسى محمد الشافعي عبدالله النجار.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
700353238  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عرفات حسن محمد الغندور.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
٩٠٠٨٠٢٤٣٠  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نرمين اكرم جبر خليل.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
406014431  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )10/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: هاني 
إبراهيم أحمد نبهان من س���كان جباليا هوية رقم 909125973 بصفته وكيال 

عن: صابر إبراهيم أحمد نبهان
بموجب وكالة رقم: 2195 / 2017 الصادرة عن ألمانيا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1792 قسيمة 24 المدينة جباليا

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح المعامل���ة. وفي حال تبين 
إشكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة 

عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.
 التاريخ:  8/ 1/ 2020م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )12/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: محمد 
سعيد سعدي حسين خيال من س���كان غزة هوية رقم 930985486 بصفته 

وكيال عن: ماهر سعدي حسين خيال
بموجب وكالة رقم: 9120 / 2010 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1820 قسيمة 37 المدينة جباليا

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح المعامل���ة. وفي حال تبين 
إشكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة 

عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.
 التاريخ:  8/ 1/ 2020م

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

الضفة الغربية/ االستقالل:
إن  السياس���يين  المعتقلي���ن  أهال���ي  لجن���ة  قال���ت 
سياس���ة »الباب الدوار« التي تمارس���ها أجهزة السلطة 
الفلس���طينية بالتنس���يق مع االحتالل اإلس���رائيلي، ال 
زالت سيًفا مسلًطا على رقاب الفلسطينيين في الضفة 

الغربية.
واعتبرت اللجنة في بيان له، أن هذه الممارس���ة محاولة 
فاش���لة من الجانبين لتضييق الخن���اق على المقاومين 
وثنيه���م عن مواصلة هذا الدرب، في محاولة لترس���يخ 

ثقافة االستسالم التي يرّوج لها البعض.
وفي إحصائياتها، ذكرت اللجنة أنه في القدس المحتلة 
اعتقل���ت قوات االحتالل موس���ى الخطيب، بعد أقل من 
ساعة من اإلفراج عنه من س���جون السلطة أثناء عودته 

إلى منزله بعد أكثر من شهر أمضاها في سجونها.
وفي رام الله اعتقلت قوات االحتالل الطالب في جامعة 
بيرزيت محمد إبراهيم زهران، وساجي عابد الطالب في 
جامعة بيرزيت والخريج من جامعة بيرزيت باسل فليان، 

بعد أيام من اإلفراج عنهم من سجون السلطة.
كم���ا اعتقل االحتالل الطالب ف���ي جامعة بيرزيت عدي 
نخل���ة من مخيم الجلزون، وس���ليمان قط���ش )16 عامًا( 
والمهندس منتصر الش���نار وياس���ر مناع بعد أيام من 

اإلفراج عنهم من سجون السلطة.
واقتح���م االحت���الل منزل مج���د عازم، وقام بتفتيش���ه 
وتس���ليمه بالغا لمقابلة مخابراته بعد أس���بوع واحد من 

اإلفراج عنه من سجون السلطة.

واعتقل االحتالل مروان اس���تيتية من نابلس والطالب 
في جامعة النجاح موسى دويكات، ومحمد سالم وصامد 
س���الم أحمد درويش المتحدث باسم الكتلة اإلسالمية 
ف���ي جامع���ة النجاح، وعوني الشخش���ير الناش���ط في 
الكتلة اإلسالمية بعد أيام من اإلفراج عنهم من سجون 

السلطة.
فيم���ا اعتق���ل االحتالل حس���ني العام���ودي ومعاوية 
حنيني وعلي أحمد الجدع، ونور الدين عوينات، ومحمود 
خ���اروف وآالء البش���ير، بعد أيام من اإلف���راج عنهم من 
سجون الس���لطة . وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل 
مصعب الهور، بعد أسبوعين من اإلفراج عنه من سجون 
السلطة وفادي إبراهيم غنيمات، وأحمد سالمة أبو راس، 
ويوسف أبو حسين وأسيد الهريني بعد أيام من االفراج 

عنهما من سجون السلطة.
واعتقلت قوات االحتالل عبيدة عادي الطالب في جامعة 
الخليل، بعد أيام من رفضه االستجابة لبالغات السلطة.

فيما فصلت س���اعات فقط بين اقتح���ام جهاز الوقائي 
منزل عوني الخضور وتفتيش���ه ف���ي محاولة العتقاله، 

واقتحام االحتالل وتفتيش المنزل العبث بمحتوياته.
كما اعتقلت ق���وات االحتالل جميل جمال أبو س���عدة، 
وإبراهيم شلهوب وأحمد ملحم وأحمد محمد أبو الهيجا 
و محم���د رؤوف حمدان، بعد أي���ام من اإلفراج عنهم من 

سجون السلطة .
واعتق���ل االحتالل عز الدي���ن فريح���ات، والذي أمضى 
فترات طويلة في تنقله بين سجون االحتالل والسلطة.

أهال���ي القرية م���ن قطاف ثمار أكثر من 2000 ش���جرة 
خالل عام 2019.

االحتالل ينقل األسير حسن كراجة إلى سجن النقب
رام الله / االستقالل:

نقلت إدارة س���جون االحتالل االسرائيلي األسير حسن 
ياس���ر كراجة )38عامًا( من قري���ة صفا غرب رام الله، من 
س���جن »عوفر« إلى س���جن النقب الصح���راوي دون أية 

أسباب.
وحس���ب مكت���ب إعالم األس���رى ف���إن محكم���ة عوفر 
العس���كرية أص���درت قبل 10 أي���ام ق���رارًا إداريًا بحق 
الناش���ط األسير كراجة بدل إطالق س���راحه بعد انتهاء 

مدة محكوميته الفعلية البالغة 16 شهرًا.
وكانت قوات االحت���الل أعادت اعتق���ال كراجة بتاريخ 
2018/9/11 بعد مداهمه منزله وتفتيشه في قرية صفا 
ولم يمٍض على إطالق س���راحه من آخر اعتقال سوى 10 
ش���هور ونقلته إلى مركز تحقيق المسكوبية بالقدس، 

ومنعته من االلتقاء بمحاميه ألكثر من شهر.
يشار إلى أن كراجة أسير محرر اعتقل مرتين األولى عام 
2013، بعد أن تعرض للضرب على يد الوحدات الخاصة، 
وأمضى خاللها 23 ش���هرًا في الس���جون بتهم تتعلق 
بنش���اطه االجتماعي، وتم اإلفراج عنه في أكتوبر2014، 
ثم أعيد اعتقاله في يوليو 2016 خالل مروره على حاجز 
بيت عور الفوقا غرب مدينة رام الله، وأمضى16 ش���هرًا 
في االعتقال اإلداري المتجدد وأطلق سراحه في نوفمبر 

من العام 2018.

34 فلسطينًيا ضحية التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل في 2019  االحتالل يوزع إخطارات هدم 
على منازل بالعيسوية والخليل

رام الله /  االستقالل:
أكد عادل زهران شقيق األسير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ اليوم ال� 109 أن حالة شقيقه 

تتدهور ساعة بعد ساعة، مطالًبا بسرعة التدخل لإلفراج عنه من سجون االحتالل اإلسرائيلي.
جاء ذلك خالل مكالمة هاتفية أجراها النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بشقيق 

األسير زهران يوم أمس.
وناشد شقيق زهران بسرعة التدخل لإلفراج عنه ليتمكن من تلقي العالج الالزم قبل فوات األوان، 
منوهًا إلى أن شقيقه قد خسر »30« كيلو جرام من وزنه جراء االضراب باإلضافة لمعاناته من أآلم 

حادة في جميع أعضاء جسده. 
من جانبه، أش���اد بحر بتضحيات األسير زهران، ووصفها بالتضحيات الجسام بهدف نيل الحرية، 
مندًدا بتجاهل إدارة الس���جون ومصلحة سجون االحتالل لمطالبه العادلة والمتمثلة بنيل حريته 

وإنهاء اعتقاله اإلداري.
وطالب كل الجهات الرسمية والحقوقية ومنظمات حقوق االنسان المحلية والدولية بضرورة بذل 
أقصى الجهود لإلفراج عنه من س���جون االحتالل، محذرًا من أن تعنت االحتالل وعدم االفراج عنه 

سيقود ألزمة كبيرة داخل السجون وفي أوساط األسرى. 
الجدير ذكره أن األسير زهران وهو من قرى قضاء رام الله يبلغ من العمر »42 عامًا« ومضرب رفًضا 
العتقاله اإلداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة، ووضعه الصحي يزداد سوءًا ويعاني من ضغط 
منخفض، وضعف في ش���بكية العين، وضعف عام أدى إلى عجزه عن المشي، علمًا بأنه قضى ما 

مجموعه »15« سنة في سجون االحتالل.

شقيق األسير زهران: وضعه يتدهور 
كل ساعة.. أنقذوه قبل فوات األوان

الخميس 14 جمادى األولى 1441 ه�� 9 يناير 2020 م

القدس المحتلة/ االستقالل:
عت طواقم بلدية االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، إخطارات هدم في بلدة العيسوية 

َّ
وز

شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيس����وية محمد أبو الحم����ص أن طواقم من البلدية 
برفقة قوات االحتالل اقتحمت البلدة، ووزعت أكثر من 12 إخطار هدم واس����تدعاء على 

األهالي، وتصوير عشرات البنايات والشوارع داخل البلدة.
وأش����ار إلى أن معظم المنازل مأهولة بالسكان، وقائمة منذ سنوات، الفًتا إلى أن بلدية 

االحتالل أمهلت إحدى العائالت 21 يوًما لتنفيذ هدم بنايتها المكونة من طابقين.
وتتعرض بلدة العيس����وية منذ حزيران/ يونيو الماضي لهجمة إس����رائيلية متواصلة، 
يتخلله����ا عمليات اقتحام للمن����ازل واعتقاالت وحملة تنكيل واعتداء على س����كانها، 
وتوزيع إخطارات هدم، ونصب حواجز عس����كرية على مداخلها وفي شوارعها، بهدف 

التضييق على سكانها.
وتأتي هذه الحملة ضمن سياس����ة العقاب الجماعي التي تفرضها س����لطات االحتالل 

على المقدسيين عامًة، وأهالي العيسوية خاصًة.
وفي الس����ياق ذاته أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بهدم أربعة منازل شرق بلدة 

يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وقال منس����ق اللجان الش����عبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور، "إن قوات االحتالل 

اقتحمت قرية التوانة شرق يطا، وأخطرت بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان".
وتع����ود ملكية المنازل المخطرة باله����دم للمواطنين مفضي أحمد ربعي، وفضل أحمد 

ربعي، وخضر سليمان العمور، وأحمد محمود حمامدة، بحجة البناء دون ترخيص.
وكانت قوات االحتالل هدمت يوم االثنين الماضي تس����عة مس����اكن واستولت عليها 
في بلدة العوجا ش����مال أريحا، في سياسة متواصلة وعنصرية بحق السكان في الضفة 

الغربية المحتلة.



بيروت/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة حقوقية بأن إدارة وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين »األونروا« أقدمت على فصل 17 
مدرًس���ا من العاملين في قطاع التعلي���م في لبنان خالل 

العام الدراسي 2019/ 2020.
وأعربت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(، 
عن قلقها الش���ديد إزاء القرار الذي وصفته ب�«المفاجئ« 

والصادر عن إدارة »األونروا« المركزية.
وبحس���ب »شاهد«، فقد بررت إدارة الوكالة األممية قرارها 
»بأن عدد المدرس���ين يفوق العدد الفعلي المطلوب، وقد 
خلص���ت إلى ضرورة تحديد ع���دد الغرف الصفية الكلية 
في مدارس األونروا في لبنان والحصص المطلوبة من كل 

مدرس«.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي بقي عدد حصص مدرسي 
التعلي���م االبتدائي 27 حصة أس���بوعية، فقد ارتفع عدد 
حصص مدرس���ي التعليم الثانوي من 20 حصة إلى 22 

حصة اسبوعية.
وأك���دت »أن هذا اإلجراء في هذا التوقيت وبعد مرور أكثر 

من ثالثة أشهر على انطالق العام الدراسي الحالي، وإجراء 
الجزء األول من امتحان الفصل األول للتالميذ، سيس���بب 
إرباكا للتالميذ نتيجة التغيير المفاجئ في المدرس���ين 
الذي���ن اعتادوا عليه���م منذ بداية العام الدراس���ي، كما 

يسبب إرباكا إلدارات المدارس أيضا«.
وأضاف���ت أن إدارة »األونروا« عملت على س���د النقص من 
خالل إلغ���اء الكثير من الحصص الالصفية للمدرس���ين 
المتواجدين على مالك التعليم وإجبارهم على استبدالها 
بتدريس مواد ليس���ت م���ن اختصاصه���م كأن يدرس 
أس���تاذ الرياضيات على سبيل المثال وليس الحصر مادة 

الجغرافيا وغيرها.
ونوه���ت إلى »أن هذا اإلج���راء وفي ه���ذا التوقيت الذي 
يعاني منه الالجئون الفلس���طينيون في لبنان من ظروف 
اقتصادية ومعيش���ية صعبة نتيجة االزمة االقتصادية 
التي تعصف بلبنان، سيضاعف من أزمة المدرسين الذين 

سيتم صرفهم من العمل وعائالتهم.
وأضاف���ت أن إدارة األونروا تتجاه���ل بهذا القرار مصلحة 
الط���الب في ظل وجود ازدحام كبي���ر في الغرف الصفية 

يص���ل في كثير من األحي���ان على 50 طالب���ا، أضف إلى 
كل ذلك تدني مس���تويات النجاح في م���دارس األونروا 
بعد اعتماد سياس���ة الترفيع اآللي نتيجة تطبيق برنامج 
ال EMIS والذي خفض نس���بة الرسوب في المدارس إلى 
أدنى حدودها وانعكاس ذلك بش���كل واضح على نتائج 

الشهادات الرسمية العام المنصرم«.
وإزاء ما س���بق، طالبت المؤسس���ة الفلس���طينية لحقوق 
اإلنس���ان، إدارة »األونروا« بضرورة التراجع الفوري عن هذا 
اإلجراء حفاظًا على استقرار برنامج التعليم واستمراريته.

وأك���دت  على وجوب أن تعمل »األونروا« على س���د العجز 
المالي إن وجد من خالل ترشيد إنفاقها ووقف الهدر، في 
أقسام أخرى وليس في هذا القسم الحيوي وتنفيذ برامج 

ذات األولوية لالجئين الفلسطينيين.
وطالبت بأن تس���عى »األونروا« إلى زيادة فرص التوظيف 
وتوفير فرص العمل لالجئين في شتى قطاعاتها بداًل من 
صرفهم من العمل، وأن تعتمد إدارتها سياسية تعلمية 
ثابتة مستندة إلى منهاج تعليمي علمي وعملي ومتطور 

يحقق المصلحة الفضلى للطالب، بحسب البيان.

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شؤون األس����رى والمحررين يوم أمس، 
إن المعتقل الجريح حسين محمد يونس )17 عاًما( 
ما يزال يقبع في مستش����فى »ش����عاري تسيدك« 

اإلسرائيلي منذ اعتقاله، في وضع صحي مستقّر.

وأوضحت هيئة األس����رى في بي����ان لها، يوم أمس، 
أن ق����ّوات االحتالل كانت قد أصابت القاصر يونس 
بالّرصاص ف����ي قدمه اليمنى، بالقرب من بيت لحم 
ف����ي الثاني من كانون الثاني/يناي����ر الجاري، وكان 
قد خضع لعملية جراحية في قدمه، فيما سيخضع 

ألخرى في األيام المقبلة.
يش����ار إلى أن المعتقل يونس من بلدة واد شاهين 
ف����ي محافظة بيت لحم، وم����ددت محكمة االحتالل 
توقيف اعتقاله حتى تاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 

الجاري.

غزة/ االستقالل:
أكدت الفصائ���ل الفلس���طينية أن جريمة اغتيال 
الفريق قاس���م س���ليماني، قائد قوة القدس، تمت 

بتحريض ودفع من الكيان الصهيوني.
وقالت ف���ي بيان صحفي لها، يوم أمس، إن الجريمة 
تعّبر عن عمق المأزق االس���تراتيجي الذي تعيش���ه 
الوالي���ات المتحدة األمريكي���ة والكيان الصهيوني 
وفشل مشاريعهم ومخططاتهم لتصفية القضية 

الفلسطينية والهيمنة على المنطقة.
وتقدمت الفصائل بأحر التعازي للثورة اإلس���المية 
اإليرانية، وعلى رأس���ها س���ماحة القائد السّيد علي 
 الوفاء لدماء الشهداء يتجّسد 

َّ
الخامنئي، مشددة أن

باس���تمرار المقاومة على أرض فلس���طين، لتحقيق 
كافة أهداف شعبنا بتحرير أرضه ومقدساته وعودة 

الالجئين إلى وطنهم.

وجددت الفصائل رفضها القاطع لما يسّمى »صفقة 
القرن«، والعمل على إس���قاطها وإفش���ال أهدافها 
الّرامي���ة إل���ى تصفي���ة الحقوق الوطنية للش���عب 

الفلسطيني.
وش���ددت على مواصل���ة الجهود إلنهاء االنقس���ام 
واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، على أسس 
سياس���ية وتنظيمي���ة ووطنية  واضحة وراس���خة، 
ترتكز إلى ضرورة رس���م وبلورة اس���تراتيجية عمل 
فلس���طينية جديدة، من خالل إلغاء اتفاقات أوسلو، 
ووقف التنسيق األمني وس���حب االعتراف بالكيان 
الصهيوني، ووقف العمل باتفاق باريس االقتصادي 
وتطبيق كافة االتفاقات الفلسطينية – الفلسطينية 
التي ت���ّم توقيعه���ا ع���ام 2005  و200٦ ) وثيقة 

األسرى( و2011 و2017.
وأك���دت عل���ى ض���رورة العمل الج���اد إلع���ادة بناء 

منظمة التحرير الفلس���طينية على أس���س وطنية 
وديمقراطية، تضمن الش���راكة الحقيقية في صنع 
القرار السياس���ي الفلس���طيني، باعتباره���ا اإلطار 
الجامع والموّحد للش���عب الفلس���طيني في أماكن 
وجوده كافة، ومشاركة جميع فصائل العمل الوطني 

واإلسالمي ضمن إطارها وفي مؤسساتها.
وج���ددت التأكي���د عل���ى خي���ار المقاوم���ة كخيار 
إس���تراتيجي ف���ي مواجهة االحت���الل الصهيوني 
باعتب���اره الطري���ق الوحي���د النتزاع كام���ل الحقوق 
الوطنية للش���عب الفلس���طيني، ومواصلة الجهود 

لتحرير األسرى في سجون االحتالل.
كما أّك���دت الفصائل الفلس���طينية عل���ى أهمية 
وضرورة اس���تمرار التشاور واللقاءات بما يحّقق رّص 
الصفوف الفلس���طينية وتصعيد الكفاح لتحقيق 

أهداف شعبنا العظيم.

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى يوم أمس؛ أن 
س���لطات االحتالل الصهيوني جددت االعتقال اإلداري لألسير المجاهد 
مراد وليد محمد ماليشة )31 عامًا( من بلدة جبع قضاء مدينة جنين شمال 

الضفة المحتلة، لمدة ستة أشهر للمرة الثالثة على التوالي.
وأوضح���ت مهجة القدس أن قوات االحتالل الصهيوني اعتقلته بتاريخ 
2019/01/10م؛ وحولته س���لطات االحتالل لالعتقال اإلداري التعسفي؛ 

دون أن توجه إليه أي تهمة تذكر.
جدير بالذكر أن األس���ير مراد ماليش���ة ولد بتاريخ 1989/07/27م، وهو 
متزوج، وس���بق أن أمضى في س���جون االحتالل الصهيوني ما يزيد عن 
ثمانية أعوام في عدة اعتقاالت سابقة بتهمة االنتماء والعضوية لحركة 

الجهاد اإلسالمي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها.

غزة / االستقالل:
أّكدت حركة »حماس« أّن محاوالت االحتالل اإلس���رائيلي الضغط من أجل إغالق 
مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك ستفشل، داعية أبناء شعبنا إلى 

أداء صالة حاشدة يوم غٍد الجمعة باألقصى والمصلى.
وقال���ت الحركة، في بيان لها، إّن االحتالل صّعد هجمته المركزة على المس���جد 
األقص���ى المبارك وخاصة باب الرحمة، محاواًل إعادة إغالقه، وتخويف المرابطين 
والمرابط���ات بالضرب الوحش���ي واالعتق���ال واإلبعاد والتهدي���د، فيما واصل 

المستوطنون اقتحاماتهم المستمرة لألقصى.
وشّددت على أّن »وحشية االحتالل في االعتداء على المرابطات في باب الرحمة 
لن توقف مس���يرة الرباط في المس���جد األقصى، وسيظل أهل القدس برجالها 

ونسائها وشبابها يواصلون دفاعهم عن قدسية مسجدنا المبارك«.
وحّذرت حماس من تبعات هذه الخطوات اإلس���رائيلية »الخطيرة« إلعادة إغالق 
مصل���ى باب الرحمة، مؤّكدة على فش���لها بفضل رب���اط المصلين الذين فتحوا 

المصلى رغًما عن إرادة االحتالل.
وأش���ارت إلى أّن هذا العدوان اإلس���رائيلي على المصلى يتزامن مع قيام بلدية 
االحت���الل بعملي���ات ترميم للجدار الجنوبي للمس���جد األقص���ى، متجاوزة دور 

األوقاف اإلسالمية صاحبة الوالية على المسجد.
ودع���ت الحركة في بيانها أبناء ش���عبنا إلى صالة حاش���دة يوم غٍد الجمعة في 
المسجد األقصى المبارك ومصلى باب الرحمة؛ رفًضا لعدوان االحتالل، ومحاولته 

فرض السيادة على الحرم القدسي.
يش���ار إلى أّن المصلين باألقصى المبارك نجحوا في 22 فبراير/ش���باط الماضي 
بالدخ���ول إلى مصلى باب الرحمة ألول مرة منذ ع���ام 2003، وأّدوا صالة الجمعة 
بداخله في أعقاب إزالتهم السالسل الحديدية عن بواباته بعد 1٦ عاًما من إغالق 

قوات االحتالل للمصلى.

الفصائل: اغتيال سليماني يعّبر عن المأزق 
االستراتيجي ألمريكا و »إسرائيل«

»مهجة القدس«: تجديد 
االعتقال لألسير ماليشة 
للمرة الثالثة على التوالي

»أونروا« تفصل 17 مدرسًا من مدارسها بلبنان

هيئة األسرى: استقرار الوضع الصحي للمعتقل القاصر يونس

حماس: محاوالت االحتالل إلغالق 
مصلى باب الرحمة فاشلة
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أعلن أنا المواطنة/نوره حماد سلمان المهموم.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
900848151  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حاتم عبد القادر موسى القصاص.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
931532774  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد سليم قاسم ابو صافي ... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
942221433  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ الحسن خالد عبدالكريم ابو عيد.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
407173863  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد خليل قفهمي هنا.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
404047144  فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الكريم مصطفى عوض الدالي.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
801305855  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسامه احمد شعيب عيسى... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
966798092  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سحر ميسرة حجازي اللوح.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
407931922  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد فريد سليم بركة.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
800787806  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 



ال اعتقد ان »اس���رائيل« لديها حصانة من الصواريخ الباليستية 
االيرانية اكثر من االدارة االمريكية التي نصبت نفس���ها شرطيا 
لهذا العال���م, فالصواريخ االيرانية طالت امس قواعد عس���كرية 
امريكية في الع���راق, دون ان تعبأ ايران ب���ردة الفعل االمريكية 
على هذا القصف الصاروخي الغير مسبوق, فمنذ الحرب العالمية 
الثانية لم تتعرض المواقع العس���كرية االمريكية للقصف, ولم 
تجرؤ أي دولة ف���ي العالم على توجيه ضربة عس���كرية ألمريكا, 
ولك���ن هذا فعلته الجمهورية االس���امية االيرانية امس بقواعد 
امريكا العس���كرية في العراق, هذه القواع���د التي طلب البرلمان 
العراقي ازالتها من االراضي العراقية, وسحب الجنود االمريكيين 
من الع���راق, انطلق���ت الصواريخ الباليس���تية االيراني���ة بأوامر 
القي���ادة االيرانية وبحضور مرش���د الجمهورية االيرانية الس���يد 
على خامنئي, وهذه رس���الة تحٍد ل���إدارة االمريكية التي هددت 
وتوعدت, لكن ترامب خرج ليقول لألمريكيين ان االمور »تمام« وان 
امريكا س���تحصى خسائرها وترى ماذا ستفعل, ونفى مسؤولون 
امريكي���ون االخبار المتداولة عن عدد قتل���ى الجنود االمريكيين, 
وكأن امريكا خس���ارتها فقط في عدد القتلى من جنودها, ايران 
ليس���ت مهمتها احصاء عدد القتلى فهذا ليس منوطًا بها, انما 
منوط باألمريكان ان يحصوا خسائرهم وقتاهم, ايران ردت اوليا 
على جريمة قتل الجنرال س���ليماني وأوفت بتعهدها للش���عب 
االيراني, واسس���ت لواقع جديد في المنطقة لن ينتهي اال بزوال 
الجنود االمريكيين عن العراق, وفي المنطقة الش���رق اوس���طية 

وهذا هو المكسب الحقيقي وليس عدد القتلى. 
  نتنياه���و يدرك ان اس���رائيل معرضة اكث���ر من أي وقت مضى 
للصواري���خ الباليس���تية االيرانية وصواريخ مح���ور المقاومة في 
المنطقة, وهو يح���اول ان يتجنب أي ضربات عس���كرية ايرانية 
إلس���رائيل, لذلك الزم وزراء حكومته بعدم االدالء باي تصريحات 
اعامية وعدم التعليق على اغتيال الجنرال قاسم سليماني, وعزز 
من تواجد جيش���ه المقهور على المناطق الشمالية وفي الجوالن, 
واغل���ق مناطق جبل الش���يخ المحاذي���ة للحدود الس���ورية ومنع 
الس���ياح من الوصول اليها, فمن ينتهك حرمة الهالة االمريكية 
بكل جبروتها, يس���تطيع ان ينتهك حرمة الهالة االس���رائيلية 
المهترئة, والتي ال تصم���د طويا امام الضربات, فنتنياهو هدد 
أمس األربعاء، إي���ران، قائا إن »من يحاول مهاجمتنا س���يتلقى 
ضربة ساحقة ومؤلمة للغاية«.  وأضاف أن »إسرائيل تقف خلف 
الواليات المتح���دة، ونحيي الرئيس دونال���د ترامب على اغتيال 
س���ليماني«, وربما ان نتنياهو خرج من القمقم الذي وضع نفسه 
ووزراءه في���ه بطل���ب الزامي م���ن االدارة االمريكي���ة التي ايقنت 
ان نتنياهو هو الذي ورطها في اس���تهداف الجنرال س���ليماني, 
فأرادت ان تش���رك »اسرائيل« في أي صراع محتمل في المنطقة, 
وانها يجب ان تكون في عمق االزمة التي ورطت امريكا بها, وربما 
ايق���ن نتنياهو انه اصبح في مرمى صواريخ محور المقاومة فخرج 
به���ذه التهديدات العنترية, لكن نتنياهو ال زال يحتمي باإلدارة 
االمريكية بقوله. »ال توجد ألميركا صديقة أفضل من »إسرائيل«، 
وال توجد إلسرائيل صديقة أفضل من الواليات المتحدة«, بمعنى 
انه يتك���ئ على العص���ا االمريكية للخروج من ورط���ة المواجهة 
العس���كرية مع محور المقاومة ف���ي المنطقة لذل���ك اعلن حالة 

االستنفار القصوى. 
الساعات القادمة ستكشف عما تتجه اليه االمور, واي رد امريكي 
على الضربة االيرانية للقواعد االمريكية في العراق س���يؤدي الى 
احتدام المواجهة, ودخول اطراف عس���كرية جديدة في الصراع, 
وربم���ا يمتد الصراع ال���ى مواقع جغرافية جديدة خ���ارج الحدود 
العراقية, هناك تحرك على المستوى الدولي لمنع تدهور االمور, 
لكن قواعد السياسة في المنطقة الشرق اوسطية يجب ان تتغير, 
فالوج���ود االمريكي في المنطقة يبقى جذوة الصراع مش���تعلة, 
ويؤدي الى حالة عدم االستقرار, وبالتالي خروج الجيش االمريكي 
من المنطقة الشرق اوسطية يجب ان يكون مطلبا عربيا واساميا 
وليس مطلبا ايرانيا فقط, فمن شأن خروج االمريكان من المنطقة 
اضعاف »اسرائيل« وعزلها, وهذا ما يخشاه نتنياهو ويدفع باتجاه 
محاولة اثناء االدارة االمريكية عن االقدام على مثل هذه الخطوة, 
لذلك اراد الت���ودد لألمريكان بالقول ان »اس���رائيل« تقف خلف 
الوالي���ات المتحدة, فهل يمكن ألمري���كا وتحديدا دونالد ترامب 
صديق نتنياهو المقرب ان يراهن على وقوف »إسرائيل« بجانبه, 
ام س���يدرك قبل فوات االوان ان »اس���رائيل« تجره الى بحر الدماء 
الذي تريد ان تصنعه في المنطقة لحماية نفسها ومصالحها؟  

تهديدات نتنياهو إليران 
رأي

ل���م يتأخر رد إي���ران طويا عل���ى جريمة اغتيال 
قاسم س���ليماني قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري اإليراني . فبعد خمس���ة أيام ، وفي ذات 
التوقي���ت ، الس���اعة الواحدة والثل���ث من فجر 
األربعاء المقابلة للساعة الواحدة والثلث من فجر 
الجمعة الثالث من يناير ، يوم اغتيال قاس���مي ؛ 
قصف الحرس الثوري اإليراني بصواريخ أرض _ 
أرض قاعدة عين األس���د الجوي���ة  األميركية في 
األنب���ار غربي العراق ، وقاع���دة جوية ثانية قرب 

أربيل عاصمة إقليم كردستان . 
وأكتب هذه السطور الساعة السادسة من صباح 
اليوم ، األربعاء ، واألحداث تس���رع . أميركا تقول 
إنه���ا تقَوم خس���ائر الهجومي���ن ، وإيران تقول 
إنها س���تدمر دب���ي وحيفا في الموج���ة الثالثة 
من الصواريخ ، وفي ح���ال دبي ، قرنت تدميرها 
بمهاجم���ة طائرات أميركية إلي���ران انطاقا من 
قاعدة الظفرة في اإلمارات ، وفي األخبار العاجلة 
أن طائ���رات أميركي���ة انطلق���ت فع���ا من تلك 
القاع���دة قاص���دة جنوبي إي���ران . العالم ، وأوله 
الشرق األوسط ، يحبس أنفاسه ترقبا لكل مرعب 
من األحداث . قصف قاعدتي عين األسد وأربيل 

هو البداية . 

هل يس���تمر القصف اإليران���ي لقواعد  أخرى ؟! 
كيف س���ترد أميركا ؟! ما أس���هل أن يفلت زمام 
األحداث من أي عاقل في جو الجنون والرعب الذي 
صنعته أميركا باغتيال س���ليماني وأبي مهدي 
المهندس وس���تة م���ن المرافقين ف���ي جريمة 
ال تقترفها دول���ة عادية مراع���اة منها لضوابط 
الس���لوك الدولي . إنما أمي���ركا ، أقوى دولة في 
العالم ، ومدعية مراعاة هذه الضوابط ؛ اقترفتها 
بطريقة ال تليق إال بعصابة مجرمين . فسليماني 
مسئول عسكري رسمي في دولة ، وله حصانته . 
وأيا كان الخاف والعداء بين الدولتين فا يمكن 
أن يبلغ حد أن تقتل إحداهما مسئوال في الدولة 
األخرى لم يكن في مهم���ة قتالية ضدها ، لكن 
أميركا هي أميركا خروجا على كل ضابط قانوني 

في النظام الدولي . 
ماذا سيحدث اليوم ؟! األحداث تسرع ، وما يكتب 
اآلن قد يعاد النظر فيه بعد دقائق ، ويحذف منه 
، ويضاف إليه . غير أن ما ثبت واس���تقر أن هذا 
اليوم ، الثامن من يناير ، سيكون يوما فاصا في  
تاريخ العالم  وتاريخ الشرق األوسط تخصيصا .

 الح���رب العالمية  األولى في 1914 انفجرت بعد 
أن اغتال الوطنيون الصربيون  ولي عهد النمسا . 

ماذا سيحدث بعد اغتيال األميركيين  سليماني 
؟! وم���ا أكب���ر الفرق بي���ن الوطنيي���ن الصربيين  
كحركة قد نجد لها عذرا في خروجها على ضوابط 
الش���رعية الدولية وبين أمي���ركا الدولة الكبرى ! 
وال لوم عل���ى إيران مهما فعلت ثأرا لس���ليماني 
ولكرامتها ، ومن الباطل الس���افر دعوتها لضبط 
النف���س مثلم���ا يدعوها األوروبي���ون المنافقون 
الذين ب���رروا جريم���ة حليفته���م وصديقتهم 

أميركا . 
اللوم عل���ى أميركا التي اقترفت الجريمة الدامية 
في رعونة وازدراء إليران وألمن العالم . واألحداث 
تس���رع ، وكل خطي���ر مخي���ف متوق���ع ، وزمام 
األحداث جاه���ز لانفات ، وخوف  كل طرف من 
تص���رف مفاجئ للطرف اآلخر ض���ده  قد يحفزه 
لتصرف اس���تباقي عنيف ، وإس���رائيل مرشحة 

ألشد التصرفات تهورا ضد إيران . 
كل س���يء متوق���ع ، وم���ا ثب���ت واس���تقر حتى 
اللحظة أن الثامن من يناير 2020 س���يكون يوما 
فاصا في تاريخ العالم وتاريخ الش���رق األوسط 
تخصيص���ا ، وال ينق���ص من تأثي���ره هذا كونه 
نتيجة للثالث من يناير ، يوم الجريمة األميركية 

الحمقاء الدامية .

ماذا بعد اغتيال قائد فيلق القدس االيراني قاس���م 
س���ليماني ونائ���ب رئيس هيئة الحش���د الش���عبي 
العراقي ابو مهدي المهندس بقصف جوي بطائرات 
اميركية مسّيرة فجر يوم الجمعة الماضي قرب مطار 
بغ���داد الدولي؟ م���اذا بعد ان فتحت واش���نطن على 
نفسها ابواب الجحيم؟ ماذا بعد ان ارتكبت واشنطن 
جريمتي���ن مروعتين في غضون ثاث���ة ايام، االولى 
استهدفت قوات الحش���د الشعبي في قضاء القائم 
على الحدود العراقية-السورية، وادت الى استشهاد 
وجرح العشرات منهم، والثانية استهدفت سليماني 

والمهندس في بغداد؟
ل���م يخرج ط���رف محلي أو اقليم���ي أو دولي يؤكد أن 
األمور ستس���ير باالتجاه الصحيح، وان ما حصل فجر 
الجمعة ق���رب مطار بغداد، س���يفضي الى التهدئة 
والهدوء وتجنب ف���رص وخيارات التأزيم والتصعيد 
والحرب. الذين يعارضون أميركا ويمقتونها، وكذلك 
المؤي���دون والداعم���ون له���ا، عبروا ع���ن قلق عميق 
وتوج���س كبير من تبعات وتداعي���ات األيام الثاثة 
األخيرة في الع���راق. فما يجري، يعن���ي أن الواليات 
المتح���دة االميركية بزعام���ة دونال���د ترامب، قررت 
الذهاب بعيدا في خلط االوراق ودفع االمور الى حافة 
الهاوية، وبالتال���ي امكانية اقحام المنطقة في اتون 
حرب جدي���دة، ال يمكن التنب���ؤ بمدياتها ونتائجها 

الكارثية.
ساس���ة كبار ف���ي الوالي���ات المتحدة، أك���دوا هذه 
الحقيقة، من بينهم أعضاء في الكونجرس األميركي 
من كا الحزبي���ن الديمقراطي والجمهوري، فضا عن 
مسؤولين كبار سابقين انتقدوا ما أقدم عليه ترامب 
مؤخ���ًرا وحذروا من تبعاته. في خ���ارج أميركا وبعيًدا 
عن العراق واي���ران، فإن االنتق���ادات وردود األفعال 
الرافضة والمنددة والمس���تنكرة أخذت حيًزا واسًعا 
في المحافل السياس���ية ووس���ائل االعام وأوساط 
ال���رأي العام، وكل ط���رف ينظر الى األم���ر من زاوية 
معينة، بي���د أنهم كلهم يلتقون ف���ي النهاية عند 

نقطة واحدة.

ال ش���ك فإن ما س���وف يترتب على اغتيال سليماني 
والمهندس، يفترض أن تتحمل مسؤوليته الواليات 
المتح���دة االميركية بالدرجة االس���اس، ولعل معالم 
ومام���ح االرتب���اك والتخب���ط االميركي راح���ت تبرز 
جلي���ة وواضحة الى حد كبير عل���ى وقع ردود االفعال 
الواس���عة، وارتباطا بالخطوات التي شرعت باتخاذها 

كل من بغداد وطهران.
سياسيا، الى جانب مواقف الرفض الصريحة للغاية 
من قبل الرئاسات الثاث لجريمة اغتيال المهندس 
وس���ليماني ورفاقهما، اصدر مجلس النواب العراقي 
قرارا يلزم الحكومة باتخاذ الخطوات المطلوبة إلنهاء 
الوجود االجنبي في الب���اد، وهذه تعد خطوة مهمة 
للغاي���ة، وان لم تح���َظ باالجماع من قب���ل كل القوى 
والمكونات، وهذا امر طبيعي ومتوقع في ظل مشهد 
سياسي تس���وده الكثير من التجاذبات والتقاطعات 

وتباين االولويات.
مضافا الى خطوة البرلمان، فإن مصادر خاصة سربت 
معلومات مفادها أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد 
المهدي رفض الرد على ع���دة اتصاالت من الرئيس 
االميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، 
على خلفي���ة عملية اغتيال المهندس وس���ليماني، 
وتؤكد التس���ريبات ان عبد المهدي ابلغ مقربين منه، 
ان رفضه الرد على االتصاالت التي سعى من خالها 
األميركيون لتوضيح موقفهم مما حدث، هو بس���بب 
صاف���ة ترامب، ونكثه بالعه���ود التي قطعها خال 
اتصاله االخير ابان ضرب الحشد الشعبي في القائم 
بعدم انتهاك الس���يادة العراقي���ة، وأكد أن ال جدوى 
من الحديث مع إدارة متغطرس���ة ال تحترم عهودها، 
ووجه عبد المهدي بأن أي تواصل أميركي مع العراق 

سيكون عبر وزارة الخارجية العراقية حصرا.
ولع���ل هذه هي الم���رة األولى منذ ع���ام 2003 التي 
يرفض فيها رئي���س وزراء عراقي الرد على اتصاالت 
رئيس أميرك���ي. قرار البرلمان ومجم���ل مواقف عبد 
المه���دي اثارت حفيظ���ة ترامب وبومبي���و، حتى أن 
االول لوح بأنه سيفرض على العراق عقوبات اشد من 

تلك التي فرضها على اي���ران، واكد ان هناك قاعدة 
اميركية في الع���راق كلف بناؤها مليارات الدوالرات، 
وان ب���اده ل���ن تتركها قب���ل ان تس���ترجع ثمنها! 
ناهي���ك عن ان بومبيو ح���اول - في تصرف غير الئق 
دبلوماسيا- التقليل من أهمية مواقف عبد المهدي، 
حينم���ا اعتب���ره رئي���س وزراء مس���تقيًا يتعرض 

»لتهديدات قوية من ايران« حسب زعمه.

مضافا الى ذلك، فإن الجو الشعبي العام الضاغط في 
الع���راق، وتهديد فصائل المقاوم���ة بالثأر واالنتقام 
الستش���هاد القائدين المهندس وس���ليماني، عّمق 

القلق االميركي.   
ومن جانب آخر، فإن طه���ران اتخذت خطوات عملية 
ردا عل���ى الجريم���ة االميركي���ة، من ابرزه���ا تقليص 
التزاماتها في االتفاق النووي المبرم مع الدول الست 
الكبرى في عام 2015، وقد احدثت تلك الخطوة ارباكا 
كبيرا، ال س���يما لدى االطراف الدولي���ة الموقعة على 
االتفاق، ناهيك عن واشنطن التي اخذت تدرك مبكرا 
المأزق الخطير الذي تس���ببت به. وقبل ذلك، رفضت 
طهران وساطات من أطراف اقليمية ودولية حركتها 
واشنطن لتهدئة االمور وتجنب التصعيد بعد عملية 
االغتي���ال. في ذات الوق���ت، ال تعرف مراك���ز القرار 
االميركي كيفية التعاطي مع االستعدادات االيرانية 
وحال���ة التأهب القص���وى للمنظوم���ات الصاروخية 
االيراني���ة، وفيم���ا اذا كان ذل���ك االج���راء دفاعيا ام 
هجومي���ا. اضف الى ذل���ك، فإن طهران ب���دأت حربا 
نفس���ية، بدت منظمة ومحسوبة بدقة ضد واشنطن، 
قد تكون أبلغ من خطوات رد أخرى، بما تقوم بها في 

مراحل الحقة.
ومن غير المستبعد أن تتخذ خطوات واجراءات أخرى 
من بغ���داد وطه���ران، وتتبلور المزيد م���ن المواقف 
الرافضة، وتبرز الكثير من الوقائع التالية، التي يمكن 
ان تفضي جميعها الى خلط اكبر لألوراق وارباك اكثر 
لألوضاع، في واش���نطن و«تل ابي���ب« وعواصم اخرى 

تدور في فلكهما وتتحرك على ايقاعهما.

الثامن من يناير 2020 .. يوم فاصل في تاريخ العالم 

ماذا بعد أن فتحت واشنطن على نفسها أبواب الجحيم؟

بقلم : حماد صبح 

بقلم: عادل الجبوري 

الخميس 14 جمادى األولى 1441 ه�� 9 يناير 2020 م



غزة/ االستقالل:
نفى عوض أبو مذكور رئيس جمعية ش���ركات الحج والعمرة في 
غزة االنباء المتداولة حول إضافة 90 دينارًا اردنيًا على العمرة في 
قطاع غزة ، مبينا ان الس���لطات في المملكة العربية الس���عودية 
فرضت 40 دينارًا اردنيًا فقط لرسوم العمرة وذلك كتأمين صحي 

لتصبح تسعيرة العمرة حاليا 930 دينارًا.
وأوض���ح أبو مذكور، أن التأمين الصحي يش���مل ح���االت العالج 
والعمليات وحاالت الوفاة، مبيًنا أن تلك الرس���وم تشمل الحجاج 

والزائرين للمملكة العربية السعودية على حٍد سواء.
وأشار الى ان هذه اإلضافة سيتم تحميلها لرحلة العمرة المقبلة 

المقرر ان تغادر في الثاني عشر من هذا الشهر.

وكان وزي���ر الحج والعم���رة رئيس لجنة برنام���ج خدمة ضيوف 
الرحمن الدكت���ور محمد بنتن ورئيس مجل���س إدارة التعاونية 
للتأمين س���ليمان الحميد ق���د وقعا في 11 ديس���مبر الماضي 
اتفاقية للتأمين على معتمري الخارج، حيث سيجري ربط التأمين 

بالتأشيرة على أن تفعل الوثيقة فور وصول المعتمر للمملكة.
وبلغت رس���وم التأمين الشامل لتأش���يرة العمرة 189 رياال لمدة 

شهر، متضمنة مزايا عدة.
وأوض���ح الدكتور بنتن أنه بإمكان المعتمري���ن في حالة انتهاء 
التأمين المحدد بشهر التمديد لشهر آخر من خالل شراء بوليصة 

ثانية عن طريق المراكز المنتشرة في المنافذ أو المطارات.
م���ن مزايا التأمي���ن: تعويض 500 ريال كح���د أقصى عند تأخر 

الرح���الت، وتعوي���ض 5000 ريال حد أقصى عن���د إلغاء الرحلة، 
و10000 ريال حد أقصى إلعادة جثمان المتوفى، و100,000 ريال 
كحد أقصى تعويض الوفاة العرضية نتيجة حادث، و100,000 
ريال كحد أقصى تغطية صحية للحاالت الطارئة، والتعويض عن 
الحادث الكبير يصل إلى 380 مليون ريال. وأكدت وزارة األوقاف 
والشئون الدينية في غزة، أن موسم العمرة للعام الحالي 1441ه� 
بكافة ترتيباته، يس���ير وف���ق ما تم االتفاق علي���ه مع الجهات 
المختصة في الجانب المصري وكافة األطراف المعنية. وطمأنت 
األوقاف المواطنين في قطاع غ���زة، بأن كافة الترتيبات الخاصة 
بموس���م العمرة ستسير كما تم االتفاق عليه بإذن الله، متمنيًة 

للجميع أداء مناسك العمرة والعودة إلى أرض الوطن بسالم.

غزة/ االستقالل:
نفى المتحدث باس���م وزارة االقتصاد الوطني في غزة، 
عبد الفتاح أبو موس���ى، وجود أي تس���هيالت حقيقية 
قدمت للقطاعات االقتصادية في اآلونة األخيرة من قبل 
االحتالل الذي يفرض حصارًا مشددًا على القطاع للعام 

الثالث عشر على التوالي.
وقال أبو موس���ى: إن الحديث المتكرر من قبل االحتالل 
عن تس���هيالت ج���رى تقديمها للقط���اع مجرد دعاية 
إعالمي���ة تتنافي مع م���ا يقوم به االحت���الل على أرض 
الواق���ع، الفتًا إلى أن كل ما يروج مصدره فقط وس���ائل 
اإلعالم اإلس���رائيلية. وال يزال االحت���الل يفرض قيودًا 
مشددة على إدخال السلع والمواد الخام وحتى المعدات 
واآلالت للقطاع���ات االقتصادية والصناعية، حيث يزيد 
ع���دد األصناف المدرج���ة على قائمة الس���لع مزدوجة 
االس���تخدام عن 300 صنف، يندرج في إطارها عشرات 

السلع، وفقًا للمتحدث باسم وزارة االقتصاد.
وف���ي وق���ٍت س���ابق، أعلن االتح���اد الع���ام للصناعات 
الفلس���طينية أن عام 2019 كان األسوأ اقتصاديًا على 
مختلف القطاعات الصناعية في قطاع غزة، حيث ُأغلق 

أكثر من 520 منشأة ومصنعا نتيجة للحصار اإلسرائيلي 
المفروض للعام الثالث عش���ر على التوالي، في الوقت 
الذي بلغ فيه إجمالي القيمة اإلنتاجية التي تعمل بها 
المصانع والمنشآت الصناعية الحالية ما نسبته 15 إلى 
20 ف���ي المائة في أفضل األحوال، وهو ما يعكس حالة 

التدهور والتردي في الحالة االقتصادية بغزة.
وعن س���ماح االحتالل بتصدير المنتجات للخارج، بّين 
أبو موس���ى، أن كل ما س���مح االحتالل بتصديره مؤخرًا 
هو التوت األرضي )الفراول���ة( إضافة إلى منتج غذائي 
آخر )حلوى رأس العب���د( بكميات محدودة، الفتًا إلى أن 
االحتالل يفرض قيودًا مش���ددة عل���ى عملية تصدير 

السلع للخارج.
ووفقًا لوزارة االقتصاد، فإن هناك الكثير من السلع التي 
يج���ري إنتاجها في القطاع يمن���ع االحتالل تصديرها 
للخارج عبر المعابر التي تربط القطاع باألراضي المحتلة 
عام 1948، وهو ما يحرم المصانع والقطاعات اإلنتاجية 

من توفر السيولة النقدية وفرصة زيادة إنتاجها.
ويبلغ إجمالي خسائر القطاع االقتصادي بشكل جماعي 
في قطاع غزة، أكثر من 100 مليون دوالر أميركي شهريًا، 

نتيجة الستمرار الحصار اإلس���رائيلي منذ ثالثة عشر 
عامًا، والقيود المفروضة، فيما ارتفعت معدالت البطالة 
ف���ي القطاع إل���ى أكثر من 54 في المائ���ة، نحو 68 في 
المائة منهم من فئة الشباب، بحسب تقديرات اللجنة 

الشعبية لكسر حصار غزة، وهي إطار غير حكومي.
ومن جانب ثان، أغرقت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، 
قبل يومي���ن، مئ���ات الدونم���ات الزراعية ش���رق حي 
الشجاعية شرق مدينة غزة بعد فتح عبارات مياه األمطار 

باتجاه األراضي الزراعية المحاذية للسياج الحدودي.
وتس���بب هذا اإلجراء في »خس���ائر كبي���رة في أراضي 
المزارعين التي غرقت بالمي���اه«، وفق بيان وزارة الزراعة 
في قط���اع غزة. وأوضح الناطق باس���م وزارة الزراعة في 
القطاع، أدهم البسيوني، أن فتح عبارات المياه من قبل 
االحتالل اإلسرائيلي يؤدي إلى انجراف التربة، وتدمير 
مساحات كبيرة من أراضي المزارعين على طول الشريط 
الش���رقي. وقال، في حديث له: »ش���اهدنا انجرافا كبيرا 
في التربة أدى إل���ى تدمير مئات الدونم���ات الزراعية، 
إلى جانب تأثر وتخريب المحاصيل الزراعية المختلفة، 

ومنها البطاطس والبصل.

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس اللجنة الش����عبية لمواجه����ة الحصار النائب 
جمال الخضري يوم أم����س، ضرورة العمل ليكون )2020( 
عام نهاية الحصار اإلس����رائيلي المفروض على قطاع غزة 

منذ 13 عاًما، داعًيا المجتمع الدولي لدور أكثر فاعلية.
وقال الخضري في تصريح صحفي، »س����نكثف جهودنا 
ونب����ذل مزيًدا م����ن التواصل مع المجتم����ع الدولي وأحرار 

العالم، وليتشارك الجميع في تحقيق هذه الرؤية«.
وشدد على ضرورة تعزيز العمل بشكل كبير لتشكيل قوة 
ضاغطة فلسطينًا وعربيًا وإس����الميًا ودوليًا على االحتالل 

لرفع الحصار، وإنهاء آثاره الخطيرة.
وأكد الخضري أهمية الح����راك الدولي حيث أن القوانين 
الدولية واتفاقية جنيف الرابعة واالعالن العالمي لحقوق 
االنسان تجرم جميعها الحصار الذي يمثل عقوبة جماعية 
لمليوني فلسطيني يعيشون في غزة، والعقوبة الجماعية 
ُمخالفة للقانون الدولي اإلنساني وهي ما يمارسه االحتالل.

وأش����ار إلى أبرز األرقام واإلحصائيات الُمتصاعدة في غزة 
على الصعيد اإلنساني والمعيشي واالقتصادي، مؤكدًا أن 
هذه األرقام المخيفة تصاعدت خالل عام 2019 وس����جل 

هذا العام األسوأ اقتصاديا وإنسانيا.
وبين أن نحو 85٪ من سكان القطاع يعيشون تحت خط 
الفق����ر، وربع مليون عامل ُمعطل عن العمل، فيما المصانع 
الت����ي ما زال����ت تعمل ب����� 20٪ من طاقته����ا اإلنتاجية، 

وتقيدت حركة االستيراد والتصدير.
وأش����ار الخضري إلى أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير 
المباشرة للقطاع االقتصادي )الصناعي والتجاري والزراعي 
وقطاع المق����اوالت( ارتفعت مع نهاية العام الماضي إلى 

قرابة 100 مليون دوالر شهريا.
وذك����ر بتحذيرات األم����م المتح����دة والمجتم����ع الدولي 
باس����تحالة الحياة في غزة خالل الع����ام الجاري، داعيًا إلى 
ضرورة العمل للوصول لعكس ذلك وليش����كل هذا العام 

نهاية للحصار.
وقال الخضري »في ح����ال تم بالفعل انتهاء الحصار، فإن 
غزة قادرة عل����ى التعافي والعمل، وفتح المصانع والورش 
واس����تيعاب مزيد من العم����ال، واالس����تيراد والتصدير، 

والنهوض من هذه الكبوة االقتصادية.
وش����دد على أن إنهاء الحصار اإلس����رائيلي يعني بداية 
لنه����وض كبي����ر في غزة وتحس����ن االوضاع المعيش����ية 

واالنسانية واالقتصادية وعلى كافة الصعد.

الخضري: سنكثف 
جهودنا لرفع حصار غزة

 وزارة االقتصاد بغزة تنفي وجود 
تسهيالت إسرائيلية جديدة لغزة

 أبو مذكور: زيادة رسوم العمرة 
في قطاع غزة 40 ديناًرا فقط
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أريحا/ االستقالل:
تس����تقبل ش����ركة نخيل فلس����طين 
لالستثمار الزراعي العام الجديد بإنجاز 
جدي����د، فهي تواصل مس����يرتها على 
درب المنافس����ة العالمية منطلقة من 
قلب مدينة أريحا، لتفتح أبواب أسواق 
عالمية جديدة، مكرسًة اسمها كعالمة 
تجارية فلسطينية رفيعة الجودة لتمر 

المجول الفاخر في األسواق العالمية.
وقد اس����تحقت نخيل فلسطين جائزة 
معايير  وف����ق  الفلس����طيني  المصدر 
لجن����ة الجائزة بناء عل����ى اتباع معايير 
جودة المنتج، ونيل ش����هادات الجودة 
وكمي����ات  والدولي����ة،  الفلس����طينية 
التصدي����ر واألس����واق الت����ي تمكنت 
الش����ركات من التصدير إليها، وتنوع 
المنتج����ات الت����ي يت����م تصديره����ا، 
والمس����اهمة في خلق ف����رص العمل 
وتش����غيل النس����اء، والمش����اركة في 
محليًا  الترويجية  واألنشطة  المعارض 
ودوليًا، إلى جانب المساهمة في دعم 
المبادرات المجتمعية. ومنذ تأسيسها 
قبيل حوالي 10 أعوام استمرت »نخيل 

فلس����طين« بالنمو لتتمك����ن من إنتاج 
قرابة 2400 طٍن في الموسم الحالي من 

تمر المجول الفلسطيني الفاخر، وهي 
تزّود السوق المحلي بحوالي 800 طن 

ٍمن منتجات التمور والبلح سنويًا، بينما 
نجحت ف����ي اختراق أس����واق إقليمية 
وعالمية، لتص����ل صادراتها المتنوعة 
من التمر إلى الق����ارات الخمس، حيث 
تصّدر الش����ركة ما يزيد عن 1600 طٍن 
م����ن منتجات التم����ور والبل����ح إلى 25 
سوقًا عالميًا بشكل سنوي، بما يشمل 
أس����واق تركيا، قط����ر، دول����ة اإلمارات 
العربية المتحدة، اندونيس��يا، ماليزيا، 
المملك����ة المتح�����دة، الياب����ان، لبنان، 
النروي����ج، الواليات المتحدة االمريكية، 
البرازيل  نيوزيلن�دا،  النمس����ا،  إيطاليا، 
واألرجنتين وغيرها. وأعرب فؤاد نجاب 
رئيس مجلس إدارة نخيل فلس����طين 
والقائ����م بأعم����ال المدير الع����ام، في 
تصريح له، عن اعتزازه بتسلم الجائزة 
التي تؤكد على جودة المنتج الوطني، 
وقدرة الكفاءات والخبرات الفلسطينية 
على تجاوز التحديات واالس����تثمار في 
واالنطالق  والبشرية  الطبيعية  الموارد 

بها إلى العالمية.
 وأضاف »إن ه����ذه الجائزة هي جائزة 
تقدي����ر وتمي����ز لكاف����ة الموظفي����ن 

والعاملين والعامالت في شركة نخيل 
الذين تميزوا بعطائهم طيلة السنوات 
الماضي����ة ليقدموا منتجًا فلس����طينيًا 
ذا جودة رفيعة إلى العالم وليكرس����وا 
بذلك اس����م فلس����طين عل����ى خارطة 
الصادرات العالمية«. ولفت نجاب إلى 
أهمية دور الصادرات الفلسطينية في 
إب����راز جودة المنتج الفلس����طيني على 
مس����توى األس����واق العالمية، وإبراز ما 
تزخر به فلسطين من موارد وإمكانات 
وج����ودة، فهي أرض خصب����ة بالفرص 

االستثمارية.
وأكد نج����اب أن دع����م المنتج الوطني 
والص����ادرات الفلس����طينية يج����ب أن 
يظل على رأس أولويات المؤسس����ات 
القطاع  ومؤسسات  واألهلية  الرسمية 
الخاص في إطار من الشراكة المتكاملة 
المستدامة، ما من شأنه تعزيز التنمية 
االقتصادي����ة وخل����ق اآلالف من فرص 
العمل، وترسيخ اس����م فلسطين على 
خارط����ة الصادرات العالمي����ة، وتعزيز 
جهود االستقالل االقتصادي في ظل 

التحديات القائمة.

»نخيل فلسطين« تصدر التمر الفلسطيني إلى 25 بلدًا في العالم



طهران/ االستقالل:
 أعلنت هيئة الطيران المدني اإليرانية، أنها لن تسلم األميركيين 
الصندوقين األسودين لطائرة البوينغ 737، التي تحطمت األربعاء 
قرب طهران، ما أدى إلى مصرع 176 ش����خصا، وهم ركابها وأفراد 

الطاقم.
ونقل����ت وكالة »فرانس برس«، عن رئي����س هيئة الطيران المدني 
علي عابد زاده، قوله »لن نعطي الصندوقين االس����ودين للمصّنع 

)بوينغ( واألميركيين«.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، مس���اء األربعاء، بعد 
الضربة اإليراني���ة لألهداف األمريكية ف���ي العراق، أن أيام 
التسامح مع تصرفات إيران انتهت، فيما أكد أن بالده ال تريد 

استخدام قوة عسكرية.
وزعم ترامب، أن الضرب���ات االيرانية لألهداف االمريكية في 
العراق أس���فرت عن ح���د أدنى من األضرار، ولم يس���قط أي 

جندي أمريكي أو عراقي.
وقال ترام���ب في مؤتمر صحفي، انتهت أيام التس���امح مع 
تصرفات إيران ، وبقتلنا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس 

االيراني وجهنا رسالة قوية إليران.
وأضاف، أننا س���نفرض عقوب���ات قوية جدي���دة على إيران 
ون���درس كل الخيارات األخرى، داعيًا إي���ران إلى التخلي عن 

طموحاتها النووية.
وتابع، س���أطلب من الناتو مزيدا من المش���اركة في األحداث 
الجاري���ة بالش���رق األوس���ط، وال نري���د اس���تخدام قدراتنا 
العسكرية وقوتنا االقتصادية هي أفضل رادع. وزاد، ترامب 
أن الواليات المتحدة مس���تعدة للتوصل إلى السالم مع كل 

األطراف. وفق زعمه.

لندن / االستقالل:
طالب����ت بريطاني����ا يوم أم����س، »إس����رائيل« بوقف 
التوسع االس����تيطاني في الضفة الغربية المحتلة 

فوًرا.
وأكدت في بي����ان صدر عن القنصلي����ة البريطانية 
العامة في القدس المحتلة، موقفها الراس����خ بشأن 
اعتبار المس����توطنات غير قانونية بموجب القانون 
الدولي، وتقوض إمكانية الوصول إلى حل الدولتين.

وق����ال وزير ش����ؤون الش����رق األوس����ط البريطاني 
آن����درو موريس����ون إن بالده تدين مض����ي الحكومة 
اإلسرائيلية في خطط بناء وحدات استيطانية في 

الضفة.
وكانت ما تس����مى »اإلدارة المدنية اإلس����رائيلية« 
صادق����ت عل����ى مخططات بن����اء نحو ألف����ي وحدة 

استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت القناة الس����ابعة العبرية أن اللجنة صادقت 
عل����ى مخططات بناء 1,936 وحدة اس����تيطانية، إذ 
س����يتم البدء في المرحلة األولى التخطيط النهائي 
لبن����اء 786 وحدة، وإعط����اء المخطط����ات صالحية 

السريان، وهي بمثابة مخطط بناء نهائي.

إيران: لن نسلم أميركا الصندوقين 
األسودين للطائرة األوكرانية المنكوبة

ترامب: أيام التسامح مع إيران انتهت

بريطانيا ُتطالب 
»إسرائيل« 

بوقف التوسع 
االستيطاني فوًرا

تونس / االستقالل:
أدخل التصعيد العسكري في ليبيا وغموض 
المبادرات الدولية بشأنه حالة من اإلرباك على 
الموقف التونسي، برغم ثباته واستقراره على 
ضرورة الحل السلمي والحوار السياسي الليبي 
الليبي ورف���ض كل تدخل عس���كري أجنبي، 
وهو موق���ف لم يتغي���ر مطلقا برغ���م تغير 
األوضاع والتوازنات في ليبيا وتوالي اإلدارات 
التونس���ية بعد كل انتخاب���ات، باإلضافة الى 

التمسك المستمر بالشرعية الدولية.
ولكن يب���دو أن بعض الجه���ات منزعجة من 
بع���ض تفاصيل ه���ذا الموق���ف، وخصوصا 
مس���ألة الحياد اإليجابي والتمسك بالشرعية 
الدولي���ة، وتفهمه على أنه انحي���از لحكومة 

الوفاق الليبية برئاس���ة فايز السراج، خصوصا 
م���ع رفض الس���لطات التونس���ية من���ذ أيام 
اس���تقبال وزير خارجية طبرق، محمد الدايري، 
رس���ميا وعدم السماح له بعقد ندوة صحافية 
في تونس، بينما سمحت لوزير داخلية الوفاق 

فتحي باشاغا بذلك.
ووصل هذا االرتباك إلى مؤسس���ات الرئاسة 
التونس���ية بدورها، حيث تضاربت تصريحات 
مسؤوليها ما اضطرها الى إصدار بيان قطعي 
يذكر كل الجهات بالموقف التونسي الثابت 

من هذا الملف.
وأّكدت الرئاسة التونسية، أن »ما يتم تداوله 
في عدد من وسائل اإلعالم ووسائل التواصل 
االجتماعي حول طل���ب الرئيس التركي رجب 

طي���ب أردوغان من الرئيس التونس���ي قيس 
س���عيد اس���تعمال المجال الج���وي والبحري 
لتون���س، ال أس���اس له من الصح���ة«، وأنه »ال 
الرئي���س الترك���ي طل���ب ذل���ك وال الرئيس 
التونس���ي تعرض أصال له���ذا الموضوع ألنه 
غي���ر مط���روح وال قاب���ل للنقاش ول���م يطرح 

إطالقا«.
وأش���ار البيان إلى أّن ما يت���م ترويجه »اليوم 
وف���ي األي���ام الماضية من مص���ادر مختلفة، 
الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي 
التونسي واإلس���اءة إلى العالقات التي تجمع 
تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة«، 
وأضاف »تونس بقدر حرصها على سيادتها 
الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة 

في الوق���ت ذاته على التمس���ك بالش���رعية 
الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة 

واالنقسام«.
ولم تكتف الرئاس���ة بهذا البيان، إذ س���بقه 
تصريح إذاع���ي هو األول من نوع���ه للُمكّلف 
بالتس���يير الوقتي للديوان الرئاس���ي، طارق 
بالطيب، أكد فيه أن »اإلشاعات التي تحّدثت 
عن سماح س���عّيد لتركيا بإرسال قواتها إلى 
ليبيا مرورا بتونس ال أس���اس لها من الصحة، 
التونس���ية  بالعالقات  المس���اس  وهدفه���ا 
التركّي���ة«، مؤكدا أن »الرئيس قيس س���عيد 
متش���بث بالخط الس���يادي للدولة التونسية 
وحريص على عدم إقحام تونس في تحالفات 

خارجية«.

بكين/ االستقالل:
دع���ت الصين، يوم أم���س، كاًل من 
الواليات المتحدة األمريكية وإيران، 
إلى مواصل���ة ضبط النفس، محذرة 
من أن س���وء األوضاع في الش���رق 

األوسط ال يخدم مصلحة أحد.
ج���اء ذلك خ���الل مؤتم���ر صحفي 
عق���ده المتحدث باس���م الخارجية 
الصينية، كنغ ش���وانغ، بالعاصمة 
بكي���ن، تعليق���ا على اس���تهداف 
الح���رس الث���وري اإليران���ي قواعد 

عسكرية أمريكية في العراق.
وقال ش���وانغ إن بكي���ن تؤكد منذ 
البداية على ض���رورة حل األطراف 
للخالفات القائمة بينها عبر الحوار، 

واالحترام المتبادل والمباحثات.
وأضاف أن »ازدياد األوضاع س���وءا 
في منطقة الشرق األوسط ال يخدم 
مصلح���ة أح���د، وتحقيق الس���الم 
واالس���تقرار ف���ي ه���ذه المنطقة 
يحم���ل أهمي���ة قصوى بالنس���بة 
للعال���م أجمع«. وأش���ار إلى متابعة 

الصي���ن التط���ورات األخي���رة عن 
كثب. داعيا األطراف إلى التواصل 
الوثي���ق، وب���ذل الجه���ود لخفض 
التوتر. وقال إن »الوضع في الشرق 
الصين  ومعّقد،  حس���اس  األوسط 
ع���ن كثب،  المس���تجدات  تتاب���ع 
وتدع���و األطراف إلى مواصلة ضبط 

النفس«.
وفجر األربعاء، أعلن الحرس الثوري 
اإليران���ي اس���تهدافه قاعدتي���ن 
بعش���رات  بالع���راق  أمريكيتي���ن 

على  رًدا  الباليس���تية،  الصواري���خ 
مقتل الجنرال قاس���م س���ليماني، 
»الق���دس«، بغ���ارة  قائ���د فيل���ق 

أمريكية في بغداد، الجمعة.
كم���ا تحدثت وكالة »ف���ارس نيوز« 
شبه الرس���مية، عن وقوع 80 قتيال 
على األقل، في الهجوم الذي قالت 
الوكالة إنه أوق���ع أضرارا كبيرة في 
قاعدة »عين األس���د« )األنبار/ غرب( 
رغ���م محاول���ة األمريكيي���ن إخفاء 

الحقائق.

تأزم األوضاع في ليبيا يربك الساحة التونسية

الصين تدعو واشنطن وطهران إلى مواصلة ضبط النفس
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طهران/ االستقالل:
د المرش���د األعلى في إيران علي  ش���دَّ
خامنئ���ي، على ضرورة إنه���اء التواجد 
األمريك���ي ف���ي المنطق���ة، معتبرًا أن 
القصف الذي وجه���ه الحرس الثوري 
ضد القواعد العسكرية األمريكية في 

العراق ب�«صفعة«، لكنه ليس كافًيا.
وقال خامنئ���ي في كلمة ل���ه بمدينة 
»قم« يوم أم���س، إن »لقاء اليوم يأتي 
في ظروف مهمة جًدا وصانعة للتاريخ 
ويج���ب أن يك���ون الماض���ي مصباحا 

للمستقبل«.
وأضاف خامنئ���ي أن »الرد الذي حدث 
ليلة أم���س كان مجرد صفع���ة، ما هو 
مهم يجب أن ينته���ي تواجد أمريكا 

المثير للفساد في هذه المنطقة«.
وتاب���ع أن »أمري���كا جلب���ت الحرب إلى 
المنطقة والفتنة والدمار، فأينما  هذه 
وضعوا أقدامهم قام���وا بهذا العمل، 
فتص���ر أمريكا على ربط هذا الفس���اد 
والدمار بإيران، يجب إنهاء هذا األمر«.

وأك���د المرش���د اإليران���ي أن »ه���ذه 
المنطق���ة ال تقبل تواج���د أمريكا في 
دول المنطق���ة، فش���عوب المنطق���ة 
ال تقب���ل، والحكوم���ات المنبثق���ة عن 

الشعوب لن تقبل من دون شك«.
وبّين أن مس���ؤولية الش���عب اإليراني 
تتمثل ف���ي تحديد العدو وأس���اليبه 
ومخططات���ه والتصدي لذلك، مش���يًرا 
إل���ى أن »العدو ه���و الواليات المتحدة 
والكيان الصهيوني وأجهزة االستكبار 
العالم���ي«. وأردف خامنئ���ي »ال نعتبر 

بع���ض دول ع���دوة أن ل���م تتعرض 
إليران، عم���الء األعداء كانوا وراء أعمال 
الش���غب التي ش���هدتها اي���ران في 
الش���هر الماض���ي«. وأوضح المرش���د 
األعل���ى بإيران أن أمري���كا كان تخطط 
لنس���يان القضية الفلسطينية وإبقاء 
الفلسطينيين في حالة ضعف وأن ال 

يتجرأوا على الحديث عن النضال.
»س���اعد  س���ليماني  أن  وذك���ر 
منطقة  جعل  بش���كل  الفلسطينيين 
صغيرة مثل غزة أن تقف بوجه الكيان 
الصهيوني وتتس���بب له بالكثير من 
المصائب وتجبره بعد 48 س���اعة على 

طلب وقف إطالق النار«.
اإليراني  الثوري  الحرس  واس���تهدف 
قاعدة عين األس���د التي تضم جنودا 
أميركيين في محافظة األنبار العراقية 

أرض،  أرض  الصواري���خ  بعش���رات 
فيما  قال���ت وزارة الدف���اع األميركية 
)البنتاغ���ون( إن الهج���وم الصاروخي 
استهدف قاعدتي عين األسد وأربيل.

الحرس  باس���تخبارات  مص���در  وأعلن 
للتلفزيون  وفق���ًا  اإليران���ي،  الث���وري 
الصاروخية  الهجم���ات  أن  اإليران���ي، 
يوم أمس، ضد القواعد األميركية في 
الع���راق »خلفت على األق���ل 80 قتياًل 
بي���ن الجنود األميركيي���ن«، مؤكدًا أن 
»104 هدفًا أميركيًا في مرمى النيران« 

اإليراني.
الثوري  الح���رس  اس���تخبارات  وقالت 
اإليراني، إّن »15 صاروخًا أصابت بدقة 
قاع���دة عين األس���د«، معتب���را أن »أيًا 
منها لم يكش���فها الرادار« األميركي. 
س���ليماني  جثم���ان  ووري  أن  وبع���د 

الث���رى، أثناء قي���ام الح���رس الثوري 
المتحدث  أبلغ  بالهجمات الصاروخية، 
باس���م الحرس الثوري، رمضان شريف 
المش���يعين نبأ هذه الهجمات وسط 
صيح���ات الف���رح ودع���وات ل�«انتقام 

قاس« لسليماني.
وف���ي الس���ياق ذات���ه  زعم مس���ؤول 
عسكري أمريكي، أن الجيش األمريكي 
كان لديه تحذي���ر مبكر بما يكفي من 
الهجوم الصاروخي الذي ش���نته إيران 
عل���ى القواعد العس���كرية التي تضم 

قوات أمريكية في العراق.
ونقلت »س���ي إن إن« عن المس���ؤول، 
أن »التحذي���ر كان مبك���را بم���ا يكفي 
وابتعاد  اإلن���ذار  صافرات  لتش���غيل 
العناص���ر عن طريق األذى والنزول إلى 

الغرف المحصنة تحت األرض«.

 خامنئي: قصف القواعد العسكرية األمريكية 
في العراق صفعة لكنه ليس كافيًا



غزة/االستقالل:
ســـحب اتحاد الكرة أمس قرعـــة دور الـ ٣٢ من 
كأس فلسطين ألندية المحافظات الجنوبية ” 
بطولة المرحوم أحمد القدوة”، والتي ستنطلق 

يوم السبت المقبل.
وجاءت القرعة على النحو التالي.

أهلي غزة متذيل الدرجة الممتازة في مواجهة 
متصـــدر الدرجـــة األولى خدمـــات النصيرات، 

فيما ســـيواجه شـــباب رفح فريق اليرموك من 
الدرجة الثالثة. ويلتقي اتحاد خانيونس بفريق 
األقصى، والجالء أمام  فلســـطين، وخدمات رفح 
متصدر الدوري الممتاز في مواجهة قوية أمام 
وصيـــف الدرجـــة األولى بيت حانـــون األهلي، 
والشـــجاعية في مواجهة ســـهلة أمـــام معن، 
والصداقـــة يلتقي بفريق الزيتـــون، وخدمات 
المغـــازي أمـــام المجمع اإلســـالمي، وشـــباب 

خانيونس أمـــام القادســـية، وشـــباب جباليا 
والمصـــدر، وخدمات الشـــاطئ يلتقي خدمات 
البريج، ونماء يواجه االســـتقالل، وبيت حانون 
الرياضـــي أمام التفـــاح، و الهالل أمـــام اتحاد 
جباليا، وغـــزة الرياضي والعطـــاء، وآخر لقاءات 
الدور خدمات خانيونس في مواجهة بيت الهيا.

وســـتقام لقاءات دور ال٣٢ على مدار ٣ أيام من 
األسبوع القادم » السبت واألحد واالثنين«.

غزة/االستقالل:
ُافتتحـــت الجولة الثالثـــة لدوري جوال لكرة اليد للموســـم 
٢019_٢0٢0 بلقاءيـــن جمع األول خدمات جباليا وشـــباب 
خانيونـــس، فيما جمـــع الثاني خدمات النصيـــرات ونادي 

الصالح، وذلك بصالة سعد صايل بمدينة غزة.
وتمكـــن خدمات جباليا مـــن تحقيق فوز غاٍل على شـــباب 
خانيونس، بدخوله اللقاء بكل قوة منذ بدايته بالتسجيل عن 
طريق مؤيد أبو زعيتر بتسجيله 8 أهداف في الشوط األول، 
باإلضافة لتألق نائل المقادمة بتســـجيله 5 أهداف،  فيما 
تكفل أكرم عياد وعاطف حســـونة ومالك زايدة ومصطفى 
حسب الله بتسجيل هدف لكل منهما، بالمقابل قدم العبو 
خانيونس أداء مميزًا في هذا الشـــوط بفضـــل تألق أحمد 
الحمايدة بتمكنه التســـجيل 6 أهداف وجمعة العكاوي ٣ 

أهداف لينتهي الشوط بنتيجة 19/17 لخدمات جباليا.
وفي الشـــوط الثاني تبادل الفريقان األفضلية بالتسجيل 

هدفًا هنـــاك وهدفًا هنـــاك، لكن التفوق في التســـجيل 
صب لمصلحة الخدمات بفضل تألق مالك زايدة بتســـجيله 
4 أهـــداف ومؤيد أبو زعيتر 4 أهـــداف والمخضرم ومحرك 
الفريق أيمن رشدان بتسجيله هدفان، فيما سجل للشباب 
أحمـــد النجار ٣ أهداف وهدفين لكل مـــن جمعة العكاوي 
وعبدالله تمراز وبالل أبو منديل، لينتهي الشـــوط لمصلحة 

خدمات جباليا 16/14 وبنتيجة إجمالية ٣1/٣5.
وصعد الخدمات بهـــذا الفوز إلى المركـــز الخامس برصيد 
٣ نقاط، فيما تذيل شـــباب خانيونس الترتيب في المركز 

التاسع دون نقاط.
وفي اللقاء الثاني احتكم خدمات النصيرات ونادي الصالح 
للتعادل، بعد مبـــاراة ماراثونية، انتظر فيها الفريقان حتى 
الدقيقة الرابعة للتســـجيل عن طريق العب النصيرات عبد 
القادر الغصين، لكن الرد لم يتأخر للصالح ليأتي عن طريق 

أنور عبدالله بتسجيله هدفه الوحيد في المباراة.

وبالرغـــم من ســـيطرة الصالح في منتصف الشـــوط بتألق 
عبداللـــه صباح وعبـــد اللطيف المبحـــوح، إال أن خبرة العبي 
النصيرات حسام رجب ومحمد نصر ومعهما الحارس صبري 
ســـويدان والمتألق رغم اإلصابة أحمد صالح، أنهت الشوط 

األول لمصلحتهم 11/10.
وفي الشوط الثاني استمر الفريقان في تسجيل األهداف، 
فذهبـــت األفضلية للصالح حتى ما قبل نهاية المباراة بـ٣1 
ثانية ليتقدم بهدف عن طريق عمر السلوت كاد أن ينهي 
المبـــاراة لصالحه، لكن تمكن العبـــي النصيرات من خطف 
الكرة وتسجيل هدف التعادل قبل 5 ثواٍن من نهاية اللقاء 
عـــن طريق أحمد صالح، لينتهي الشـــوط لمصلحة الصالح 

1٢/11، وبنتيجة التعادل، ٢٢/٢٢.
واســـتمر النصيرات في تصدره للترتيـــب برصيد 7 نقاط، 
يشـــاركه الصالح بنفس الرصيد متخلفا بفـــارق األهداف 

خلف النصيرات.

اتحاد الكرة يسحب قرعة بطولة كأس غزة

خدمات جباليا يحقق فوزًا تاريخيًا.. وتعادل الصالح والنصيرات

الضفة الغربية/االستقالل:
قرر الالعب الدولي السابق أشـــرف نعمان، العودة من 
جديد لصفوف ناديه الســـابق ترجي واد النيص، بعد 
تجربة قصيـــرة له مع نادي جبل المكبـــر، وقام الالعب 
نعمان بالتوقيع رســـميًا على عقد العـــودة من جديد 

لصفوف ناديه السابق.
وانتقل نعمان بداية الموسم إلى صفوف جبل المكبر، 

بعدما قّدم مستوى طيبا مع الترجي وسجل 10 أهداف 
للفريـــق، لكن األمور لم تجِر مع الالعب كما كان يتوقع، 
ومر بأكثـــر من ظرف طارئ، أبرزها رحيـــل والده، ما أثر 

بشكل كبير عليه.
ويحتاج الترجي كثيرًا لجهود نجمه نعمان، خاصة أن 
الفريق لم يظهر بالشـــكل المنتظـــر منه خالل مرحلة 
الذهاب، وقدم مســـتويات متفاوتة، حيث أنهى تلك 

المرحلة محتاًل المركز الثامن برصيد 14 نقطة.
وكتـــب نعمـــان على صفحتـــه على موقـــع التواصل 
االجتماعي “فيس بـــوك”: الحمد لله رب العالمين تم 
توقيعي لنادي األم ترجي واد النيص رغم كل الظروف 
التـــي ألمت بي خالل األشـــهر الماضية، وأســـأل الله 
التوفيق والنجاح في مشواٍر صعب نحو تحقيق كل ما 

لدينا من آمال في بطولة الدوري وكأس فلسطين.

نعمان يعود مجددًا لناديه األم ترجي واد النيص

الخميس 14 جمادى األولى 1441 هــ 9 يناير 2020 م

دوري جوال لكرة اليد

باريس/االستقالل:
أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قدرة 
الفريق الباريسي على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، 
مشيرًا إلى أن التشكيلة الحالية لســـان جيرمان هي األقوى واألكثر 
جاهزية منذ قدومه للفريق. ويعتبر تتويج فريق باريس سان جيرمان 
بلقب دوري أبطال أوروبا هو هدف إدارة النادي الفرنسي األساسي في 
كل موسم. وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار دا سيلفا، وكيليان 
مبابي من أجل هذه اللحظة، ويبدو أن النجم البرازيلي واثق هذه المرة 

في قدرة الفريق الباريسي على التتويج بلقب دوري األبطال.
وتحدث نيمار عن إمكانية تتويج باريس ســـان جيرمان بلقب دوري 
أبطال أوروبا قائاًل “نعم، هناك احتمالية أن نقوم بذلك -الفوز بدوري 
األبطال-“. وأضاف “من حيث الفريق والالعبين، فإن هذه التشكيلة 
هي األقـــوى واألكثر جاهزية منذ قدومي للفريـــق، لذلك أعتقد أننا 
نمتلـــك فرصة حقيقية، وعلى الرغم من أن باريس ســـان جيرمان لم 
يفز بهذه البطولة من قبل، إال أننا سنقاتل من أجل التتويج باللقب”.

وتابع “نعرف قيمتنا، ونأمل في أن نكون طرفًا بالمباراة النهائية”.

لندن/االستقالل:
أعلن نادي ليفربول اإلنجليزي رســـميًا عن أســـماء الالعبين الفائزين 

بالجوائز الفردية الخاصة بشهر ديسمبر الماضي.
ونـــال المصري محمد صالح رســـميًا جائزة أفضل هدف في شـــهر 
ديســـمبر متفوقًا على زميليه ديفوك أوريجي وترينت أليكســـاندر 

أرنولد.
ورشـــح نادي ليفربول ٣ أهداف للفوز بجائزة هدف الشهر عن شهر 
ديسمبر الماضي وهم محمد صالح ضد سالزبورج النمساوي، ديفوك 
أوريجي ضد إيفرتون وترينت أليكســـاندر أرنولد في شـــباك ليستر 
ســـيتي. وتفوق محمد صالح بفضل تصويـــت الجمهور لهدفه في 
مرمى ريد بول ســـالزبورج والذي جاء مـــن زاوية صعبة للغاية بتقنية 

جيدة من الملك المصري الذي سدد الكرة بقدمه اليمنى.
واحتل هدف ديفوك أوريجي في مرمى إيفرتون المركز الثالث بينما 
جاء هدف أرنولد من صاروخية في شـــباك ليستر سيتي في المركز 

الثاني.

محمد صالح ينال 
جائزة هدف الشهر 

في ليفربول

نيمار: سان جيرمان 
قادر على التتويج 
بدوري أبطال أوروبا



خان يونس/االستقالل:
ش���رعت بلدية خانيونس جن���وب محافظات غ���زة بتنفيذ المرحل���ة الثانية إلزالة 
التعديات من ش���ارع رقم )29( الواقع في حي البطن السمين والبالغة طولها )700( 
متر ، وذلك من خالل إزالة )10( تعديات للمواطنين تغلق حرم الشارع منذ أكثر من 

)50( عامًا تقريبًا .
وبين رئيس البلدية م. عالء الدين البطة خالل بيان مقتضب صدر عن مكتبه اليوم، 
أن سياسة فتح الشوارع المغلقة قد تبنتها إدارة البلدية من أجل الحفاظ على حقوق 
األجيال المقبلة في التنعم ببيئة عمرانية س���ليمة بعيدًا عن التكدس الس���كاني 
وانغالق البيئة العمرانية وعرقلة مش���اريع التطوير والبناء بسبب التعدي على حرم 

الشوارع التي هي ملك للجميع.
وبين م. البطة أن فتح الش���ارع وازالة التعديات ج���اءت نتاج التعاون المثمر ما بين 
بلدية خانيونس ولجنة الحي وتفهم األهالي الذين باش���روا بتفكيك كل أش���كال 
تعدياتهم س���واء كانت مباني س���كنية  متعددة الطوابق  وأسوارًا وأراضي زراعية 
وذلك بش���كل ذاتي، وقد ساعدتهم فرق البلدية في إزالتها، مبينًا أن البلدية قامت 
خالل الفترة الماضية بفتح الشارع في الجزئية الواقعة بمنطقة مسجد اإلسالم على 
شارع صالح الدين شرقًا  وصواًل لتقاطعه مع جمال عبد الناصر »بطريق رفح الغربية« 

والبالغ طولها )1500( متر تقريبًا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت صحيف���ة عبرية ي���وم أم���س، أن اإلدارة 
األمريكية ت���درس جديًا اس���تغالل عملية اغتيال 
قاس���م س���ليماني، من أجل س���حب قواتها بشكل 

سريع من العراق.
وقالت صحيفة »هآرتس« في مقال نشرته للكاتب 
عام���وس هرئيل: »إن قرار الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب المفاج���ئ باغتيال س���ليماني، ترك النظام 
األمريك���ي غارقا في التش���وش وعدم التنس���يق«، 
مش���يرة الى أن خطوة االنس���حاب من العراق يمكن 
أن تس���اعد إيران في ترجمة الس���قوط إلى انتصار، 

وستشكل مشكلة بالنسبة ل� »إسرائيل«.
وبحس���ب هارتس، ف���إن قائد ق���وات التحالف ضد 

داعش وقع على مس���ودة القرار و تم ارسالها بالخطأ 
للجي���ش و وزارة الدف���اع العراقي���ة، الفت���ة الى أن 

المسودة لم يتم مصادقتها بعد.
ووصفت الصحيفة األمر ب� »المهزلة«، وتعكس الحل 
ش���به األوتوماتيكي لمعالجة ما تم كش���فه لإلعالم 
قبل األوان، ولكن يبدو أن الرس���الة لم يتم تزويرها، 
ولم تتم صياغتها عبثا به���ذه الصورة، ألن اإلعالن 
يعكس فكرة أن اإلدارة تفحص بش���كل جدي إخالء 
سريع للخمسة آالف جندي األمريكيين، الذين بقوا 

في العراق.
وذكرت الصحيف���ة أن اغتيال س���ليماني يؤكد أن 
»طهران أخطأت بش���كل كامل في ق���راءة الخارطة، 
وافترض���ت أن���ه يمكنه���ا مواصلة ض���رب أمريكا 

وحلفائها في المنطقة بواس���طة أذرعها دون دفع 
أي ثمن«، مضيفة أن »إيران تحدد هدفا جديدا اآلن، 
يتمثل في طرد األمريكيي���ن من العراق وبعد ذلك 

من الشرق األوسط«.
وتابعت: »حس���ب التلميحات األولية من واشنطن، 
ربما يكون هذا الهدف قابال للتحقق، والذي يمكنه 

أن يحول سقوط إيران إلى نجاح معين«.
وتوقع���ت الصحيف���ة أن »يؤث���ر غي���اب الق���وات 
األمريكي���ة م���ن المنطقة، على التزامات واش���نطن 
باتخ���اذ خطوات أخ���رى ضد طه���ران«، معتقدة أن 
»المس بس���ليماني، يمكن أن يقود النظام اإليراني 
للتفكير من جديد بشأن تس���ريع المشروع النووي 

من أجل ضمان بقائه«

بلدية خانيونس تشرع »هآرتس«: أمريكا تدرس جديًا االنسحاب من العراق بعد اغتيال سليماني
بإزالة 10 تعديات في 

»البطن السمين«

االستقالل/ وكاالت:
نشر المصور اإلسرائيلي »ميخائيل سبيتزر« 
ع���دًدا من الصور الت���ي التقطها في اإلمارات 
العربي���ة المتح���دة. وعرض »س���بيتزر« على 

حس���ابه عب���ر موق���ع »تويت���ر«، مجموعة من 
المش���اهد لمدينة دب���ي، وجزي���رة النخيل، 
ومس���جد الش���يخ زايد في أبو ظب���ي، إضافة 
إلى برج خليفة. ُيذكر أن هذه ليس���ت الزيارة 

األول���ى التي يقوم بها المصور اإلس���رائيلي 
س���بيتزر إلى اإلمارات. ول���م يتحدث المصور 
اإلسرائيلي، عن أي مضايقات تعرض لها من 

قبل السلطات اإلماراتية.

جولة لمصور »إسرائيلي« في اإلمارات شملت مسجد الشيخ زايد

االحتالل يرغم ..
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أعلن أنا المواطن/بهجت محمود خليل االنقح.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
800332587  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ناريمان بسام زيدان الدده ... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
407857150  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/يوسف احمد مطلق المغاري.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
970312468   فعل���ى م���ن يجده���ا رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد رضوان سعيد عبده.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
804573954  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي سالم علي أبو موسى.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
951063874  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ موسى زاهر كمال اليازجي.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
408077014  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الله سامي صالح عدس.... /. 
ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
802249995  فعل���ى م���ن يجدها رج���اء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
 املجل�س االعلى للق�ساء

 لدى حمكمة البداية بغزة املوقرة
 يف الق�سية املدنية رقم 2017/34

امام السادة القضاة:
االستاذ : عماد النبيه      رئيسا    -  االستاذ : خليل الحتة      عضوا   -   االستاذ : نبيل الكباريتي   عضوا

سكرتارية : غدير الديري     -     تاريخ االيداع 2017/1/10
المدع���ى : ادهم محمود محمد ش���ريم – من س���كان غزة الش���يخ رضوان مفترق الجس���ر – هوية رقم 

)901382598(  -   وكيله المحامي / محمد رياض سليمان 
المدعى عليهم :  عبد العزيز س����ليم عطوة ابو عمرة  -  ايمن محمد قدورة عقيالن -  مطاوع محمود مطاوع الخالدي   
-   تيسير مطاوع محمود الخالدي – جميعهم من سكان غزة حي النصر – جميعهم مجهولو محل االقامة حاليا .

نوع الدعوى : ) تنفيذ عيني (   -    قيمة الدعوى : ) ثالثمائة وثمانية وعشرون الف دينار اردني (
جلسة يوم : 2019/7/10   -     الحضور : حضرأ : محمد سليمان وكيل المدعي

ولم يحضر المدعى عليهم لسبق السير بحقهم حضوريا .
                                                الحكم  /   باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمت المحكمة بتنفيذ عقود االتفاق على بيع المحررة ضمن المبرز م/1 عدد31 بين المدعى والمدعى 
عليهم 45-46-47-48-49-55 تنفيذا عينيا وذلك بتس���جيل ما مساحته 610 متر مربع باسم المدعى 
ضمن ارض القسيمة 124 حرش 122 ب من القطعة 725 والقسيمة 385 حرش 122 أ من القطعة 724 
من اراضي غزة الدرج وذلك بعد ش���طب ما مس���احته 202.67م2 من اراضي القسيمة 124 حرش 122 
ب قطعة 725 عن اس���م مورث المدعى عليهم من االول وحتي 53 عدد 37 المرحوم: محمد قدورة علي 
عقيالن وش���طب باقي المساحة المسجلة على اسم المدعى عليهم في القسيمة رقم 385 حرش 122أ 
من القطعة 724 مع اش���عار سلطة االراضي بذلك حس���ب االصول وتضمين المدعى ما اداه من رسوم 

ومصاريف واتعاب المحاماة حكما صدر وافهم علنا في 2019/7/10م
عضو : نبيل الكباريتي       عضو : خليل الحتة      رئيس الهيئة : عماد النبيه 

نبلغك���م ايها المدعى عليكم انه وبتاريخ )2019/7/10( قد صدر بحقكم الحكم المذكور وعليه نبلغكم 
صورة عنه حس���ب األصول حتى يتس���نى لكم اتخاد المقتضي القانوني حسب األصول قبل ان يصار 

الى تنفيذه حسب األصول  .

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة 
اال�ستاذ / عمار قنديل  

 اعالن �صادر عن جمعية 
العودة اخلريية

يعلن اللجن���ة المؤقتة لجمعية العودة الخيرية ع���ن عزمه اجراء انتخابات 
مجل���س االدارة لدورة 2020م وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادي 
والغير عادي الذي س���يعقد يوم الثالثاء الموافق2020/1/21م الساعة 11 
صباح���ا في مقر الجمعية الكائن في عبس���ان الكبيرة – منطقة ابو طعيمة 

– بجوار المطحنة 
وذلك لمناقشة ) جدول االعمال ( 

انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية
تغيير اسم الجمعية

اختيار مدقق حسابات خارجي قانوني
بعد اس���تكمال االتي في مقر الجمعية الرئيس في اوقات الدوام الرسمي 

من الساعة 9 الى الساعة 2 ظهرا 
-1 استمرار فتح باب االنتساب وتس���ديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2020( وذلك حتى تاريخ 2020/1/13م
-2  فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة 3 ايام من تاريخ 

2020/1/14م الى تاريخ 2020/1/16م .
-3 فتح باب الطعن واالنس���حاب واالعتراض على المرشحين وذلك لمدة 2 

ايام من تاريخ 2020/1/18م حتى تاريخ 2020/1/19م .
-4 الرد على االعتراضات : 2020/1/20م .

                           ومع فائق االحترام والتقدير ,,,

جمل�س اإدارة اجلمعية 

كما أخطرت بلدية االحتالل، أمس بهدم منزل المقدسي ابراهيم مشاهرة المحاذي لمنزل سامي، وتبلغ 
مساحته 100 متر، وسلمتهم أوراقا ترغمهم على الهدم الذاتي، وإال سيتكلفون دفع ثمن باهظ كلفة 

الهدم من قبل جرافات االحتالل.
وناش���دت عائلة مش���اهرة جميع الجهات المختصة بالتدخل، والوقوف عند االجراءات االحتاللية التي 

يتعرض لها المقدسيون من عمليات هدم في المكبر.
يذكر أن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، أجبرت عائلتي نصار وصري على ه���دم منزليهما ذاتيا، في 

المكبر بداية العام الجاري.
من ناحية ثانية، أكد مس���ؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة الغربية، غسان دغلس أن مجموعة من 

قطعان المستوطنين، قاموا يوم أمس، بقطع 50 شجرة زيتون في قرية الساوية جنوب نابلس.
و قال دغلس في تصريح له: "إن مس���توطني "رحاليم" المقامة على أراضي قريتي الساوية ويتما على 
بعد 20 كيلومترا جنوب المحافظة، قطعوا هذا العدد من األش���جار ف���ي منطقة الواد، تعود ملكيتها 

للمواطن حمد محمود حاكمة".
وأكد، أن المس���توطنين قطعوا ودمروا قرابة 750 ش���جرة زيتون، كما ح���رم االحتالل أهالي القرية من 

قطاف ثمار أكثر من 2000 شجرة خالل عام 2019.
إلى ذلك، اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس، 13 موطنا من الضفة بينهم س���يدة مقدس���ية، 

وأمين سر حركة "فتح" في بلدة بيت عوا.
وقال نادي األس���ير إن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة مواطنين من بلدة بيت فجار وهم: محمد عيس���ى 

ثوابته، وداوود عيسى ثوابته، ومحمد أحمد ديريه.
وأضاف ان قوات االحتالل اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أكرم منير حرب 

)18 عاما(، وجهاد حسن دحادحة )20 عاما(، ومحمد إبراهيم غوانمة، ويوسف عيسى، وعمر غزاوي.
كما اعتقلت أمين سر حركة "فتح" في بلدة بيت عوا باسم المسالمة، وعمرو أمجد حدوش )25 عاما( من 

مخيم العروب، ومحمد وليد محسن، وجواد حسن نوافله من بلدة أبو ديس.
فيما اعتقلت قوات االحتالل السيدة سناء الرجبي من القدس، وهي والدة األسير عمار الرجبي المحكوم 

بالّسجن ست سنوات.
أما على صعي���د االقتحامات اليومية للمس���جد األقصى المبارك، اقتحم 45 مس���توطنا، أمس، باحات 

المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل.
وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، إن هؤالء المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في باحاته 

قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.
ُيش���ار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت الثالثاء عش���رة مرابطين في المس���جد األقص���ى بينهم فتاتان 
وس���يدة، وذلك بعد االعتداء عليهم بالضرب، وُأفرج عنهم صباح أمس بش���روط تمثلت بإبعادهم عن 

المسجد األقصى لمدة )15( يوما، وكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل.



لندن/ االستقالل:
 تســــببت مادة كيماوية في الصمغ القوي أو ما يعرف بـ 
»سوبر غلو« في حروق من الدرجة الثالثة في أجزاء متفرقة 
من جســــد طفل يبلغ من عمر عامًا واحــــدًا داخل حضانة 
في البرازيل. وبســــبب إهمال المشــــرفين في الحضانة، 
ُترك الطفل بال مراقبة أثناء لعبه بمادة »سوبر غلو« حارقة 
حتى تفاعلت المادة الكيماوية الموجودة فيه مع نســــيج 
المالبــــس التــــي كان يرتديها الطفــــل، أدت إلى إحداث 
حروق خطيرة ومباشــــرة في رقبته وظهره وكتفه وصدره 
وســــاقه وذراعه. وحدث ذلك أثناء زيــــارة عائلية لوالديه 

البريطانيين إلى البرازيل ، وقالت والدته إنها لم تتمكن 
من رؤية جســــد طفلها من كثرة الغراء التي غطت جميع 
أنحاء جسمه، حتى أنها جمدت أسنانه وفمه، ولم يستطع 
التحدث، مشيرة إلى أنه أصابها الذهول عندما رأت طفلها 
بعيــــون منتفخة وفم منتفخ ووجــــه منتفخ ويعاني من 

صعوبة في التنفس.
ويتكون »Superglue« من مادة ســــيانو أكريليت، التي 
إذا تالمســــت مع القطن، يحدث تفاعــــل قوي ينتج عنه 
حروق شــــديدة، بحســــب ما ورد في صحيفة دايلي ميل 

البريطانية.

كاليفورنيا/ االستقالل:
ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن شركة اإلثاث العمالقة 
»إيكيا« ســـتدفع 46 مليون دوالر لعائلة كانت قد فقدت طفلها 

بعد سقوط إحدى خزانات الشركة عليه في غرفته.
وبحسب الصحيفة فإن محامي عائلة الطفل الراحل، والقاطنة في 
والية كاليفورنيا، قد أعلن موافقة األســـرة على ذلك المبلغ عقب 

التوصل إلى تسوية قضائية مع الشركة السويدية.
وبحســـب عدة مصادر قضائية فإن تلك التسوية قد تكون هي 
األكبـــر في تاريـــخ الواليات المتحدة فيمـــا يتعلق بقضايا قتل 

األطفال عن طريق الخطأ.
وأعلنت شركة إيكيا عبر متحدث رسمي أن  أي تسوية ال يمكن أن 
تغير األحداث المفجعة التي أصابت تلك العائلة، موجها الشكر 

واالمتنان لكل من ساهم في الوصول إلى تلك التسوية.
 وكان الطفـــل جوزيف دودك قد لقي حتفه بعد أن وقعت خزانة 
من 3 أدراج عليه، لتقوم الشـــركة الســـويدية الحقا باســـتعادة 
وإتـــالف 420 ألـــف قطعة من خزائن األثاث بعـــد تلك الحادثة 

األليمة.
والحقا قالت والدة الطفل »لم يخطر بخلدنا أبدا أن يتمكن طفلنا 
ذو العامين  من تحريك خزانة مالبس طولها 76 سنتيمتر لتقع 

عليه ويموت اختناقا«.

46 مليون دوالر السرة فقدت 
طفلها بسبب خزانة إيكيا

دمشق/ االستقالل:
قتل أب ســـوري برفقة زوجته طفله البالغ من العمر 
9 سنوات بطريقة شنيعة بسبب سلوكه غير الجيد 

في المنزل.
ونقلت وزارة الداخلية الســـورية علـــى موقعها في 
فيســـبوك »وردت معلومات إلى مركز األمن الجنائي 
فـــي القرداحة حـــول دخول الطفل )حمـــزة المعلم( 
البالغ من العمر تســـع ســـنوات إلى أحد المشـــافي 
مفارقا الحياة، وعلى جسده آثار ضرب وكدمات زرقاء، 
وتعذيب شـــديد وذلك بعد إســـعافه من قبل والده 

وزوجة والده«.
وتابعـــت الوزارة »وعلـــى الفور توجهـــت دورية من 
المركز إلى المشفى، وبدأت بجمع المعلومات والتحري 
وضبطت إفادة والده عن ســـبب الكدمات فأكد بداية 
األمر أن ابنه تعّرض للســـقوط عن ســـطح المنزل«. 
وأضافت »وبعد تقصـــي المعلومات عن الحادثة من 
الجوار ومدرســـة الطفل تبين أنـــه يتعّرض للضرب 
المبرح مـــن والده وزوجـــة والده بشـــكل دائم وبناء 
علـــى ذلك تم توقيف كل من األب المدعو يونس. م 
وزوجته فدوى. ر، وبمواجهتهما باألدلة اعترف األب 

بما نسب إليه ولزوجته، وأن سبب إقدامه على ضرب 
ابنه بشـــكل دائم هو نتيجة سلوك الولد غير الجيد 
ضمن المنـــزل والفوضى التي يثيرهـــا وما يقوم به 
من تمزيق ألثاث المنزل حســـبما أخبرته به زوجته«. 
وأشـــارت الوزارة إلى أنه تم مصادرة أدوات التعذيب 
وهـــي: حبل، عصا غليظة مدببـــة مليئة بالبراغي في 
مقدمتها هروانة، وسيخ للكي، حيث يقوم بتسخين 
الســـيخ على الغـــاز وكي ابنه به. وتـــم اتخاذ اإلجراء 
الالزم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما مع 

المصادرات إلى القضاء المختص.

القاهرة/ االستقالل:
تمكنت الجهات المختصة في مصر من فك لغز جريمة 
بشــــعة راحها ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة بينهم 

أربعة أطفال.
وكانت وســــائل إعالم مصرية نقلت قبــــل يومين أنباء 
»الجريمة البشــــعة« التي وقعت يــــوم األحد في إحدى 

قرى محافظة البحيرة شمالي مصر.
فقــــد تلقت قوات األمــــن في محافظة البحيــــرة، بدلتا 
النيل، بالغا من األهالي، يفيد العثور على 7 أشــــخاص 

مذبوحين داخل منزلهم وآثار نيران بالمنزل.

وأشارت صحيفة »الشروق« القاهرية إلى أن أهالي عزبة 
علي التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، أبلغوا الشرطة 
عقــــب محاوالت الجناة إحراق المنزل بمحتوياته إلخفاء 

معالم الجريمة، قبل أن يفروا من مسرح الجريمة.
وبالفحص تبين العثور على جثة )حسني أحمد علي - 
39 سنة(، وزوجته )رنا محمد شحاته - 34 سنة(، وابنائه 
)عبد الرحمن، وعماد، ومسعود، ومحمد(، ووالدة المجني 

عليه )زينب عبد العال - 67 سنة(.
وذكــــرت الصحيفــــة علــــى موقعهــــا اإللكترونــــي أن 
التحقيقات اســــتمرت مــــع المتهم، قرابة 8 ســــاعات 

متواصلة، بعد القبض عليه تنفيًذا لقرار النيابة العامة 
بناء علــــى تحريات األجهزة األمنية التي أكدت ارتكاب 
المتهم جريمة قتل مبيض محارة )عامل دهان( وزوجته 
وأبنائه الـــــ4 ووالدته وإضرام النيــــران في المنزل بعد 
كشف أمره، أثناء ســــرقة 4 رؤوس ماشية من الحظيرة 

الملحقة بالمنزل.
وذكر التقرير الطبي أن األب )حســــني(، بجثته طعون 
وحروق، وأطفاله )عماد(، طعون وحروق، و)محمد(، حروق، 
و)مسعود(، حروق، و)عبد الرحمن(، حروق، وزوجته )رنا( 

حروق، ووالدته )زينب( حروق.

جريمة شنيعة في مدينة القرداحة السورية

سر نحر 7 أشخاص من أسرة مصرية واحدة

 االستقالل/ وكاالت:
فتحت الشرطة الروسية تحقيقا جنائيا بعد وفاة رضيع وضعه والداه لينام في شرفة 

المنزل فتجمد حتى الموت، بحسب مسؤولين.
ووضع األبوان ابنهما البالغ من العمر سبعة أشهر، في عربته الصغيرة ذات العجالت 
في شــــرفة منزلهما في منطقة خاباروفسك في أقصى شرق البالد، لينام في الهواء 

الطلق.
ويعتقد اآلباء في الدول ذات المناخ البارد أن الهواء النقي يمكن أن يساعد أطفالهم 

على النوم حتى خالل فصل الشتاء، ويساعد في الوقاية من السعال ونزالت البرد.
وظل الطفل في الشــــرفة في درجة حرارة بلغــــت 7 درجة مئوية تحت الصفر، ما أدى 

إلى موته متجمدا.
وعلــــى إثر الحادثة، نصح مكتب وزارة الصحة في تلك المنطقة، المواطنين فى وقت 

الحق، بعدم ترك األطفال الصغار خارج المنزل دون مراقبة.
وقال مكتب الصحة في منشور له على موقع انستغرام »اعرف دائما أين يوجد طفلك 

وبرفقة من يكون«.
وذكر المكتب على موقعه على انستغرام أن األطفال في خاباروفسك أصبحوا بشكل 

متزايد ضحايا »للجهل« األبوي واإلهمال لما يوصف بتدابير السالمة األساسية.
وأشــــارت تقارير أولية نشــــرتها وســــائل إعالم محلية إلى أن وفــــاة الطفل في بلدة 

نيكواليفسك أون آمور كانت نتيجة انخفاض درجة حرارة الجسم )الهابوثيرميا(.
وتحدث الهايبوثيرميا عند انخفاض درجة حرارة الجسم األساسية بسبب التعرض 
للبرد، ويمكن لها أن تحدث حتى مع درجات الحرارة المعتدلة إذا كان التعرض لفترة 

طويلة.
ويعد كبار السن واألطفال دون سن سنةواحدة األكثر عرضة لخطر الهايبوثيرميا بين 

األشخاص الذين ليس لديهم أي مشاكل صحية أخرى.

وفاة رضيع متجمدًا بعد 
تركه في شرفة منزله

اسالم اباد/ االستقالل:
أسدلت الشرطة الستار على جريمة مأساوية تعرضت لها فتاة 
عمرها 12 عاما، بعد أن باتت سلعة »باعها« والدها لرجل تعرضت 

على يديه لمحاولة اغتصاب.
فقد ألقت الســـلطات في باكســـتان القبض على رجل، بعد أن 
»باع« ابنته مقابل نحو 3 دوالرات، وذلك بمدينة قصور في إقليم 

البنجاب شرقي البالد.
كما اعتقلت الشـــرطة أيضا المشـــتري، وفقا لما ذكرت تقارير 

صحفية محلية.
وأبلغت األم الشـــرطة بشـــأن الجريمة، مشـــيرة إلى أن األب دعا 
رجال إلى بيته لـ«االعتداء جنسيا« على ابنته، بعد أن »باعه« إياها 

مقابل 500 روبية باكستانية.
وكشفت محطة »دون نيوز« الباكستانية، أن األم كانت في عملها 
وقـــت وقوع اتفاق البيع، لكنها علمـــت بالواقعة بعدما أخبرتها 

الطفلة.
وبعد إجراء فحص طبي علـــى الطفلة، قال األطباء إنها تعرضت 

لمحاولة اغتصاب.
وقالت المحطة واسعة االنتشار إن الرجل الذي دفع المال، سبق 
اتهامه في واقعة اعتداء جنســـي عام 2013، لكنه لم يتلق أي 

عقوبة قانونية وقتها.
ووجهت السلطات الباكســـتانية تهمة »اإلتجار بالبشر بغرض 

الجنس« لألب والمشتري.

 مقابل 3 دوالرات.. 
رجل يبيع ابنته لمغتِصب

 سوبر غلو ُيحول جسد 
طفل إلى كتلة لهب
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