
غزة/محمد أبو هويدي:
أكد نقيب المحامين الشرعيين أيمن أبو عيشة، أن فوز قائمة القدس النقابية 

واكتس���احها في االنتخابات التي أجريت الختيار أعضاء جددًا 
لنقابة المحامين لدورتها األول���ى لعام  )2020م – 2023م(،هو 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقل جيش االحتالل اإلس���رائيلي 
مساء أمس األحد، فلسطينيًا بدعوى 
التس���لل عب���ر الس���ياج الفاصل من 

شمال قطاع غزة.
وأفاد موقع حدش���وت العب���ري، بأن 

االحتالل اعتقل فلس���طينيًا  جيش 
تسلل عبر السياج الفاصل من شمال 

قطاع غزة.
جي���ش  باس���م  المتح���دث  وذك���ر 
االحت���الل، أن���ه تم تحويل الش���اب 

للتحقيق .

االحتالل يعتقل شابًا بدعوى تسلله 
عبر السياج الفاصل شمال القطاع 

القدس المحتلة – جنين/ االستقالل:
اقتحم عشرات المس���توطنين المتطرفين،  أمس 
األحد، باحات المس���جد األقصى المبارك من جهة 
باب المغاربة، بحراس���ة أمنية مش���ددة من شرطة 

االحتالل والقوات الخاصة المس���لحة التابعة لها. 
وأف���ادت دائرة األوقاف اإلس���المية ف���ي القدس، 
بأن 44 مس���توطنًا اقتحموا المسجد األقصى خالل 
اس���تفزازية  ونظم���وا جوالت  الصباحية،  الفت���رة 

ف���ي أنحاء متفرقة م���ن باحاته، وتلقوا ش���روحات 
عن "الهي���كل" المزعوم. ووفرت ش���رطة االحتالل 

الحماية الكاملة للمس���توطنين أثناء 
اقتحامهم المسجد األقصى بدءًا من 

ويخطر بهدم منزل عائلة أسير في جنين
منزله هدم  على  مقد�سيا  ُيجرب  واالحتالل  االأق�سى..  يقتحمون  م�ستوطنا   44ًً

نقيب المحامين الشرعيين لـ »االستقالل«: سنعمل مع 
الجميع على مسافة واحدة وسنرسخ مبدأ العمل المشترك

خ�س�ئر ب�آالف الدوالرات 
ملزارعي غزة جراء فتح 

االحتالل �سدود مي�ه االأمط�ر

رام الله/ االستقالل: 
يواصل األس���ير أحمد زه���ران )42 عام���ًا( إضرابه 
المفتوح عن الطعام لليوم 113 على التوالي، عازًما 

االس���تمرار به حت���ى النهاية، فإم���ا ينتصر على 
السّجان الصهيونّي أو يلحق بركب شهداء الحركة 
األس���يرة، منتصًرا كذلك بنيل���ه حرية ال يقدر على 

سلبها الس���ّجان. وكانت محكمة االحتالل رفضت، 
األسبوع الماضي، االستئناف المقدم 
باس���م األس���ير زهران، وطلبت إنهاء 

األسيــر زهــران يواصــل اإلضــراب لليــوم 113 تواليـًا 

مدارس النقب المحتل.. حقوق تحت 
مقصلــة العنصريــة »اإلسرائيليــة« 

غزة / سماح المبحوح:
من جديد تحاول حكومة االحتالل »اإلس����رائيلي« حرمان 
الطلبة الفلس����طينيين بالقرى غير المعترف بها بالنقب 

المحتل م����ن العودة إلى مقاعد الدراس����ة ، بعد تهرب ما 
يس����مى وزارة المعارف »اإلسرائيلية« من 
تحوي����ل الميزانيات المالية المس����تحقة 

مالدينوف: ال توجد عملية 
�سالم يف ال�سرق االأو�سط 

وعملن� يرتكز على منع احلرب 

»إسرائيل« تنكل بأطفال 
العيساوية.. شهادات مروعة

انطالق فع�لي�ت 
خميم البه�ء التعبوي 

الأبن�ء ال�سهداء

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذك���رت مصادر عبرية أن »جمعية حق���وق المواطن« وثقت عمليات 
االعتقال والتحقيق مع القاصرين، من شرطة ومخابرات االحتالل منذ 

رام الله/ االستقالل: 
دع���ت القوى الوطنية واإلس���المية في محافظ���ة رام الله والبيرة، إلى أوس���ع 

مش���اركة في الفعاليات التضامنية مع األس���رى في س���جون 
االحتالل اإلس���رائيلي، خاصة األسير أحمد زهران المضرب عن 

»قوى رام الله« تدعو ألوسع مشاركة 
في فعاليات التضامن مع األسرى

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة ش����ؤون االسرى والمحررين، أن حالة من التوتر الشديد يشهده 

سجن »ريمون االسرائيلي«، بعد اقتحامات قوات خاصة تابعة 
لالحتالل يوم أمس. وذكرت هيئة االس���رى، ان قوات االحتالل 

قوات القمع تقتحم سجن 
»ريمون« وتنقل عددًا من األسرى 

هدم منازل األسرى وذويهم.. محاولة 
»إسرائيلية« فاشلة لكسر إراداتهم 

غزة/ قاسم األغا:
لم يتوقف االحتالل »اإلسرائيلي« عن ممارسة شتى أشكال اإلجرام والتضييق 

ضد األسرى داخل س���جونه، مستكمال أشكاله تلك على ذويهم 
خارج الس���جون، في محاولة يائس���ة الغتياله���م معنوًيا؛ لجهة 

جمل�س النواب 
االأردين يف جولة 

جديدة �سد �سفقة 
الغ�ز مع االحتالل

عمان/ االستقالل:
أعل���ن رئي���س مجل���س النواب 
عن  الطراونة،  عاط���ف  األردني، 
تحديد جلس���ة األح���د المقبل، 
منع  قان���ون  مقترح  لمناقش���ة 
اس���تيراد الغ���از م���ن االحتالل 

وذلك  اإلسرائيلي، 
09في إط���ار الضغط 

) APA images (  وقفة ت�سامنية مع �لأ�سرى بغزة �أم�س



االثنين 18 جمادى األولى 1441 هــ 13 يناير 2020 م

جنيف/ االستقالل: 
أصدر مكتب األمم المتحدة لتنســـيق 
األرض  فـــي  اإلنســـانية  الشـــؤون 
الفلســـطينية المحتلة )أوتشا( تقريرًا 
حول انتهـــاكات االحتالل في األراضي 
المحتلة وقطاع غزة تحت عنوان "حماية 
المدنيين" الذي ُيغطـــي الفترة ما بين 
24 كانـــون أول/ ديســـمبر 2019 حتى 
الســـادس من شهر كانون ثاني/ يناير 

الجاري.
ووّثـــق التقريـــر أمـــس األحـــد، إصابة 
ا، من بينهـــم 26 طفالاً  50 فلســـطينياً
خـــالل فترة الّرصد، وخـــالل عام 2019، 
ا  قتلت قـــوات االحتالل 33 فلســـطينياً
في مظاهرات مســـيرة العـــودة الكبرى 

وأصابت 11,523 آخرين بجروح.
وأوضح التقرير أن العدد الكلي للشهداء 
يرتفع إلى 212 شـــهيدًا أما المصابون 
ا منذ  فيرتفع عددهم إلى 36,134 مصاباً
بداية المظاهرات. وفي الضفة المحتلة، 
ا،  أصابت قوات االحتالل 24 فلســـطينياً
من بينهم طفالن على األقل، بجروح في 
حوادث مختلفة خالل المواجهات وعبر 

إطالق النار بشكل مباشر على الحواجز.
وأشـــار إلى أن االحتالل قتل في العام 
ا وأصاب 3,162  2019، 15 فلســـطينياً
آخرين بجـــروح، من بينهم 104 أصيبوا 
بالذخيـــرة الحيـــة، خـــالل المظاهرات 
واالشـــتباكات التي شهدتها مختلف 

أنحاء الضفة.

وذكر التقرير أن قوات االحتالل هدمت 
أو صـــادرت 8 مباٍن فـــي المنطقة )ج( 
والقـــدس المحتلة خالل األســـبوعين 
الماضيين، بحجـــة االفتقار إلى رخص 
البناء، مشـــيرًا إلـــى أن عمليات الهدم 
ا وإلحاق  أدت إلـــى تهجير 26 شـــخصاً
األضرار بـ 29 آخرين. وأوضح أن 5 مباٍن، 
مت كمساعدات إنسانية  بما فيها 3 ُقدِّ
في وقت ســـابق، هدمـــت أو صودرت 
فـــي تجّمعيـــن رعويين يقعـــان في 
مناطق أغلقتها قوات االحتالل لغايات 
التدريب العســـكري، أو فـــي "مناطق 

إطالق نار".
ورصد التقرير اقتالع 147 شجرة زيتون 

ا  يتـــراوح عمرها مـــن 25 إلـــى 30 عاماً
فـــي األول من كانون ثانـــي الجاري، ما 
ألحق األضرار بُســـبل عيش ثماني ُأسر 
فلسطينية من قرية الجبعة قضاء بيت 
لحم. وادعت قـــوات االحتالل بأن هذه 
األشجار كانت تقع في منطقة مصنفة 
باعتبارها "أراضي دولة". وصادرت قوات 
االحتالل مركبـــة رباعيـــة الدفع كانت 
ُتســـتخدم في نقل الطواقم والمعدات 
الطبية إلى عيـــادة متنقلة في منطقة 
مســـافر يطا جنوبي الخليـــل، واحُتجز 

طاقم المركبة لبضع ساعات.
ا  واقتحم المستوطنون منزالاً فلسطينياً
فـــي المنطقـــة الخاضعـــة للســـيطرة 

الصهيونية في مدينة الخليل، واعتدوا 
ا على طفل فلسطيني يبلغ من  جســـدياً
ا وأصابوه بجراح، حيث يقع  العمر 17 عاماً
هذا المنزل في بناية اســـتولى عليها 

المستوطنون عام 2017.
وأوضح التقرير األممي أن قوات االحتالل 
نفذت خالل األســـبوعين الماضيين ما 
مجموعه 117 عملية تفتيش واعتقال 
في مختلف أنحاء الضفة أســـفرت عن 
ا، بينهم 10  اعتقـــال 140 فلســـطينياً
لت غالبية هذه العمليات  أطفال. وُســـجِّ
في محافظة الخليل )35 عملية(، وتلتها 
محافظتـــا القدس )29 عملية( ورام الله 

)14 عملية(.

أوتشا: )212( شهيدًا فلسطينيًا خالل عام 2019

القدس المحتلة/ االستقالل: 
مددت محكمة االحتالل اإلسرائيلي  أمس األحد توقيف الشبان المقدسيين عمر محيسن 

ومحمد الشاويش وعالء نجيب حتى يوم األربعاء المقبل لتقديم الئحة اتهام ضدهم.
وكانوا اعتقلوا قبل نحو عشرة أيام من محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد األقصى، بعد 

منع قوات االحتالل إدخال إفطار للصائمين بالمصلى.
كما أصدرت المحكمة امس قرارا يقضي باإلفراج عن ثالثة شبان مقدسيين دون شروط.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشـــبان قبل عدة أيام وهم جميل العباســـي ومحمد أبو 
شوشة وإبراهيم النتشة.

فيما قررت المحكمة اإلفراج أمس عن الفتى إبراهيم نادي الهشـــلمون )16 عاما( بشرط 
اإلبعاد عن البلدة القديمة لمدة 5 أيام.

في السياق، أفرجت شرطة االحتالل أمس عن الشاب يعقوب محمد الدباغ من سكان باب 
العمود بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة بشرط الحبس المنزلي.

محكمة االحتالل تمدد توقيف شبان 
مقدسيين وتفرج عن آخرين بشروط

غزة/ االستقالل:
اســـتهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، 
بنيران أسلحتها الرشاشـــة، المزارعين شرقي بلدة 
بيت الهيا وقوارب الصيادين في عرض بحر شمال 

قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنـــود االحتالل أطلقوا 

النار صـــوب األراضي الزراعية في "بورة أبو ســـمرة" 
شـــمالي غربي بيـــت الهيا، دون أن يبلـــغ عن وقوع 

إصابات.
كما أشـــار إلى أن زوارق االحتالل أطلقت النار بشكل 
مكثف صوب قوارب الصيادين في بحر شمال قطاع 

غزة.

ويتعمــــد االحتــــالل إطــــالق النار الحــــي على 
المزارعيــــن وأراضيهم الحدوديــــة القريبة من 
الســــياج األمني شــــرقي القطــــاع والصيادين 
في عــــرض البحر، والذي يــــؤدي بعض األحيان 
الستشــــهاد وإصابــــة عــــدد منهــــم، وإتالف 

محاصيلهم وتخريب معداتهم.

االحتالل يستهدف مزارعي وصيادي شمالي قطاع غزة

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة شــــؤون االسرى والمحررين، أن حالة من التوتر الشديد يشهده 
سجن »ريمون االسرائيلي«، بعد اقتحامات قوات خاصة تابعة لالحتالل يوم 

أمس.
وذكرت هيئة االســـرى، ان قوات االحتالل قمعت عددًا من االسرى بعد اقتحام 
قســـمي رقم )2(و)3( في سجن ريمون، مشـــيرة إلى انها نقلت عددًا من أعضاء 

الهيئة التنظيمية إلى جهة غير معلومة.
وأوضحت، ان الجنود اغلقوا اقســـام الســـجن كافة، وباشـــروا في إجراء حمالت 
تفتيش واســـعة والعبث بمقتنيات االســـرى، االمر الذي خلف حالة من التوتر 

في ريمون.
وقالـــت الهيئة، »إن بين االســـرى الذين تم نقلهم، جمـــال رجوب وعمر خرواط 
ا لمتابعة  ا قانونياً وموســـى مخامرة«، مضيفـــًا ان محامي الهيئة يبذلون جهـــداً

االوضاع داخل السجن.
يشار إلى ان الحركة االسيرة، تخوض معارك ضد ممارسات االحتالل ضد االسرى 

داخل السجون، منُذ أشهر عدة.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األحد ثمانية مواطنين على األقل 
من الضفة بينهم شقيقان وفتى، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات 

تخريب للمنازل.  
وقال نادي األسير إن مواطنين جرى اعتقالهما من بيت لحم وهما: الفتى مؤمن 
عدنـــان زبون )17 عامًا(، ومصطفى رامي عويـــس )18 عامًا(، وكالهما من مخيم 

عايدة.
فيما جرى اعتقال لثالثة مواطنين من قرية فصايل قضاء أريحا وهم: بالل سالمة 

عبيات وشقيقه إياد، وأيوب داود عبيات.  
ومن بلدة بلعا قضاء طولكرم اعتقل االحتالل المواطن عبد الله الحاج أبو شـــداد 

)35 عامًا(، ومواطنًا آخر من مخيم شعفاط وهو عمر الهندي وهو أسير سابق.
ُيشـــار إلى أن خمســـة مواطنيـــن على األقل جـــرى اعتقالهما خـــالل اليومين 

الماضيين بينهما طفالن من القدس.
كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر  أمس، الفتاة ريان جمال أبو حلتم 
)21 عامـــًا( من منـــزل عائلتها في بلدة ترقوميا قضـــاء الخليل، وهي طالبة في 

جامعة بوليتكنك فلسطين.
ُيشـــار إلـــى أن قوات االحتالل صعـــدت منذ بداية العام المنصـــرم 2019، من 

عمليات االعتقال بحق الطلبة في الجامعات الفلسطينية.

االحتالل يعتقل 8 مواطنين 
بالضفة بينهم طالبة جامعية 

قوات القمع تقتحم سجن 
»ريمون« وتنقل عددًا من األسرى 

رام الله/ االستقالل:
 قالـــت وزارة الخارجيـــة والمغتربيـــن إن 
القـــرارات المتســـارعة من جانـــب وزير 
جيش االحتالل نفتالي بينيت المتعلقة 
بالمناطـــق المصنفـــة )ج(، والتي تمهد 
لضمها وفرض القانون اإلسرائيلي عليها 

يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين.
وأكدت الـــوزارة، في بيان، يوم أمس، أنها 
ستواصل بالتنســـيق مع جميع الجهات 
المحليـــة والدوليـــة واالقليميـــة العمل 
لمواجهة هذه المخططات اإلســـرائيلية 
الخطيرة والمدمرة، وضمان فضحها على 
أوســـع نطاق، لما تمثله مـــن مخاطر جمة 
على فرص الحل السياســـي للصراع على 
أساس حل الدولتين كأولوية أولى لدولة 

فلسطين على األصعدة كافة.
وشـــددت على تكثيف العمـــل لتنفيذ 
هذه الرؤية المشتركة، وتكثيف نشاطها 
في  والقانوني  والدبلوماســـي  السياسي 
مواجهة هذه المشـــاريع االســـتعمارية 
التوســـعية، والتركيـــز تحديـــدا علـــى 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة خاصة في 
مثل هذه الظـــروف، وأمام القلـــق البالغ 
الذي تعبر عنه الحكومة االســـرائيلية من 
امكانيـــة فتح تحقيق مـــن قبل المدعية 
العامـــة للمحكمة بحق كبار المســـؤولين 
االسرائيليين من سياسيين وعسكريين، 
خاصة من ساهم في النشاط االستيطاني 
غير الشـــرعي بأرض دولة فلسطين خالل 

سنوات االحتالل.

وأشـــارت إلى أن المستوى السياسي في 
اســـرائيل ال يخفـــي حقيقة مشـــاريعه 
التوســـعية،  االســـتعمارية  ومخططاته 
الهادفـــة الى ابتـــالع أجزاء واســـعة من 
الضفة الغربيـــة المحتلة وإغراقها بأعداد 
هائلة من المستوطنين من جهة، وتدمير 
كل ما هو فلســـطيني من منازل ومنشآت 
ومزارع وأي وجود فلسطيني في المناطق 
المصنفة )ج( وفـــي مقدمتها األغوار من 
جهة أخرى، إلنتاج معادلة اســـتعمارية 
تـــؤدي الى إنهاء أية فرصـــة إلقامة دولة 
فلسطينية قابلة للحياة، مجددة التأكيد 
على أن االســـتيطان باطل وغير قانوني، 
والغ وفقـــا للقانـــون الدولي والشـــرعية 

الدولية وقراراتها.

الخارجية: بينيت بقراراته االستيطانية
 يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين
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رام الله/ االستقالل: 
يواصـــل األســـير أحمد زهـــران )42 عامـــًا( إضرابه 
المفتوح عن الطعام لليـــوم 113 على التوالي، عازًما 
االســـتمرار به حتـــى النهايـــة، فإمـــا ينتصر على 
الســـّجان الصهيونّي أو يلَحق بركِب ُشهداء الحركة 
األســـيرة، ُمنتصًرا كذلك بنيله حريـــًة ال يقدر على 

سلِبها السّجاُن.
وكانت محكمة االحتالل رفضت، األســـبوع الماضي، 
االســـتئناف المقدم باســـم األســـير زهران، وطلبت 
إنهاء إضرابه قبـــل تحقيق مطلبـــه، مدعية ضرورة 
إخضاعـــه للتحقيق في ظـــل وضعه الصحي الذي ال 

يسمح بذلك.
واعتقل االحتالل األســـير زهران في شـــهر مارس 
2019، وحّولتـــه لالعتقال اإلداري، بـــدون تهمة أو 

محاكمة، ولم ُتخِضعه للّتحقيق منذ ذلك الوقت.
وفي آخر إفادٍة من هيئة شـــؤون األسرى والمحررين، 
قالت أول أمس ، »إن محكمـــة االحتالل الصهيوني 
في عوفر رفضت االســـتئناف المقدم باسم األسير 
زهران، في محاولة لكســـر إضرابـــه وإيصاله لمرحلة 
صحية خطيرة، ُتســـبب له أمراًضـــا يصعب عالجها 
الحًقا. ويرافق هذا استمرار سلطات االحتالل بفرض 
جملة من اإلجـــراءات التنكيليـــة واالنتقامية بحقه 
منها: حرمانـــه من زيارة العائلـــة، وعزله في ظروف 
صعبة، والضغط عليه نفســـًيا من خالل السجانين، 

ومؤخًرا تعّرض األسير زهران للتحقيق بدعوى وجود 
بيانـــات بحقه، فـــي محاولة جديـــدة لاللتفاف على 

إضرابه«.
وفي خضّم استمراره بمعركة األمعاء الخاوية، تخوض 
منظمة الجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين خطواٍت 
نضالية، التحاًما مع األســـير وإســـناًدا له في نضاله 
ومواجهتـــه للســـجان الصهيونـــي، الـــذي ُيماطل 
باالســـتجابة لمطالبه باإلفراج عنه وإنهـــاء اعتقاله 
اإلداري التعســـفي، المتواصـــل بـــدون تهمـــة أو 

محاكمة.
واألسير أحمد زهران من سكان بلدة دير أبو مشعل 
شـــمال غربي رام اللـــه بالضفـــة المحتلة. أمضى ما 
مجموعـــه 15 عاًما في معتقـــالت االحتالل، وخاض 
إضرابًا سابقًا مطالبًا بإنهاء اعتقاله اإلداري في يوليو 
2019، وعّلقه بعد 39 يوًما، بناًء على وعود شـــفوية 
من إدارة سجون االحتالل باإلفراج عنه، إاّل أنها نكثت 

بها، ورفضت اإلفراج عنه.
وتســـتهدف مخابـــرات االحتـــالل األســـير زهران 
كونه »أحد القيادات الميدانية للجبهة الشـــعبية«، 
بالتزامن مع حمالت مالحقة وقمع واعتقال واســـعة 
طالت العشـــرات من قيادتها وعناصرها، تصاعدت 
الشعبية بالمســـؤولية  اتهام  ملحوظ بعد  بشـــكٍل 
عن عملية عيـــن بوبين الفدائية التـــي ُقِتلت فيها 

مستوِطنة غربي رام الله، في أغسطس 2019.

رام الله/ االستقالل: 
دعت القوى الوطنية واإلســـالمية في محافظة 
رام اللـــه والبيـــرة، إلـــى أوســـع مشـــاركة في 
الفعاليات التضامنية مع األســـرى في ســـجون 
االحتالل اإلسرائيلي، خاصة األسير أحمد زهران 
المضرب عن الطعام لليوم الـ112 على التوالي.

وأوضحـــت القوى، في بيان صحفي أمس األحد، 
أنها ســـتنظم غـــدًا الثالثاء وقفـــة تضامنية 
مع األســـرى على دوار المنارة برام الله الســـاعة 
الواحـــدة ظهـــرا؛ رفضـــا لسياســـة التعذيب 
واإلهمـــال الطبـــي، وحمالت التنكيـــل والقمع 
المتصاعدة بحق األسيرات واألسرى في سجون 

االحتالل.
ودعت »قوى رام الله« الفلســـطينيين لتشكيل 
ســـد بشـــري لمنع االحتالل من تنفيـــذ قرارات 
الهـــدم لمنازل األســـرى في بيرزيـــت والطيرة 

وغيرها من المناطق.
وعدت أن هدم المنازل يأتي في إطار سياســـة 
العقاب الجماعي بحق الشـــعب الفلســـطيني، 
مطالبـــة بتوحيـــد الجهـــود لوقـــف التعـــدي 
االحتاللي ومخططاتـــه الهادفة لضم المناطق 

المصنفة »ج«، والمستوطنات.
وحذرت القوى من التعاطي مع أية دوائر مهما 
كانت مسمياتها أو صفاتها، معتبرة أنها كلها 
تعبير عن وجـــه االحتالل بما فيها ما يســـمى 
»اإلدارة المدنية«، وتوجهها المعلن في محاولة 
بث ســـموم الفتنة وشـــق الصفوف، والتعامل 
باالتصال المباشر، االمر الذي ستكون له عواقب 

وخيمة.
وحيـــت القوى أهالي القـــدس المحتلة »الذين 
يواجهون سياســـات االحتالل في العيســـوية 

ومحيط المسجد األقصى وسلوان«.
وأكدت أن عودة الحديث عن »صفقة القرن« لن 
تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة كفاحه 
الوطني المشـــروع الذي يخوضـــه في مواجهة 
االحتـــالل ومخططاته المدعومـــة أميركيا، هو 
بمثابة إفالس سياسي وأخالقي من إدارة ترمب 

وسفيرها »المستوطن فريدمان«.
وشددت على أن مشـــاريع االستيطان لن تفلح 
في كسر إرادة الشـــعب الفلسطيني، وتتطلب 
موقفا واضحـــا من المجتمع الدولي لمحاســـبة 

دولة االحتالل على جرائمها بشكل فوري.

وكّثفـــت قـــوات االحتالل في الســـنوات 
األخيـــرة، من قرارات هدم منازل األســـرى 
وذويهم؛ األمـــر الذي يزيد من معاناتهم، 
في انتهاك فاضح للقانون الدولي، لكونه 

"جريمة حرب".
آخـــر تلك الجرائـــم، قرار قـــوات االحتالل 
إعادة هـــدم منـــزل عائلة األســـير أحمد 
القمبع من مخيم جنين بشـــمالي الضفة 
الفلســـطينية المحتلة، بعد هدمه في 24 
إبريل )نيسان( الماضي؛ بذريعة مشاركته 
مع الشـــهيد أحمد جرار فـــي تنفيذ عدة 
عمليات عســـكرية منها قتل حاخام كبير 

قرب نابلس.
وكان االحتـــالل أبلـــغ أمس األحـــد عائلة 
األســـير "القمبع" بقرار هدم المنزل مساء 
يوم غد الثالثاء، الذي تبلغ مساحته )160( 
متًرا مربًعا، وتعود ملكيته لشقيقه محمد؛ 
لُتمســـي العائلة المكونة من )8( أفراد بال 
مأوى، ليحول نعمة الشـــتاء بالنسبة لهم 

إلى "نقمة".  
وقبل أيام، أخطـــرت قوات االحتالل بهدم 
)3( منازل تعود لعائالت أســـرى من مدن 
عـــّدة في الضفـــة الغربيـــة المحتلة، بعد 
اقتحامهـــا وتصويرها وأخذ مقاســـاتها، 
بذريعة تنفيذ أو المشـــاركة في عمليات 

فدائية ضد أهداف لالحتالل.
وطالت اإلخطـــارات منازل ذوي األســـرى: 
محمـــود عطاونة مـــن بلدة "بيـــت كاحل" 
بالخليل، ووليد حناتشـــة، ويزن مغامس، 
مـــن "الطيرة" و"بيرزيت" قـــرب مدينة رام 

الله.
ويزعم االحتالل أن األســـير "عطاونة" أحد 
المتهمين بتنفيذ عملية طعن مستوطن 

بمجمع "عتصيون" االستيطاني في شهر 
تموز الماضي، فيما يّدعي أن األســـيرين 
"حناتشة" و"مغامس" شـــاركا في الخلية 
التـــي نفذت عمليـــة "عين بوبيـــن"، في 

أغسطس )آب( الماضي.
عقاب جماعي

المتحدث باســـم هيئة شـــؤون األســـرى 
ربه،  الفلســـطينية حسن عبد  والمحررين 
وصف سياسة االحتالل الممنهجة بهدم 
منـــازل الفلســـطينيين، ال ســـيّما منازل 

األسرى وذويهم، بمثابة "عقاب جماعي".
وقال عبـــد ربـــه لصحيفة "االســـتقالل": 

"إن سياســـة الهـــدم ُتعـــد جريمة عقاب 
جماعـــي بحق عائالت األســـرى، فضاًل عن 
أنها جريمـــة مركبة، إذ ال يكتفي االحتالل 
المبالغ  باعتقال األســـير وإصدار األحكام 
بها بحقه، ســـواء بالسجن الفعلي أو فرض 
غرامـــات وتعويضات بماليين الشـــواقل، 
بل يلجأ لهـــدم منزل عائلته؛ ما يفاقم من 
ويحّملها  واالجتماعي،  االقتصادي  الوضع 

أعباًء مالية كبيرة جًدا".
وأشـــار إلـــى أن االحتالل يحـــاول من وراء 
اللجوء لسياســـته تلك كسر إرادة شعبنا 
الفلســـطيني، ودفعه لإلحجـــام عن حّقه 

المشروع في ممارسة المقاومة.
وأوضح أن ســـلطات االحتالل عادة ما تلجأ 
إلى نســـف وهدم منازل األســـرى، الذين 
يزعم االحتالل تنفيذهم ومشاركتهم في 
عمليات فدائيـــة، أدت إلى مقتل جنود أو 
مســـتوطنين، الفًتا إلى أن مئات العائالت 
بالضفة المحتلة تعرضت منازلها للهدم، 

على خلفية تلك المزاعم.
وعن التحركات إزاء جرائم الهدم المتبعة 
من االحتالل، قال المتحدث باســـم هيئة 
شـــؤون االســـرى والمحررين: "إنها حلقة 
في مسلسل جرائم االحتالل الطويل ضد 

شـــعبنا، وعليه فإن متابعة هذه القضية 
يأتـــي في ســـياق ملف قضية األســـرى، 
المطروحـــة للنظر أمام محكمـــة الجنايات 

الدولية".
ال�سغط على الأ�سرى

 مديــــر جمعيــــة "واعــــد" لألســــرى 
ّ

واتفــــق
والمحّررين عبد الله قنديل، مع سابقه، حول 
اعتبار سياسية االحتالل هدم منازل األسرى 
وذويهم، بمثابة "العقوبات الجماعية".  ورأى 
قنديل في حديثه لصحيفة "االستقالل" أن 
االحتالل يســــعى من خالل هذه السياســــة 
القديمــــة الجديدة، الضغط على األســــرى، 
بالوقــــت الذي ُتبــــدي فيه الحركة األســــيرة 
صالبــــة وقّوة فــــي مواجهة إجــــراءات إدارة 
الســــجون، فضاًل عن محاوالت تفريغ الضفة 
المحتلة من محتواها النضالّي ضد االحتالل 

وإرهابه المتصاعد.
وشـــّدد على أن سياســـة الهـــدم أثبتت 
فشلها، إذ إن مع كل جريمة هدم تتصاعد 
روح المقاومة واإلرادة لدى أبناء شعبنا، بما 

في ذلك األسرى وذويهم. 
وأضاف: "هدم منازل الفلسطينيين، َترقى 
ا  إلى جريمة الحرب؛ ما يتطّلب دوًرا قانونّيً
من المســـتوى الفلســـطيني، عبر التوجه 
للمحاكم الدولية من أجل مقاضاة االحتالل 
على جرائمه، التي تمـــّس بمجملها حياة 

المدنيين واألبرياء".
وعّبر عن أســـفه لعـــدم تحّرك الســـلطة 
الفلسطينية بشكل جدّي وفاعل في هذا 
ا المجتمـــع الدولي بالتدخل  الملـــف، داعّيً
إلجبـــار االحتالل علـــى وقف سياســـاته 
اإلجراميـــة المتصاعـــدة تجـــاه األســـرى 

وذويهم.   

هدم منازل األسرى وذويهم .. محاولة »إسرائيلية« فاشلة لكسر إراداتهم 
غزة/ قا�سم الأغا:

مل يتوق��ف الحت��ال »الإ�سرائيلي« ع��ن ممار�سة 
�ستى اأ�سكال الإجرام والت�سييق �سد الأ�سرى داخل 
�سجون��ه، م�ستكم��ااً اأ�سكاله تلك عل��ى ذويهم خارج 

ا؛  ال�سج��ون، يف حماول��ة يائ�س��ة لغتياله��م معنوياً
جله��ة ثنيهم عن بذل الت�سحيات يف �سبيل مقاومة 
الحت��ال وحترير الأر�ض الفل�سطينية امل�سلوبة. 
ه��دم املن��ازل وت�سري��د ذوي الأ�س��رى، اأح��د اأب��رز 

اأ�س��كال الإره��اب الت��ي متار�سه��ا ق��وات الحتال، 
ا ُي�س��اف اإىل �سج��ل  لت�سي��ف بذل��ك ف�س��ااً جدي��داً
جرائمهم الأ�سود، �سد �سعبنا الفل�سطيني، املتم�سك 

ا وعنواناًا. باملقاومة نهجاً

»قوى رام الله« تدعو ألوسع مشاركة األسير زهران يواصل اإلضراب لليوم 113 تواليًا 
في فعاليات التضامن مع األسرى
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية 
للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة

 بشأن / بإيداع مشروع ترخيص مخازن وقود باسم / صالح محمود احمد ابو زهدي 
 منطقة تنظيم رفح

تعلن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة للجمهور الكريم بأنها 
قد قررت بجلستها رقم 2019/33 المنعقدة بتاريخ 2019/12/4

إيـــداع ترخيص مخازن وقود على ارض القســـائم رقـــم )14-22( من القطعة رقم 
)2359( من اراضي رفح المقدمة للجنة باسم السيد / صالح محمود احمد ابو زهري 
وعليـــه يحق لجميع ذوي الشـــأن في االراضي واألبنيـــة واألمالك األخرى 
المشـــمولة بالمنطقة بصفتهم من اصحاب األمالك او بأي صفة اخرى ان 
يتقدموا باعتراضاتهم على المشروع وذلك خالل مدة )30 يومًا( من تاريخ 

نشر هذا االعالن .
تقدم االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها في 
بلدية رفح وللسيد / سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة الحكم المحلى 

خالل ساعات الدوام الرسمي .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
   مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )154(  منطقة تنظيم : خانيونس – رفح
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلـــن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها رقم 2019/29 
المنعقدة بتاريخ 2019/10/2 عن إيداع المخطط التفصيلي لمســـار الشـــارع رقم )154( 
الفاصـــل بين نفـــوذ بلدية خانيونس ونفـــوذ بلدية رفح بعرض )30( متـــر بدون ارتداد 
والمحصور بين شـــارع رقم )16( والشـــارع رقم )20( والمار بالقســـائم رقم )11-14( من 
القطعة رقم )88(والقســـائم رقم )1-2-3-5-18-21( من القطعة رقم )2360( والقسيمة 

رقم )2( من القطعة رقم )90( 
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعليـــه فإنه يجوز لجميـــع أصحاب الحقوق في االراضـــي واألبنية واألمالك 
األخرى المشـــمولة بهذا المشـــروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية 

للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس ومكتب اللجنة المحلية لبلدية رفح .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة  �سرق خان يون�س  ال�سرعية البتدائية

اإعالن  ح�صور دعوى
إلى المدعى عليه / فريد عبد العزيز أحمد أبو هجرس من بني ســـهيال وسكانها )سابقًا( 
وموجـــود حاليًا في جنين  ومجهـــول  محل االقامة فيها والى المدعى عليها / رئيســـة 
مرشـــد محمود الشامي من بني سهيال وسكان الســـعودية حاليا ومجهولة محل االقامة 
فيها يقتضي على كل واحد منكما حضورك  الى محكمك الى محكمة شرق خان يونس 
الشـــرعية يوم االحد الموافق 2020/2/16 م الساعة التاســـعة صباحًا وذلك في الدعوى 
المرفوعة ضدك من قبل باسل احمد سالم الشامي   اثبات وصية اختيارية والتي اساسها 
2019/579 وان لم تحضر في الوقت المعين يجِر بحقك المقتضى الشـــرعي لذلك صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 17 جمادي اول لسنة 1441 هـ وفق  2020/1/12م .

قا�سي �سرق خان يون�س ال�سرعي 
زياد عبد احلميد اأبو احلاج

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد نايف ابراهيم شراب
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)801425091( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

و اضطـــر الطالب البقاء فـــي بيوتهم على خلفية 
الخالف بيـــن المجلس اإلقليمـــي ووزارة التربية 
والتعليم حول الميزانيات المقررة  للحافالت التي 

تنقل الطالب من القرى مسلوبة االعتراف.
وكانت الدراســـة لطالب هـــذه القرى تعطلت في 
مطلـــع العام الدراســـي الجـــاري، وطلب المجلس 
اإلقليمي مـــن وزارة التربيـــة والتعليم ميزانيات 
كافية مقابل الســـفريات لطالب القرى المذكورة، 
بعـــد أن تعهدت الـــوزارة بذلـــك، لكنها لم تف 

بتعهداتها . 
ويذكر أن مصادر حقوقية أعلنت قبل نحو شهرين 
أن لجنة إســـرائيلية بحثـــت مخططا يهدف إلى 
تهجير نحو 36 ألف من الســـكان الفلسطينيين 
فـــي القرى مســـلوبة االعتـــراف فـــي النقب إلى 

مخيمات ســـكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع 
ما يمكن على المخططات التي ستسلب منازلهم 

وأراضيهم.

عن�سرية ممنهجة 
رئيس المجلس االقليمي للقـــرى غير المعترف 
بهـــا داخل النقـــب المحتل عطية األعســـم  أكد 
على تنصل وزارة المعارف االســـرائيلية من دفع 
المســـتحقات المالية للمجلس االقليمي ، وبذلك 
تحـــرم اآلالف من الطلبة الفلســـطينيين بالنقب  
المحتل مـــن حقهم في التعليم ، مشـــددًا على 
أن المؤسسات االســـرائيلية تتعامل مع القضية 
بعنصرية ممنهجة وبذلك تعمل من أجل حرمان 

الطلبة من حقوقهم كافة  .  
أوضـــاع  أن   " لـ"االســـتقالل  األعســـم  وأوضـــح 

المؤسسات التعليمية بالمدارس ورياض األطفال 
سيئة للغاية، خاصة الغرف التي تفتقر للتهوية 
والمســـتلزمات الدراســـية، عدا عن افتقار غرف 
ريـــاض األطفال لأللعـــاب التعليميـــة باإلضافة 
إلى عـــدم دفع المســـتحقات المالية لشـــركات 
النقـــل التي تقل الطلبة من قراهم للمؤسســـات 
التعليميـــة، مـــا يعتبـــر محاولة مـــن محاوالت 
التجهيل التي تستهدف بها سلطات االحتالل 

أبناء الشعب الفلسطيني . 
وبين أن المجلس االقليمي قدم قبل أشهر شكوى 
للمحكمة االسرائيلية العليا ، التي ألزمت حينها 
وزارة المعارف االســـرائيلية بدفع المســـتحقات 
الماليـــة للمدارس وريـــاض األطفال لتحســـين 

أوضاعها، إال أن األخيرة تهربت  .

وأشار إلى أن المجلس أحال القضية إلى المحكمة 
االدارية االسرائيلية بعد اضراب أصحاب الحافالت 
عن نقـــل الطلبة من القرى البعيدة لمدارســـهم، 
والتي بدورهـــا أعطت الطرفيـــن فرصة للتوصل 
التفاق وفي حال فشـــلوا بذلك ستنظر بالقضية 

وتعمل على ايجاد حل. 

و�سيلة لتهجريهم
بدوره ، رأى ســـعيد الخرومي نائب رئيس القائمة 
العربيـــة الموحدة في الكنيســـت االســـرائيلي 
ورئيس  لجنـــة التوجيه العليا لعـــرب النقب أن 
مؤسسات االحتالل االســـرائيلي تحاول التهرب 
من مســـؤولياتها تجاه طلبة النقب وتوفير كافة 
الخدمات لهم لعدم االعتراف مســـتقبال بقراهم 
المحتلة. وقال الخروبي لـ"االستقالل ":" إن القضية 

القائمـــة بين المجلـــس االقليمي للنقـــب ووزارة 
المعـــارف االســـرائيلية ال تكمن باألمـــوال ودفع 
المســـتحقات ،  بل قضية عـــدم االعتراف بقرى 
النقـــب وبالتالي تهجير ســـكانها ألماكن أخرى 

واحتالل مناطقهم  " . 
وأضـــاف : " 35 قريـــة بالنقب المحتـــل موجودة 
قبل عام النكبة تعانـــي التهميش وعدم توفير 
أبسط الخدمات لها من االحتالل االسرائيلي الذي 

يتنصل من االعتراف بها " . 
وأشـــار إلى أن القوانين االســـرائيلية تنص على 
الزامية توفير الدولة التعليم المجاني لكل طالب 
وتوفير كافـــة الخدمات للمدارس من بنى تحتية 
وتعبيد طرق وفصول دراســـية صالحة للتعليم ، 

لكن وزارة المعارف لم توفر شيئًا . 

مدارس النقب المحتل.. حقوق تحت مقصلة العنصرية »اإلسرائيلية« 
غزة / �سماح املبحوح:

من جديد حتاول حكومة الحتلل ال�سرائيلي حرمان 
الطلبة الفل�سطينيني بالقرى غري املعرتف بها بالنقب املحتل 

من العودة اإىل مقاعد الدرا�سة ، بعد تهرب ما ي�سمى وزارة 
املعارف ال�سرائيلية من حتويل امليزانيات املالية امل�ستحقة 

للمدار�س وريا�س الأطفال باملنطقة ، وبذلك ت�سعى 
لتهجريهم وال�سيطرة على مناطقهم وحرمانهم من حقوقهم 
الأ�سا�سية يف التعليم .  وُحرم نحو 18 األف طالب يف القرى 

الفل�سطينية م�سلوبة العرتاف التابعة ملا ُي�سمى مبجل�س 
القي�سوم الإقليمي يف منطقة النقب الفل�سطيني املحتل من 

العودة اإىل مقاعد الدرا�سة اأم�س.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال نيكـــوالي مالدينوف منســـق األمـــم المتحدة 
الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ، إنه ومنذ 
عام 2015 ال توجد عملية سالم في الشرق األوسط ، 
وأشعر أن الكثير من عملنا حالًيا يركز أكثر على منع 

الحرب في غزة".
وأضـــاف مالدينـــوف في حـــوار مـــع قناة الجزيرة 
أو  اإلســـرائيليين  أن  أعتقـــد  ال  االنجليزيـــة" 
الفلســـطينيين - ألسباب مختلفة - في وضع يتيح 
لهما بالفعـــل الدخول في مفاوضـــات ذات مغزى، 

أشـــعر أن الكثير مـــن عملنا حالًيا يركـــز أكثر على 
منـــع الحرب في غـــزة ، والحفاظ علـــى اإلجماع على 
المســـتوى الدولي قـــدر اإلمكان حـــول كيفية حل 
النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني ، والعمل بهدوء حًقا 
لتهيئة الظروف لقيادة المستقبل من كال الجانبين 

للعودة إلى طاولة المفاوضات بطريقة هادفة. "
تابـــع مالدينـــوف :" فـــي النهاية لديـــك مليوني 
شخص في غزة ، وثالثة ماليين شخص في الضفة 
الغربية وهم لـــن يذهبـــوا إلى أي مـــكان ، بقدر ما 
تتمتع اســـرائيل بحق البقاء في االرض بين النهر 

والبحر وكذلك يتمتع )الفلسطينيون( بذلك الحق،  
وأخشـــى كل يوم أننا على بعد أيام فقط من حرب 

اخرى في غزة.
مالدينوف يشاطر مخاوفه حول مستقبل المنطقة 
والوضـــع في غزة قائال :" أنـــا خائف جًدا ؛ إذا نظرت 
إلى بقية الشـــرق األوســـط ، إذا نظرت إلى العراق ، 
وإذا نظرت إلى ســـوريا ، إذا تركـــت مجتمعًا طويال 
وهو مهمش وضعيف ومحـــروم ومنفصل ومغلق، 
فإن هذا المجتمع ســـينهار ويصبـــح أرضًا خصبة 

للمتطرفين ، وال نريد أن نرى ذلك يحدث ".

مالدينوف: ال توجد عملية سالم في الشرق األوسط وعملنا يتركز على منع الحرب 

الضفة الغربية/ االستقالل: 
تواصل أجهزة الســـلطة في الضفة الغربية حملـــة اعتقاالتها في صفوف المواطنين على 
خلفية سياسية، فقد اعتقلت 3 محررين، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني. 
في طولكرم، اعتقلت المخابرات العامة األسير المحرر والمعتقل السياسي لعدة مرات محمد 
رداد بعد اســـتدعائه للمقابلة صباح أمس. إلى ذلك، اعتقلت المخابرات العامة في سلفيت 
األســـير المحرر والمعتقل السياسي لعدة مرات حســـني فواز مرعي، وقد نقلته إلى سجن 
أريحا فور اعتقاله قبل أســـبوع. وفي ســـياق متصل، اعتقلت المخابرات العامة في رام الله 
األسير المحرر والمعتقل السياسي لعدة مرات ماهر القاضي بعد استدعائه للمقابلة أمس.

األجهزة األمنية في الضفة 
تعتقل ٣ محررين



االثنين 18 جمادى األولى 1441 هــ 13 يناير 2020 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / معتز فايز حمدان قديح
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)801153818( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / أكرم أحمد سليمان أبو شيحه
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800417255( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / وفاء حسن رمضان أبو عرمانة
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)802598938 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

اإعالن لت�سجيل ارا�ٍض " مال غري منقول"
ت�سجيال جمدداً �سادراً عن دائرة الت�سوية

ب�ساأن معاملة الت�سجيل املجدد 
يعلن للعموم ان الســــيد/ جمعة عطية محمد الشــــرفا وأبناءه الذكور قد تقدم لتسجيل المال 
غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومســــاحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا وعلى كل من 
يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي 

الى دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل: جمعة عطية محمد الشرفا وأبناؤه الذكور من سكان غزة

-2 اسم المدينة او القرية: غزة
-3اسم موقع االرض: غزة الزيتون   والواقعة: بالقرب من مسجد كاتب والية

 : القســـيمة  رقم  -4 رقم القطعة : 614"مالية" )حسب ادعاء المواطن(  
103"مالية " )حسب ادعاء المواطن(

المساحة:250 م2    الحصة: كامال    نوع األرض: ملك
-5 الحدود بموجب المخطط   شمااًل: نبيل فؤاد عياد عياد

جنوبًا: نبيل صالح رشاد المزيني  شرقًا: خميس رياض فارس االفرنجي
غربًا: شارع بعرض 17 متر

-6 كيفيـــة األيلولة لطالب التســـجيل: آلت اليـــه بطريق التنازل لدى اإلدارة العامة لتســـجيل 
األراضي والعقارات )الطابو( من مصطفى موســـى مصطفى الحايك والتي آلت اليه بالشراء من/ 
هاني جورج قســـطندي شـــحيبر بوكالته عن ورثة المرحوم والده/ جورج شحيبر والتي آلت اليه 

بالميراث من قسطندي غالي شحيبر والمسجلة باسمه لدى ضريبة األمالك بوزارة المالية.

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات رقم )4/ 2020(
يعلن للعمــــوم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضــــي والعقارات بغزة 
الســــيد: رياض مسعود عبد المعطي مراد من سكان غزة هوية رقم 
411773021 بصفته وكيال عن: أيمن وحســــام ومحمد أبناء سامي 
مســــعود مراد وأنعام عارف عطا الله مراد وجواد مسعود مراد وآمال 
حلمي رمضان مراد ومها ســــامي مراد ووفــــاء وايمان وجوهرة بنات 
نافذ مراد وكال مراد )أمريكي الجنســــية( ومنى نافذ مسعود مراد 
)مشتهى بعد الزواج( وحاتم نافذ مراد ونوال مسعود أبو حجر )مراد 

قبل الزواج( 
بموجـــب وكالـــة رقـــم: 277 / 2013 الصادرة عن جـــدة + 4323 / 2013 
الريـــاض + 4326 / 2013 جـــدة + 4325 / 2013 جدة + 4328 / 2013 

االمارات + 4324 / 2013 الرياض + 17447 / 2012 غزة 
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 691 قسيمة 25 المدينة غزة الدرج
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء فـــي إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشـــكاليات أو وفاة الموكل أو أحـــد 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

وقال أبو عيشـــة لـ "االســـتقالل":" إن أول 
مهمة لنا في نقابة المحامين الشـــرعيين 
ســـتكون هي التشـــبيك مع المؤسسات 
الحقوقيـــة والهيئـــات القضائيـــة فـــي 
المحاكـــم من أجـــل تحقيق مـــا وعدنا به 
الناخبيـــن ووضعنا رؤيـــة حقيقية لذلك، 
الفتـــا إلـــى أن عـــام 2020 ســـيكون عامًا 
مهمًا لهذه الشريحة وسيشهد تغييرات 
جوهرية تعزز من مكانة المحامي الشرعي 
ســـواء على صعيد العمل فـــي المحاكم أو 
من باب تقديم الخدمات واالمتيازات التي 
تسهل من عملهم وتوفير ما يلزم لهم من 

إمكانيات".
وبيـــن نقيـــب المحامين الشـــرعيين، أن 
النقابة ســـتعمل على انشـــاء مبنى كامل 
مخصـــص للمحامين الشـــرعين مزود بكل 
االمكانيـــات التي تفيـــد عملهم، وكذلك 
تعزيز مبـــدأ التشـــاورية حتـــى الوصول 
إلى  نقابة قوية لهـــا حضورها واحترامها 

وتقديرهـــا من الجميع ، مبينـــا أن النقابة 
ستحاول خالل فترة دورتها  والتي مدتها 
ثالث ســـنوات أن يكون لها عمل وتعاون 
متكامـــل مع األطر النقابيـــة كافة من أجل 
استغالل كل الخبرات واالمكانيات لالرتقاء 
بهذه النقابة الواعدة دون تهميش ألحد .

وأضـــاف أبو عيشـــة، أن نقابـــة المحامين 
الشـــرعيين تمثـــل كل المحامين ولذلك 
لن ننأى بأنفســـنا ولن نلتفـــت إلى اللون 
الحزبي واختالف االنتماءات وسنعمل من 
منظور واحد والوقوف على مســـافة واحدة 
مـــن الجميع من خالل وجود معايير معينة 
للتعامل مـــع المحامين الشـــرعيين وهي 
خدمة المحامي الشـــرعي أينما كان وعلى 

اختالف انتمائه أو حزبه .
وأشـــار نقيب المحامين الشرعيين، إلى أن 
النقابة انتهت من نقل صالحيات الديوان 
الشرعي إلى نقابة المحامين الفلسطينيين 
الشرعيين وأصبحت نقابة مكتملة األركان 

والهيئات ولهـــا حضورها الخاص وتخدم 
ما يقارب 2500 محاٍم شـــرعي سواء مزاول 
للمهنة أم متدرب أو عامل بمهنة المحاماة 
الشرعية لذلك هذه شريحة مهمة جدًا من 

شرائح المجتمع الفلسطيني .

ولفت أبو عيشـــة، الى أن النقابة ســـتكون 
حاضرة فـــي كل المناســـبات والفعاليات 
وكل ما يتعلق بالقضايا الوطنية وستعزز 
التمســـك بالثوابت الفلسطينية واالنحياز 
إلـــى قضايا األمة العادلة،  كما وســـيكون 
للنقابـــة حضورهـــا المجتمعـــي من خالل 
ممارســـة دورها النضالي الذي ينسجم مع 
طبيعة العمل النقابي التي كانت وال زالت 
حاضرة في كافة تفاصيل العمل الوطني. 

وفازت قائمة القـــدس النقابية بانتخابات 
نقابة المحامين الشرعيين لدورتها األولى 
لعـــام  )2020م – 2023م( والتي جرت أول 

أمس السبت، في مدينة غزة.
النقابيـــة  القـــدس  قائمـــة  وحصـــدت   
لالتحاد اإلســـالمي اإلطـــار النقابي لحركة 
الجهـــاد اإلســـالمي 7 مقاعد مـــن أصل 8 
مقاعد للنقابـــة، باإلضافة إلى مقعد نقيب 
المحامين الشـــرعيين، محققة بذلك فوزًا 
أمام القائمـــة النقابية المســـتقلة والتي 

ضمـــت تجمع ألعضـــاء مســـتقلين والتي 
حصلـــت على مقعـــد واحد فقـــط. لتكون 
نســـبة قائمة القـــدس النقابية %88 من 
أصـــوات الهيئـــة الناخبة  فيمـــا حصلت 

القائمة النقابية المستقلة على 12%.
والفائزون مـــن قائمة القدس النقابية كل 
من المحامين الشـــرعيين، أيمن فايق ابو 
عيشـــة، فايز حســـن النحال، رشاد حمدي 
زعرب، وغادة إبراهيم عابـــد، وآيات محمد 
هللو، وتهاني حســـن األســـتاذ، وايهاب 
درويـــش جنينـــة، ومصطفى ســـلمان أبو 
النقابية المســـتقلة  القائمة  عصر، ومـــن 
المحامي ســـمير حســـنية، فيمـــا حصل 
المحامي أيمن فايق أبو عيشـــة على مقعد 

نقيب المحاميين الشرعيين. 
 والجديـــر ذكـــره بأن هـــذه االنتخابات 
تعتبـــر األولـــى فـــي نقابـــة المحامين 
الشرعيين الفلسطينيين منذ تأسيسها 

عام 2017م .

نقيب المحامين الشرعيين لـ »االستقالل«: سنعمل مع الجميع على مسافة واحدة وسنرسخ مبدأ العمل المشترك
غزة/حممد اأبو هويدي:

اأك��د نقي��ب املحام��ني ال�سرعيني اأمين اأب��و عي�س��ة، اأن فوز قائمة 
القد�س النقابية واكت�ساحها يف النتخابات التي اأجريت لختيار 

اأع�س��اء جددًا لنقاب��ة املحامني لدورته��ا الأوىل لعام  )2020م 
– 2023م(،ه��و اإجن��از مهم وثق��ة كبرية و�سعه��ا املحامون يف 
مر�سحي القائمة، م�س��ددًا على اأنهم �سي�سعون جاهدين لالرتقاء 

مبهنة املحام��ني ال�سرعيني من خالل تعزيز التوا�سل والعالقات 
م��ع املحامني كاف��ة وتر�سيخ العمل امل�س��رك وا�سراك اجلميع يف 

القرارات حتى تن�سجم مع تطلعاتهم واآمالهم.

غزة/ االستقالل:
يشهد قطاع غزة منذ عدة أيام ارباكًا في جدول توزيع الكهرباء ، حيث  تعاني العديد 
مـــن المناطـــق انقطاعًا للكهرباء لســـاعات طويلـــة تصل ل10 ســـاعات في وقت ظل 

انخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة خالل االيام الماضية.
محمـــد ثابت مدير العالقات العامة بشـــركة توزيع الكهرباء أكد يوم أمس، ان ســـبب 
اإلربـــاك الكبير على جـــدول توزيع الكهربـــاء، يعود الى المنخفض الجـــوي  الذي أثر 
على المنطقة خالل األســـبوعين الماضيين وكمية االستهالك المتزايدة نتيجة ذلك، 
مســـتدركًا بالقول " وبالرغم اإلرباك في جدول التوزيع إال أن تشغيل المولد الثالث قبل 
أســـبوعين قد انقذ الموقف ، وحصلنا على اســـتقرار جزئي في كمية توزيع الكهرباء 
مقارنـــًة باألعوام الماضيـــة . وتابع ثابت: نحـــن ُنقر بوجود عجز في كميـــة الكهرباء، 
وتذبـــذب الكهربـــاء خالل المنخفض  هو أمر طبيعي ، اال اننا نؤكد ان شـــركة التوزيع 

سيطرت على كميات العجز التي كانت عليها خالل السنوات الماضية .
وأكد ثابت ان جدول توزيع الكهرباء المعمول به خالل هذه األيام  يصل من 7 ساعات 
لـ 6 ســـاعات وصل،ولكن المشـــكلة تكمن في عدم قدرتنا علـــى تحديد موعد الفصل 
"أي ســـاعات العجز" والتحكم في كمية العجز مما يعيق قدرتنا على وضع جدول ثابت 

للتوزيع  يصل لـ%100 ولكن رغم ذلك ال زلنا محافظين على كمية الكهرباء.
وكان عـــدد من المواطنين في القطاع طالبوا شـــركة توزيع الكهربـــاء لتوضيح جدول 
التوزيـــع المعمول به حاليًا ، كون ان الكهرباء تقطع لســـاعات طويلـــة وتعود للعمل 

لساعتين ثم تعود للقطع ، مشددين على ضرورة وضع جدول ثابت وواضح .

شركة الكهرباء توضح سبب 
انقطاع التيار والجدول المعمول به خانيونس / االستقالل:

أعلنت وزارة الصحة عن تشـــغيل جهاز 
C.T متعـــدد المقاطع فـــي مجمع ناصر 
الطبـــي بخانيونس جنوبي قطـــاع غزة، 
بتمويل مـــن منظمة الصحـــة العالمية؛ 
خانيونس  محافظتـــي  مرضـــى  ليخدم 
ورفح وبعض حاالت مجمع الشفاء الطبي.

وأوضح مدير األشعة والرصد اإلشعاعي 
بالـــوزارة إبراهيم عبـــاس أن هذا الجهاز 
الذى تم توريده لمستشـــفيات  الثالث 
وزارة الصحة بعد مستشفى غزة األوروبي 
ومجمع الشفاء، لكنه األكثر حداثة ومزود 
بعدة برامج تطبيقية متطورة، ما يمكنه 
مـــن تصوير شـــرايين القلـــب في حالة 

ارتفاع ضربات القلب، األمر الذى يسهم 
في تشخيص األمراض بدقة عالية.

وذكـــر أن "الجهاز يتمكـــن من تصوير 
القلب والقولون وتمييز الخاليا  شرايين 
الحية مـــن غيرها في حـــاالت الجلطات 
الورمية في  الكتـــل  الدماغية وقيـــاس 

الرئتين".

تشغيل جهاز C.T متطور في مجمع ناصر الطبي بخانيونس
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أعلن أنا المواطنة / امل معتز ابو كلوب
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)404563561( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ذيب محمود السكافي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)801551300 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حسن هاني صالح
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)403059892( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبدالله كامل الرنتيسي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)407862788( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ نايفة محمد مصطفى عليان
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)926279639( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ كمال سليمان ابراهيم الحداد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)802376749 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد ابو زيد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)802128413( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ ياسمين حسن جمال حنيدق
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)405840422  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ رفيق نبهان ورش اغا
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)906310370( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2578 / 2019    يف الطلب رقم 2790 / 2019

المستدعي/نبيل شاكر صبري جندية- من سكان غزة الشجاعية شارع المنصورة 
مقابل مسجد أحمد ياسين. وكيله المحامي/ عبد الله منصور عابد غزة

المســـتدعى ضده/ شركة حلس للصناعة واالنشاءات والتعمير ويمثلها/ 
أيمن إسماعيل حلس مجهول محل اإلقامة حاليًا

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 2790 / 2019 في الطلب رقم 2578 / 2019 

إلى المســـتدعى ضده المذكور بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة صلح غزة 
بالطلب المرقوم أعاله وموضوعه )وقف اإلجراءات في القضية التنفيذية رقم 3946 / 2016( 
لـــدى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحســـب اختصاص 
محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 
2790 / 2019 بالســـماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المســـتبدل، لذلك يقتضي عليكم 
أن تحضر لهذه المحكمة يوم الثالثاء بتاريخ 2020/1/28م الســـاعة التاســـعة صباحًا، كما 
يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يومُا من تاريخ النشر وليكن معلومًا 

لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك سينظر في الطلب باعتبارك حاضرًا صدر في 2020/1/12م

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح

المحافظة الوسطى/ االستقالل: 
نظمت دائرة الالجئين ووكالـــة الغوث في الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلســـطين، أمس األحد، وقفة 
احتجاجية أمام مركز خدمات وكالة غوث وتشغيل 
الالجئيـــن الفلســـطينيين " األونـــروا" في مخيم 
البريج وسط قطاع غزة ، رفضًا لسياسة التقليصات 
الممنهجة، وســـط مشـــاركة جماهيرية واســـعة 
وحضور القوى الوطنية واإلسالمية وممثلي اللجان 

الشعبية وفعاليات شعبية في المخيم.
»ال  ورفع المشـــاركون شـــعارات ويافطات عنونت بـ
الستمرار التقليصات«، »نطالب بصرف مستحقات 
متضرري عدوان 2014«، »حقي كالجئ حق مقدس«، 
»إنهاء قضية الالجئين تتم بعودتنا إلى ديارنا التي 
هجرنا منها« وســـط هتافات تندد بالسياســـتين 

األميركية واإلسرائيلية ضد األونروا.
وأكد عضو القيـــادة المركزية للجبهة الديمقراطية 
ومســـؤولها فـــي المحافظـــة الوســـطى ناهـــض 
القرينـــاوي، أن أزمـــة "األونروا" سياســـية بامتياز 

للنيـــل من حق العـــودة لالجئين الفلســـطينيين، 
الفتًا للخطوات األميركية- اإلسرائيلية المتدحرجة 
للنيل من »األونروا« من إعادة تعريف الالجئ وفرض 
الحصـــار المالي علـــى الوكالـــة والتحريض عليها 

باتهامها بالفساد.
وشـــدد القريناوي في كلمة الجبهـــة الديمقراطية 
على أن تقليصات »األونروا« مسألة سياسية يتوجب 
التصدي لها من جموع الشعب الفلسطيني، داعيًا 
إدارة الوكالة لعدم الرضوخ للضغوطات األميركية- 
اإلســـرائيلية، التزامـــًا باألهداف التي أنشـــأت من 
أجلها، وحفاظا على دورها األممي، والبحث عن بدائل 

مالية للدعم األميركي.
ودعـــا وكالة الغوث للتســـريع بإعـــادة اعمار منازل 
متضرري عدوان 2014 وإعادة تفعيل برنامج الطوارئ 
والتشـــغيل، ووقف التقليصات عن الفقراء وصغار 
الموظفين، مؤكدًا إدانة الجبهة الديمقراطية لقرار 
وكالة الغوث بإنهـــاء عقود 68 موظفًا من العاملين 
بالنشاط النســـائي، منهم 24 من األشخاص ذوي 

اإلعاقـــة والعاملين بإذاعة فرســـان اإلرادة، واعتباره 
قرارًا خاطئًا يتوجب العدول عنه ويخالف رؤية األمم 
المتحدة ومنظماتها الداعية لالهتمام بتلك الفئة 

االجتماعية.
وأضـــاف القريناوي: »ال يعقل أن العجز المالي الذي 
أعلن عنه الناطق باســـم األونروا ســـامي مشعشع، 
)90( مليـــون دوالر، ال يســـتطيع  والـــذي يقدر بــــ
المجتمع الدولي والـــدول المانحة تمويله، ما يهدد 
عمل الوكالة عن القيـــام بواجباتها اتجاه الالجئين 
الفلســـطينيين وفي مقدمتهـــا الخدمات الصحية 

والتعليمية واإلغاثية«.
مـــن ناحيته، أكـــد حاتـــم قنديل رئيـــس اللجنة 
الشـــعبية لالجئين بمخيم البريج، أن سياسة وكالة 
األونروا وخدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين 

أصبحت غير مقبولة.
وشـــدد قنديل في كلمة اللجان الشـــعبية، رفضه 
للسياسة األميركية إلنهاء عمل »األونروا« وانحيازها 

الكامل لجانب دولة االحتالل اإلسرائيلي.

وقفة احتجاجية رفضًا لتقليصات »أونروا« بالبريج 

غزة/ االستقالل:
مجموعات من األطفال واألشبال تلتف كل مجموعة 
منهم حول منشط شـــاب، يقومون بعدة أنشطة 
وألعاب ترفيهية، يحملون راية باسم أحد شهداء 
حركة الجهاد اإلســـالمي الذين ارتقوا في سبيل 
الدفاع عن األرض والمقدســـات، التقوا جميعًا في 

مخيم البهاء التعبوي.
فعلى أرض الشاليهات غرب مدينة غزة، انطلقت 
يوم أمس، فعاليـــات مخيم البهاء التعبوي التابع 
لسرايا القدس الجناح العســـكري لحركة الجهاد 
اإلســـالمي في فلسطين ألبناء الشهداء في قطاع 

غزة.
وأوضح قســـام الزعانين الناطق اإلعالمي باســـم 
مخيم البهاء التعبـــوي في تصريح له، أن المخيم 
التعبوي يســـتهدف 200 من أبناء الشهداء من 

مختلف مناطق قطاع غزة.
وأضاف الزعانين، أن المخيم يعد ثقافيًا وترفيهيًا 
وأمنيًا ودينيًا، حيث يرعاه وحدة التعبئة في سرايا 
القدس، ويطلق عليه اسم "البهاء" تخليدًا لذكرى 
الشهيد بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية في 
سرايا القدس، الذي اغتالته "إسرائيل" في نوفمبر 

الماضي. ولفت إلـــى أن المخيم لديه مجموعة من 
األنشطة التوعوية والثقافية والدينية والترفيهية 
والفنية، حيث يرسم فيها المنشطون البسمة على 

وجوه األطفال أبناء الشهداء.
و بيـــن الزعانيـــن أن المخيم يحمل رســـائل عدة: 
أهمها في إطالق اسم البهاء على المخيم لتخليد 
ذكـــرى الشـــهداء القـــادة، والتأكيد علـــى أنهم 
سيســـيرون على درب الشـــهداء ولن يتخلوا عن 

نهجهم.
وأكد علـــى أهمية االعتناء بهـــذه الفئة – أطفال 
الشـــهداء-، الذين جـــاؤوا يحملون صـــور آبائهم 
الشـــهداء لتخليد ذكراهم، ويأخـــذون من وحدة 
التعبئة األنشطة واألفكار التعبوية التي تهدف 
للحفاظ على إرث الجهاد والشـــهداء، ومسيرتهم 
الوصـــول ألهدافهم  المباركة، حتى  الجهاديـــة 

بالنصر والتحرير.
وقال:"يأتي أبناء الشـــهداء حاملين صور آبائهم 
الذين قتلهم االحتالل بدم بارد، ويدافع عنه العالم 
الظالم، فيأتي المخيم إلعادة البسمة لوجوههم، 
التي فقدوها بعد أن حرموا من وجود األب الشهيد 

من خالل برامج وأنشطة المخيم".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت مصـــادر عبريـــة أن "جمعية حقـــوق المواطن" وثقت 
عمليـــات االعتقـــال والتحقيق مـــع القاصرين، من شـــرطة 
ومخابـــرات االحتالل منذ بدء عمليتها في قرية العيســـاوية 

شمالي شرق القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر امس، أن 
قوات االحتالل اعتقلت أكثر من 600 فلســـطيني، ثلثهم من 
القّصر، وبعضهم دون ســـن الـ12 عاًما وذلك بحسب السكان 
والمحاميـــن، حيث كانت االعتقـــاالت والتحقيقات المخالفة 

للقانون من نصيب العشرات منهم.
ووفقًا لمركز "بتســـيلم"، فإن أحد أطفال العيساوية البالغ من 
العمر )13 عامًا( تعّرض للضرب والتنكيل من قوات االحتالل 

دون وجود والديه وإعالم العناصر بذلك.
وقال: "اقتحم نحـــو أربعة أفراد من شـــرطة االحتالل المنزل، 
أمســـك بي أحدهم من رقبتي وضرب رأســـي على األريكة ثم 
ضربني على رأســـي بأداة صلبة، أعتقـــد أنها كانت قنبلة غاز، 
شعرت بخوف رهيب، دفعوا يدي إلى األمام، وقيدوني بأصفاد 
بالســـتيكية وأخذوني إلى الخارج بينمـــا كان إخوتي الصغار 

يصرخون ويبكون".
عقب التنكيل به، تم استدعاء والده إلى مركز التوقيف، وتم 

استجواب الطفل، وبعد بضع ساعات أطلقوا سراحه.

وأوضحت جمعية "حقوق المواطن" أن الشرطة تنتهك بشكل 
منهجي حقوق المشـــتبه بهم الصغار في العيساوية، بينما 

يسمح القانون للشرطة بالخروج عن القانون.
وأضافـــت الصحيفة أنه قبل ثالثة أســـابيع، اعُتقل طفل )11 
عاًما وعشرة أشهر( حيث وضعته الشرطة في دورّيتها، وأجرت 

جولة في الحي ثم نقلته إلى مركز شرطة االحتالل.
ونشر على الشـــبكات االجتماعية، شريط فيديو يوثق عملية 
االعتقـــال، ويوضـــح حالة الخوف والضغط التـــي عانى منها 
الطفل، ثم تم اســـتدعاء والد الطفـــل إلى مركز التوقيف في 
وقت الحق، وعقب اّدعاءات باطلة برشـــق الطفل الحجارة، تم 

اإلفراج عنه.
طفل آخر، اعُتقل قبل يوم واحد من عيد ميالده الثاني عشـــر، 
مع شـــقيقه البالغ من العمر 20 عاًما، وتجولت شرطة االحتالل 
في الحي وهما معها في الســـيارة، وعندما اســـتدعي الطفل 
لالســـتجواب، طولب بالتوقيع على وثيقة باللغة العبرية، رغم 
أنـــه قال لشـــرطة االحتالل إنه ال يعرف العبريـــة، وتم إطالق 

سراحهما.
في حالة أخرى، وقعت منذ حوالي شـــهر ونصف، تم اعتقال 
شقيقين يبلغان من العمر 12 و16 عاًما خالل عملية تفتيش 
لمنزلهما في غياب والديهما، واقتيد االثنان في الشارع يحيط 

بهم أفراد شرطة االحتالل، خالًفا ألحكام قانون الفتية .

»إسرائيل« تنكل بأطفال العيساوية.. شهادات مروعة انطالق فعاليات مخيم البهاء التعبوي ألبناء الشهداء

مسقط/ االستقالل:
وصل وفـــد من حركة »حماس« يرأســـه رئيـــس المكتب السياســـي للحركة، 
اسماعيل هنية، يوم أمس، إلى العاصمة الُعمانية مسقط، لتقديم واجب العزاء 

بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.
و يشارك في الوفد عدد من القيادات في الحركة.

وكان الديوان الســـلطاني العماني أعلن فجر السبت، وفاة السلطان قابوس بن 
سعيد عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

هنية يصل مسقط لتقديم واجب 
العزاء بوفاة السلطان قابوس
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حرب حقيقية تخوضها ســــلطات االحتــــال الصهيوني ضد اطفال حي العيســــاوية في القدس 
المحتلة, فما نسمعه من قصص واقعية وليست خيال, ويمكن تدوينها في حكاوي الف ليلة وليلة, 
فا غرابة ان يستدعي االحتال اطفاال للتحقيق معهم لم تتجاوز اعمارهم خمس او ست سنوات, 
ويفرض على اطفال اخرين قرارًا بالحجز البيتي الذي يؤثر على نفسية االطفال ألنهم ممنوعون من 
اســــرهم بالخروج من المنزل الن جزاء الخروج االعتقال في ســــجون االحتال, قبل اشهر قليلة خرج 
حي العيســــاوية بأكمله مع طفل يبلغ من العمر خمس سنوات استدعاه االحتال للتحقيق بحجة 
وضع متاريس في الطرقات واستهداف دوريات االحتال بالحجارة, وتم تعنيف الطفل امام والده 
وافرج عنه بشــــروط منها اال يعود الى هذا الفعل, واال سيعاقب هو واسرته, هذا بخاف ممارسات 
اخرى وجرائم يرتكبها االحتال منها منع االطفال من الوصول لمدارسهم, واغاق بعض المدارس 
الن التاميــــذ »يثيرون الشــــغب« ضد االحتال, باإلضافة الى ابعاد بعض الفلســــطينيين عن حي 
العيســــاوية بحجة التحريض ضد االحتال, واالستمرار في سياسة هدم البيوت وتهجير السكان 
التي تأتي في اطار مخطط مرسوم بعناية, الهدف منها طرد المقدسيين من مدينتهم المقدسة, 
وتهويدها بشــــكل كامل, وما يمنع ذلك حتى االن وجود المسجد االقصى المبارك كرمز للمسلمين 

حول العالم, وصمود اهلنا المقدسيين امام ممارسات االحتال العنجهية.  
فقد وثق تقرير نشرته صحيفة هارتس العبرية نقا عن منظمات حقوقية عمليات االعتقال الليلية 
العنيفة والتحقيق مع القاصرين من سكان العيساوية ، فمنذ بدء شرطة االحتال باستهداف حي 
العيسوية في القدس فقد تم اعتقال أكثر من 600 شخص في البلدة ثلثهم من القصر، وبعضهم 
أقل من 12 سنة. حيث ُتظهر سجات االعتقاالت والشهادات كيف يتم اقتياد القاصرين، بعضهم 
دون الســــن القانونية، إلى مركز شــــرطة االحتال ليا باســــتخدام القوة واستجوابهم دون حضور 
والديهم. وقالت منظمة بتســــليم نقــــا عن طفل يبلغ من العمر 13 عاما »إن 4 من أفراد الشــــرطة 
اقتحموا منزل عائلته بدون وجود والديه، وأحدهم أمسك به من رقبته وضرب رأسه في األريكة، ثم 
ضرب رأسه بشيء صلب يعتقد أنها قنبلة غاز، ومن ثم قام الجندي بإخراجه من المنزل وتم اقتياده 
للتحقيق ، ونشــــرت الصحيفة روايات متعددة ألطفال تم اعتقالهم بنفس الطريقة، وبدون وجود 
أي من والديهم، أو لمجرد االشــــتباه بهم، وبعضهم فقط لمجرد االعتقاد بأنهم أشــــخاص ظهروا 
في فيديوهات من البلدة يشــــتكون من حمات الشــــرطة وثبت أنهم ليســــوا هم حسب التقرير . 
وينــــص القانون الصهيوني على عدم اعتقال القاصرين أو اســــتجوابهم ليا، أو أن يتم اعتقالهم 
من مؤسسات تعليمية، وأن يتم التحقيق معهم في حاالت االعتقال األخرى بوجود والديهم، ومنع 

اإلضرار بهم, لكن هذا ال يلتزم به االحتال ويفعل عكسه تماما.
اطفال العيســــوية اصبحوا هدفا مركزيا لاحتال بسبب واقعهم الجغرافي, فاالحتال الذي اعتبر 
القدس عاصمة موحدة له لن يقبل ان ينازعه احد في ذلك, وهو يســــتخدم اقســــى درجات القوة 
والعنف مع اطفال القدس لكي يمنع أي تحرك شــــعبي لمواجهة مخططاتهم التهويدية, ويمنع 
وسائل االعام  من تغطية ما يحدث في العيساوية وداخل مدينة القدس, فهو ال يريد ان يظهرها 
على انها محل نزاع بين الفلسطينيين والصهاينة, بعد ان حسم امرها من جانبه وبمساعدة االدارة 
االمريكيــــة ودول عربيــــة في المنطقة, لذلك يجب ان يكون هذا العــــام 2020م عام دعم اهلنا في 
القــــدس وتعزيــــز صمودهم, ليس قوال, انما قوال وفعا, الن هذا الدعــــم يصبح واجبا وطنيا عندما 
يتعلــــق االمر باقتاع اهلنــــا في القدس من جذورهــــم وابعادهم عن القــــدس بقوانين عنصرية 
واجراءات عنيفة وتهديدات حقيقية, وعندما تقصر السلطة في دعم اهلنا في القدس, فإن الواجب 
على المســــلمين حول العالم توفير الدعم المادي الازم, الذي يواجه به المقدســــي حرب الضرائب 
الباهظة التي يشــــنها االحتال ضده, كما يجب التصدي لممارســــات االحتــــال العنصرية بحق 
المقدسيين, وتشكيل جبهة اسامية حقيقية لمواجهة مخططات االحتال واطماعه المتزايدة في 
القدس, انه واجب ديني ووطني واخاقي, وما ال يكتمل الواجب اال به فهو واجب, فقوموا بواجبكم 

تجاه القدس واهلها واطفالها فا يجب ان تتركوهم فريسة سهلة االحتال . 

أطفال العيساوية في مرمى االحتالل
رأي

ال أدري ماذا ســـيقول الذين يقـــوم تحليلهم للعاقة بين 
إيـــران وأمريـــكا على أســـاس التفاهم واقتســـام مناطق 
النفوذ، وعدائهما المشترك ضد السّنة، بعد اغتيال اللواء 
قاسم ســـليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما؛ ألن 
هـــذا االغتيال يرفـــع العاقة بين الطرفين إلى مســـتوى 
الحـــرب، وليس مجرد اغتيـــال أو عملية عســـكرية عابرة. 
فأهمية قاســـم ســـليماني ودوره يفوقان أهمية أي قائد 
عســـكري أو سياســـي ودوره، ومن يغتال قاسم سليماني 
كمـــن ُيعلن الحرب، أو كمن يشـــن حربـــًا. ولذلك فكل من 
ال يدركون عمق العداوة بين أمريـــكا وإيران، وناهيك عن 
الذيـــن يظنونها إيجابية وتشـــاركية، عليهم أن يعيدوا 
حســـاباتهم مع هذا الحـــدث الجلل إذا كانـــوا حريصين 
علـــى احتـــرام عقولهـــم وعاقتهم بالسياســـة والحرب، 
واحتـــرام الواقع والوقائع. وهـــذا ال عاقة له بموقفهم من 
إيران أو من مشـــروع المقاومة الذي قاده قاسم سليماني، 
ســـواء أكان ضد الكيان الصهيونـــي أم كان ضد أمريكا؛ 
ألن المســـألة تتعلق بفهم الواقع كمـــا هو في ما يتعلق 
بفهـــم أو تقويم العاقة بين أمريكا وإيران، أو بين الكيان 
الصهيوني وإيران. فاغتيال قاسم سليماني وأبي مهدي 
المهندس ومرافقيهما )عشـــرة( يكشف عن عاقة تصل 
إلـــى حد الحرب التـــي ال تبقي وال تـــذر، وإن لم تصل إلى 

ذلك الحد بعد.
هذا في تقدير مســـتوى الضربـــة وخطورتها وأهميتها 
بالنسبة إلى الطرفين: المعتدي األمريكي المجرم الظالم، 
والُمعتـــدى عليه إيـــران المظلومة في هـــذا الصراع ضد 
أمريكا والكيان الصهيوني. على أن هذه الضربة من جانب 
أمريكا وإن بدت »رابحة« بمقياس أهمية قاســـم سليماني 
ودوره على المســـتويين اإليراني والعـــام، كما أهمية أبو 
مهدي المهندس على مستوى الحشد الشعبي والعراقي 
الخـــاص، ولكن من ناحية نتائجها المباشـــرة على األرض 
فإنه منذ اليومين األوليـــن، أو األيام الثاثة األولى، كانت 
خســـرانًا فادحًا على أمريكا، األمر الذي يعني بالنسبة إلى 
الحسابات األمريكية قرارًا خاطئًا، بل في غير وقته ومكانه 

كذلك.
الدليل األول ما عبرت عنه الجماهير العريضة وراء الجنائز 
وضخامتها، وما مثلت في كٍل من العراق وإيران، األمر الذي 
وجه ضربة سياســـية قاســـية لكل ما كانت أمريكا تراهن 
عليه مـــن تطورات داخلية، ســـواء أكان في العراق أم في 
إيـــران. لقد كان اإلمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول 
»بيننا وبينكم الجنائز يا أهل البدع«، فجاء الرد الجماهيري 
الواســـع في جنائز الشهداء دعمًا صارخًا للموقف المقاوم 

ضد أمريكا والكيان الصهيوني. 

أما الدليل الثاني والفوري والتلقائي، فقد جاء من البرلمان 
العراقي حيـــن أصدر قرارًا بتوجيه من عادل عبد المهدي، 
رئيـــس الوزراء والقائـــد العام، بإنهاء الوجود العســـكري 
األمريكي في العراق، وذلك من خال إنهاء ما كان معقودًا 
من اتفاقات حـــول ذلك الوجود. وبهـــذا أصبحت القوات 
األمريكيـــة في العراق احتاال غير شـــرعي يتوجب عليها 
الرحيل، أو مواجهة مقاومة مشـــروعة رســـمية وشـــعبية 
ال ِقَبل لهـــا بها. وبهذا، ماذا تكـــون أمريكا قد أنجزت في 
العملية اإلرهابية التي وجهت إلى اللواء قاسم سليماني 
وأبي مهـــدي المهندس، نائب قائد الحشـــد الشـــعبي، 
ومرافقيهما )وبينهم رتب عالية(؟ إنهاء الوجود العسكري 
األمريكي في العراق، ومـــا أدراك ما يعني ذلك وما بعده؟ 
إلـــى هنا ال تكـــون ردود الفعل والنتائـــج األخرى القادمة 
لهـــذه العملية غير المحســـوبة جيدًا؛ قـــد ظهرت بعد. ال 
يهم في السياســـة، وفي الحرب وفي إدارة الصراع، ما هي 
الدوافع أو األسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار أو ذاك، 
فهذا شـــأن يهم أصحابه ليبرروا فعلتهم، أو للتهرب من 
ارتكاب الخطـــأ أو الحماقة.؛ ألن الحكم عليه يســـتند إلى 

النتائج العملية والواقعية، اآلنية والمستقبلية.
إن النتائج الفورية التـــي جنتها إيران وجناها العراق من 
هذا االغتيال، وذلك على المســـتوى الشعبي في البلدين 
أواًل، وعلى مســـتوى إنهـــاء الوجود العســـكري األمريكي 
في العـــراق ثانيًا، وبالرغـــم من فداحة الخســـارة، تجعل 
القرار األمريكي )والصهيوني( دليًا جديدًا على مستوى 
التخبط واالرتباك في السياسة األمريكية. وهذان ناتجان 
عن تدهـــور الوضع األمريكي والتراجع فـــي ميزان القوى، 
وعن الفشـــل المتكـــرر في أهم القضايـــا التي تواجهها 
وتعالجها على المستويين العالمي واإلقليمي. وهذا شأن 

الُمدبر إذ تاحقه األخطاء أيضًا.
فعلى ســـبيل المثال، جاء قرار االغتيـــال نتيجة حدثين 
رئيســـيين ســـبقاه: األول ما شـــعرته أمريكا مـــن إهانة 
حين اقتحمت )جزئيًا( قوى شـــعبية الســـفارة األمريكية 
في بغـــداد، ولم ُينقذها من المأزق غيـــر تدخل الحكومة 
العراقية إلبعاد تلك القوى من محيط الســـفارة. ثم جاءت 
المناورة العســـكرية الثاثية غير المســـبوقة )الروسية- 
الصينية- اإليرانية( لتشـــكل تحديًا قاسيًا لدونالد ترامب 
والبنتاغون، وذلك فـــي الوقت الذي راهنا فيه على تركيع 
إيران من خال الحصار الخانـــق للحد األقصى، مما يعني 

عدم نجاح الحصار في تحقيق المطلوب منه.
وهنـــا كان ال بد من فعل شـــيء يســـتعيد الهيبة، ويرد 
االعتبار، فكان التســـرع فـــي اإلقدام على فعـــٍل مدوٍّ من 
دون حســـاب جيـــد لنتائجه. طبعًا كانت هنالك أســـباب 

متراكمة ســـنة بعد ســـنة للتخلـــص من القائد قاســـم 
ســـليماني الـــذي واجههم فـــي كل جولة مـــن الجوالت، 
وفي كل مـــكان احتدمت فيه مواجهـــة، وأخطرها ما كان 
في مواجهة الكيـــان الصهيوني. طبعًا لن يكون كافيًا ما 
حدث من رٍد شـــعبي هائل في كل من العراق وإيران أواًل، 
ولن يكون كافيًا مـــا أصدره البرلمان العراقي إلخراج قوات 
أمريـــكا وحلفائها مـــن العراق ثانيـــًا، ألن مرحلة تاريخية 
كاملة فتحـــت األبواب على مصاريعها فـــي الصراع الذي 
عّبـــر عنه هذا االغتيـــال الزلزال. فعلى ســـبيل المثال، إن 
تحرير العراق من الوجود األمريكي ســـواء تحقق بساسة، 
أم من خال مقاومة شرســـة، ســـيؤدي بدوره إلى مزيد من 
اإلخال في ميزان القـــوى في غير مصلحة أمريكا والكيان 
الصهيوني. فالعراق، وما ســـيجري فيه، له ثقل مقّدٌر بما 
يمكن أن يحدث من تغيير اســـتراتيجي في ميزان القوى 

في المنطقة.
ومن هنا يجب أن يســـجل هذا البعد إلى البعدين األولين 
اللذين نجما فورًا نتيجة الخطأ الفادح الذي ارتكبه دونالد 
ترامب والبنتاغون. وســـتدفع أمريكا الثمـــن غاليًا، وأكثر 
بكثير مما احتســـبت. في الســـابق، قبل السنوات العشر 
الماضيـــة، كان الجواب لدى أمريـــكا والكيان الصهيوني 
إزاء أي تحـــدٍّ لهما حتى لو كان دون هذا التحدي بدرجات 
من حيث مســـتواه العســـكري، هو الحرب لحسم الصراع. 
هذا ما حدث مع جمال عبد الناصر في الخمسينيات عندما 
شـــنت حرب العدوان الثاثي 1956 عليـــه، وهو ما حدث 
معه في حرب العـــدوان 1967، وهو ما حدث مع المقاومة 
الفلسطينية في حرب 1982، وهو ما حدث مع العراق في 
1990/ 1991، وفي 2003، ومع لبنان في 2006، ومع قطاع 

غزة )ثاث حروب حتى اآلن(.
إن الصـــراع الدائـــر بين أمريـــكا وإيران، كمـــا بين الكيان 
الصهيونـــي وإيران، ال ُيحســـم وفقًا للتقليـــد التاريخي 
األمريكـــي والصهيوني مع منطقتنا؛ إال بالحرب. ومع ذلك 
احتدم على مدى الســـنوات الثـــاث أو الخمس الماضية، 
دون أن يصـــل إلى حرب، كما حـــدث في الماضي مع مصر 
وســـوريا والعراق والمقاومتين الفلســـطينية واللبنانية. 
ويرجع الســـبب في هذا التأجيل فـــي الحرب إلى ما حدث 
من تغيير في ميزان القوى العسكري لم يعد يسمح بشن 
حروب ســـريعة، ومحققة ألهدافها كمـــا الماضي. فثمة 
خوف وحذر شـــديدان اليوم من الحرب الشاملة من جهة 
أمريكا والكيان الصهيوني. ولهذا يعيش هذا الصراع اآلن 
تحت السعي من قبل الجميع لتجنب الحرب الشاملة، فيما 
ال حل له إال بها، أو القبول من جانبهما بمعادلة ميزان قوى 

تتطور في غير مصلحتهما.

اغتيــال بمثابــة إعــالن حــرب
بقلم : منير شفيق  

في الوقت الـــذي تحمل عملية االغتيال التي نفذتها أميركا في 
العـــراق بحق قائد »فيلق القدس« في الحـــرس الثوري اإليراني، 
الجنرال قاسم سليماني، بصمات »إسرائيلية« شديدة الوضوح، 
وتدخل الســـاحة العسكرية في أقصى درجات التأهب، تنشغل 
الســـاحة السياسية في »إســـرائيل« بقضايا االنتخابات الثالثة، 
التـــي يتصدر محاورهـــا مرة أخرى بنياميـــن نتنياهو وحيثيات 
ملفات الفساد المتهم بها، من حصانة وإجازة قانونية لتشكيل 

الحكومة المقبلة وغيرها.
في األثناء، تتضاءل الفوارق السياســـية داخل معسكر اليمين 
الـــذي يتزعمه نتنياهـــو وصوال، ربمـــا، إلى خـــوض االنتخابات 
فـــي قائمة واحدة تضم جميع األطراف السياســـية باســـتثناء 
الحريديين، كوســـيلة لزيادة احتماالت الحصول على 61 مقعدا، 
تمكنه من تشكيل الحكومة القادمة ومنع إجراء انتخابات رابعة.

وبرغم اشتداد المنافســـة والمزايدة السياسية بين أطراف ذاك 
المعسكر لمقتضيات انتخابية، إال أنها تضحي أكثر ودية، فبعد 
أيام من إعـــان نتنياهو عن عزمه إصدار قـــرار بضم األغوار في 

وقت قريب، أعلن وزير أمنه نفتالي بينيت من »اليمين الجديد«، 
عن تشكيل هيئة لتعزيز االستيطان في األراضي الفلسطينية 
المحتلـــة والمصنفة كمنطقـــة »جـ«، وأطلق علـــى الهيئة التي 

يرأسها مستوطن »هيئة المعركة على مستقبل المنطقة جـ«.
وكشف بينيت، أن الهيئة المذكورة قد اجتمعت خال األسابيع 
األخيـــرة أكثـــر من مرة، وبحثت ســـبل دعم قضايا االســـتيطان 
والمســـتوطنين وتعزيز الوجود »اإلسرائيلي« في هذه المناطق، 
فيما أفادت وســـائل إعام »إسرائيلية«، بأن الهيئة ستيسر منح 
تصاريح للمستوطنين بشراء أراض فلسطينية في الضفة، وربط 
البؤر االستيطانية »غير القانونية« بشبكة المياه والكهرباء، ومنع 
إخاء مستوطنين اســـتولوا على أراض فلسطينية خاصة، ما لم 

تقدم ضدهم شكاوى من أصحاب األرض بهذا الشأن.
ويحظى موضوع إســـباغ الشرعية على االستيطان وضم المناطق 
التي تحتلها »إســـرائيل« إلى ســـيادتها بغطاء أميركي كامل، 
حيـــث جاء تصريح الســـفير األميركي لدى »إســـرائيل«، ديفيد 
فريدمان، حول اعتراف أميركا بضم القدس والجوالن واإلشكالية 

التي تواجهها بســـبب التجمع الفلســـطيني الكبير في »يهودا 
والســـامرة« )الضفة الغربية(، وفق تعبيره، منسجمة مع خطوات 
بينيـــت ونتنياهـــو وسياســـة الضـــم الزاحف التـــي تتبعها 

»إسرائيل« في الضفة الغربية بسبب هذا »اإلشكال«.
وال يقلل من شـــأن تصريحات وخطوات بينيت ونتنياهو كونها 
تأتي في ســـياق المعركة االنتخابية، ألننا ال نرى في االنتخابات 
ســـوى مناســـبة للترويج لمثل هـــذه األفكار التـــي عمدت على 
تطبيقها علـــى أرض الواقع، حكومة اليمين االســـتيطاني التي 

يقودها نتنياهو منذ عقد من الزمن.
لقد تحول االســـتيطان واالحتال خال العقد األخير إلى جزء من 
اإلجماع »اإلســـرائيلي«، فصارت »عوفرا« مثل تل أبيب، ليس في 
نظر شـــارون الذي أطلق هذه المقولة، في حينه، بل بنظر جميع 
أحزاب القوس السياســـي »اإلســـرائيلي« الرئيسية، بما يشمل 

حزب العمل قبل وبعد اندحاره إلى الهامش السياسي.
وال عجـــب والحـــال كذلك، أال نســـمع أصـــوات معارضـــة تذكر 
لتصريحات وإجراءات نتنياهو وبينيت ســـالفة الذكر، وسمعنا، 

عوضـــًا عن ذلك، مزايدة مـــن قبل حزب »كاحـــول الفان« رغم أن 
رئيســـه، الجنرال بيني غانتس، كان قد حظـــي بتزكية القائمة 

المشتركة لتشكيل الحكومة »اإلسرائيلية« المقبلة.
لقد زايد غانتس على نتنياهو في قضية ضم األغوار، وأدعى أنه 
كان ســـباقا في طرح الموضوع، وباركه وأبدى استعدادًا للتعاون 
في تنفيذه، مثلما بارك وزايد في قضية الحرب على غزة، ومثلما 
بارك أول قرار اتخذه بينيت كوزير لألمن، والمتعلق باالمتناع عن 

تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وقد قطعت تصريحات قادة »كاحول الفان« التي جاءت عشـــية 
االنتخابـــات الثالثة قول كل خطيب، حيـــث أوضحت، رفض أي 
مشاركة أو دعم من الخارج أو توصية بتشكيل الحكومة القادمة 
من قبل األحزاب العربية، ومثلت صفعة لسياسة القيادة النافذة 
في تلـــك القائمة، والتي تبنـــي على تحويل الجنـــرال غانتس 
إلـــى رابين جديد، وهي صفعـــة نتمنى أن تدفـــع تلك القيادة 
إلـــى تقدير جديد للظروف المتغيرة على الســـاحة السياســـية 

»اإلسرائيلية«.

بقلم: سليمان أبو ارشيداغتيال ببصمات »إسرائيلية« وانشغال في المعركة الداخلية
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أعلن أنا المواطنة/ اريج رياض رمضان ابو الخير
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)402536171 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / شيماء اشرف احمد االفرنجي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400639167  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ جهاد خالد داود مقداد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)426152401  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / داليه جبر محمد شاميه
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400882064  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ماجد علي عبد القادر موسى  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)961377959  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ رمزي خالد فالح ابو قص
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)180454868 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
كشـــفت إدارة اتحاد صناعة الحجر والرخام عـــن تراجع ملحوظ 
في مبيعاتها للســـوقين الخارجية والمحلية خالل العام 2019 
مقارنة مع العام الذي سبقه مرجعة السبب الرئيس لهذا التراجع 

للمنافسة السعرية للرخام المستورد.
وأشار الرئيس التنفيذي التحاد الحجر والرخام د. ماهر حشيش 
إلى حالة التذمر واالســـتياء التي خيمت على شـــركات ومصانع 
الحجر والرخام جـــراء انخفاض مبيعاتهم الفتًا إلى أنه باإلضافة 
إلى األســـباب المتعلقة بالمنافســـة وإغراق السوق بالمنتجات 
المســـتوردة فإن ارتفاع كلفة اإلنتاج شكلت أيضًا أحد األسباب 

الرئيسة التي أدت لتراجع مبيعات هذا القطاع اإلنتاجي.
ولفت حشيش، إلى أن غزو السوقين المحلية والخارجية بمنتجات 
الحجر والرخام التركي والمصري وارتفاع تكلفة اإلنتاج المحلية 
أدت إلى تراجع كبير في إنتاجية ومبيعات قطاع الحجر والرخام 
منوهًا إلى أن حجم مبيعات هذا القطاع إلى األســـواق الخارجية 

بلغت العام الماضي نحو 200 مليون دوالر.
وبين بحسب تقديرات منتجي ومسوقي الحجر والرخام أن نسبة 
التراجع في إجمالي مبيعاتهم إلى السوقين المحلية والخارجية 
تراوحت العام الماضي ما بيـــن 20% إلى 30% موضحًا أن هذا 

االنخفاض يعد استمرارًا لما لحق بهذا القطاع من تراجع على مدار 
السنوات األخيرة الماضية وتحديدًا منذ العام 2017.

وقال حشـــيش: "عمل االتحاد على إعالء صوت أصحاب شركات 
ومصانع الحجر والرخام حيث شـــكلت لجنة مشتركة من االتحاد 
العام للصناعـــات واتحاد الصناعات اإلنشـــائية واتحاد صناعة 
الحجر والرخام وعدد من الوزارات ذات العالقة "االقتصاد والمالية 
والحكم المحلي وســـلطة جودة البيئة" وذلك لدراسة وضع هذه 

الصناعة وبحث السبل الكفيلة باستنهاضها وتطويرها ومن ثم 
خرجت اللجنة مؤخرًا بتوصيات رفعتها للحكومة".

وأضاف: "طالبت توصيات اللجنـــة بضرورة خفض كلفة اإلنتاج 
عبر اعتماد تعرفة خاصة بالطاقـــة "كهرباء ومحروقات" وكذلك 
خفض تعرفـــة الميـــاه والعمل علـــى الحد من إغراق الســـوق 
المحلية بمنتجـــات الحجر والرخام المســـتوردة وإعـــادة إدراج 
المحاجر والكســـارات ضمن المشـــاريع التي تحظى باالستفادة 

من اإلعفاءات الجمركية ودعم متطلبات القيام بأنشطة ترويجية 
لهذا القطاع من خالل دعم مشاركة هذا القطاع بعرض منتجاته 

في المعارض الخارجية".
وشـــدد على أهمية رصـــد ميزانية للمشـــاركة فـــي المعارض 
الخارجية كشـــركات عارضة لمنتجاتها المختلفة وعدم االكتفاء 
بدعـــم زيارات لهذه المعـــارض، حيث لم يكن خالل الســـنوات 
الثالث الماضية مشـــاركة فاعلة بعرض منتجات هذا القطاع في 

المعارض الدولية.
وأشـــار حشـــيش إلى ما يقوم به االتحاد من ترتيبات للمشاركة 
في عدد من المعارض الخارجية لما لذلك من فوائد تســـويقية 
ولالطالع على التكنولوجيا الحديثة المعمول بها في دول العالم 
والتشبيك مع رجال األعمال والمستوردين وفتح أسواق خارجية.

وتوقع حشـــيش إطالق هذه التقنية والبدء بالعمل بها مع بداية 
فصـــل الربيع المقبل منوهًا إلى أنها تم التبرع بها بدعم إيطالي 

عبر منظمه األمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
ويذكر أن المعدل الســـنوي لمبيعات قطاع الحجر والرخام بلغ ما 
يتراوح بين 400-420 مليون دوالر كمعدل ســـنوي خالل الفترة 
الممتدة بين عامي 2012 وحتى 2014 ويشـــغل هذا القطاع ما 

يزيد على 20 ألف عامل.

انخفاض مبيعات قطاع الحجر والرخام بنسبة 25 % العام الماضي

غزة/ االستقالل:
أصـــدرت وزارة الزراعـــة في غزة ، يوم أمس، تقديرا أوليا لألضرار والخســـائر التي لحقت 
بأراضي المزارعين؛ نتيحة فتح سلطات االحتالل االسرائيلي، سدود وعبارات األمطار في 

مناطق شرقى محافظتي غزة والشمال.
وذكرت وزارة الزراعة في بيان صحفي ، أن أضرارا كبيرة لحقت بمساحات حقول مفتوحة 

مزروعة بمختلف أنواع الخضروات، اضافة إلى خسائر في قطاعي الدواجن والنحل.
وأوضحت أن األضرار األولية التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكثر من )500 ألف دوالر(، 
نتيجة تعمد االحتالل بشـــكل متكرر للمرة الثانية على التوالي فتح سدود مياه األمطار  
خالل اســـبوع، األمر الذي أدي لغمر وانجراف للتربة في بعـــض المناطق، واتالف كامل 
لمحاصيل كالبطاطس والبصل، باإلضافة  للمحاصيل الحقلية المختلفة المزروعة في هذه 
األراضي. وبينت وزارة الزراعة أنه بالنسبة لمحافظة غزة، وتحديدا شرق الشجاعية كانت 

الخسائر على النحو التالي:
تضرر حوالي 700 دونم مزروعة بمحاصيل حقلية ) شـــعير ، قمح، بيقا...الخ( و100 دونم 
مزروعة بمحاصيل خضار ) ملفوف، زهرة، بازيالء، بصل...الخ( إضافة إلى تضرر حوالي 100 
صندوق نحل، حيث قـــدرت إجمالي األضرار هناك بنحو 350 الف دوالر. أما في محافظة 
الشـــمال وتحديدا في منطقتي جباليا وبيت حانون، كانت الخســـائر على النحو التالي: 
تضرر حوالي 120 دونمًا مزروعة بالمحاصيل الحقلية وتضرر عدد من الدفيئات الزراعية، 

و مزارع دواجن حيث قدرت الخسائر فيها حوالي 150 ألف دوالر.
وفي السياق ذاته، ذكرت الزراعة أن طواقمها الفنية في مديرية غزة والشمال، أجرت أمس 
واليوم جوالت تفقدية على أراضي المزارعين بعدما فتح االحتالل اإلسرائيلي سدود المياه 
باتجاهها للمرة الثانية على التوالي وكبدتهم خسائر مالية كبيرة. ولفتت الزراعة إلى أن 
طواقمها العاملة في الميدان تعرضت أثناء معاينتها للمكان إلى إطالق قنابل غاز مسيلة 
للدمـــوع من قبل حيش االحتـــالل، األمر الذي أدى الى عرقلة العمل، مناشـــدة المنظمات 

الدولية واالنسانية الى حماية المزارعين، ووقف االعتداء عليهم وعلى اراضيهم.

غزة/ االستقالل:
قال نقابيون من مؤسســــات عماليــــة مختلفة، ان الغالبية 
العظمى من العاملين في القطاع الخاص بمحافظات غزة ال 
يتلقون الحد األدنى لألجور كما ينص القانون الفلسطيني.

وأكــــد النقابيون، أن عــــددا كبيرا من العمــــال يتعرضون 
لعمليات تحايل وتجاوز لحقوقهم ويمتنعون عن التقدم 

بشكوى للجهات المعنية خوفا من فقدان فرص العمل.
وقال الدكتور ســــالمة أبو زعيتر عضو األمانة العامة باتحاد 
نقابات عمال فلســــطين، ان ما يزيد على 70% من العمال 
في محافظــــات غزة يتلقــــون أجورا منخفضــــة رغم انهم 
يعملون في اعمال شاقة وحساسة مثل المصانع والمزارع 
وريــــاض األطفال، الفتــــا الى ان عدد ســــاعات العمل لهم 

تتراوح بين 8 - 12 ساعة يوميا.
وأكد أبو زعيتر أن معدل تلقي الشــــكاوى من هذه الفئات 

تراجع بذريعة الوضع االقتصادي الســــيئ لصاحب العمل 
وخوفا مــــن فقدان فرصــــة العمل، موضحا أن مؤسســــات 
وشــــركات تجنــــي أرباحا واضحــــة تتحايل علــــى العمال 

وتشغلهم أحيانا بالساعة حتى تخفض أجورهم.
وتابع، هناك بعض مشــــاريع البطالة الدائمة والمشــــاريع 
التشــــغيلية التي يتم اإلعالن عنهــــا ال تدفع الحد األدنى 
لألجور والبالغ 1450 شــــيكاًل وتدفع لهــــم نحو 200 دوالر 

شهريا.
يشــــار إلى أن مجلس الوزراء اقر قانون الحد األدنى لألجور 
في شهر تشــــرين الثاني للعام 2012م على أن يتم البدء 
فــــي تطبيقه أوائل العام 2013 بعد أن تتم تســــوية أمور 

الشركات والمؤسسات الخاصة.
مــــن جهته، قال المــــدرب النقابي عبد الكريــــم الخالدي، إن 
دور النقابــــات العماليــــة في هــــذا المجال شــــبه غائب وال 

توجــــد متابعة حقيقيــــة إلى جانب عدم التــــزام الكثير من 
المؤسســــات األهلية الكبرى والتي ترفع شعارات كبيرة عن 
حقوق العاملين. وأشار إلى أن عدم التزام جهات العمل يتم 
دائما تحــــت ذريعة الوضع االقتصادي الصعب منتقدا هذا 
التصرف غير القانوني. وتابع، كل من لديه منشأة اقتصادية 
تعمل وتوفر له دخال عليه االلتزام بالقانون وبحقوق العمال. 
مــــن جهتــــه، قــــال النقابي علــــي الجرجاوي محامــــي مركز 
الديمقراطيــــة وحقــــوق العاملين، إن تطبيــــق الحد األدنى 
لألجور في غزة غائب تماما وال يطبقه 1% من المؤسســــات 
مؤكدًا وجود مطالبات في محافظات الضفة الغربية لرفع الحد 

األدنى لألجور إلى 2400 شيكل بدال من 1450 شيكال.
وأضــــاف، حين تم إقرار الحد األدنى لألجور في ذلك الوقت 
كان مرتبطــــا بخــــط الفقر البالغ 1750 شــــيكال لكنه خالل 

السنوات السبع الماضية ارتفع ليصل إلى 2250 شيكال.

نقابيون: غالبية مؤسسات القطاع الخاص في غزة ال تلتزم بالحد األدنى لألجور

غزة/ االستقالل:
أفادت مصادر إعالمية إسرائيلية، يوم أمس، ببدء تحرك 
عدد من شاحنات نقل غاز الطهي إلى قطاع غزة عبر معبر 

كرم أبو سالم التجاري.
ونقل موقع )والال( العبري عن مصدر في "مكتب التنسيق" 
اإلسرائيلي قوله : "بدأ تحرك عدد من شاحنات نقل الغاز 

من خالل معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة".
ويوم األربعاء الماضي، أعلن سمير حمادة رئيس جمعية 
أصحاب شركات الغاز في غزة، عن نفاد مخزون غاز الطهي 

لدى المحطات في القطاع، منوها إلى أنها أغلقت أبوابها.
وأوضح حمادة أن الغاز لم يدخل من الجانب المصري منذ 
بداية األسبوع، مشيًرا إلى عدم وجود رد واضح من الهيئة 

العامة للبترول في غزة، فيما يتعلق بالسبب.
وفي ســـياق متصـــل، ذكر أنه تـــم الطلب مـــن الجانب 
اإلســـرائيلي، لكن ال يتم إدخال كميات كافية، الفتا إلى 
وجـــود وعود بإدخـــال الغاز من الجانب اإلســـرائيلي يوم 
الجمعة أو األحد "لكن هذه الكميات ال تفعل شيئًا". وفق 
حديثه. وقال : "نأمـــل أن يدخل الغاز في أقرب وقت؛ ألن 

هذه ســـلعة أساســـية وال يوجد بيت يمكنه االستغناء 
عنها، والمحطات ال يوجد فيها، وســـتحدث مشكلة إن لم 

يدخل من الطرفين المصري واإلسرائيلي".
وطالب رئيس جمعية أصحاب شـــركات الغـــاز في غزة، 
الجانبين المصري واإلســـرائيلي، باالســـتمرار في تزويد 

القطاع بغاز الطهي كما كان سابقا.
وبين حمـــادة أن الجانب المصـــري كان ُيدِخل 40 قاطرة 
)800 طن( في الدفعة الواحدة، فيما اإلسرائيلي من 5 إلى 

6 قاطرات، مستطردا : "بالتالي ال يفعلون شيئا".

بدء نقل غاز الطهي إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

خسائر بآالف الدوالرات لمزارعي غزة 
جراء فتح االحتالل سدود مياه األمطار

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ مهند حاتم شعبان احمد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)  403007131( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / ماريا حسن أحمد زهد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)405151101 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / رفيق محمود حسين ابو جاد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)957474695 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / هدايه السيد العبد عمر
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)407720838 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ سائد رافت حلمي النحال
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)802726091 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبدالله أحمد خالد الغفري
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)403264914 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / نجوى محمود أحمد جرغون  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)906541370 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / فتحية شبراوي محمد ابو موسى
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800883217  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود عبد اللطيف كامل داود
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم

  )  801738816   ( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / ضياء الدين عدنان علي الرنتيسي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)926667460( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / خالد هاني علي الشقرا
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)903688125 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / غادة محمود محمد ابو معال
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)900630096( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / سعد عنان رضوان اكريم
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)901517037( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبدالله أحمد خالد الغفري
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)403264914  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

طرابلس/ االستقالل: 
أعلن طرفا النزاع في ليبيا، حكومة الوفاق المدعومة دوليًا 
وقوات »الجيش الوطني« التي يقودها المشـــير خليفة 

حفتر، وقف إطالق النار اعتبارا من أمس )األحد(.
وبدأ ســـريان وقف إطالق النار في غـــرب ليبيا وتحديدا 
في جنوب العاصمة طرابلس في الســـاعة الثانية عشرة 
من ليلـــة الســـبت- األحـــد بالتوقيت المحلـــي )22:00 
بتوقيت جرينتش(. وتشـــن قوات حفتـــر منذ الرابع من 
أبريل من العام الماضي، هجوما للســـيطرة على طرابلس 
مقر حكومة الوفاق، وتخـــوض معارك ضد قوات موالية 

للحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي.
وتصاعدت وتيرة المعارك فـــي اآلونة األخيرة مع إعالن 
حفتر في 12 ديســـمبر الماضي بدء »المعركة الحاسمة« 

والتقدم نحو »قلب طرابلس«.
وأعلنـــت حكومة الوفـــاق، فجر أمس، وقـــف إطالق النار 

بعد ســـاعات من إعالن مماثل من جانب قوات »الجيش 
الوطني« بقيادة حفتر.

وقالت حكومـــة الوفاق في بيان نشـــرته عبر صفحتها 
الرســـمية علـــى )فيســـبوك(، »يعلن رئيـــس المجلس 
الرئاســـي القائد األعلـــى للجيش الليبـــي، وقف إطالق 
النار الذي ابتدأ من الســـاعة 00:00، بالتوقيت المحلي، 
بتاريـــخ 12 يناير 2020«. وأوضح البيان أن الخطوة تأتي 
»استجابة« لدعوة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان 

والروسي فالديمير بوتين.
وتحدثـــت حكومـــة الوفاق فـــي بيانها عـــن أربع نقاط 
في مقدمتها »الشـــروع في إرســـال اللجان العســـكرية 
المقترحة مـــن الطرفين إلعداد اإلجراءات الكفيلة لوقف 

إطالق النار تحت رعاية وإشراف األمم المتحدة«.
كمـــا أكد البيان »دعـــم حكومة الوفاق الوطني المســـار 
السياســـي عبر مؤتمر برلين من خالل مؤتمر وطني ليبي 

يضم جميع األطراف والتوجهات السياسية«.
وفي وقت متأخر من مساء السبت، أعلنت قوات »الجيش 
الوطني« الليبي وقف إطالق النار اعتبارًا من أمس األحد.

وقـــال المتحدث باســـم »الجيش الوطنـــي« اللواء أحمد 
المســـماري، في بيان مصور نشره عبر صفحته الرسمية 
على موقع )فيســـبوك(، إن »القيـــادة العامة تعلن وقف 
إطـــالق النـــار بغرفة العمليـــات العســـكرية بالمنطقة 

الغربية اعتبارا من يوم 12 يناير«.
وحذر المتحدث من أن »الرد سيكون قاسيا على أي خرق 
لوقف إطالق النـــار«. ودعا الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان ونظيره الروســـي فالديمير بوتين، إثر لقائهما 
في إســـطنبول األربعاء الماضي، طرفـــي النزاع في ليبيا 

إلى وقف إطالق النار.
لكن »الجيش الوطني« الليبي رفض الخميس دعوة وقف 

إطالق النار.

حكومة الوفاق وقوات حفتر تعلنان وقف إطالق النار في ليبيا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي "يسرائيل كاتس" عن إلغاء زيارته التي كانت 
مقررة إلى دبي، بتوصية من األمن اإلسرائيلي عقب اغتيال قائد فيلق القدس 

اإليراني الجنرال قاسم سليماني قبل أيام.
وذكرت القناة "12" العبرية أن الزيارة كانت مقررة أواسط الشهر الجاري وهي 
األولى مـــن نوعها لوزير إســـرائيلي إلى دبي، وعلى جـــدول أعمالها التباحث 
حـــول تطبيع العالقات مع اإلمارات وتوقيع اتفـــاق وقف حالة العداء، وكذلك 
االشـــتراك في معرض الصناعات الدولي "إكســـبو" المشاركة فيه "إسرائيل" 

أيًضا.
وبينت أن اغتيال سليماني على يد الواليات المتحدة يخلق نافذة من الفرص 
التي ســـتقرب دول الخليج أكثر من "إســـرائيل" والواليـــات المتحدة وزيادة 

االعتماد عليهما في مواجهة ما يسمى بالتهديد اإليراني.

وزير خارجية االحتالل يؤجل زيارته 
الرسمية إلى دبي بسبب قاسم سليماني

عمان/ االستقالل:
أعلن رئيس مجلس النواب األردني، عاطف الطراونة، عن تحديد جلســـة األحد المقبل، 
لمناقشـــة مقترح قانون منع اســـتيراد الغاز من االحتالل اإلســـرائيلي، وذلك في إطار 

الضغط النيابي المتصاعد والمستمر تجاه غاز االحتالل.
وطالب الطراونة، خالل جلســـة لمجلس النواب يـــوم أمس، أعضاء اللجنة القانونية في 
البرلمـــان، بـ«تكثيف الجهد والعمـــل«، من أجل إنجاز االقتراح بقانـــون، وفق المذكرة 
الموقعة من 58 نائبًا، والمتعلقة بمنع اســـتيراد الغاز من إســـرائيل، ليصار إلى عرض 

اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس، األحد المقبل.
وأضاف: » قد تم االتفاق على عقد جلســـة رقابية لمناقشـــة ملف الطاقة، ومن ضمنه 
اتفاقيـــة الغاز، وطلبت الحكومة مهلة لمراجعة كافـــة االتفاقيات الموّقعة والمتعلقة 
بملف الطاقة وتزويد المجلس بنتائجها، فإنني أســـتأذنكم، والقرار لكم، في أن نحيل 
النتائج الحكومية إلى لجنة مشـــتركة من القانونية والطاقة والثروة المعدنية، لتقوم 
بدراسة النتائج بحضور من يرغب منكم، لتقوم بعد ذلك برفع توصياتها إلى المجلس«.

وتابع: »ســـننظر، األحد المقبل، في قرار اللجنـــة القانونية حول صيغة االقتراح بقانون 
المتعلق بمنع اســـتيراد الغاز من إســـرائيل، وبذلك نعمل في مسارين: أحدهما رقابي 
واآلخر تشـــريعي، وهو ما يجسد إرادتكم في الرغبة والقناعة والضرورة بمراجعة جميع 

اتفاقيات الطاقة«.
بـــدوره، أبدى رئيس اللجنـــة القانونية في المجلـــس، النائب عبـــد المنعم العودات، 
استعداد اللجنة إلنجاز المشروع المقترح بالقانون الخاص بإلغاء اتفاقية الغاز، على أن 

»يكون جاهزا نهاية األسبوع الجاري«.
وبّين أن اللجنة القانونية درســـت مشروع القانون، وسيرسل للحكومة في حال موافقة 

المجلس عليه في جلسة تخصص لهذه الغاية.

واشنطن/ االستقالل:
قالـــت محطة ســـي ان ان االمريكيـــة، إن الواليات 
المتحدة تعتزم طرد أكثر من 12 عسكريا سعوديا 
يتدربون في قواعـــد أمريكية، بقرار من البنتاجون 
عقب مراجعـــة أجراها بعد حادث إطالق ضابط في 

سالح الجو السعودي النار داخل قاعدة بفلوريدا.
وقالت محطة »سي.إن.إن«، نقال عن مصادر لم تذكر 
اسمها إن الســـعوديين الذين سيتم طردهم غير 
متهمين بمساعدة الضابط السعودي، الذي قتل 3 

جنود أمريكيين في قاعدة بينساكوال.
ومـــن المتوقـــع أن تصـــدر وزارة العـــدل نتيجـــة 
تحقيقاتهـــا في عمليـــة إطالق النار فـــي قاعدة 
بينســـاكوال، التي جرت فـــي ديســـمبر الماضي، 
واعتبارها »عمال إرهابيا« وفقا لمصدر أمريكي، دون 
توجيه تهـــم آلخرين بالتواطؤ، فـــي الوقت الذي 
تعهـــدت به حكومـــة الســـعودية بتقديم الدعم 

الكامل للتحقيقات.
وكان البنتاغـــون قد أعلن في 10 ديســـمبر وقف 

التدريب العملي لكل العســـكريين الســـعوديين 
في الواليات المتحدة بعد الحادث. وأعلن بعد ذلك 
في 19 ديسمبر إنه لم يجد أي تهديد بعد مراجعة 
نحو 850 طالبا عسكريا من السعودية يدرسون في 

الواليات المتحدة.
وقال مكتب التحقيقـــات االتحادي: إن المحققين 
األمريكيين يعتقدون أن الضابط السعودي محمد 
سعيد الشمراني )21 عاما( قام بهذا العمل بمفرده 

قبل أن يقتله أحد نواب قائد الشرطة بالرصاص.

واشنطن/ االستقالل:
كشفت قناة "NBC" األمريكية النقاب عن 
تورط االستخبارات اإلسرائيلية في عملية 
اغتيـــال قائـــد فيلق القدس فـــي الحرس 
الثوري اإليراني قاسم سليماني قرب مطار 
بغداد الدولـــي قبل فجـــر 3 يناير/ كانون 

ثاني الجاري.
األمريكية؛ جمع  اإلخباريـــة  للقنـــاة  ووفقًا 
مخبـــرون تابعـــون للمخابـــرات األمريكية 
معلومـــات عن تحرك ســـليماني من مطار 
دمشق الدولي باتجاه مطار بغداد، في حين 

أســـهمت معلومات استخبارية إسرائيلية 
فـــي تقاطـــع وتأكيد هـــذه المعلومات، إذ 
هبطت طائرة ســـليماني بعد نصف ساعة 
من منتصـــف الليل وبعد أقل من ســـاعة 

هاجمته طائرة أمريكية بالصواريخ.
وذكـــرت الصحيفة، أن المســـؤول الوحيد 
الـــذي حصـــل علـــى إنـــذار مســـبق بنية 
اســـتهداف قاســـم كان رئيـــس حكومة 
االحتالل اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو، 
من خـــالل وزير الخارجيـــة األمريكي مايك 

بومبيو.

وأشارت الصحيفة إلى اعتقال أجهزة األمن 
العراقيـــة والســـورية أربعة مشـــتبه بهم 
بالتـــورط في تزويد المخابـــرات األمريكية 
بمعلومات عن حركة سليماني ليلة اغتياله.

وأعلـــن الجيـــش األمريكـــي عـــن اغتيال 
إن  بـ"عمليـــة دفاعيـــة"، وقال  ســـليماني 
الجنرال اإليراني كان يخطط لشن هجمات 
علـــى مصالـــح أمريكية، فيمـــا ردت إيران 
تتواجد  عســـكريتين  قاعدتيـــن  بقصف 
فيهما قـــوات أمريكية في العـــراق، دون 

إصابات. 

واشنطن تعتزم طرد 12 عسكريًا سعوديًا بعد حادثة بينساكوال

قناة أمريكية: معلومات استخبارية »إسرائيلية« أسهمت باغتيال سليماني

مجلس النواب األردني في جولة 
جديدة ضد صفقة الغاز مع االحتالل

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ صالح حسن عبد الحميد أبو فريه
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803456714 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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غزة/االستقالل:
الرياضــــي والهالل  فــــرق غــــزة  تأهلت 
ونماء وخدمات خــــان يونس، لدور الـ 16 
من كأس فلســــطين ألندية المحافظات 

الجنوبية بطولة الراحل “أحمد القدوة”.
وخطف فريق نمــــاء بطاقة الصعود على 
حساب االســــتقالل بالفوز عليه بهدف 
نظيف، لينتظر في الدور المقبل المتأهل 
من لقاء خدمات الشاطئ وخدمات البريج.

ويدين نمــــاء بالفضل لمســــجل هدف 
اللقاء الوحيد أحمد المدهون في الدقيقة 

.23
هــــذا و حســــمت ركالت الترجيح بطاقة 
الصعود لمصلحة خدمــــات خان يونس 
على حساب بيت الهيا بنتيجة 3-1، من 

خالل ركالت الترجيــــح بعد نهاية اللقاء 
بالتعادل السلبي.

و ســــجل لخدمــــات خان يونــــس » عالء 
البيــــوك و محمود أبو عمــــران و محمد أبو 
ريدة وأهدر عبد الله قفة«، فيما ســــجل 
لبيت الهيا »حسين المشهراوي، وأهدر: 
خضر الســــالمي و أحمد عثمان وحسام 
الحبل. و بهذا يواجه الخدمات فريق غزة 
الرياضي الذي تأهل على حساب العطاء.

و تأهــــل فريق غزة الرياضــــي »العميد«  
للــــدور المقبل بفوزه على العطاء بثالثية 
لهــــدف، ليواجــــه فريق خدمــــات خان 

يونس.
و سجل للرياضي يوسف سالم هدفين 
في الدقيقتين ) 10، و73 من ركلة جزاء(، 

وفــــرج جندية في الدقيقة 29، وســــجل 
للعطاء أحمد سهمود في الدقيقة 49.

هذا و صعد فريق الهالل لدور الـ 16 بعد 
فوزه الكبير على اتحاد جباليا بسداسية 
دون رد، ليواجــــه فريــــق بيــــت حانــــون 

الرياضي المتأهل على حساب التفاح.
وسجل األهداف حازم شكشك هدفين 
فــــي الدقيقتين 18 و50، وبالل شــــعت 
في الدقيقة67، وعبد الله الصعيدي في 
الدقيقــــة79، وأحمد لبد في الدقيقة85، 
و وســــام ســــالمة مــــن ركلــــة جــــزاء في 

الدقيقة87.
وشــــهد اللقــــاء طرد العــــب جباليا جالل 
الفيومي بالبطاقة الصفــــراء الثانية في 

الدقيقة42.

تأهل »العميد« والهالل و نماء و خدمات خانيونس لدور الـ16 بكأس غزة 

القاهرة/االستقالل:
يســــتعد فريق الزمالــــك للدخول في عاصفــــة قوية من 
المباريات النارية، التي تنتظره خالل شهر فبراير المقبل.

وال تكمن قــــوة المباريات فــــي المنافســــين المرتقبين 
فحسب على غرار األهلي والترجي في 3 بطوالت مختلفة، 

بل أيضا ألن كل منهما تحسم لقب بطولة.
ويخوض كارتيرون مع الزمالك تحديات قوية ربما تحسم 
بشــــكل أو بآخر مســــتقبله مع القلعة البيضاء، خاصة أن 
سابقه، الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” الذي 
حصــــل على بطولة كأس مصر، خســــر الســــوبر المصري 
أمام األهلي، مــــا زاد الضغوط عليه قبــــل أن يرحل الحقا 

بسبب النتائج.
ويبدأ الزمالك شهر فبراير بختام دور المجموعات لدوري 
األبطال، حيث يواجه أول أغسطس األنجولي على ملعب 
األخير، في مباراة من المفترض أن تكون تحصيل حاصل 
بعدما حسم األبيض بنسبة كبيرة تأهله إلى دور الثمانية 

شريطة فوزه أو تعادله أمام مازيمبي.
و في الخامس من فبراير يســــتقبل الزمالك فريق حرس 
الحدود الذي يقدم أداء مميزا لم يعرفه منذ فترة توهجه 
قبل نحو 8 ســــنوات، حيث يواصل فريــــق المدرب طارق 

العشري تحقيق النتائج المميزة بأداء مقنع في الدوري.
وبعد عقبة الحرس ســــيجد الزمالك نفســــه في مواجهة 

اإلسماعيلي يوم 9 فبراير المقبل، علمًا بأن مواجهة أبناء 
ميت عقبة مــــع الدراويش في الســــنوات األخيرة عرفت 

نتائج مثيرة دائما.
وفي 14 فبراير يلعب الزمالك مع الترجي التونســــي في 
قطر بطولة كأس الســــوبر األفريقي، وهــــي اختبار ثأري 
للمدرب كارتيرون الذي خسر من نفس الفريق بسيناريو 

غريب في نهائــــي دوري أبطال أفريقيا 2018 عندما كان 
مدربًا لألهلي.

ومــــا هي إال 6 أيام حتــــى يخوض الزمالك ســــوبر جديد 
ولكن هذه المــــرة في اإلمارات ببطولة الســــوبر المصري 
أمام األهلي، أمال في الثأر أيضا لخسارة النسخة السابقة 
من المسابقة، خاصة أنها المواجهة األولى بين كارتيرون 

و فريقه الســــابق، بعد تأجيل مباراة الدوري بينهما التي 
كان من المفترض أن تقام يوم 19 من نفس الشهر.

وبعد 4 أيام وتحديدا يوم 24 أكتوبر، ســــيجدد القطبان 
المواجهة، ولكن هذه المرة في الدوري، ليكون كارتيرون 

أمام اختبار صعب جديد.
ضيق الوقت يفرض على المدرب الفرنسي عالج األخطاء 
في أســــرع وقــــت، أهم تلــــك األخطاء ترك المســــاحات 
للمنافس من أجل صناعة هجماته بأريحية شديدة دون 
الضغط، وما يفســــر ذلك تراجع مســــتوى ثنائي الوسط 
فرجاني ساســــي وطارق حامد، وعدم قيامهما بالتغطية 

المطلوبة.
أيضا اســــتغالل الفرص السهلة وهي اآلفة التي تصيب 
أداء الزمالك سواء قدم مباراة جيدة أو ظهر بمستوى غير 
مقبول، وهو األمر الذي اشتكى منه كارتيرون صراحة وأكد 

أنه سيعمل على عالجه.
ضيق الوقــــت يجعل كارتيــــرون أمام معضلــــة تتمثل 
فــــي مواصلة االعتماد على العناصر األساســــية وتثبيت 
التشــــكيل على طريقة المدرب السويســــري كريستيان 
جروس باعتبار أن الفريق في منتصف الموســــم بالفعل، 

ويحتاج لفرض التناغم واالنسجام.
الخيارات ليست سهلة أمام كارتيرون لكن المؤكد أن هذه 

االختبارات ستؤثر على مصيره بشكل كبير.

فبرايــر النــاري وتحديــات كارتيــرون مــع الزمــالك

روما /  االستقالل: 
تقدم إنتر ميالن اإليطالي بعرض رســـمي لضم الدنماركي 
هوتســـبر  نادي توتنهـــام  مـــن  إريكســـن  كريســـتيان 

اإلنجليزي في فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.
و أفادت شـــبكة ســـكاي ســـبورتس البريطانية بأن اإلنتر 
ينتظر ردًا من وكيل أعمال الالعب الدنماركي من أجل حسم 
األمور في الصفقـــة. و يأمل أفاعي ميالنو في الحصول على 
رد إيجابي من وكيل إريكســـن قبل التطـــرق للتفاوض مع 

توتنهام بشأن الحصول على توقيع الالعب هذا الشهر.
و يظـــن اإلنتـــر أن النادي بـــذل كل ما في وســـعه من أجل 
التوصل إلى اتفاق يضم بموجبه إريكسن للفريق في يناير 
الجـــاري علمًا بأنه حر في التفاوض مـــع أي ناد علنًا لدخوله 
فترة الستة أشهر الحرة في عقده مع توتنهام حيث ينتهي 
عقده الحالي في يونيو المقبل. و يريد اإلنتر أن يضم الالعب 
فـــي يناير الجاري حيـــث يتوقع أن يكون هناك منافســـة 
شرسة على ضمه مجانًا في نهاية الموسم من ريال مدريد ، 

يوفنتوس و باريس سان جيرمان الفرنسي.
و شـــارك إريكســـن في تشـــكيلة توتنهام األساسية في 
المبـــاراة التي خســـرها الفريق أول أمس فـــي ميدانه أمام 

ليفربول بهدف دون رد في الدوري اإلنجليزي.

لندن/ االستقالل: 
تحدث المدرب البرتغالي جوزيـــه مورينيو المدير الفني لنادي 
توتنهام عن المبـــاراة التي جمعت بين فريقه ومتصدر الدوري 

اإلنجليزي الممتاز ليفربول .
وحقق ليفربول فوزًا مهمًا ومثيرًا على حساب توتنهام بنتيجة 
هدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الســـبيرز 
الجديد ضمن منافســـات األســـبوع الثاني والعشرين من عمر 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.
واعترف مورينيو أنه سعيد باألداء الذي قدمه فريقه في المباراة 

أمام ليفربول، مؤكدًا أن توتنهام لم يستحق الخسارة.
وتحدث مورينيو قائاًل:” نســـتحق المباراة وال نستحق الخسارة، 
لذلك يمكنك أن ترى الســـعادة على وجهي ألن الالعبين قدموا 

كل ما لديهم”.
وتابـــع مورينيو حديثه قائـــال:” إننا حاولنا كل شـــيء فهو أمر 
إيجابي وجيد، نتحدث هنا عن مواجهة الفريق األقوى في العالم 

في قمة مستواه”.

مورينيو : لم نستحق 
الخسارة وليفربول 

الفريق األقوى في العالم

إنتــر ميــالن يتقــدم
 بعــرض رسمــي لضــم إريكســن
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دخولهـــم عبر باب المغاربـــة وتجولهم في باحات 
المسجد وانتهاًء بخروجهم من باب السلسلة.

وفتحت الشـــرطة اإلسرائيلية الســـاعة الـ 07:00 
صباًحـــا باب المغاربة، ونشـــرت عناصـــر وقواتها 
الخاصة في داخل المسجد وعند بواباته الخارجية، 

لتأمين اقتحامات المستوطنين.
وتواصـــل قـــوات االحتالل فـــرض قيودهـــا على 
األقصى،  للمسجد  الفلسطينيين  المصلين  دخول 
وتحتجـــز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وخاصة 

النساء والشبان .
كما أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلية في القدس، 
فلســـطينيًا على هدم منزله بنفسه في بلدة جبل 

المكبر، الواقعة جنوبي مدينة القدس.
وبحســـب مركز معلومات وادي حلـــوة فإن البلدية 
أجبـــرت صايل جعابيص على هـــدم منزله المبني 

منذ أربع ســـنوات من الكرفانات بنفســـه بذريعة 
عدم الترخيص.

وســـّلمت البلدية "جعابيص" عّدة إنذارات وقرارات 
بالهدم ســـابقًا، وكان يوقفها مـــن خالل محاميه، 
لكـــن دون جدوى، حيث أمهلته البلدية حتى أمس 

لعملية إخالء المنزل وهدمه.
وأشـــار "وادى حلوة" إلـــى أن "جعابيص" ُأجبر على 
هدم منزله بنفســـه كي ال يتحمـــل تكاليف هدم 
آليات االحتالل للمنزل والتي تقدر بعشـــرات آالف 

الشواقل.
وأجبرت بلدية االحتالل نحو خمســـين فلسطينًيا 

على الهدم الذاتي خالل العام الماضي 2019.
وال تسمح بلدية االحتالل لسكان القدس في البناء 
أو التوســـعة بالمدينة، في الوقت الذي ترفع فيه 
الحكومة اإلسرائيلية من وتيرة بناء المستوطنات 

وتوسيعها في األراضي الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، أبلغ جيش االحتالل اإلسرائيلي  
أمس األحد عائلة األســـير أحمـــد القمبع من مخيم 
جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بقرار إعادة 
هـــدم منزل العائلة غدًا الثالثـــاء 14 يناير/ كانون 

ثاني 2019 الساعة العاشرة مساء.
وكانت قوات االحتالل هدمت منزل األسير القمبع 
في 24 إبريل/ نيسان بذريعة مشاركته مع الشهيد 
أحمد جرار في تنفيذ عدة عمليات عســـكرية منها 

قتل حاخام كبير قرب نابلس.
وقال جمال والد األســـير القمبع إن القرار "كارثي"، 
إذ إن عائلته المكونة من ثمانية أفراد ستصبح بال 

مأوى.
وُأعيد بناء المنزل مع منازل آل جرار بعد أشـــهر من 

هدمها بتبرع من المجتمع المحلي.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة جيش االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس 
األحد إجراء تجارب ناجحـــة الختبار منظومة "القبة 
الحديدية" وذلك بعد إدخال تحسينات على أدائها.

وقال جيش االحتـــالل إن التجارب التي أجريت في 
النقب جاءت في أعقاب التحســـينات والتطويرات 
التي جرى إدخالها على المنظومة لتواكب التحديات 

المســـتقبلية، حيث جرى إحصاء اعتراض أكثر من 
2400 صاروخ منذ اكتشاف المنظومة.

كما نقل عن مســـئول مشروع "القبة الحديدية" في 
وزارة الجيش قوله إن التجـــارب تأتي بعد مرور 10 
سنوات على اكتشاف المنظومة وأن التطوير الحالي 
سيتم تسليمه للجيش خالل الفترة المقبلة للتأقلم 

مع مختلف التهديدات المستحدثة.

ولم يكشـــف جيش االحتالل مزيدًا من التفاصيل 
حـــول تطويـــر المنظومـــة المخصصـــة العتراض 
القذائف الصاروخية. وكان االحتالل أعلن عدة مرات 
ســـابقا عن تطويره هذه المنطقـــة، غير أن جوالت 
تصعيد مختلفة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع 
غزة أثبتت نجاح المقاومة في التغلب عليها، بحسب 

اعترافات إسرائيلية.

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين يوم أمس، أن مجموع 
الغرامات التي ُفرضت بحق األســـرى األطفال القابعين في 
معتقل "عوفر" خالل شـــهر كانون أول/ديســـمبر الماضي 

تجاوزت 54 ألف شكل.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنه تم إدخال )38( أسيرًا 
قاصرًا إلى قسم األســـرى األشبال في "عوفر" خالل الشهر 
الماضي، علمًا بأن عدد األسرى القابعين حاليًا في المعتقل 

)82( طفال موزعين على قسمين.
وقال إن عدد األطفال المحكومين بذات الشهر 20 قاصرًا، 
وتراوحت أحكامهم ما بين أســـبوع إلى 23 شهرًا، باإلضافة 

إلى أسير طفل صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر.
ولفتت أنه خالل العام المنصرم أدخلت ســـلطات االحتالل 
إلى معتقل "عوفر" 379 أســـيرًا قاصرًا )دون سن 18 عامًا(، 

كما وفرضت غرامات بحقهم بقيمة )513100 شيكل(.  
واعتبـــرت الهيئـــة أن ما تقـــوم به محاكـــم االحتالل من 
انتهـــاكات بحق األســـرى األطفال كفـــرض غرامات مالية 
باهظة مقرونة بأحكام عالية، ما هو إال إجراء انتقامي وعقاب 
تعســـفي يمارسه االحتالل بحق األســـرى وذويهم، وذلك 
للتضييق عليهـــم واثقال كاهلهم بدفـــع مبالغ خيالية، 
في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء 

الشعب الفلسطيني.  

غزة/ االستقالل:
قالت إذاعة صوت األســـرى إن ثالثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون 

أعوامًا جديدة داخل سجون االحتالل.
واألسرى هم: األســـير المريض معتصم طالب داوود رداد )37 عامًا( من مدينة 
طولكرم محكوم بالســـجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في 

سجون االحتالل.
يعتبر األسير رداد من أخطر الحاالت المرضية في سجون االحتالل، حيث بدأت 
عالمات المرض تظهر على األسير معتصم بعد اعتقاله بعامين عندما شعر بآالم 
شديدة في البطن ليتطور األمر شيئًا فشيئا باإلهمال الواضح والمتعمد من قبل 
إدارة الســـجن، وهو يعاني حالًيا من التهابات مزمنة وحادة في األمعاء يصاحبه 

نزيف دائم وآالم مستمرة.
 واألسير هيثم خالد حسين لويس )38 عامًا( من مدينة طولكرم محكوم بالسجن 
المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى في سجون االحتالل 16 عامًا. 
واألســـير محمد صالح محمد علي )30 عامًا( من مدينة قلقيلية محكوم بالسجن 

13 عامًا ومعتقل منذ عام 2008 ، وأمضى في سجون االحتالل 12 عامًا .

بينهم األسير المريض معتصم رداد.. 
ثالثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة

جيش االحتالل يجري تجارب على منظومة »القبة الحديدية« المطورة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت وســـائل إعالم إســـرائيلية، مســـاء أمس األحد، أن 
المستشار القضائي للكنيست » إيال يانون«، ألزم رئيسه 
يولي إدلشـــتاين، بتشـــكيل لجنة لدراســـة طلب رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية.

وفـــي وقت ســـابق من يـــوم أمس، قـــدم حـــزب الليكود 

الـــذي يتزعمه نتنياهو، التماًســـا عاجـــاًل للمحكمة العليا 
اإلسرائيلية، يطالب بمنع يانون من إبداء وجهة نظره حول 
تعطيل منح الحصانـــة لنتنياهو لمنع تقديمه للمحاكمة 

بقضايا فساد.
و جـــاءت خطـــوة الليكـــود قبيـــل ســـاعات مـــن تقديم 
يانـــون وجهـــة النظـــر القانونيـــة التـــي ســـتضمن أن 

رئيس الكنيست إدلشـــتاين، ال يســـتطيع منع تشكيل 
لجنة الكنيســـت لمناقشـــة منح أو رفض منـــح الحصانة 
لنتنياهو. ويمهد موقف المستشار القضائي للكنيست، 
الطريق أمام تشـــكيل اللجنة وبدء المناقشات حول طلب 
نتنياهـــو الحصول علـــى الحصانة مـــن المحاكمة بتهم 

الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة في 3 قضايا فساد.

إلزام رئيس الكنيست بتشكيل لجنة لدراسة حصانة نتنياهو

غزة / االستقالل:
قالت حركة حماس، إن تســــارع وتيرة االستيطان والسيطرة على 
بيوت الفلسطينيين وطرد ســــكانها منها يأتي ضمن السياسة 
اإلسرائيلية االستعمارية التي تسعى لنهب أراضيهم وبيوتهم 
وأمالكهم، واالســــتيالء عليها بالقوة لفرض أمر واقع الســــتكمال 
وجود دولــــة يهودية عنصريــــة متطرفة لن تكــــون األخطر على 

الشعب الفلسطيني، بل على المنطقة برمتها.
وذكر الناطق باســــم حمــــاس فوزي برهوم في بيــــان صحفي، أن 
"المواقف الضعيفة للســــلطة الفلســــطينية وتجريمها وقمعها 
للمقاومة فــــي الضفة الغربية، واســــتمرار التنســــيق األمني مع 
العــــدو، وصمت المنظومة العربية واإلســــالمية والمجتمع الدولي 
على جرائم العدو وانتهاكاته بحق الشــــعب الفلسطيني وأرضه 
وثرواته ومقدســــاته شــــجعه على االســــتمرار في هذه الجرائم 

واالنتهاكات".
وأشــــار إلــــى أن هذه السياســــة االســــتيطانية تضعنــــا جميًعا 
كفلســــطينيين أمام تحديات إضافية جديدة تحتم علينا جميًعا 
خوض معركة جماعيــــة موحدة بطرق نضالية كفاحية شــــعبية 
جماهيرية مقاِومة لمواجهة هذه السياســــة الخطيرة وإفشــــالها 
بكل قوة، ومغــــادرة وهم إمكان الوصول إلى حلول سياســــية مع 

االحتالل.
ودعا برهوم إلى "الضغط على صناع القرار في المنطقة مستندين 
إلــــى مواقف وقرارات الشــــعوب الحرة المحبة لفلســــطين لوقف 
كل أشــــكال التطبيع والتعامــــل مع العــــدو الصهيوني، والعمل 
على تعزيز مقاومة شــــعبنا وصموده الســــترداد حقوقه وحماية 

مصالحه".

رام الله/ االستقالل:
روى األسير عصمت حسن شـــواورة )33 عامًا( تفاصيل تعّرضه 
للتعذيـــب خالل عملية اعتقاله والّتحقيق معه على أيدي قوات 

االحتالل االسرائيلي.
ونقلت عنه هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين في بيان صحفي 
يـــوم أمس، أن قّوات االحتالل كانت قـــد اعتقلته من منزله في 
رام الله بتاريخ 18 تشـــرين الثاني/ نوفمبـــر 2019 بعد تفجير 
بّوابته، ونقلته إلى مركز توقيف وتحقيق »المســـكوبية«، وقبع 
فيه لمّدة )28( يومًا، تعّرض خاللهـــا للتعذيب بالضرب المبرح 
والشـــبح، ال ســـيما تعّمد المحققين توجيه الضربات على مكان 
عملية جراحية في ظهره كان قد أجراها قبل اعتقاله بأسبوعين، 

ما أّدى إلى فتح الغرز وإصابته بنزيف.
وذكـــرت الهيئـــة أن غالبية الفلســـطينيين الذيـــن تعتقلهم 
ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي يتعّرضون للّتعذيب الجسدي 
خـــالل عمليات اعتقالهم والّتحقيـــق معهم، وخالل احتجازهم 

في الّسجون.
وأشـــارت إلى أن االحتالل وّســـع من نطاق ممارســـة الّتعذيب 
كأداة لالنتقام من األســـرى وســـلب إنســـانيتهم خـــالل العام 
2019، للضغـــط عليهـــم مـــن أجـــل الحصول علـــى اعترافات 
خالل فترة التحقيق، وأنها ســـّجلت العديد مـــن الحاالت التي 
تعّرضت ألساليب تعذيب »استثنائية« أّدت إلى تكّون عاهات 

مستديمة لدى بعض األسرى.

األسير عصمت شواورة يروي 
تفاصيل تعذيبه خالل التحقيق

غرامات تجاوزت 54 ألف شيكل بحق 
األسرى األطفال في »عوفر« بشهر

44 م�ستوطنًا ..

جباليا/ االستقالل:
بحث رئيس بلدية جباليا النزلة  عصام جودة في مكتبه، 
مع عدد من ســـكان حي طيبة )القرعة الخامســـة( أهم 

المشكالت التي تواجه الحي وسبل تطوير المنطقة.
وحضـــر اللقاء، الـــذي يأتـــي  ضمن سياســـة البلدية 
لتعزيـــز التواصل مع لجـــان االحيـــاء والجمهور، مدير 
دائـــرة المشـــاريع م. عبد الله ســـمارة، ومديـــر دائرة 
الميـــاه والصـــرف الصحـــي م. حمدي مطيـــر، ورئيس 
قسم التشـــغيل والصيانة م. أحمد شحادة وممثل عن 

صندوق تطوير واقراض البلديات م. أحمد دردونة.

واســـتمع رئيس البلدية إلى مطالب سكان حي القرعة 
الخامســـة، والتي تركزت على ضـــرورة رصف المنطقة 
وتطوير شـــبكة الصرف الصحي بها، وانشـــاء شـــبكة 
لتصريف مياه األمطار، وحل مشـــكلة غـــرق المنطقة، 

وغرق حوض ترشيح مياه أمطار النزلة.
وأكـــد رئيس البلدية أنه لـــن يدخر جهدا في الحصول 
على تمويل لهذه المشـــاريع، مؤكدًا أنه خاطب بالفعل 
بعض المؤسســـات المانحـــة، وأنه ســـيخاطب أخرى، 
للحصـــول على تمويـــل كاف لتنفيذ هذه المشـــاريع 
المهمة، مبينًا أن البلدية كانت تســـعى للحصول على 

تمويل كامل لتطوير المنطقة، لكنها حصلت فقط على 
تمويل إلنشاء حوض ترشيح مياه األمطار.

واتفق الحضور على ترتيب األولويات للمشـــاريع التي 
تهم المنطقـــة وأهمهـــا؛ رصف المنطقـــة المحيطة 
بالحوض، وإنشاء شـــبكة لتصريف مياه األمطار فيها، 
وفصل أحمال مياه الصـــرف الصحي للمنطقة الغربية 
عن خط الصرف الصحي في المنطقة، وإنشاء منظومة 
لتصريف مياه األمطـــار من حوض النزلة إلى البحر، في 
حاالت الطـــوارئ، وتطوير مضخـــة الهوابر التي تخدم 

المنطقة.

حماس تدعو لمعركة جماعية موحدة بلدية جباليا تبحث قضايا حي طيبة »القرعة الخامسة« مع السكان
بوجه االنتهاكات »اإلسرائيلية«
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دمشق/ االستقالل:
 أعلـــن ملجأ الحيوانـــات الفلمنكية، عن اتخاذ ترتيبات لنقـــل القطط المصابة 
والمعاقة من سوريا إلى بلجيكا جوًا، ليتم تبنيها في بلدة “ماسيك” بالقرب من 

الحدود الشرقية مع هولندا.
وصرحت مســـؤولة في ملجأ الحيوانات المســـمى “Villa Vagebon” أنه على 
اتصال مع مجموعة إنقاذ الحيوانات الســـورية، وعقد اتفاقًا معها يقضي بنقل 

خمس قطط من سوريا، بحسب مجلة “بروكسل تايمز البلجيكية”.
وقالت المسؤولة  “ناتالي سواتالسكي” إن الملجأ اختار مساعدة الحيوانات بعد 
طلب مساعدة وجهه الملجأ السوري الذي لم يكن قادرًا على رعاية القطط بسبب 
الظروف الخاصة التي يحتاجون إليها، مشـــيرًة إلى أن تكاليف الرعاية الطبية 

للقطط مرتفعة بالنسبة للملجأ السوري”.
ووصلت قطتان من القطط الخمســـة إلى بلجيكا مؤخـــرًا، إال أنهما تعانيان من 

أمراض وإصابات كانت متقدمة جدًا.
وبحسب، سواتالسكي قدم الملجأ 5 آالف يورو للجمعية السورية، لرعاية القطط 
الثالثـــة التي لم يتم نقلها حتى اآلن، مشـــيرة إلى أن هذا المبلغ يســـاعد في 

استمرار عمل الجمعية التي ال تتلقى أي مساعدات.
وأكدت سواتالســـكي أن الملجأ يســـعى لنقل قطتين آخريين من ســـوريا جوًا 
في الفترة القادمة، لتصل إلى مســـتوى شـــعارها “رعاية بال حدود”.  وبحسب 
سواتالسكي فإن الملجأ قدم الرعاية لنحو 120 قطة العام الماضي، في مختلف 

بلدان العالم، بينها قطط من دبي ورومانيا، بصرف النظر عن مكانها األصلي.

اتفاقية لنقل القطط المصابة 
من سوريا إلى بلجيكا

باريس/ االستقالل:
عثــــرت الســــلطات في مطــــار »شــــارل ديغول« 
بالعاصمة الفرنسية باريس، على طفل قادم من 
كوت ديفوار، تجمد حتى الموت عند درجة حرارة 

تقترب من 50 مئوية تحت الصفر.
ووجدت السلطات في مطار شارل ديغول التلميذ 
اإليفواري، آني عيباهي لــــوران بارتيليمي، البالغ 
من العمر 14 عاما، ميتا في مكان تموضع عجالت 

الطائرة عند الهيكل السفلي لها.
وكانت الطائرة وهي مــــن طراز بوينغ 777 تابعة 
لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، قد أقلعت في 
وقــــت متأخر من الليل، ووصلت إلى مطار شــــارل 
ديغول في وقت مبكر من بعد رحلة اســــتمرت 6 

ساعات ونصف الساعة.
وقالــــت وزارة النقل في كــــوت ديفوار، إن لقطات 
تلفزيونية مغلقــــة أظهرت أن الطفل »تشــــبث 
بالهيكل الســــفلي للطائرة بينما كانت تستعد 
لإلقــــالع«، وفقا لما ذكرته صحيفــــة »ديلي ميل« 

البريطانية.
وأشــــارت الــــوزارة إلى أن والــــدي الطفل، وهو من 
منطقــــة يوبوغون الفقيرة في أبيدجان التي تعد 

المركز االقتصادي للبالد، أكدا هويته.
ويشــــتبه المحققون أن الطفل توفي إما بســــبب 
البــــرد القــــارس، حيث تنخفض درجــــات الحرارة 
إلى حوالــــي 50 درجة مئوية تحــــت الصفر على 
ارتفاعــــات تتــــراوح بيــــن 9000 و10000 متر، أو 

بسبب االختناق.
ونقلت صحيفــــة »فراتينييت ماتــــان« المحلية 
عن وزير النقل اإليفــــواري أمادو كوني قوله »في 
الفيديو، نرى شــــخصا يرتدي قميصا. نعتقد أنه 
تمكن من الوصول إلى منطقة الطيران بالتســــلق 
فوق الجدار. ثم اختبأ وتمسك بالهيكل السفلي 

للطائرة أثناء اإلقالع«.
وتقول الحكومــــة اإليفوارية: إنها تتخذ خطوات 
لتعزيــــز األمن في المطــــار، بما في ذلك إنشــــاء 

منطقة عازلة حول المنشأة.
وذكر مســــؤول بشــــركة الطيــــران، أن مثل هذه 
المحــــاوالت نــــادرة للغايــــة، ويــــكاد يكــــون من 

المستحيل النجاة منها.

تجمد طفل في تجويف عجالت طائرة

لندن/ االستقالل:
في مفارقة عجيبة، توفيت طبيبة أورام جراء إصابتها بنفس النوع من ســـرطان 
الجلد الذي قضت طوال حياتها في البحث عنه ودراسته، وفقا لصحيفة )ديلي 

ميل( البريطانية.
وحســـب المجلة، عملت الدكتورة شـــارون هوتشيســـون، خبيـــرة أورام 
الميالنوما ) نوع من أنواع ســـرطان الجلد( كباحثة في جامعة المرتفعات 
والجزر في إينفيرنيس، اسكتلندا، لكن في شهر يناير من العام الماضي، 
تم تشـــخيص حالتها بأنها مصابة بسرطان الجلد بعد اكتشاف المرض 

على رقبتها.
خضعت هتشيسون للعالج لكنها توفيت نهاية األسبوع الماضي في هايالند 

هوسبيس بعد عام واحد فقط من إبالغها بأنها مصابة بالورم الميالنيني.

وفاة طبيبة أصيبت بمرض 
قضت حياتها بدراسته

كانبرا/ االستقالل:
لجأت الســـلطات األســـترالية إلى طريقـــة مبتكرة 
إلطعام اآلالف من الحيوانـــات البرية الجائعة التي 
تقطعت بها السبل، وسط أزمة حرائق الغابات التي 

تعم القارة.
وبدأت حكومة والية »نيو ســـاوث ويلز«، بإلقاء آالف 
الكيلوغرامات من الجزر والبطاطا الحلوة من الطائرات 
بهدف إطعام الحيوانات التـــي تواجه العديد من 

األخطار الطبيعية.
وإجماال فقد تم إســـقاط أكثر مـــن 2200 كيلوغرام 
)2.2 طن( من الخضراوات الطازجة، وقال وزير البيئة 
في نيو ســـاوث ويلز مات كين، إنـــه بينما تمكنت 

الحيوانات من الفرار من الحرائق، فإنها تركت دون 
مصدر للغذاء.

وقال: »عادة ما تنجو صغار الكانغرو من الحريق، لكن 
ُتترك بعده في مواجهة خطر نقص الطعام، وذلك 
بتأثيـــر الحرائق التي تبدل الغطاء النباتي المحيط 

ببيئة الحيوانات الصحراوية«.
وتابـــع: »عانـــت حيوانـــات الكانغارو مـــن الجفاف 
المستمر، مما يجعل بقاءها على قيد الحياة تحديًا 
عســـيرا في حال غابت المســـاعدة )اإلنســـانية(«، 

بحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وكشف كين إن السلطات ستراقب أنواع الحيوانات 
المحليـــة للتحقق مـــن تقدم عمليـــة التعافي في 

أعقاب حرائق الغابات.
وقـــال كيـــن: »عندما نســـتطيع ذلك ، ســـننصب 
أيضا كاميـــرات لمراقبة امتصـــاص األغذية، وعدد 

الحيوانات وتنوعها«.
تجدر اإلشـــارة إلى أنه يســـتعر حاليا أكثر من 200 
حريق في واليتي نيو ســـاوث ويلـــز وفيكتوريا في 
جنوب شـــرق أســـتراليا، تؤججها درجـــات الحرارة 

المرتفعة والرياح العاصفة.
وبلغ عدد القتلى في موسم الحرائق الراهن، الذي بدأ 
في سبتمبر، 23 شخصا، بينهم 12 بحرائق األسبوع 
الماضي فحســـب، باإلضافة إلى مئات الماليين من 

الحيوانات.

تكساس/ االستقالل:
يسعى مســــؤولون أميركيون إلى معالجة مشكلة تشكلها مئات النسور 

التي تجثم على برج تابع لسلطات حماية الحدود في والية تكساس.
وبحسب ما أفادت وكالة »يونايتد برس إنترناشونال«، فإن نحو 300 نسر 
رقد علــــى برج اتصاالت يبلغ طوله نحو 100 متــــر في مدينة كينغزفيل 

الجنوبية التي ال تبتعد كثيرا عن الحدود األميركية المكسيكية.
وباتت الســــلطات أمام معضلة، إذ إن النســــور تشــــوش على العمال في 
المكان، فيما ال تســــتطيع قتلها إذ يحمي قانون أميركي صدر قبل 100 

عام هذه الطيور من القتل.
وتقــــول الســــلطات األميركية إنها تبحث عن حل يبعد النســــور عن برج 
االتصاالت الذي تســــتخدمه هيئة حماية الحدود والجمارك، مثل شباك 

كبيرة تنصب حول البرج، لكن الفكرة لم تطبق لغاية اآلن.
وتظهر الصور الطيور الكبيرة وقد رقدت على قضبان البرج، وبنى بعضها 

أعشاشا عليه.
ويشوش وجود الطيور الجارحة فوق البرج على أعمال الصيانة المستمرة 

أسفله، بسبب الفضالت التي تخرجها.
وقال متحدث باســــم مكتب الجمارك وحماية الحدود إن النســــور تحط 
رحالهــــا فوق البرج منذ ســــنوات، لكن األمر تفاقم أخيــــرا مع تزايد أعداد 

هذه الطيور.
وأضــــاف أن هذه الطيور التي تحتل البرج تلقي فضالتها في األســــفل، 
لكن األخطر من ذلك سقوط بعض فرائسها فوق رؤساء المارة، مما يخلق 

وضعا مرعبا.

مئات النسور تحتل
 برج اتصاالت أميركيًا

طائرات الجزر والبطاطا إلنقاذ حيوانات أستراليا

نيودلهي/ االستقالل:
 استيقظت امرأة في والية كارناتاكا الهندية، كان 

األطباء قد أقروا وفاتها، خالل التحضير لدفنها.
وتفيـــد صحيفـــة The Hindu، بأن المـــرأة ماالتي 
تشـــوغولي )55 سنة( أدخلت إلى مستشفى خاص 
بمدينة بيلغاوم جراء ارتفاع درجة حرارة جســـمها. 
وســـرعان ما أدى هـــذا االرتفاع إلى فقـــدان الوعي 

ودخولهـــا في غيبوبة عميقة، ولـــم يتمكن األطباء 
من إعادتها إلى وعيها علـــى الرغم من محاوالتهم 
المتكـــررة، لذلك أقـــروا وفاتها بعـــد مضي بضعة 

ساعات على غيبوبتها.
وبناء على قرار األطباء، ســـدد أقارب المرأة تكاليف 
الخدمـــات الطبية في المستشـــفى ونقلوا جثمان 
المـــرأة إلى بيتهـــا في القرية، حيـــث وضعوه أمام 

المنزل وتجمـــع أفراد عائلتهـــا وأصدقاؤهم إللقاء 
النظرة األخيرة. ولكن خالل عملية التحضير لدفنها، 

استيقظت من غيبوبتها ونهضت.
وقد فسر أحد الحاضرين، الحادث بقوله، كانت المرأة 
فـــي غيبوبة ولم تمت، في حين يعتقد آخرون، أنها 
»قامت« بمعجزة، ويرفضون االعتراف بأي تفســـير 

آخر.

هندية تعود للحياة أثناء التحضير لدفنها
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