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الخليل/ االستقالل: 
أصيب عش����رات المواطني����ن باالختناق، مس����اء أمس 
الثالث����اء، عقب اس����تهداف قوات االحتالل مس����جدًا 
ومن����ازل المواطني����ن بقنابل الغاز، في بل����دة بيت أمر، 

شمال الخليل.
وأفاد الناش����ط اإلعالمي في البل����دة محمد عوض، بأن 
جن����ود االحت����الل اقتحموا منطق����ة الظه����ر المجاورة 

لمس����توطنة »كرم����ي تس����ور« المقام����ة عل����ى أراضي 
المواطنين جنوب البل����دة، وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة 
صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلصابة العش����رات 
بحاالت اختناق عولجوا ميدانيا. وأضاف عوض أن قوات 
االحت����الل أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه مس����جد 
الصمود في المنطقة، ما أدى إلصابة عدد من المصلين 

بحاالت اختناق، كما احتجزت عددًا من المركبات.

حاالت اختناق باستهداف 
االحتالل مسجدًا ومنازل ببيت أمر

االتحاد األوروبي: على »إسرائيل« 
االلتزام بحماية حقوق الطفل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال القائ���م بأعمال ممث���ل مكتب االتح���اد األوروبي في الق���دس ، توماس 

نيكلسون، أمس الثالثاء، إن »االتحاد يشعر بالقلق إزاء التطورات 
المقلق���ة والعن���ف في بل���دة العيس���اوية، وينبغ���ي للجهات 

مختصون: إنشاء االحتالل سجونًا جديدة 
ينذر بهجمة كبيرة على الفلسطينيين 

غزة / سماح المبحوح:  
ح���ذر مختصان في ش���ؤون األس���رى من خطورة ق���رار االحتالل اإلس���رائيلي 
القاضي بإنشاء سجون جديدة لألسرى الفلسطينيين، مؤكدين على أن القرار 

يفتح ش���هية االحت���الل في تصعيد هجمته ض���د المواطنين 
الفلس���طينيين م���ن خالل زيادة أعداد األس���رى في الس���جون 

الشعبية وحماس تباركان 
انتصار األسير زهران 

القيادي عدنان: انتصار زهران 
ضربة جديدة لالعتقال اإلداري

جنين/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي الشيخ خضر عدنان 
يوم أمس، أن انتصار األسير الرفيق أحمد زهران ضربة جديدة 

غزة/ االستقالل: 
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلس���طين انتصار إرادة  القائد 
أحمد زهران، بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة سجون االحتالل، 

مالية غزة تنفي وجود أية 
زيادة على سعر إسطوانة الغاز

انهيارات أرضية وتشققات 
واسعة في باب السلسلة بالقدس

غزة/ خالد اشتيوي:
أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان وليد عساف أن الهيئة ستقدم 
خط���ة لمجلس الوزراء إلقرارها، في ظل تواصل اعتداءات االحتالل االس���رائيلي 
والمس���توطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وسياسة التهجير القصري، 

هيئة مقاومة الجدار تعد خطة 
لمواجهة اعتداءات المستوطنين

رام الله/ االستقالل: 
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الثالثاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف 

على الحفريات اإلس���رائيلية، أسفل المسجد األقصى. وقالت "الخارجية"، 
في بيان صحفي، إن السلطات اإلسرائيلية، تقوم بأعمال حفريات واسعة 

الخارجية تطالب بلجنة تحقيق حول 
الحفريات أسفل المسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
وقعت تش���ققات وانهيارات أرضية واس���عة في حوش »النيرس���ات« في باب 
السلسلة داخل القدس القديمة، نتيجة الحفريات االسرائيلية أسفل المنطقة 
لشق أنفاق في المنطقة. واشتكى أهالي الحي من توسع رقعة التشققات في 

القدس المحتلة- االغوار/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المستوطنين اإلسرائيليين برفقة 
ع���دد م���ن الحاخامات باح���ات المس���جد األقصى 
ف���ي حماية  مش���ددة من قوات ش���رطة االحتالل 

اإلسرائيلي. واقتحم 40 مستوطنًا متطرفًا المسجد 
األقصى من باب المغاربة وتجولوا في أنحاء متفرقة 
من باحاته وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل"، 
ومحاوالت ألداء طقوس تلمودية بالمسجد. ونشرت 

وس���ائل إعالم محلي���ة ، مقطع فيدي���و للمتطرف 
يهودا غليك وهو يقتحم المسجد األقصى برفقة 

مجموعة من المس���توطنين بحماية 
ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي، حيث 

  إخطارات بإزالة منشآت سكنية باألغوار
مستوطنون يقتحمون باحات األقصى.. 
واالحتالل يهدم ورشة حدادة بالقدس 

تحويل األسير زهران للتحقيق بعد تعليقه إضرابه عن الطعام
رام الله/ االستقالل: 

عل���ق األس���ير أحمد زهران إضراب���ه المفت���وح عن 
الطعام بعد )113( يوم���ا، الليلة قبل الماضية، بعد 

التوص���ل التفاق م���ع إدارة س���جون االحتالل حول 
اعتقال���ه اإلداري. وأوضح مدير الوح���دة القانونية 
في هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين جواد بولس، 

في بيان  ل���ه الثالثاء، أن االتف���اق »قضى بتحويل 
األس���ير زهران للتحقيق األمني بعد 
تعليقه لإلضراب، وانتظار نتائج هذا 

ارتفاع غير مسبوق في هدم مباني 
الفلسطينيين بالقدس والضفة

05

وفد من حماس يهنئ قيادة الجهاد 
اإلسالمي بالعودة من الخارج

) APA images (     م�صتوطنون خالل اقتحامهم باحات امل�صجد الأق�صى
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القدس المحتلة/ االستقالل:
وقعت تشـــققات وانهيارات أرضية 
واســـعة في حوش "النيرســـات" في 
باب السلسلة داخل القدس القديمة، 
أسفل  االسرائيلية  الحفريات  نتيجة 

المنطقة لشق أنفاق في المنطقة.
واشتكى أهالي الحي من توسع رقعة 
التشـــققات في الجدران واألســـقف 
وظهـــور انهيـــارات فـــي أرضيـــات 
منازلهم والمحـــالت التجارية، وعدم 
قدرتهم على اغـــالق أبواب منازلهم 
بســـبب الهبـــوط األرضي، وتكســـر 
البالط، وتســـرب المياه من األسقف، 
إضافة الى تدفق المياه من األرضيات، 
فيما تتجاهل البلدية ضرورة تصليح 
البنية التحتية بشـــكل فـــوري، رغم 
دفع ســـكانها الضرائـــب المختلفة 

المفروضة عليهم.
وحذر السكان من انهيار كامل لمنازل 
الحـــي، في ظـــل توســـع االنهيارات 
والتشـــققات وعدم تصليـــح البنية 

التحتية.
وقالـــت الحاجـــة عايـــدة عابدين: إن 
العائلة أنهت عمليـــة ترميم منزلها 
في الحـــوش قبل عدة أيـــام، لتفاجأ 
بتصدعات وتشـــققات واسعة داخل 
المنزل، "الحـــوش بده يوقع" والبلدية 

غير مهتمة باألمر.
فيمـــا أوضحت ســـيدة تســـكن في 
الحوش أن التصدعات والتشـــققات 

وهبوط البالط ظهرت بشكل مفاجئ 
خـــالل اليوميـــن الماضييـــن، تزامنا 
مـــع أعمال حفـــر لشـــبكة المياه في 
الســـوق، وقالت :"كانـــت المياه تنزل 
على المصرف بشكل طبيعي، واليوم 
ًأصبحت تعود للوراء، حاولنا التحدث 
مع عمال البلدية الذين يعملون خارج 
الحوش، لكنهم لم يهتموا للمشكلة."

المختص في شؤون القدس الدكتور 
جمـــال عمـــرو أكـــد وجـــود حفريات 
متشعبة أسفل منطقة باب السلسلة، 
شماال باتجاه باب العمود وغربَا باتجاه 
بـــاب الخليـــل، وأضـــاف أن المباني 

التاريخيـــة يعتمد صمودها وثباتها 
علـــى ســـماكة الجـــدران وكثافتها 
ورصهـــا على بعضهـــا البعض، وفي 
حال تفريـــغ الطبقات الدنيا أســـفل 

جدران المباني هناك خطورة كبيرة.
وأشـــار إلى أن البنـــاء القديم ال يوجد 
فيـــه خرســـانة أو جســـور مدعمـــة" 
كأسلوب المنشـــآت الحديثة"، حيث 
تقـــوم بضغط االوزان علـــى الجدران 
وعلى الطبقات السفلى لألرض، وهذه 
ثبتت اآلف السنين دون أي تشقق أو 
خلل، لكن ومع عمليات تفريغ األتربة 
والحجـــارة لشـــق األنفاق وتشـــكيل 

مدينـــة أســـفل المدينـــة، ظهـــرت 
التشققات .

وأوضـــح أن ســـلطات االحتالل تقوم 
بتفريغ الطبقات السفلى، ومن المؤكد 
حـــدوث التشـــققات والتصدعـــات، 
فالوضع في منتهى الخطورة واألسوأ 

قادم.
وأشار عمرو إلى أن الحفريات في باب 
السلســـلة بدأت عـــام 2004، حينما 
بدأت التشـــققات بالظهور، الفتا أن 
سلطات االحتالل أجرت 104 حفريات 
في القدس منـــذ احتاللها، منها 20 

فاعلة.

انهيارات أرضية وتشققات واسعة في باب السلسلة بالقدس

غزة/ خالد اشتيوي:
أعلـــن رئيس هيئة مقاومة الجدار واالســـتيطان وليد عســـاف أن 
الهيئة ســـتقدم خطة لمجلـــس الوزراء إلقرارها، فـــي ظل تواصل 
اعتداءات االحتالل االسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين 
وممتلكاتهم وسياســـة التهجير القصري، ومواجهة القرار الوزاري 
الصهيونـــي الذي يســـعى إلى ضـــم األغوار متجاهـــاًل بذلك قرار 

الجنائية الدولية األخير.
وأشـــار عســـاف لـ"االســـتقالل" أن الخطة ترتكز علـــى ثالثة محاور 
أساســـية، وهي تعزيز صمود المواطنين وتقديـــم الخدمات الالزمة 
لهم، ومواجهة اعتداءات االحتالل والمســـتوطنين عبر اعادة ترميم 
وبنـــاء ما يتم تخريبه وهدمه، وكذلـــك حماية ما تقوم به الهيئة عبر 
تنظيـــم مجموعة من الفعاليات وتشـــكيل مجموعات من نشـــطاء 
ومتضامنين دوليين لتوثيق جرائـــم االحتالل وفضحها وتقديمها 

لمحكمة الجنايات الدولية.
وأضاف، أن ســــلطات االحتالل ماضيٌة في اجراءاتها بتضييق الخناق 
على المواطنين في محافظة اريحا واالغوار لدفعهم على الرحيل سيما 
بعد انشاء بؤر رعوية بمثابة مزارع تمهيدًا لمستوطنات في قمم التالل 

والجبال المحيطة باألغوار.
وأوضح عساف إن هناك سلسلة فعاليات سيتم تنظيمها في الفترة 
القادمة، ســــتكون ذات جدوى واهمية كبيــــرة ولها مدلوالت في دعم 
صمود المواطنين على أرض الواقع وكســــر قرارات االحتالل المتمثلة 
بإعالن مناطق عسكرية مغلقة، وعلى رأسها تفعيل أساليب المقاومة 
الشعبية والتصعيد في المواجهة مع االحتالل،  ناهيك عن التخطيط 

لحشد شعبي جماعي على غرار ما حدث في الخان األحمر.

هيئة مقاومة الجدار 
تعد خطة لمواجهة 

اعتداءات المستوطنين

الضفة الغربية/ االستقالل:
اعتقلت قــــوات االحتالل اإلســــرائيلي، فجر أمس 
الثالثــــاء، عــــددًا كبيــــرًا مــــن المواطنيــــن ، عقب 
دهم منازلهم وتفتيشــــها والعبث بمحتوياتها 
فــــي مناطق متفرقــــة بالضفة الغربيــــة والقدس 

المحتلتين.
وذكــــرت مصادر فلســــطينية فــــي مدينة جنين 
)شــــمال القدس المحتلــــة(، أن قــــوات االحتالل 
اعتقلــــت أربعة مواطنين من قريــــة "عانين" غرب 
المدينة، فيما تم اعتقال مواطنين اثنين من بلدة 
"قباطية" في جنوبها، هما ياسر إبراهيم أبو الرب، 

ومحمود عيد.
واقتحمت قــــوات االحتالل بلدة "روجيب" شــــرق 
نابلس )شماال(، واســــتجوبت األسير المحرر نائل 

دويكات.
وفي مدينة الخليل )جنوبا(، شنت قوات االحتالل 
عمليــــات دهم وتفتيــــش طالت احيــــاء مختلفة 
بالمدينــــة، وعــــدة بلــــدات وقــــرى جنــــوب غربي 
المحافظة، فيمــــا تم اغالق مدخل مخيم "العروب" 

لالجئيــــن الفلســــطينيين )شــــماال( أمــــام حركة 
المواطنين ومركباتهم. وأفادت مصادر محلية بأن 
قوات االحتالل داهمت عدة منــــازل في المنطقة 
الجنوبيــــة من مدينة الخليل، وفــــي "باب الزاوية"، 
و"الحــــاووز"، وفتشــــتها وعبثــــت بمحتوياتهــــا، 
وحطمت أثاث المنازل وبعض جدرانه، كما اعتدت 

على المواطنين بينهم كبار السن.
كما داهمت قوات االحتالل بلدات وقرى "بيت عوا"، 
و"دير العســــل"، و"بيت الــــروش"، و"البيرة" جنوب 
غربي الخليــــل دون أن يبلغ عن اعتقاالت، ونصبت 

حاجزا عسكريا على مدخل بلدة اذنا غرب الخليل.
وفي بيت لحم )جنوبا(، اقتحم جنود االحتالل بلدة 
"بيــــت فجار" جنوبًا وأقاموا عدة حواجز عســــكرية، 
كما داهموا العديد من المنازل وفتشــــوها ونكلوا 
بأهلها، واعتقلوا ثالثة مواطنين، وجرى نقلهم إلى 

جهة غير معلومة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت 
محمــــود إبراهيم طقاطقة، ومحمــــد حاتم ديرية، 
إضافة للفتى أيهم غســــان ثوابتــــة بعد اقتحام 

منازلهم في بيت فجار جنوب بيت لحم.
كما اعتقلت القــــوات الفتاة أماني هاني عبيد من 
مخيم الدهيشة على "حاجز 300" شمال بيت لحم 

مساء أول أمس.
وفي محافظــــة القدس، اعتقلت قــــوات االحتالل 
اإلســــرائيلي، امــــس الثالثاء، أســــيرا محــــررا بعد 
االعتداء عليه بالضرب، في قرية "بيت دقو" شمال 

غرب مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت 
األسير المحرر محمد محمود عبد الرحمن ريان )25 
عامــــا( أثناء مروره على حاجز طيار أقيم عند مدخل 

القرية، واعتدت عليه بالضرب.
وكان ريان قد أمضى عامين ونصف في ســــجون 
االحتالل قبل أن يفرج عنــــه في العام 2018. كما 
اقتحمت قوات االحتالل منزل المواطن اســــماعيل 

جودت ريان في القرية، وفتشته
كما اقتحمت قوات االحتالل بلدة "سلوان" جنوبي 
المسجد األقصى، وسلمت عددا من الشبان بالغات 

للتحقيق معهم.

رام الله/ االستقالل: 
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الثالثاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف 

على الحفريات اإلسرائيلية، أسفل المسجد األقصى.
وقالت "الخارجية"، في بيان صحفي، إن الســـلطات اإلســـرائيلية، تقوم بأعمال حفريات 

واسعة النطاق أسفل المسجد األقصى، دون أن تكشف عن طبيعتها.
وحـــذرت من مخاطر الحفريات، وعدتها "جريمة بحق القانون الدولي، والبد من محاســـبة 
المسؤولين اإلسرائيليين عنها". وقالت إن "النتائج الكارثية للحفريات تظهر في فصل 
الشتاء، عبر التشققات الكبيرة في منازل المواطنين ومحالتهم التجارية، وتسرب المياه".

وأضافت أن "تصدعات تحدث في الطرق والجدران، وســـط إهمال متعمد من قبل طواقم 
بلدية القدس اإلســـرائيلية، التي تلجأ لمحاولة ابتزاز المواطنين إلخالء منازلهم بدعوى 
االنهيارات والتشـــققات، لتنفيذ مشاريع استيطانية تهويدية في المناطق المحاذية 
لألقصى". وطالبت "المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته المختصة بتحمل المسؤولية 

الدولية، وإجبار سلطات االحتالل على وقف تلك الحفريات فورا".
واحتلت سلطات االحتالل شرق القدس في العام 1967، ومنذ ذلك الحين تجري حفريات 

في منطقة البلدة القديمة من المدينة، ال يعرف أي من تفاصيلها.

حملة اعتقاالت »إسرائيلية« واسعة في الضفة والقدس 

بيت لحم/ االستقالل:
دهس مســــتوطن، يوم أمس، طالبة أثناء توجهها إلى مدرســــتها في قرية كيسان 
شرقي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وأفاد نائب رئيس المجلس القروي 
لكيسان أحمد غزال، بأن المستوطن دهس الطالبة ياسمين خالد غزال )17 عاًما( عند 
مدخل القرية، أثناء توجهها إلى مدرســــتها في بلدة تقــــوع. وأوضح غزال أن الفتاة 

أصيبت برضوض وجروح، وجرى نقلها إلى مستشفى اليمامة، لتلقي العالج.

الخارجية تطالب بلجنة تحقيق حول 
الحفريات أسفل المسجد األقصى

مستوطن يدهس
 طالبة شرقي بيت لحم

الخليل/ االستقالل: 
اعتقلت قــــوات االحتالل اإلســــرائيلي أمس 
الثالثــــاء، مواطًنا من مدينــــة الخليل، وقامت 

بنصب حاجز عسكري في العروب.
وأفادت مصــــادر محلية أن قــــوات االحتالل 

اعتقلت المواطن أحمد أبو ارميلة، بعد مداهمة 
منزلــــه وتفتيشــــه والعبــــث بمحتوياته في 

منطقة جبل جوهر شرق المدينة.
كما نصبت قوات االحتالل حاجًزا عسكرًيا على 
مدخل جامعة خضوري-فرع العروب، شــــمال 

الخليل، وأوقفت الطلبة وفّتشتهم.
وذكرت مصادر أخرى أن قوات االحتالل أيًضا 
احتجزت شــــابة هناك، واعتدت على الطلبة 
أمام مدخل جامعة فلســــطين التقنية قرب 

المخيم.

االحتالل يعتقل مواطنًا ويعتدي على آخرين قرب العروب
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وصــــادق المجلس الوزاري اإلســــرائيلي 
الخاص باإلســــكان على مشــــروع إلقامة 
ســــجون جديدة؛ تلبيــــة للضغط الكبير 
الــــذي تعانيــــه الســــجون الحالية جراء 
اعتقــــال عــــدد متزايد مــــن المواطنين 

الفلسطينيين.
وذكــــرت القنــــاة الســــابعة العبرية أن 
المجلس صادق على بناء أربعة مجمعات 
للســــجون، تضم عدة منشــــآت اعتقال، 
وتخص عدة أنواع من المعتقلين "أمني، 

جنائي، ُقّصر".
وأوضحت أنه ســــيتم تشييد مجّمعين 
لســــجون جديــــدة في منطقــــة الكرمل 
في حيفا، كما ســــيقام مجمع ثالث في 

الجنوب، ومجّمع في مكان آخر.
وأشــــارت إلى أنه جرى اختيــــار األماكن 
بناًء على عدة معاييــــر من بينها قربها 
من المحاكم وســــهولة الوصــــول إليها 

والناحية األمنية.
ويوجد في "إســــرائيل" اليوم 30 سجنًا، 
يعانــــي نصفها من مشــــاكل كبيرة من 
حيث األعداد والبنية التحتية المهترئة، 
في حين ســــيتم االنتهاء من تشــــييد 

المجمعات الجديدة حتى العام 2040.
خطورة كبرية 

أسرى فلسطين  لمركز  اإلعالمي  الناطق 
للدراســــات بغزة رياض األشقر أكد على 
الخطورة الكبيرة التي تحدق بالمواطنين 
الفلســــطينيين فــــي حــــال كان هدف 

االحتالل االسرائيلي من إنشاء مزيد من 
السجون  هو استيعاب عدد إضافي من 

األسرى الفلسطينيين. 
وقال األشــــقر لــ" االستقالل": " في حال 
نفذ االحتالل االســــرائيلي قراره بإنشاء 
ســــجون اضافية فإن الهدف منها هو 
اعتقال مزيد من األسرى الفلسطينيين، 
فذلك يشكل خطرًا عليهم وينذر بمزيد 
من الظروف القاسية التي سيالقونها ". 
االســــرائيلية  الســــجون  وأضــــاف:" 

الحالية تســــتوعب قرابة 10 آالف أسير 
فلســــطيني قبل أن يتم تقليص العدد 
فــــي الفترة الحالية لنحو 5 آالف أســــير 
بعد تحرر عــــدد منهم وإنهاء محكومية 

آخرين ". 
وأشــــار إلــــى الظــــروف القاســــية التي 
يعيشــــها األسرى الفلســــطينيون في 
ســــجون االحتــــالل االســــرائيلي ، حيث 
يتم حرمانهم من أبسط مقومات الحياة 
خاصة مع برودة الشتاء القاسية ، لذلك 

كان من المفروض أن يتم تحسين وضع 
بدال  الفلسطينيين  واألســــرى  السجون 

من دفع أموال إلنشاء سجون جديدة . 

ظروف �صعبة 
والتوثيق  الدراســــات  وحــــدة  رئيــــس 
بهيئة األسرى عبد الناصر فروانة اتفق 
مع سابقه في خطورة القرار االسرائيلي 
القاضي بإنشــــاء ســــجون اســــرائيلية 
جديدة ، مشيرًا إلى النوايا االسرائيلية 
المزمــــع تنفيذها في حــــال طبق القرار 

ضد المواطنين الفلســــطينيين ، والتي 
قد تكون لغرض اســــتيعاب معتقلين 

جدد . 
 " لـ"االســـتقالل  فروانـــة  وأوضـــح 
بحـــق  تتـــم  التـــي  االعتقـــاالت  أن 
الفلســـطينيين لم تعـــد مكلفة لدولة 
حيـــث  مـــن  االســـرائيلي  االحتـــالل 
الموازنـــات، لكـــون إدارة الســـجون لم 
تعد توفر شـــيئًا من مقومـــات الحياة 
بالسجون وأصبح األســـير الفلسطيني 

يعتاش على نفقته الخاصة  .
وبين أن األســــرى يعيشــــون في ظروف 
اعتقاليه صعبة للغاية، من حيث مباني 
الســــجن فهي قديمة ومتآكلة ال تصلح 
للسكن فيها  وتفتقر للتهوية ودخول 
الشــــمس إليها ، والمساحة المخصصة 

لكل أسير ضيقة للغاية . 
وأشــــار إلى اللجــــان االســــرائيلية التي 
كشفت عن وضع الســــجون وأقرت بعد 
صالحية العيــــش فيــــه ، وألزمت دولة 
االحتالل بتحســــين الظــــروف الحياتية 

فيها، لكن دون جدوى.
وشــــدد على أنــــه في حــــال تخصيص 
بعض المباني الجديدة لتكون ســــجونًا 
للفلســــطينيين ، فإنها ســــتكون أسوأ 
من حيث المعاملــــة والحقوق والزيارات 
والتواصل مــــع األهالي والمحامين ومدة 
االعتقال وغيرها من األمور التي تنطوي  

تحت سياسة التميز العنصري . 

مختصون: إنشاء االحتالل سجونًا جديدة ينذر بهجمة كبيرة على الفلسطينيين 
غزة / �صماح املبحوح:  

حذر خمت�صان يف �صوؤون الأ�صرى من خطورة 
قرار الحتالل الإ�صرائيلي القا�صي باإن�صاء 

الفل�صطينييين،  لالأ�صييرى  جديييدة  �صجييون 
�صهييية  يفتييح  القييرار  اأن  علييى  موؤكدييين 
الحتالل يف ت�صعيد هجمته �صد املواطنن 

الفل�صطينين من خالل زيادة اأعداد الأ�صرى 
يف ال�صجون والظروف املعي�صية ال�صيئة التي 

�صيتعر�صون لها.  

غزة/ االستقالل: 
أكدت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين انتصار 
إرادة  القائـــد أحمد زهران، بعد التوصل إلى اتفاق 
مع مصلحة ســـجون االحتالل، بأن ال يتم التجديد 
اإلداري لـــه، وأن يكون تاريـــخ 2020/2/25 المقبل 

موعد اإلفراج عنه.
وكان رئيـــس هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين 
اللواء قدري أبو بكر ،قال  "إن األســـير أحمد زهران 
المضـــرب عن الطعـــام لليوم 113 علـــى التوالي، 
علق إضرابه، بعد التوصل التفاق مع إدارة ســـجون 
االحتالل، بحضـــور رئيس الوحـــدة القانونية في 

الهيئة المحامي جواد بولس.
وبدوره أوضـــح مدير الوحـــدة القانونية في هيئة 
األســـرى المحامي جواد بولـــس،  إن اتفاق تعليق 
إضراب األســـير أحمد زهران عـــن الطعام يقضي 
بتحويله للتحقيق األمني، وانتظار نتائج التحقيق.

وبيـــن بولس أن االتفاق جاء بعد إضراب زهران عن 

الطعام 113 يوًما عقـــب اعتقاله إدارًيا )بال تهمة( 
منذ شـــهر آذار/ مارس 2019، ومـــن المفترض أن 
ينتهي أمر االعتقـــال اإلداري األخير الصادر بحّقه 

بتاريخ 26 شباط/ فبراير المقبل.
وأشادت الجبهة بصمود أحمد زهران، والذي واصل 
اإلضراب المفتوح عن الطعـــام لـ113 يومًا، وقبلها 
بعدة شهور أضرب لمدة 33 يومًا، والذي يؤكد على 
صالبة زهران وإصراره على االستمرار في المعركة 
حتى انتـــزاع حريته بأمعائه الخاويـــة، معبرة عن 
الوطنية والمجتمعية والمؤسسات  للقوى  شكرها 
على األنشـــطة والفعاليات المســـاندة له، موجهة 
التحيـــة لرفاقها فـــي منظمة الجبهة بالســـجون 
الذين أصروا على خوض معركة إسنادية لرفيقها.

كما وجهت الجبهة شكرها لألشقاء في مصر على 
جهودهم المتواصلة من أجل إنهاء معاناة رفيقها 

زهران.
من جهته، قال الناطق باســـم حركة حماس حازم 

قاســـم: ان انتصار أحمد زهـــران في معركته ضد 
الســـجان، تجســـيد لقدرة الثائر الفلسطيني على 
قهر المحتل، وكسر عنجهيته، وكشف عجزه أمام 

الصمود االسطوري لالسرى.
وأكد ان األســـير أحمد زهران، ســـجل نصرًا جديدًا 
للحركة األســـيرة في معركة اإلرادات مع السجان، 
وهي خطوة على طريق النصـــر الكبير بتحرير كل 

االسرى من سجون االحتالل.
واألســـير أحمـــد زهـــران )42 عامًا(، مـــن بلدة دير 
أبو مشـــعل قضـــاء رام الله، وهـــو أب ألربعة أبناء، 
أمضى نحـــو 15 عامًا فـــي ســـجون االحتالل على 
عدة اعتقاالت، وخاض إضرابًا ســـابقًا مطالبًا بإنهاء 
اعتقاله اإلداري خالل شـــهر تمـــوز/ يوليو 2019، 
وعلقه بعد )39( يومًا بناًء على وعود إدارة ســـجون 
االحتـــالل باإلفراج عنه، إاّل أنها نكثت بها ورفضت 
اإلفراج عنه، وأعـــادت تجديد اعتقاله اإلداري لمدة 

أربعة أشهر وثبتته على كامل المدة.

الشعبية وحماس تباركان انتصار األسير زهران 

جنين/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ 
خضـــر عدنان يـــوم أمس، أن انتصار األســـير 
الرفيـــق أحمد زهران ضربة جديـــدة لالعتقال 
اإلداري، ورافعة لنضال األســـرى في ســـجون 

االحتالل "اإلسرائيلي".

وكان زهـــران )42 عامـــًا( قد علـــق إضرابه عن 
الطعـــام في ســـجون االحتالل بعـــد التوصل 
التفاق مع إدارة ســـجون االحتالل، حيث أضرب 

عن الطعام لليوم 113 على التوالي.
وحيـــا الشـــيخ عدنـــان، البطل األســـير جميل 
عنكـــوش الذي ســـاند مضرًبا الرفيـــق زهران 

أليام طويلة، مقدمًا التهنئة للجبهة الشعبية 
واألهل في دير أبو مشـــعل بانتصـــار الرفيق 

زهران.
وأعرب عن شـــكره من الضفة المحتلة لكل من 
ســـاند زهران بإضرابه عن الطعام خاصة األهل 

في غزة العزة.

القيادي عدنان: انتصار زهران ضربة جديدة لالعتقال اإلداري

رفح / االستقالل:
بدأت عائلة األســـير عالء أبو جزر )43عاًما(، مـــن محافظة رفح، جنوبي 
قطـــاع غزة، اعتصامًا مفتوحـــًا، في خيمة كانت أقامتها الســـتقباله؛ 
احتجاًجا على قرار االحتالل اإلسرائيلي رفض اإلفراج عنه؛ رغم انتهاء 

محكوميته.
وكان من المقرر اإلفراج عن األســـير أبو جزر، يوم أمس، بعد انتهاء محكوميته 
البالغة 17عاًما؛ لكن االحتالل أبلغ عائلته رفض اإلفراج عنه دون إبداء أســـباب؛ 

كما كشف شقيقه محمد لوكالة "صفا" أمس.
وحمل المشـــاركون فـــي االعتصام الفتات ُكتب عليها: "نطالب المؤسســـات 
الدولية والحقوقية بسرعة اإلفراج عن األسير عالء أبو جزر، أنقذوا حياة األسرى 
في سجون االحتالل، األسرى خٌط أحمر، كلنا عالء أبو جزر، الحرية ألسرى الحرية".

وأكد محمد شـــقيق األســـير عالء، أن العائلـــة والقوى الوطنية واإلســـالمية 
واألســـرى المحررون، قرروا االعتصام لحين اإلفراج عن شقيقه، مشددًا على أنه 
"ال يوجد على شـــقيقه أي شيء يستدعي إبقاءه في السجن بشكل تعسفي؛ 

رغم انتهاء محكوميته".
بدورها، عبرت والدة األسير عن استهجانها لقرار االحتالل الرافض لإلفراج عن 
نجلها؛ قائلة: "ابنته اليتيمة الوحيدة جهزت نفسها الستقباله، ونحن جهزنا 

كل شيء، ونعد كل ثانية النتهاء محكوميته".
ولفتـــت إلى أن حفيدتها تعيش صدمة بســـبب رفـــض االحتالل اإلفراج عن 
والدهـــا، إذ كانت تحلم منذ طفولتها باحتضان والدهـــا، بعد وفاة أمها وهي 
بعمر أربعة شهور، واستشهاد جدها وعمها؛ مناشدة كافة الجهات المختصة 

التدخل لإلفراج عنه.

خيمة احتجاج لعائلة األسير 
أبو جزر برفح بعد قرار 

االحتالل عدم اإلفراج عنه
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 دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء
 حمكمة �سلح خانيون�س

 يف الطلب رقم 2020/34    يف الق�سية رقم 2019/1086
المستدعي / شركة فسيفس لأللمنيوم والتجارة العامة ويمثلها السيد / 

وجيه ابراهيم محمد فسيفس – خانيونس 
المستدعى ضده / ابراهيم برهم احمد ابو جامع –عبسان الجديدة – بجوار مدرسة ابو ذويره 

نوع الدعوى / اجراءات مختصرة   قيمة الدعوى / )10003 شيكال (
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل     في القضية الحقوقية 2019/1086

الى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد اقام عليك دعوى ) اجراءات 
مختصرة ( استنادًا إلى ما يدعى في الئحة دعواه المرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها 
لدى قلم المحكمة لذلك يقتضي عليك الحضور الى هذه المحكمة خالل خمسة عشر 
يومــــا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضــــى ان تودع قلم هذه المحكمة ردك 
التحريري خالل خمســــة عشــــر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد تحدد 
لها جلســــة االثنين 2020/2/3 لنظر الدعــــوى وليكن معلوما لديك انك إذا تخلفت عن 
ذلك يجوز للمستدعي ان يسير في طلبه حسب األصول . تحريرا في 2020/1/14م

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

دولة فل�سطني
 حمكمة بداية خانيون�س 

   يف الطلب احلقوقي رقم 2020/14
  يف ال�ستئناف املدين رقم 2018/98

المستدعي / عصام محمد حمد البشيتي – سكان خانيونس – هوية رقم 
)802308510(    وكيله المحامي / عالء ابو هولي

المستدعى ضده / وسيم وجيه حسن البشيتي – خارج البالد
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل

  في الطلب الحقوقي رقم 2020/14    في االستئناف المدني رقم 2018/98
الى المســـتدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعي قد اقام 
عليك االســـتئناف الحقوقي لذلك يقتضـــى عليكم الحضور الى 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة 
كمـــا يقتضى ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما انه قد 
تحدد لها جلســـة )2020/2/24( لنظر االســـتئناف ويكون معلوم 
لديكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعى ان يسير في دعواه 

حسب األصول . تحريرا في 2020/1/14م

    رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س 

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )18/ 2020(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: علي أحمد درويش الحواجري 

من سكان جباليا هوية رقم 951668060 بصفته وكيال عن: حربي أحمد درويش أبو سويلم
بموجب وكالة رقم: 3093 / 2019 الصادرة عن أبو ظبي

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 978 قسيمة 140 المدينة جباليا

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

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  14/ 1/ 2020م

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

رام الله/ االستقالل: 
علـــق األســـير أحمد زهران إضرابـــه 
المفتوح عن الطعام بعد )113( يوما، 
الليلة قبـــل الماضية، بعـــد التوّصل 
التفاق مع إدارة سجون االحتالل حول 

اعتقاله اإلداري.
القانونية في  الوحـــدة  وأوضح مدير 
هيئـــة شـــؤون األســـرى والمحررين 
جواد بولـــس، في بيان  لـــه الثالثاء، 
أن االتفـــاق "قضى بتحويل األســـير 
زهـــران للتحقيق األمني بعد تعليقه 
هـــذا  نتائـــج  وانتظـــار  لإلضـــراب، 
التحقيق"، علما أنه معتقل إداري "بال 
تهمة" منذ شـــهر آذار/ مارس 2019، 
ومن المفترض أن ينتهي األمر األخير 
الّصادر بحّقه بتاريخ 26 شباط/ فبراير 

المقبل.
ولفتـــت الهيئـــة إلـــى أن المحكمة 
العسكرية لالحتالل كانت قد رفضت 
االســـتئناف المقـــّدم باســـمه فـــي 
الســـابع من الشـــهر الجاري، بذريعة 
ضـــرورة إخضاعه للتحقيـــق، علما أن 
محققين مـــن مركز تحقيق وتوقيف 
"المســـكوبية" كانـــوا قـــد حضـــروا 

 )90( للتحقيق معه في يوم إضرابه الـ
في "عيادة سجن الرملة"، ولم يتمّكنوا 
من إتمامه لصعوبة الوضع الّصحي له.

وأّكـــدت أن إدارة ســـجون االحتـــالل 
 األسير زهران 

ّ
مارست التعذيب بحق

خالل إضرابـــه، فقامت بعزله انفراديا 
منذ اليوم األول لإلضراب، ونّقلته بين 

السجون والمستشفيات، ما فاقم من 
وضعه الّصحي، مشيرة إلى أنه وصل 
لمرحلة ال يســـتطيع الوقـــوف فيها، 
وفقد من وزنه نحو )40 كغم(، ووصلت 

نبضات قلبه إلى )35(.
زهـــران )42  األســـير أحمد  أن  يذكر 
عاما(، من بلدة دير أبو مشعل في رام 

الله، وكان قـــد أمضى ما مجموعه 15 
عاما في معتقـــالت االحتالل، وخاض 
إضرابا ســـابقا مطالبا بإنهاء اعتقاله 
اإلداري خالل شهر تّموز/ يوليو 2019، 
وعّلقـــه بعد 39 يوما بنـــاء على وعود 
إدارة سجون االحتالل باإلفراج عنه، إال 

أنها نكثت بها ورفضت اإلفراج عنه.

تحويل األسير زهران للتحقيق بعد تعليقه إضرابه عن الطعام

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت ســـلطات االحتالل أمس الثالثاء عن مســـتوطن مدان بقيامه بأعمال عدائية ضد 
الفلســـطينيين.  وأوضحت القناة السابعة العبرية، أن محكمة االحتالل، أفرجت عن أحد 
المســـتوطنين الذين يقومون بعمليات تخريب وحرق وسرقة ممتلكات الفلسطينيين 
في الضفة الغربية المحتلة.  وأشـــارت القناة العبرية أنه تم اإلفراج عن المستوطن بعد 

10 أيام من اعتقاله وتحقيق الشاباك معه، دون إدانته بارتكاب جرائم إرهابية .

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســـطين، امس الثالثـــاء، كاًل من الواليات المتحدة 
وكندا واســـتراليا والمجر وألمانيا، إلى عدم تعطيل وعرقلـــة العدالة الدولية، ممثلة في 
محكمة الجنايات الدولية، التي يتوقـــع أن يصدر عنها خالل 90 يومًا قرار باعتبار البناء 
االســـتيطاني في الضفة الغربية )بما فيها القدس( جريمة حرب ســـيعاقب عليها كل 
من رّوج لهـــذه الجريمة، وعمل على ارتكابها. وأوضحت الديمقراطية في بيان لها وصل 
»االســـتقالل«، أنه طبقًا لنظام عمل المحكمة الدولية، فإن قضاة المحكمة الدولية سوف 
يصدرون خالل 90 يومًا أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين اإلسرائيليين الذين 
تـــم تحديدهم على أنهم متورطون في ارتكاب جرائم حرب. وأضافت: » ســـتكون أوامر 
االعتقال ســـارية في جميـــع الدول األعضاء في المحكمة الدوليـــة، بما في ذلك احتجاز 
المسؤولين اإلسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف 
بحقهم، وهو ما دفع رئيس حكومة االحتالل إلبالغ وزرائه وكبار الضباط والمسؤولين في 

سلطة االحتالل بعدم السفر في مهمات خارجية خوفًا من االعتقال«.
وقالـــت الجبهة، إن محاوالت إســـرائيل لتعبئة أصدقائها لقطـــع الطريق على محكمة 
الجنايات الدولية، لن تبرئها ال أمام المحكمة وال أمام المجتمع الدولي والقوانين الدولية.

ودعت الجبهة الدول األعضاء في المحكمة الدولية إلى دعم العدالة وعدم عرقلة مسارها، 
وطلبت، بشكل خاص من الدول التي وعدت بدعم »إسرائيل« بالتراجع عن وعودها، بما في 

ذلك الواليات المتحدة وكندا، واستراليا، والمجر وألمانيا.

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم أمس، أن إدارة 
سجن »الدامون« أبلغت األسرى موافقتها على نقل ممثل 
للقاصرين من ســـجن »عوفر«، بعد تصعيد وضغط مارسه 
األســـرى القاصرون المنقولون إلى »الدامـــون«، إلى جانب 
الضغط الذي مارسه األسرى القاصرون المقدسيون الذين 

يقبعون في قسم منفصل ومجاور لهم.
وأوضحت الهيئة، أن إدارة ســـجن »عوفـــر« كانت نقلت )33( 

أســـيًرا قاصًرا لســـجن »الدامون«، دون الّسماح لممثليهم من 
األســـرى البالغين بمرافقتهم، أو الّسماح بوجود ممثلين لهم 
في »الدامون«، وأضافت أن األسرى في سجون االحتالل اعتبروا 
ذلك خطًرا على مصير األســـرى القاصريـــن الذين يحتاجون 
لألســـرى البالغين لتمثيلهم أمام اإلدارة وتوجيههم، وإدارة 

نظام حياتهم ومتابعة أوضاعهم اليومية.
ويقبع نحو )200( أسير قاصر في سجون االحتالل، موّزعين 

على »عوفر« و »الدامون« و »مجدو«.

النقب المحتل/ االستقالل:
أفرجت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، عن األسير 
المقدسي إسماعيل نعمان عفانة )39 عاًما( من بلدة صور 
باهر بالقدس المحتّلة بعد ســـاعات من اختطافه لحظة 

اإلفراج عنه من سجن النقب الصحراوي.
وذكرت لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أن 

شـــرطة االحتالل أفرجت عن األســـير عفانة بشرط منعه 
من المشاركة في أي مســـيرات أو احتفاالت أو رفع رايات 

وأعالم.
واختطفت مخابرات االحتالل يوم أمس، األسير عفانة من 
أمام سجن النقب فور اإلفراج عنه عقب انقضاء محكوميته 
البالغة 18 عاما، واقتادته إلى معتقل المســـكوبية غربي 

القـــدس المحتّلـــة، كما ســـّلمت أشـــّقاءه الذيـــن كانوا 
بانتظـــاره أمام الســـجن بالغات واســـتدعاءات للتحقيق 
في المســـكوبية. يشـــار إلى أّن االحتالل اعتقل األســـير 
المقدسي إســـماعيل عفانة بتاريخ 2002/1/15، وحكمت 
عليه محكمة إســـرائيلية بالسجن 18 عاًما بزعم عضويته 

في خلية عسكرية.

قلقيلية/ االستقالل: 
شرعت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس الثالثاء، بتنفيذ المرحلة 

الثانية من إنشاء خط مياه جديد على أراضي محافظة قلقيلية.
وأفاد مســـؤول ملف االســـتيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو 
الشيخ لـ«وفا«، بأن قوات االحتالل شرعت بتنفيذ المرحلة الثانية، 
من إنشـــاء خط المياه االســـرائيلي، الذي يمتد من داخل أراضي 

الـ48 حتى حدود محافظة نابلس، لتغذية المستوطنات بالمياه.
وأضاف أن المرحلة األولى كانت بحفر أراض للخط من قرية النبي 

الياس شـــرق قلقيلية، في حين بدأت المرحلة الثانية فجر أمس، 
بالحفر في أراض من قرية كفر القف شرق قلقيلية.

وأكـــد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، أن االحتالل يســـعى بالطرق 
كافـــة للســـيطرة علـــى األرض الفلســـطينية، ويهـــدد الوجود 

الفلسطيني في المحافظة.
وشـــدد على أهمية المقاومة الشـــعبية، لمواجهة هذا المشروع 
الخطير وباإلمكانيات كافـــة، الفتا إلى أن االحتالل يعمل وبكافة 

الطرق لخلق واقع جديد.

االحتالل يفرج عن أسير مقدسي بشروط

الديمقراطية تدعو إلى عدم 
عرقلة أعمال المحكمة الجنائية 

االحتالل ينفذ المرحلة الثانية من إنشاء 
خط مياه للمستوطنات على أراضي قلقيلية

االحتالل يوافق على نقل ممثل 
لألسرى القاصرين إلى »الدامون«

االحتالل يطلق سراح مستوطن 
مدان باالعتداء على فلسطينيين
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وزارة احلكم املحلي

اإعـالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بإيداع  مخطط  تفصيلي للشارع رقم )17(   منطقة تنظيم : رفح 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها 
رقم 2019/33 المنعقدة بتاريخ 2019/12/4 عن إيداع المخطط التفصيلي 
لمســـار الشارع رقم )17( بعرض )24( مترًا وارتداد )3( متر المحصور بين 
الشـــارع رقم )1( أبو بكر الصديق والشـــارع رقم )7( والمار بالقسائم رقم 
)1-2( من القطعة رقم )2369( والقســـائم رقـــم )26-25-21-22-23-17( 
من القطعة رقم )2358( والقسائم رقم )1-2-3( من القطعة رقم )2361(.

لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليه فإنه يجوز لجميع أصحـــاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل 
ســـاعات الدوام الرســـمي وتقديم االعتراضات عليه إلـــى مكتب اللجنة 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعــالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )119( 
 منطقة تنظيم – رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2019/9 المنعقدة بتاريخ 2019/2/27 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمســـار الشارع رقم )119( بعرض )8( 
متـــر وارتداد )3( متر والمحصور بين شـــارع رقم )6( والشـــارع رقم )68( 

ضمن حي الزهور والمار بالقسائم رقم )2-3( من القطعة رقم )24(.
الســـابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادرعـــن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة االستقالل بتاريخ 2018/10/15. 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشـــروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمســـة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية و في 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب .
 وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن  .

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

اإعـالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

 )A33( بإيداع  مخطط  تفصيلي للشارع رقم
منطقة تنظيم : رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها 
رقـــم 2019/33 المنعقـــدة بتاريـــخ 2019/12/4 عـــن إيـــداع المخطط 
التفصيلي لمســـار الشارع رقم )A33( بعرض )24( مترًا وارتداد )3( متر 
المحصور بين الشارع رقم )106( والشارع رقم )17( والمار بالقسيمة رقم 

)2( من القطعة رقم )2361(.
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليـــه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع اإلطالع على خارطة المشروع مجانًا خالل 
ســـاعات الدوام الرســـمي وتقديم االعتراضات عليه إلـــى مكتب اللجنة 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز أســــرى فلســــطين للدراســــات، امس الثالثاء، 
بأن ســــلطات االحتالل اإلســــرائيلية واصلت خالل العام 
الماضي استهدافها المتعمد للصيادين في قطاع غزة، 
كسياسة ممنهجة، حيث رصد المركز )37( حالة اعتقال 
لصيادين كانوا يمارســــون عملهم في صيد االســــماك 

مقابل شواطئ القطاع خالل العام 2019 الماضي.
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض االشــــقر في بيان 
وصل "االستقالل" نسخه عنه، بأن العام الماضي 2019 
شــــهد تراجعًا ملحوظًا في حاالت اعتقال الصيادين عن 
العام 2018، والذى شــــهد 77 حالــــة اعتقال لصيادين، 
بينما يعتبر العام 2016 من أكثر االعوام الذي رصد فيه 

حاالت اعتقال لصيادين وصلت الى ) 125 ( حالة .
وبيـــن األشـــقر بـــان االحتالل تعمـــد ايقاع خســـائر 
ماديـــة مع عمليـــات االعتقال، وذلك بإحـــراق وتدمير 
مراكب الصيادين، عبر اطـــالق النار الكثيف وقذائف 
المدفعيـــة، و مصادرة معداتهـــم، االمر الذي أدى الى 
اصابـــة 3 صيادين بجراح قبل اعتقالهم، وقد شـــهد 
شـــهر مايو اكبر نســـبة حاالت اعتقال بين الصيادين 

خالل العام 2019 .

ولفت األشــــقر الــــى أن أجهزه االحتــــالل األمنية تحاول 
اســــتغالل الصياديــــن امنيًا، بحيث تقــــوم باعتقالهم، 
ونقلهم الى ميناء اســــدود للتحقيق، وتحاول ابتزازهم 
والضغــــط عليهم ومســــاومتهم للقبــــول باالرتباط مع 

المخابرات اإلسرائيلية مقابل اطالق سراحهم والسماح 
لهم بالصيد بحرية .

وأشار األشــــقر الى أن االحتالل يهدف من وراء مالحقة 
الصياديــــن التأثير على هذا القطــــاع الهام، ومنعه من 

االســــتمرار في الحياة، وبالتالي يصطف الصيادون ومن 
يعولون من أســــرهم إلى قائمة البطالــــة، ويزداد العبء 
على أهالي غزة، حيث إن هذه المهنة تعتبر مصدر الرزق 

األول لآلالف من سكان القطاع .
واعتبــــر أســــرى فلســــطين، أن اســــتهداف الصيادين 
مخالفًا لقواعد القانون الدولي اإلنســــاني، حيث ينتهك 
االحتــــالل حقوق الصيادين الفلســــطينيين في العمل 
بحرية الكتســــاب قوت يومهم، وطالب المجتمع الدولي 
بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات 

االحتالل التعسفية ، والتي ترقى إلى جرائم الحرب.
وأشــــار إلى ما جاء فــــي التقرير الحقوقــــي الذي أصدره 
المكتــــب اإلقليمي للمرصــــد األورومتوســــطي لحقوق 
اإلنســــان قبــــل عدة أعــــوام ، والــــذي تعــــرض لجزء من 
ممارســــات االحتالل اإلجرامية بحــــق الصيادين تتمثل 
في اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون االســــتخباري، 
وإجبارهــــم على التعري الكامل والنــــزول إلى مياه البحر 
في ظروف جوية قاســــية والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، 
وتحطيــــم مراكبهــــم، وحرمانهــــم من الصيــــد، واعتبر 
المرصــــد تلك اإلجراءات مخالفه صريحة للقانون الدولي 

واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار .

»إسرائيــل« اعتقلــت 37 صيــادًا فلسطينيــًا بـ 2019

طولكرم/ االستقالل: 
دعا محافـــظ طولكرم عصام أبو بكر المجتمع الدولي والمؤسســـات الحقوقية 
واإلنســـانية، إلى التدخل العاجل لإلفراج عن األســـير المســـن المريض اللواء 
فؤاد الشوبكي، الذي يعاني من وضع صحي صعب نتيجة اعتقاله في سجون 

االحتالل.
وأكد أبــــو بكر خالل الوقفة االســــنادية، أمس الثالثاء، مع األســــرى من 
أمام مقــــر الصليب األحمر الدولي في طولكرم، التي خصصت للتضامن 
مع األســــير الشــــوبكي، وقوف الجميــــع بجانب أســــرانا األبطال، ويضع 
قضيتهــــم علــــى رأس األولويات، وصوال لإلفراج عنهــــم وعودتهم إلى 

ذويهم وعائالتهم.
وقال: "اعتقال أســـرانا باطل وغير شرعي، ومحاكمتهم كذلك، وعلى المجتمع 
الدولي أن يقول كلمته تجاه أســـرانا في ســـجون االحتـــالل، لإلفراج العاجل 

عنهم".
بـــدوره، قال مدير مكتب نادي األســـير في طولكرم إبراهيـــم النمر، "نتضامن 
اليوم مع شـــيخ األسرى، الشـــوبكي الذي أمضى أكثر من 18 عاما في سجون 
االحتـــالل، وآن األوان أن نطلـــق صرخـــة وحملة إلطالق ســـراح كبار األســـرى 
وعلى رأســـهم الشـــوبكي الذي يعاني من وضع صحي صعب يستلزم دعمه 

ومساندته والضغط على كل الجهات والمستويات إلنقاذه".

وقفة تضامنية مع األسير 
غزة/ االستقالل: المسن فؤاد الشوبكي بطولكرم

قال الناطق باســــم حركة المقاومة اإلســــالمية 
»حماس« حازم قاســــم: إن قيادة السلطة ما تزال 
تتهرب من مســــار االنتخابــــات، وتتعامل معه 

كموضوع حزبي وليس كموضوع وطني.
وأشار قاسم إلى أن ســــلوك السلطة يؤكد أنها 

تفتقد اإلرادة الحقيقية للســــير في أي مســــار 
وطني جمعي، ولديهــــا إصرار كامل على العمل 

بمنطق التفرد بالقرار.
وأضــــاف أنه مــــن الواضــــح أن قيادة الســــلطة 
تتهرب من االحتكام إلى صندوق االقتراع وخيار 
الشارع، ورفضها التعاطي مع اإلرادة الجماهيرية 

المطالبة بإجراء االنتخابات العامة.
وأكــــد قاســــم موقف حركــــة حمــــاس الواضح 
والحاســــم أنه ال انتخابــــات دون مدينة القدس، 
وأن حق شــــعبنا في القدس يجب أن ننتزعه من 
االحتالل، وليس عبر استجدائه كما تفعل قيادة 

السلطة.

حماس:  السلطة تتهرب من مسار االنتخابات

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال القائم بأعمال ممثـــل مكتب االتحاد األوروبي 
في القدس ، توماس نيكلســـون، أمـــس الثالثاء، 
إن »االتحاد يشـــعر بالقلـــق إزاء التطورات المقلقة 
والعنف فـــي بلدة العيســـاوية، وينبغي للجهات 
المســـؤولة علـــى أرض الواقع أن تتحلـــى بالهدوء 

وضبط النفس من أجل منع أي تصعيد«.
وأكد نيكلســـون وفقًا لوكالة األنباء الرســـمية، أن 
االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه يؤيدون الحق 

في التعليـــم وحددوا حقوق الطفـــل كأولوية من 
خالل استراتيجية االتحاد األوروبي لحقوق اإلنسان 
والديمقراطيـــة للفتـــرة 2016-2020، وقال: »على 
إسرائيل االلتزام بحماية حقوق الطفل واحترامها 
والوفاء بها، وذلك بضمان أن تكون المدارس أماكن 

آمنة مصونة لألطفال«.
جـــاء ذلك لـــدى زيارة رؤســـاء بعثـــات دول االتحاد 
األوروبـــي في القـــدس و رام الله، بلدة العيســـاوية 
شمال شرق مدينة القدس المحتلة، والتقوا بالسكان 

وممثلـــي المنظمات المدنيـــة الذين اطلعوهم على 
االقتحامات واالشـــتباكات المستمرة غير المسبوقة 

التي تتعرض لها البلدة منذ شهر أيار 2019.
والتقى رؤســـاء بعثات االتحاد األوروبي بالســـكان 
وممثلي المجتمعـــات المحلية وممثلي المنظمات 
المدنية الناشـــطة في العيســـاوية. وتحدثوا عن 
تزايـــد التواجد غير المســـبوق لقـــوات االحتالل 
اإلســـرائيلي منذ أيار 2019، اضافة إلى التوغالت 
اليومية - وكثير منها يحدث بالقرب من المدارس.

االتحاد األوروبي: على »إسرائيل« االلتزام بحماية حقوق الطفل
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املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 2195 / 2013

يف الطلب رقم 2667 / 2019
المســـتدعية/ شـــركة كيدار لالستشـــارات والتنمية- غزة الرمال بناية أبو 
رمضان ويمثلها رئيس مجلـــس اإلدارة/ فارس محمد رمضان قويدر هوية 

رقم/ 900534934 . وكيله المحامي/ أحمد صبرة
المستدعى ضدهم/1- سليمة نزار كمال اللدعة )أبو رمضان قبل الزواج( خارج البالد ومجهولة 
محل اإلقامة حاليًا 2- رائد نـــزال كمال أبو رمضان "خارج البالد ومجهول محل اإلقامة حاليًا" 
3-سائد نزار كمال أبو رمضان "خارج البالد ومجهول محل اإلقامة حاليُا" باألصالة عن أنفسهم 

وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة والدهم المرحوم/ نزار كمال أحمد أبو رمضان
نوع الدعوى: اعتـــراض الغير على الحكم الصادر بتاريـــخ 2012/4/5م في 

الدعوى رقم 1354 / 2011    قيمة الدعوى: 3300 دوالر 
مذكرة حضور محكمة صلح غزة بالنشر المستبدل

إلى المدعى عليهم باألصالة عن أنفسهم وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة والدهم المرحوم/ 
نزال كمال أبو رمضان )المتواجدين خارج البالد ومجهولي محل اإلقامة حاليًا( بما أن المدعية 
المذكورة قد تقدمت لدى محكمة الصلح بغزة القضية المرقومة أعاله وموضوعها )اعتراض 
الغير( استنادًا إلى ما تدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لكم نسخًا منها في ملف الدعوى 
وحســـب اختصاص محكمة صلح غزة فـــي نظر هذه الدعوى عمال بالمـــادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 نظرًا ألنكم مجهولو محل اإلقامة 
وموجودون خارج البالد وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2667 / 
2019 والصادر بتاريخ 2019/12/17م بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل لذا 
يقتضي عليكم الحضور لهذه المحكمة يوم األحد الموافق 2020/2/16م الساعة التاسعة 
صباحًا كما يقتضي عليكم إبداء جوابكم التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر، 
وليكن معلومًا لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك فسينظر في الدعوى باعتباركم حاضرين 

حسب األصول. حرر في األربعاء الموافق 2019/12/25م

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

دولة فل�سطني
مذكرة ح�سور 

 لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
يف الق�سية احلقوقية رقم 1999 / 2016

يف الطلب رقم 2761 / 2019
المستدعي/ محمد صبحي عبد الرحمن شناعة- غزة الرمال برج فلسطين هوية رقم/ 

906709837 وكالؤه المحامون/ نافذ البسوس وشركاه – غزة الرمال برج الظافر 9
المستدعى ضدها/ شركة المتميزون لتأجير السيارات ويمثلها السيد/ 

سامح محمود المدهون مجهول محل اإلقامة حاليًا
نوع الدعوى: حقوق مطالبة مالية  قيمة الدعوى: 3500 دوالر أمريكي

مذكر تبليغ بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 1999 / 2016  في الطلب رقم 2761 / 2019

إلى المســـتدعى ضدها المذكورة أعاله بما أن المســـتدعي تقدم لدى محكمة صلح غزة 
بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها حقوق مطالبة مالية استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة 
دعـــواه ونظرًا ألنك مجهول محل اإلقامة وحســـب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر 
هـــذا الطلب وعمال بالمـــادة 20 من قانون أصول المحاكمـــات المدنية والتجارية رقم 2 
لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة صلح غزة في الطلب رقم 2761 / 2019 
بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه 
المحكمة يوم الثالثاء 2020/2/7م الســـاعة التاســـعة صباحًا كما يقتضي عليك إيداع 
جوابك التحريري خالل خمســـة عشر يومًا من تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديك أنك اذا 

تخلفت عن ذلك سينظر في القضية والطلب واعتبارك حاضرًا. غزة في 2020/1/14م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

�إعالن جريدة
إلى زينب ســـالمة سليمان داود من مصر وسكان الشرقية مركز الحسنية، 
يقتضي حضورك إلى هذه المحكمـــة يوم األربعاء الواقع في 2020/2/5م 
الســـاعة الثامنة صباحًا للنظر في االســـتدعاء المقدم من قبل زوجك خالد 
علي عودة أبو غرابة من السبع وسكان دير البلح بخصوص طالقك منه، وإن 
لم تحضري في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي حال غيابك 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحّرر في 2020/1/14م.

قا�سي دير البلح ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ نائل سفيان بدير النحال
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803227743 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة / االستقالل:
قال وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش يوم أمس: إن الوزارة »ستدشن 
قريًبا جملة من المشـــاريع اإلنشائية التي شارفت على االنتهاء، ومشاريع أخرى 

سيبدأ العمل في تنفيذها«.
وذكر أبو الريش، خالل جولة ميدانية على عدد من المشاريع الصحية، 
أن تلك المشـــاريع »تمثل نقلـــة نوعية في جوهـــر تقديم الخدمة 

الصحية«.
وأضاف أن »خارطة التطوير والبناء الصحي تزخر بجملة من المشاريع التي نتطلع 
من خاللها الدفع باتجاه تطوير بيئة العمل وتسهيل وصول وحصول المرضى 

على خدمة صحية ذات جودة«.
وأشار إلى أن »ملف تطوير وتأهيل البنى التحتية في وزارة الصحة هو أحد أهم 
األركان التي تعمل الوزارة مع كافة شركاء العمل الصحي على المضي قدًما بها 

لتحويل التصورات والمخططات إلى واقع«.
ولفت إلى أن »وتيرة العمل تتســــارع في مشــــروع إنشــــاء مستشفى 
الوالدة بمجمع الشفاء الطبي«، مضيًفا أنه »سيسهم وبشكل كبير في 
أن يتلمس الجميع خدمة صحية وفق أرقى المســــتويات، إذ سيعمل 

بسعة 128 سريًرا«.
وشكر أبو الريش صندوق التنمية الكويتي ودولة الكويت على »الدعم السخي 

لمختلف القطاعات المهمة في فلسطين وخاصة القطاع الصحي«.

غزة/ االستقالل:
أعلن بيان بكـــر مدير العالقـــات العامة 
بوزارة المالية بغزة يوم أمس ، ان ســـعر 
اسطوانة الغاز كما هو ولم يطرأ أي زيادة 

على سعر الغاز المنزلي .
وقـــال بكر خالل تصريح لـــه، انه ال يوجد 
زيادة على ســـعر اســـطوانة الغاز ، حيث 
ان سعر األسطوانية الواصل الى المنازل 
55 شـــيقال، متوعدًا المخالفين بالتعامل 

معهم من قبل هيئة البترول.
وبشأن الضجة التي أثيرت خالل اليومين 
الماضييـــن حـــول ارتفـــاع ســـعر الغاز 
المصري رغم انخفاض ســـعره في مصر ، 
أوضح ان ســـعر الغاز المصري مدعوم من 
الحكومة المصرية لذلك يصل لمواطنيها 

أقل من سعرنا .
واشـــار الى ان الغاز الذي يصل قطاع غزة  
مســـتورد ويتم التعامل معه واستيراده 
بالســـعر الدولي ، وهي سلعة مستوردة 
من خارج مصر لذلك قد يكون من مصادر 

مختلفة وليس من الجانب المصري .
وعن سعر اســـطوانة الغاز »االسرائيلي« 

قال: ان ســـعر الغاز »االســـرائيلي« مساٍو 
لسعر الغاز المصري .

وعن رواتب موظفـــي غزة ، أكد : »أن ال 
معلومات بشـــأن زيادة رواتب موظفي 
غزة ، ولم يصدر عن مالية غزة اي قرار 
بشـــأن زيادة نســـبة الصرف كما يتم 

الترويج لـــه« ، معتبرًا ان ما يتم صرفه 
حاليًا في حـــدود امكانياتنـــا وما هو 

موجود حاليًا لدينا.
وتابع : »نســـبة الصرف ستبقى كما هي، 
ولكـــن نســـعى جاهدين لزيادة نســـبة 
الصرف« ، مشـــيرًا الى ان مـــا يتم صرفه 

اكثر من 40%. ويشـــار الـــى ان عدد من 
االخبار تم تداولها مؤخرًا حول زيادة نسبة 
صرف رواتـــب موظفي غزة على أن ال تقل 
عن 1500 شـــيقل ، بالتزامن مع جملة من 
التســـهيالت والحمالت لالســـتفادة من 

المستحقات .

مالية غزة تنفي وجود أي زيادة على سعر إسطوانة الغاز

غزة/ االستقالل:
كشـــفت مصادر فلســـطينية مطلعة، أن المنحة القطرية للعائالت المتعففة في قطاع 
غزة ســـتصرف لـ 100 ألف أســـرة بزيادة 25 ألف اسرة عن العدد الذي تم صرفه الشهر 

الماضي، وسيتم إدخال أسماء جديدة من المسجلة على قائمة االنتظار.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الســـفير القطري محمد العمادي ســـيصل قطاع غزة قريبًا 

إلدخال األموال عبر معبر بيت حانون )ايرز(.
وشددت المصادر أن قرار زيادة عدد األسر المستفيدة لم يتم إبالغه للدوائر الرسمية في 
قطاع غزة حتى اآلن، وأنه سيتم إبالغها قريبًا لترتيب األسماء وفقًا للشروط المعمول بها.

يشـــار إلـــى أن وزارة التنمية االجتماعية في غزة، أوضحت أنـــه لم يصدر أي تغيير على 
كشوفات المنحة القطرية الـ 100 دوالر حتى اآلن.

وأكدت المصادر أن قطر ملتزمة باتفاق المنحة القطرية لألسر الفقيرة في قطاع غزة حتى 
تشمل أكبر قدر ممكن من األسر الفلسطينية المتعففة في قطاع غزة.

أبو الريش: تدشين مشاريع صحية بغزة 
قريًبا إلحداث نقلة نوعية بالخدمات

25 ألف أسرة إضافية 
للمنحة القطرية 

غزة / االستقالل:
أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت )طموح2( 

عن شهر 2019/10 اليوم األربعاء في كافة فروع بنك البريد.
كما أعلنت الوزارة عن صرف رواتب بدل المياومة عن شهر 2019/9 اليوم.

صرف رواتب طموح
)2( وبدل المياومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
تســـتعد إســـرائيل لقرار محكمـــة العـــدل الدولية في 
الهاي عقب توصية المدعية العامة، باتو بنســـودا، بإجراء 
تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في 

غزة والضفة الغربية.
ووفقًا لمصدر سياسي اسرائيلي قال لصحيفة معاريف، 
"إذا كان قضاة محكمة العدل الدولية يستجيبون بشكل 
إيجابي لطلب المدعي العام ويوافقون على فتح التحقيق، 
فانه في غضون 90 يومًا، ستصدر أوامر اعتقال دولية ضد 
عدد من المســـؤولين اإلسرائيليين، الذين تم تحديدهم 

على أنهم يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب".
وبموجب هـــذا التعريف، يمكن للمحكمـــة أيضًا إصدار 
أوامر اعتقال ضد كبار المســـؤولين اإلسرائيليين الذين 
كانوا شـــركاء في الترويج للبناء االستيطاني في القدس 

والضفة الغربية.
وســـتكون اوامر االعتقال سارية في جميع الدول األعضاء 
فـــي محكمة العدل الدوليـــة وفي هذه الحالـــة، قد يتم 
احتجاز المســـؤولين اإلســـرائيليين أثناء تواجدهم في 
الخـــارج دون علمهـــم بوجـــود مذكرة توقيـــف بحقهم، 
وبالتالـــي، ُينصح بعدم زيارة هذه البلدان وفقا للصحيفة 

االســـرائيلية. واضاف المصدر السياســـي االســـرائيلي 
"بذلت إسرائيل في السنوات األخيرة جهوًدا كبيرة إلقناع 
المدعـــي العام للمحكمة بعدم الشـــروع في التحقيقات، 
لكن تلك المحاوالت لم تنجح". وتابع المصدر قائال" اآلن، 
وبعد قرار المدعي العام، بدأت إسرائيل في اتخاذ تدابير 
سياســـية ودبلوماسية لتعبئة أكبر عدد ممكن من الدول 
الصديقة، من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب 
التحقيقات وحتى اآلن، تلقت إسرائيل رسائل إيجابية من 
عدد من الدول التي تدعم موقف إسرائيل منها "الواليات 

المتحدة، كندا، أستراليا والمجر وألمانيا".

90 يومًا لصدور أوامر اعتقال القتلة »اإلسرائيليين«
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اســـتوقفني تصريح  كشف عنه الباحث والمحلل السياســـي زيدن القنائي، أمس 
الثالثاء عـــن انتهاء اجتماعات مفاوضات ســـد النهضة بـــوزارة الخزانة األميركية 
بواشنطن دون التوصل التفاق بين مصر واثيوبيا بعد 10 ساعات من مفاوضات جرت 
بواشنطن. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل بالفعل فشلت امريكا في حل مشكلة 
ســـد النهضة, ام ان من مصلحتها ان تبقى هذه المشكلة قائمة, وتضعها كورقة 
في يدها الستخدامها عند الحاجة, فمصر قدمت تنازالت كبيرة إلنجاح المفاوضات 
واثيوبيا تتعنت وترفض ان تتجاوب مع الحلول والطروحات المصرية, وهي تستند 
على عالقاتها بإسرائيل, واستعداد الكيان الصهيوني لدعمها وحمايتها, بشرط ان 
تلتزم اثيوبيا بالسياســـة االسرائيلية وطمع االحتالل في االستفادة من مياه النيل, 
ونحن على يقين ان امريكا واســـرائيل قادرتان على فـــرض الحلول على اثيوبيا ان 
ارادتا ذلك, لكن من مصلحتهما ان تبقى المشكلة قائمة وحالة التوتر مستمرة كي 
تبقى اوراق الحل بأيديهما, فأجواء التوتر في المنطقة هي المناخ األنسب لالحتالل 
الصهيوني واالدارة االمريكية للتعايش فيه, وهما يتغذيان ويتضخمان على هذه 

الخالفات والتوتير . 
التوتر ال يجب ان يقتصر على ســــد النهضة وتباين المواقف بين مصر واثيوبيا, بل 
يجب ان يشمل مناطق اخرى حسب المخطط الصهيو-امريكي, فما يحدث في العراق 
واليمن وسوريا وليبيا والحصار الذي تتعرض له قطر وعالقاتها المتوترة مع السعودية 
واالمــــارات والبحرين كلها تأتي في اطار الشــــبكة العنكبوتية التي نســــجتها االدارة 
االمريكية واالحتالل الصهيوني واوقعتهم في شباكها, كي يضمنان تحكمهما في 
المســــار السياسي في المنطقة وخدمة مصالحهما المشتركة التي تم التوافق عليها 
بينهما, فضعف الحالة العربية يبقي اســــرائيل القوة االكبر في المنطقة والشــــرطي 
الذي يديرها ويحكم سياساتها, وحتى تلك الدول التي تعيش استقرارًا مع جيرانها 
تم العبث بســــاحتها الداخلية وامتدت اليد الصهيو-امريكية لتعيث فسادًا وتخريبًا 
وتزرع الشقاق والخالف في الساحة الداخلية العربية, مستغلة معاناة شعوب المنطقة 
واوضاعها االقتصادية غير المســــتقرة, ووصل الحد بهما الستخدام النعرة الطائفية 
لزيادة الفجوات داخل بعض البالد العربية كالعراق ولبنان وســــوريا وغيرها, والهدف 
زرع التوتر واالستناد دائما الى امريكيا واسرائيل لحل المشكالت وهذا بالطبع له ثمن 

يجب دفعه. 
في الحالة الفلســــطينية هناك تركيــــز اكبر على تغذية الخالفات الفلســــطينية 
بين الســــلطة وفصائل المقاومة, فإســــرائيل واالدارة االمريكية افشلتا كل جهود 
المصالحة الفلســــطينية وحرصتا على تغذية االنقسام الداخلي الفلسطيني بين 
حركتي فتح وحماس بصفتهما الحركتين االكبر شــــعبيا, وهما يســــعيان إلبقاء 
الخالف السياســــي مشتعال بين الســــلطة والفصائل وعدم افساح المجال للحلول 
المطروحة, فأمريكا واسرائيل افشلتا قرار االنتخابات المحلية, وتحاوالن فصل قطاع 
غزة عن بقية اجزاء الوطن جغرافيا, واقناع الســــلطة إلعالن دولتها في غزة والتخلي 
عن الضفة والقدس وبقية فلســــطين لصالح االحتالل, وكل هذا لن يتحقق اال بزرع 
الخالف وتوتير االجواء الداخلية الفلسطينية, وزيادة الفرقة بين الفصائل والسلطة, 

وتصدير االزمات لهما. 
امريكا واســــرائيل لو أرادتا حل مشــــكلة ســــد النهضة لفعلتا, ولو أرادتا رفع الحصار 
الخليجــــي عن قطر لفعلتــــا, ولو ارادتا وقف الحرب في ســــوريا وليبيا واليمن لفعلتا, 
ولــــو ارادتا تهدئة االوضاع فــــي العراق ولبنان لفعلتا, ولو ارادتا الشــــروع بالمصالحة 
الفلســــطينية وانهاء االنقسام لفعلتا, لكنهما يدركان جيدا ان مصلحتهما في ابقاء 
االزمات وزيــــادة التوتر وخلق الفوضى في المنطقة, وكل هذا ســــتجدونه في طيات 
الصفحات لما تسمى »بصفقة العصر« التي يصر ترامب وادارته على فرضها, ويعلمان 

ان نجاحها مرتبط تماما بإشعال االزمات في المنطقة.       

الشبكة العنكبوتية
رأي

فّجر رئيس )الســـلطة الفلســـطينية( محمود عباس 
سجااًل سياسيًا متجددًا؛ عندما أعلن في خطابه أمام 
الجمعيـــة العموميـــة لألمم المتحدة في ســـبتمبر/

أيلـــول الفائـــت، أنه قـــرر الدعوة إلجـــراء انتخابات 
عامة في الضفة الغربيـــة )المحتلة( وقطاع غزة فور 
عودتـــه إلـــى البالد. ومنـــذ ذلك الحيـــن وحتى اآلن 
تعيش الحلبة السياســـية الفلســـطينية على وقع 
الحديث عن احتمال إجراء هذه االنتخابات وأهدافها 
وفرص حل أزمة االنقســـام البغيض. اختلفت اآلراء 
بيـــن التيارات الفلســـطينية حتـــى اآلن حول ما إذا 
كانت االنتخابات تعد حاًل للمشـــاكل التي تعانيها 
الســـاحة الفلسطينية الداخلية أم أنها تعد تعميقًا 
لهـــا. وتقريبًا كانـــت هناك قوى من خـــارج حركتي 
»فتح« و»حمـــاس« اللتين تديران حالـــة االنفصال، 
تـــرى أن االنتخابـــات إما أنها أصاًل ليســـت حاًل في 
ظـــل االحتالل، وإما أنها ليســـت كذلك في ظل عدم 

التوافق على إنهاء االنقسام قبل إجرائها.
انتخابات القد�س

وبـــدا اآلن وبعـــد مرور أكثـــر من ثالثة أشـــهر على 
اإلعـــالن عن قرار قرب الدعوة إلجـــراء االنتخابات، أن 
الســـجال تحول نحو إصدار المرســـوم الرئاسي من 
عدمه. فأنصار إجراء االنتخابات فورًا والذين يعلنون 
يوميًا جاهزيتهم إلجرائها، يطالبون الرئيس عباس 
بإصدار مرســـوم االنتخابات، وعدم التأخر في ذلك؛ 
لكن أعلـــن الرئيس عباس وحركة »فتح« منذ البداية 
أن االنتخابات لن تجري أبدًا في األراضي المحتلة إذا 
لـــم تجر أيضًا في القدس؛ وفق برتوكول االنتخابات 
لعام 1995. وتؤيد التيـــارات المنادية باالنتخابات 
إجراءها في القدس؛ لكنها تختلف فيما بينها حول 
اشتراط الموافقة »اإلسرائيلية« على االنتخابات في 
المدينة قبل إصدار مرســـوم االنتخابات. فالبعض، 
يريـــد ولو ظاهريًا، جعل االنتخابات في القدس حالة 
صداميـــة مع االحتـــالل، بينما البعـــض اآلخر يصر 
على الحصـــول على الموافقة قبل إصدار المرســـوم 

الرئاسي.
وال بـــد في هذا الســـياق من اإلشـــارة إلـــى مواقف 
بعض الجهات والمعلقين ممـــن رأوا أن اإلعالن عن 
النية إلجراء االنتخابات مـــن دون توافق وطني كان 
اندفاعًا نحو المجهول، وأقرب إلى تكتيك المناكفة 
منه إلى اســـتراتيجية الحل؛ حيث إن الجميع يدرك 
أن الفلســـطينيين بحاجة النتخابات عامة؛ لتجديد 
الشـــرعيات في السلطة الفلســـطينية، بعد انقضاء 
نحـــو 14 عامـــًا علـــى إجـــراء االنتخابات الســـابقة. 
ومعروف أن قانون الســـلطة الفلســـطينية يفرض 
إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية مرة كل أربع 

ســـنوات. وجاءت أحداث االنقســـام في عام 2007 
بعد أن جاءت نتائج االنتخابـــات في مصلحة حركة 
»حمـــاس«؛ ليخلق أشـــد األزمات خطـــورة في تاريخ 
النضال الوطني الفلســـطيني؛ إذ ازداد الحديث عن 
ميول انفصالية تبعد »جناحي الوطن« الفلســـطيني 
عن بعضهما، وتهدد بوأد حلم الدولة الفلســـطينية 
الواحدة المســـتقلة خصوصًا في ظـــل الحديث عن 

»صفقة القرن«.

ماأزق امل�صاحلة
وهكذا كان االنقســـام هو المـــأزق. وبذلت محاوالت 
عربية وفلســـطينية ودولية؛ إليجـــاد مخارج من هذا 
المأزق إال أن الوضع ازداد ســـوءًا. ولم تنجح على مدى 
السنين الفائتة اجتماعات الحوار الوطني على الرغم 
من توصلها مرارًا إلى وثائق تم االتفاق عليها؛ ولكن 
اختلف على تفســـيرها أحيانًا، ولم يتم االتفاق على 
أولويـــات العمل بهـــا. ودفع هذا األمـــر إلى خطوات 
زادت الطين بلة، وبينها إجراءات اإلدارة المســـتقلة 
في القطاع، وتضييق الخناق على القطاع؛ عبر الشح 
فـــي دفع رواتـــب موظفي القطاع العـــام، إلى جانب 
ميزانيـــات وزارتي الصحة والتعليـــم. ومع ذلك ظل 
التوافق على ضرورة إنهاء االنقســـام هو المخرج من 
هـــذا المأزق، ويمكن لالنتخابـــات أن تكون التتويج 
النهائي لهذا التوافق. ويســـتند أصحاب هذا الرأي 
األخير علـــى واقع أن انتخابات عـــام 2006 لم تحل 
أزمـــات الخالف الداخلـــي والتناقض بين الســـلطة 

والفعل المقاوم وإنما زادت الوضع سوءًا.
ويقول أصحاب هذا الرأي إن المشـــكلة في أساسها 
تكمـــن في واقـــع االحتالل الذي جعل من الســـلطة 
نوعـــًا من الحالة االنتقالية بين حلم الســـيادة وواقع 
االحتالل. صحيح أن الســـلطة تمتلك شرعية دولية 
وجمهـــورًا وقوى تدعمها؛ لكن ذلك ال يلغي واقع أن 
االحتالل بقي هو الســـيد القادر على تسهيل إجراء 
االنتخابـــات أو منعها إن لم يكـــن كليًا فعلى األقل 
جزئيًا وخصوصًا في القدس. ويشـــير هؤالء إلى أن 
دوافع إجراء االنتخابات ليست فلسطينية بحتة وأن 
الضغـــط األوروبي له دوره في ذلك؛ حيث إن االتحاد 
األوروبي هو الممول األكبر للسلطة حاليًا، يريد ذلك. 
وهكـــذا وصلنا إلى الحال القائـــم غير المعروف فيه 
إن كانت االنتخابات ستجرى أم ال وإن كان المرسوم 

الرئاسي بإجرائها سيصدر أم ال.
املر�صوم الرئا�صي

لقـــد أنجزت اللجنـــة المركزية لالنتخابات برئاســـة 
الدكتـــور حنـــا ناصـــر حواراتها مع كل مـــن »فتح« 
و»حماس« وباقـــي الفصائل، وأعلنـــت أنها بانتظار 
صدور المرســـوم الرئاســـي. وأعلن المتحدث باسم 

اللجنـــة، فريـــد طعـــم الله، أنـــه ليس لـــدى لجنة 
االنتخابات حاليًا ما تفعله، فجميع الفصائل وافقت 
على إجراء االنتخابات، والموضوع اآلن بيد المستوى 
السياســـي وتحديـــدًا بيد الرئيس محمـــود عباس. 
ومعـــروف أن القانون يلزم بإجـــراء االنتخابات خالل 

90-100 يوم من صدور المرسوم الرئاسي بذلك.
وهكذا تحركت األمور باتجاه معرفة إن كانت سلطة 
االحتـــالل هي العائق األخير أمـــام إجراء االنتخابات 
أم ال. وحســـب ما أعلن، فإن الســـلطة الفلســـطينية 
طلبت عبر وزير الشـــؤون المدنية حســـين الشـــيخ 
مـــن الحكومة »اإلســـرائيلية« الموافقـــة على إجراء 
االنتخابات في القدس. ونشرت »يديعوت أحرنوت« 
نبأ يشـــير إلـــى أن حكومة نتنياهـــو المرتاحة لقرار 
أمريـــكا االعتـــراف بالقدس عاصمة للكيـــان، قررت 
»تجاهل« الطلب الفلسطيني، وعدم الرد عليه. وطلب 
الفلســـطينيون من االتحاد األوروبـــي الضغط على 
الكيـــان؛ إلجراء االنتخابات فـــي القدس. وال يبدو أن 
الكيان، في فترة المعركة االنتخابية، على استعداد 
لالســـتماع إلى نصائح أوروبية كمـــا أن األوروبيين، 
وفق صائب عريقات، ليســـوا على استعداد لضمان 
إجـــراء االنتخابات في القدس؛ ولذلـــك فإن القيادة 
الفلسطينية، حســـب عضو اللجنة المركزية لحركة 
»فتح« جمال محيســـن، قررت عقـــد اجتماع قريب؛ 
للبحث في إصرار االحتـــالل على عدم الرد بالموافقة 
على إجـــراء االنتخابات؛ التخاذ القرار المناســـب في 

هذا الموضوع.
ثالثة �صيناريوهات

وهنـــا تطرح ســـيناريوهات مختلفة لمـــا يمكن أن 
ينجم عن هذا االجتماع. األول: التذرع برفض الكيان 
إلجراء االنتخابات في القدس وعدم إصدار المرسوم 
الرئاســـي المقرر. والثاني إصدار المرسوم الرئاسي 
وإجـــراء االنتخابات العامة فـــي األراضي المحتلة مع 
استعداد لجعل االنتخابات في القدس موضع صدام 
مع قرار االحتالل. والسيناريو الثالث هو التوجه نحو 
االبتعاد عن االنتخابات واالقتراب من المصالحة أواًل.

ومن المؤكد أن لكل واحد من هذه الســـيناريوهات 
حسناته وعيوبه وعواقبه. وواضح أن السيناريو الثالث 
يمكن أن يعيد اللحمة إلى صفوف الفلســـطينيين، 
ويرد كيـــد أعدائهم. كمـــا أن الســـيناريو األول قد 
يســـتثير األوروبيين على الســـلطة الفلسطينية وال 
يحقق شيئًا للفلســـطينيين ويزيد من انقسامهم. 
في حين أن السيناريو الثاني، الصدامي، مع االحتالل 
خصوصًا فـــي القدس قد تكون له عواقب خطرة في 
الوضع الدولي الحالي على الســـلطة الفلســـطينية، 

ومشروع التهدئة في قطاع غزة.

االنتخابات الفلسطينية.. معلقة!
بقلم: حلمي موسى

صفقــــة القرن تصــــادر أراضــــي الفلســــطينيين وممتلكاتهم 
الخاصة والعامة، وتمنحها للمســــتعمرين ولشــــركات فاســــدة 
في اســــرائيل، وتتسبب بخســــائر مباشــــرة وغير مباشرة لكل 
فلسطيني ولكل قرية وبلدة ولكل مدينة بشكل أهوج وتدميري 
.- صفقة القرن ال تطلق ســــراح األسرى , بل إن االحتالل يدرس 
فتــــح أربعة ســــجون جديدة ما يعني أن كل عائلة فلســــطينية 

ستدفع سنوات مديدة من أعمار أوالدها في زنازين االحتالل .
صفقــــة القــــرن تدّمر االقتصــــاد الفلســــطيني ، وتدمر قطاعي 
الزراعــــة والصناعة في الضفة الغربيــــة وتمنع التطور الطبيعي 

لالستثمار من خالل عقوبات أمريكية وإسرائيلية هوجاء .
 صفقة القرن تقتل الســــياحة الدينية ألنهــــا تفّجر الصراعات 
الدينية وتزرع الكراهية ، ما يعني أن السنوات القادمة ستكون 
هي األســــوأ من ناحية التدفق الســــياحي علــــى جميع المواقع 

الدينية ولمختلف األديان والمذاهب .
صفقــــة القرن أظهــــرت وهن وضعف وإنحطــــاط جامعة الدول 
العربيــــة, وانها قد تحّولت بشــــكل كامل الــــى أداة رخيصة من 
أدوات الهزيمــــة لألمة العربية وهو ما ســــيدفع تلقائيا للبحث 
عن بديــــل إقليمي او عربي أكثر تطرفا وراديكالية وفي النهاية 
ســــوف تعاني جميع الــــدول العربية من إندثــــار وهم الجامعة 
العربية ولســــوف تدفع فواتير سياسية ال يمكن حصرها لدول 

المحور البديل .
 صفقة القرن ليســــت مجرد سلسلة عقوبات أخرى ضد الشعب 
الفلسطيني ، وإنما هي ذلك السكين الحاد الذي سيذبح الدول 
العربية المسيطرة على المشهد السياسي ، وقريبا سوف تصل 
صفقة القرن الى عواصم هذه الدول لتركيعها وبيع موروثاتها 

كما تباع السبايا في سوق النخاسة .

 قــــد تؤدي صفقة القرن الى إقامة كيان سياســــي في غزة وقد 
تــــؤدي الى ضّم الضفــــة .. وقد تنجح الحركــــة الصهيونية في 
انهاك الســــلطة وتحطيمها بســــهولة, وهــــذا االحتمال كبير 
وممكــــن  لكن من قــــال: إن هذا االحتمال ســــيكون في مصلحة 

االحتالل الصهيوني على المستوى االستراتيجي !!.
 تكاد تمضي أربع ســــنوات، ونبــــاح موظفي البيت االبيض حول 
صفقة القرن قد مأل الدنيا دون أن يلمس المواطن الفلســــطيني 
أيــــة فائدة او تحّســــن في أوضاعــــه السياســــية واالقتصادية 
والنفسية واالجتماعية,  وكانت هذه السنوات كافية لتكشف 

جماهير االرض المحتلة الحقيقة حول مؤامرة القرن .
مرة تلو االخرى ، وكل مرة تلو االخرى .. يعلن ) المحفل الماسوني 
في البيت األبيض (  أنه ســــيطرح صفقة القرن قبل االنتخابات 
االســــرائيلية )أي في غضون الشــــهرين القادميــــن( وفي كل 

مــــرة يتراجعون وال يعلنــــون حتى أصبحــــوا أضحوكة المعاهد 
السياسية في العالم .

مضى قرن على وجود الحركة الصهيونية على أرض فلســــطين, 
ويريد الحزب الجمهوري األمريكي أن يحتفل بهذه المناســــبة 
من خالل صفقة قرن, فقد أنهت اســــرائيل جميع حروبها وهي 
تســــتعد لالحتفال, لكن العرب لم يحاربوا بعد, وربما بعد قرن 
آخر أو قرنين او 300 ســــنة ســــوف يلتقي االحفــــاد , ويقولون  
ذات يــــوم  كان هنا مجموعة من األغبياء وتســــببوا في كل هذه 

الفوضى .
حيــــن حاصر العمالء والجنــــود المناضل األممي تشــــي جيفارا 
في غابات بوليفيا ... حاول عميل الســــي اي ايه مســــاومته وهو 
ينزف على األرض بعد أن قطع يده . ولكن رد جيفارا كان بسيطا 

وواضحا إذ قال  : هيا افعلها يا جبان .

ناصر اللحامهيــا.. افعلهــا يــا جبــان
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أعلن أنا المواطنة / فاطمه خليل ابراهيم أبو عمشة
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)700466808     ( فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / أحمد مرزوق سليمان ابو شاب
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)973771066     ( فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / حسين اياد حسين غزال
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)408435998   ( فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن /غالب سمير علي جودة   
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)903096048   ( فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عاهد محمد أحمد الريس
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)901334037( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ أنس كمال احمد ابو العطا
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)407774918( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلســــطيني إن أســــعار السلع 
االســــتهالكية في قطاع غزة ســــجلت ارتفاعًا نسبته %0.40 
خالل العام 2019 مقارنة بالعام 2018، نتيجة الرتفاع أســــعار 
الســــجائر المستوردة بنســــبة 5.50%، وكذلك أسعار مالبس 
األطفال بنسبة 2.93%، مشيرة إلى أن أسعار األدوية شهدت 

انخفاضًا مقداره %5.36.
جاء ذلك في بيــــان صادر عن الجهاز المركــــزي لإلحصاء، يوم 
أمس، حول تفاصيل جدول غالء المعيشــــة الفلسطيني للعام 

 .2019
وسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعًا 
نســــبته 1.58% خالل العــــام 2019 مقارنة مــــع العام 2018، 
ويعود ذلك الرتفاع أســــعار الدجاج الطازج بنســــبة %14.40، 
وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 10.38%، وأسعار الخضروات 
الطازجة بنسبة 5.43%، وأسعار األرز بنسبة 3.56%، وأسعار 
اللحوم الطازجة بنسبة 2.29%، وأسعار أسماك حية طازجة أو 
مبردة أو مجمدة بنســــبة 1.77%، رغم انخفاض أسعار البيض 
الطازج بمقدار 12.75%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 

.%6.99
كما ســـجلت رســـوم التعليم العالي ارتفاعًا بنسبة 1.70%، في 
حين سجلت أســـعار مالبس األطفال انخفاضًا مقداره %12.62، 

كذلك تراجعت أســـعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود 
للسيارات »الديزل« بمقدار 14.24%، وأسعار المحروقات السائلة 

المستخدمة كوقود للسيارات »البنزين« بمقدار %2.48.
فيما سجلت أسعار السلع االســــتهالكية في الضفة الغربية، 
ارتفاعًا نسبته 1.81% خالل العام 2019 مقارنة بالعام 2018، 

نتج هذا االرتفاع بصورة رئيســــية عن ارتفاع أســــعار الدجاج 
الطازج بنســــبة 17.96%، وأســــعار الفواكه الطازجة بنســــبة 
11.13%، وأســــعار األرز بنســــبة 7.11%، وأســــعار الدرنيات 
بنسبة 6.53%، وأســــعار الخضروات الطازجة بنسبة %3.90، 
وأســــعار اللحوم الطازجة بنســــبة 3.34%، وأســــعار الزيوت 

النباتية بنســــبة 2.15%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 
1.75%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض الطازج بمقدار 
16.64%، وأســــعار أســــماك حية طازجة أو مبــــردة أو مجمدة 

بمقدار %3.47.
وســــجلت رســــوم التعليم العالي ارتفاعًا نسبته 2.69%، في 
المقابل انخفضت أســــعار مالبس األطفــــال بمقدار %12.52 

خالل العام 2019 مقارنة بالعام السابق.
وأوضح البيان أن أســــعار الســــلع االســــتهالكية في القدس 
المحتلة، ســــجلت ارتفاعًا نســــبته 1.37% خالل العام 2019 
مقارنة بالعام 2018، ويعود ذلك الرتفاع أســــعار األرز بنســــبة 
10.44%، وأســــعار الخضــــروات المجففة بنســــبة %10.02، 
وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة %7.53، 
وأسعار الخضروات الطازجة بنســــبة 7.16%، وأسعار الفواكه 
الطازجة بنسبة 6.93%، وأسعار البيض الطازج بنسبة %2.65، 
علــــى الرغم من انخفاض أســــعار الدرنيات بمقــــدار %5.51، 
وأســــعار الزيوت النباتية بمقــــدار 1.80%، وأســــعار اللحوم 

الطازجة بمقدار %1.44.
كما سجلت رسوم التعليم الثانوي ارتفاعًا بنسبة 4.64%، في 
المقابل انخفضت أســــعار مالبس األطفــــال بمقدار %30.31، 
وأســــعار المحروقات السائلة المســــتخدمة كوقود للسيارات 

»البنزين« بمقدار %3.38. 

اإلحصاء تكشف نسبة ارتفاع أسعار السجائر المستوردة في غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
هـــت الحكومة اإلســـرائيلية منســـق  وجَّ
أعمالها في األراضي الفلسطينية المحتلة 
»كميل أبـــو ركن« في األيـــام األخيرة، بأن 
يســـمح لـ 500 تاجر فلسطيني من قطاع 
غزة بدخول »إسرائيل«، عدا عن 5000 تاجر 

آخرين يمتلكون تصاريح للدخول.
وذكـــرت قنـــاة inews 24   اإلســـرائيلية 
أن »زيادة عـــدد التجار هـــي مرحلة هامة 
من التقدم في التســـوية بين »إسرائيل« 
والفصائل الفلســـطينية في غزة«، معتبرة 

أن هذه الخطوة، »حلقة في سلسلة إجراءات 
اتخذتها إســـرائيل في األســـابيع األخيرة 

حيال قطاع غزة لهذا الغرض«.
ومـــن بين هـــذه الخطوات التـــي ذكرتها 
القناة؛ إدخال األســـمدة وإطارات السيارات 
والغاز والســـلع المختلفة إلـــى قطاع غزة، 
التي كانت »إســـرائيل« تمنع إدخالها في 

الماضي.
وأشـــارت القناة إلـــى أنه مـــن المتوقع أن 
توافق الحكومة اإلســـرائيلية، على خطوة 
أخرى من سلســـلة االجـــراءات هذه، وهي 

السماح لعمال من القطاع بدخول أراضيها، 
ولكن شرط الحفاظ على الهدوء في القطاع 
أوال. ويعارض جهاز المخابرات »الشاباك«، 
إدخـــال العمـــال بينمـــا يؤيـــد الجيـــش 

اإلسرائيلي ذلك.
وتتوســـط القاهرة منذ سنوات في ملفات 
فلســـطينية أبرزها وقف إطـــالق النار بين 
فصائل المقاومة و »إسرائيل«، وما يترتب 
على ذلك من مطالبات فلسطينية بضرورة 
إنهاء الحصار اإلســـرائيلي علـــى القطاع 

لتحسين األوضاع المعيشية للسكان.

قناة »إسرائيلية«: السماح لـ500 تاجر من غزة بدخول »إسرائيل«
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أعلن أنا المواطن / راويه يوسف ضيف الله ابو عميرة 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800088650   ( فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

�إعالن
تعلن جمعية أهالي المواصي الخيرية عن فتح باب االنتساب والترشيح 

لالنتخابات حسب الجدول االتية :-
ابتداء مـــن 2020/1/1م حتى 2020/1/19م يوم االحد يغلق االنتســـاب 
الســـاعة الثانية ظهرًا مســـاء يفتح باب االعتـــراض 2020/1/20م حتى 
2020/1/23م علـــى ان يفتـــح باب الترشـــيح مـــن 2020/1/24م حتى 
2020/1/27م يـــوم االثنيـــن على ان يتم باب االعتـــراض 2020/1/28م 
حتى 2020/1/30م يوم الخميس على ان يكون يوم االقتراع 2020/2/5م 

المكان مقر الجمعية الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا . 
جوال رقم : 0592777199

واشنطن/ االستقالل:
قالت وكالة بلومبيرغ لألنباء إن الرئيس األميركي دونالد ترامب كان مخطئا 
عندما صرح األســـبوع الماضي بأن بالده ليســـت بحاجة إلى نفط الشرق 

األوسط.
وأضافت الوكالة األميركية أن الواليات المتحدة ال تزال تســـتورد النفط 
الخام الذي تنتجه العراق والسعودية، مشيرة إلى أن أي عرقلة إلمدادات 
النفط من الشرق األوسط سترفع أسعار بيعه للمستهلكين في الواليات 

المتحدة.
ووفقا للوكالة، فإن مصافي النفـــط األميركية ما انفكت بحاجة إلى نفط 

الشرق األوسط لمعالجته وتصنيع منتجات يطلبها زبائنها.
وكان ترامـــب قد أدلى بذلك التصريح من داخـــل البيت األبيض بعد أن 
أطلقـــت إيران وابال من الصواريخ على قاعدتين عســـكريتين في العراق 
يســـتغلهما الجيش األميركي، وسط مخاوف من تصعيد في الهجمات 
على مرافق نفط رئيســـية بالمنطقة، والتي قد تطال انسياب النفط عبر 

مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يربط الخليج بأعالي البحار.
وتقول بلومبيرغ "صحيح أن كميـــات قليلة من الخام المنتج في منطقة 
الخليـــج العربي تجد حاليا طريقها إلى معامل تكرير النفط في الواليات 
المتحدة"، مشيرة إلى أن بيانات تتبع الناقالت أظهرت أن إمدادات النفط 
التي وصلـــت إلى المصافي األميركية عبر مضيـــق هرمز في عام 2019 
كانـــت أقل من 5% من جملـــة 16.5 مليون برميل فـــي اليوم من الخام 

والمكثفات.
وفي الوقت ذاته، اســـتوردت أربع دول آسيوية )الصين والهند واليابان 
وكوريا الجنوبية( ثلثي الخام المنقول عبر مضيق هرمز في العام نفسه.

تعتبر الواليات المتحدة خامس أكبر مشتر لنفط الشرق األوسط، ومع أن 
وارداتها من تلك المنطقة تراجعت مع ارتفاع معدالت إنتاج النفط محليا 
إثر الطفرات التي حدثت في استخراج النفط الصخري إال أن نصيب دول 
الخليج من النفط الذي اســـتوردته الواليـــات المتحدة في عام 2019 بلغ 
برميال مـــن كل ثمانية براميل تنتجها تلك الـــدول، أي 875 ألف برميل 

يوميا بالمتوسط.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

   �إعالن ور�ثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س �ل�شرعية
تقدم لمحكمة شرق خانيونس الشرعية مضبطة موقعة من مختار عائلة ابو 
دراز مؤرخة في 2020/1/14 تتضمن ان محمود عبد العزيز محمود ابو ســـتة 
من السبع وســـكان خزاعة قد توفى الى رحمته تعالى بتاريخ 1986/10/17م 
وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي في اوالده من زوجته عايشة سويلم عامر 
خماش المتوفاة قبله وهم حماد وعبـــد الكريم واحمد وفاطمة فقط وال وارث 
للمتوفى المذكور ســـوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد 
كبـــار توفوا حال حياته وتركوا ورثة ســـوى من ذكر فمن لـــه حق االعتراض 
مراجعة محكمة شـــرق خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ  
نشر هذا االعالن وحرر في يوم 19 جمادي اول لسنة 1441 وفق 2020/1/14م 

 قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
  زياد عبد احلميد اأبو احلاج

بلومبيرغ: ترامب مخطئ وأميركا 
بحاجة لنفط الشرق األوسط
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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 / ميسرة هارون درويش عريف  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)931026538  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / قيس عدنان عبد العصار
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)801550690  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ رمزي عبد الحي عامر االخرس  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)906616362  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / آمنة محمد توفيق لبد  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)801067075( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / أمل يوسف رمضان أبو علوان    
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)804616910  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد رزق سليمان أبو معمر   
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400580346( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

طرابلس / االستقالل:
أفادت مصادر إعالم ليبية موالية 
للـــواء المتقاعـــد خليفـــة حفتر 
بمغادرتـــه العاصمـــة الروســـية 
موســـكو دون التوقيع على اتفاق 
وقـــف إطـــالق النار مـــع حكومة 
وزيـــرا  وكان  الوطنـــي.  الوفـــاق 
جاويش  مولود  التركي  الخارجية 
أوغلو والروســـي سيرغي الفروف 
أكدا بعد محادثات في موســـكو 
أمس االول أن وفد حكومة الوفاق 
الوطني برئاسة فائز السراج وقع 

على اتفاق الهدنة.
وكان وزيـــر الخارجيـــة التركـــي 
قال إن وفـــد حفتر طلـــب مهلة 
للنظر فيما إذا كان ســـيوقع على 

االتفاقية من عدمه.
من جانبـــه، قال وزيـــر الخارجية 
الروســـي ســـيرغي الفـــروف في 
التركي  مؤتمر صحفي مع نظيره 
إن ممثلي الوفدين الليبيين طلبا 
إدراج معطيات أخرى في الوثيقة 

التي ُعرضت عليهما.
وكان الوفـــدان الليبيـــان غـــادرا 
مقـــر الخارجيـــة الروســـية فـــي 
وقت ســـابق، في حين استمرت 
المباحثـــات التركيـــة الروســـية 
بشـــأن اتفاق لوقـــف إطالق النار 

في ليبيا.
من جهته، أكـــد الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان ورئيس 
الـــوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي 
أن المحادثـــات التـــي ُتجرى بين 
روســـية  برعاية  الليبيين  الفرقاء 
إيجابية،  موســـكو  فـــي  وتركية 
وأعـــرب الجانبـــان عـــن أملهمـــا 
بـــأن يكون مؤتمـــر برلين المقبل 

تتويجا للمحادثات.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي 
مشـــترك مـــع كونتـــي إن بالده 
تعمل على أن يكون وقف إطالق 
النار في ليبيا دائما، مشـــيرًا إلى 
أن الوفد التركي سيذهب بنتائج 
محادثات موسكو بشأن ليبيا إلى 
برليـــن بغية وضـــع أرضية صلبة 

لعملية السالم هناك.
من جهتـــه، تحـــدث كونتي عن 
طرفي  بيـــن  مرتقبـــة  اتفاقيـــة 

النزاع في ليبيا، وقـــال إنه إذا لم 
ليبيا فال  فـــي  التهدئة  تصمـــد 
يمكن الحديث عن اســـتقرار في 

المنطقة.
كمـــا أكـــد أن االتفـــاق التركـــي 
الروســـي -الـــذي تـــم األربعـــاء 
الماضي في إســـطنبول- مّكن من 
وأعرب  ليبيا،  تحقيق تهدئة في 
عـــن أمله فـــي أن يشـــكل ذلك 

أرضية لسالم دائم.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد محمود عبد الله الحنجوري
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)402040356( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ صبوح حمدان احمدان الماللحه      
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)972572937 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ أحمد عمر محمود حجازي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)802854232( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

حكومة الوفاق الليبية تصادق وحفتر يغادر موسكو دون توقيعه

واشنطن/ االستقالل:
قـــال الرئيس األميركـــي دونالد ترامب، عن قـــراره قتل قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري اإليراني الجنرال قاســـم ســـليماني، إن 
األخير كان مسؤوال عن قتل كثير من األميركيين وغيرهم، وإنه كان 

يجب قتله قبل عشرين سنة.
وفي رد على ســـؤال صحفي حول المعلومات االســـتخباراتية التي 
تبرر مقتل الجنرال قاســـم سليماني؛ قال ترامب إن البيت األبيض 
كان متســـقا في ما يتعلق بهذا األمر، وتابع: قبل كل شـــيء، أعتقد 
أننا كنا متسقين تماما، ولكن دعني أوضح ما الذي كان متسقا؛ لقد 
قتلنا سليماني شـــخصًا سيئًا، قتل الكثير من األميركيين وآخرين 
غيرهم.  وبّين أن محاولة دفاع الديمقراطيين عن سليماني عار على 
الواليات المتحدة األميركية، معتبرا أن األمور السياســـية ليســـت 

على ما يرام بالنســـبة لهم.
وقـــال ترامـــب »تعمـــل وســـائل اإلعـــالم المزيفـــة وشـــركاؤها 
الديمقراطيون بجد لتحديد إذا كان الهجوم المستقبلي لسليماني 
بات »وشـــيكا« أم ال، وما إذا كان فريقي قد وافق على ذلك«. وأضاف 
ترامب »اإلجابة على كليهما هي نعم، ولكن هذا ال يهم حقا بسبب 

ماضيه المروع«. 
وبرر ترامب قراره قتل ســـليماني بالقول إنه كان يخطط »لهجمات 
وشـــيكة وشـــريرة« ضد مواطنين أميركيين، ولكنه أثار موجة من 

الغضب عقب فشله في تقديم أدلة على مثل هذه الهجمات.
وتواجه اإلدارة األميركية انتقادات بســـبب التصريحات المتضاربة 
حول األســـاس المنطقي وراء قتل سليماني، حيث قال وزير الدفاع 
األميركي مارك إسبر إنه لم ير أدلة على أن إيران تخطط لشن هجوم 

على أربع سفارات أميركية، كما زعم ترامب قبل يومين.

ترامب: اغتيال 
سليماني تأخر 20 عامًا

الخرطوم/ االستقالل: 
الشــــرطة  بيــــن  اشــــتباكات  اندلعــــت 
العســــكرية وجنــــود هيئــــة العمليات 
بجهاز المخابرات العامة السوداني أمس 
الثالثاء، في منطقــــة كافوري بالخرطوم 
بحــــري وفي مناطــــق أخــــرى بالعاصمة 

السودانية.
وجرى تبــــادل إطالق النــــار بعد وقفات 
احتجاجية مــــن الهيئة فــــي ثالثة من 
مواقعهــــا، طالــــب فيهــــا المحتجــــون 
بحقــــوق مــــا بعــــد الخدمة، وذلــــك بعد 

قرار تســــريحهم من جهــــاز المخابرات 
ورفضهم خيار االلتحــــاق بقوات الدعم 

السريع.
وكانت الســــلطات غّيرت تسمية هيئة 
العمليات البالغ تعداد أفرادها 13 ألف 
مقاتل، وطلبت منهــــم االلتحاق بقوات 
الدعم الســــريع، غيــــر أن الهيئة رفضت 

هذا الخيار.
ووصف عضو المجلس السيادي الفريق 
الركن شــــمس الدين الكباشي ما يجري 
بأنــــه »تمــــرد عســــكري«، مــــن دون أن 

يســــتبعد خيار اللجوء للقــــوة للتعامل 
معه.

وقــــال إن »الجهــــات العليــــا بالخرطوم 
اتخذت العديد من القرارات الحتواء هذا 
التمرد، وخالل الساعات القادمة سيعود 

الهدوء للعاصمة«.
وأضــــاف »ال أجــــزم وال أســــتبعد وجود 
اعتبارات سياسية وراء ما يجري، وليست 
فقط المطالــــب الوظيفية. وإن دعا األمر 
للتصادم مــــن أجل ســــالمة المواطنين 

والبالد فقد نضطر إلى ذلك«.

السودان.. اشتباكات بين الجيش وعناصر بجهاز المخابرات

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد علي محمد القوقا
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم )  
905254520   ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمد رجاء عطا برغوت
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)801356817    ( فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القاهرة/ االستقالل: 
وافق مجلس النواب المصري، خالل جلســـة عامة، الثالثاء، على قرار 
الرئيس عبد الفتاح السيســـي بمد حالة الطـــوارئ في جميع أنحاء 
البـــالد لمدة ثالثة أشـــهر تبدأ من يوم االثنيـــن الموافق 27 يناير 

الجاري.
وجاءت الموافقة بأغلبيـــة ثلثي أعضاء المجلس، وأعلنت مصر حالة 
الطوارئ لمدة ثالثة أشـــهر ألول مرة في أبريل 2017 بعد تفجيرين 

في كنيستين أسفرا عن مقتل 45 شخصًا على األقل.
ومنـــذ ذلك الوقت تمـــدد مصر حالة الطوارئ ثالثة أشـــهر أخرى أو 
تعلنهـــا مجددًا بعد مـــرور يوم أو أكثر على المدة الســـابقة تفاديا 
لتطبيق نص في الدستور يفرض إجراء استفتاء في حالة التمديد 

أكثر من مرة.
ذكر المتحدث باســـم القوات المســـلحة المصرية الثالثاء أن طائرة 

مقاتلة سقطت وقتل قائدها.
وقـــال عقيـــد أركان حـــرب تامر الرفاعـــي في صفحتـــه على موقع 
فيســـبوك »فـــى إطار تنفيـــذ النشـــاط التدريبى للقـــوات الجوية 
14/1/2020 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب مما أسفر 

عن استشهاد قائدها وجاٍر تحديد سبب سقوط الطائرة«.

تمديد حالة الطوارئ في مصر
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غزة/االستقالل: 
تأهلت فرق خدمات الشـــاطئ و شـــباب جباليا وفريق 
اتحاد خانيونس  و شـــباب خان يونس ، لدور الـ 16 من 
كأس فلســـطين ألندية المحافظـــات الجنوبية، بطولة 

الراحل أحمد القدوة.
و كانـــت الركالت الترجيحية قد حســـمت تأهل فريق 
خدمات الشاطئ للدور المقبل بفوزه على خدمات البريج 
بنتيجة 4_3، بعـــد نهاية المباراة بالتعادل الســـلبي، 

ليتأهل لمواجهة فريق نماء.
و سجل للبحرية  محمد السدودي و مهند ابو زيد و نهرو 

الجيش و مصطفى حسب الله.
فيما سجل لخدمات البريج كل من أحمد ميط و إبراهيم 
وشـــاح  و محمـــود عيد ،  وأهدر نصر الله أبو حســـنين 

وأسامة أبو قضامة.
و بنفس النتيجة الســـلبية ، حســـمت ركالت الترجيح 
بطاقة الصعود لمصلحة فريق شباب خانيونس بفوزه 

على القادسية بنتيجة 6_5.
وسجل للنشـــامى محمد أبو موسى و خالد القوقا و عالء 
النبريص و محمد الدرباس و محمد بركات وإســـماعيل 

جبر.
فيما ســـجل القادسية عن طريق محمود الغول و محمد 
أبو سبلة و عبد اللطيف عليان و إبراهيم العرقان ومحمود 

السيالوي، وأهدر محمد شريم.
هذا و حجز فريق شـــباب جباليا مقعـــده في دور الـ 16 

بفوزه على المصدر بأربعة أهداف لهدف.
ســـجل الرباعية محمد أبـــو ريالة هدفيـــن ، األول في 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط األول 
والثاني في الدقيقـــة 76 ، و الوافد الجديد حاتم نصار 
فـــي الدقيقـــة 67، و محمد الملفوح مـــن ركلة جزاء في 
الدقيقة 93، وسجل المصدر الهدف الوحيد عن طريق 

تيسير درويش في الدقيقة 90 .
و اســـتطاع اتحاد خانيونس من خطف بطاقة الصعود 
للـــدور المقبل بفـــوزه الصعب على حســـاب األقصى 
بهدفيـــن لهدف، بعد أن قلـــب الطاولة عليه و تحقيق 

الفوز بعد أن كان متأخرًا حتى الدقيقة 65.
و كانـــت بداية المباراة ســـريعة بعـــد أن نجح األقصى 
من تســـجيل الهدف األول ســـريعا عن طريق محمود 
إســـماعيل العب الطواحين الذي حول عرضية عبدالله 

إسماعيل في شباكه » هدف ذاتي«.
و استمر ضغط األقصى على الطواحين ، و يهدر عبدالله 
إســـماعيل فرصة التقدم بهدف ثان بعد أن فشل من 

تسجيل ركلة الجزاء.

و في الشوط الثاني استعاد االتحاد بريقه و ضغط بقوة 
لينجح فـــي إدراك التعادل و التقـــدم بالمباراة ، حيث 
ســـجل أحمد جرغون في الدقيقة 65 هدف التعادل و 

أضاف خالد النبريص الهدف الثاني في الدقيقة 73.
لينتهي اللقـــاء بفوز صعب للطواحيـــن على األقصى 

بهدفين مقابل هدف.
و بهذه اللقاءات األربعة اختتمت منافسات دور ال32 ، 
دون أي مفاجآت بصعود 12 فريقًا من الدرجة الممتازة و 

4 فرق من الدرجة األولى.
و جـــاءت مواجهـــات دول ال16 كالتالـــي: المجموعـــة 
األولى أهلي غزة في مواجهة شـــباب رفح ، و الجالء أحد 
المنافســـين بقوة بالدرجة األولى على بطاقتي الصعود 

يصطدم بفريق اتحاد خان يونس .
و في قمة مبكرة جدًا من لقاءات هذا الدور ، بطل النسخة 
الماضيـــة و بطل الدوري و متصدر جدول الترتيب حاليا 
للدرجة الممتـــازة خدمات رفح في صدام ناري مع اتحاد 
الشـــجاعية وصيف الكأس العام الماضي و مالحقه في 

الدوري الممتاز.
و يواجه فريق الصداقة فريق خدمات المغازي أحد فرق 

الدرجة األولى.
وفـــي المجموعة الثانية شـــباب جباليـــا يلتقي بفريق 
شباب خان يونس ، و خدمات الشاطئ في مهمة سهلة 

أمام نماء .
و بيت حانون الرياضي يســـتقبل  الهالل ، و أخيرًا غزة 
الرياضـــي في مواجهة قد تكون صعبـــة أمام  خدمات 

خان يونس.

اكتمــال عقــد المتأهليــن للــدور الثانــي بكــأس غــزة 

مدريد/ االستقالل: 
وقع كيكي سيتين، المدير الفني الجديد لفريق 
برشلونة اإلسباني، أمس الثالثاء، على عقود توليه 
تدريب الفريق الكتالوني لمدة موسمين ونصف 
ليســـتمر حتى يونيـــو عـــام 2022، وذلك خلفا 
للمـــدرب إرنســـتو فالفيردي الـــذى تمت إقالته 
من تدريب الفريق، مســـاء االثنين، عقب خسارة 
كأس السوبر االســـباني أمام أتلتيكو مدريد في 
الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2  بالبطولة التي 
استضافتها السعودية مؤخرا، وذلك في حضور 
جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

وخاض فريق برشـــلونة اإلســـباني تدريبه األول 
تحت قيادة المدرب الجديد كيكى سيتين، ظهر 

امس الثالثاء.
وذكر الموقع الرســـمي لنادي برشلونة، أن كيكي 
سيتين تقابل مع العديد من الالعبين المتاحين 
للفريـــق األول في الجلســـة األولـــى التي تجمع 

بينهما باإلضافة إلى بعض العبي الرديف.
وكان برشلونة أعلن مساء أول أمس ، إقالة إرنستو 
فالفيـــردي الذى حقـــق 4 بطـــوالت فقط خالل 
قيادته للفريق الكتالوني جاءت من خالل الدوري 
اإلســـباني موســـمي 2018 ، 2019 وكأس ملك 

إسبانيا موسم 2018 والســـوبر اإلسباني موسم 
.2018

وتولى اإلسباني إرنستو فالفيردي قيادة برشلونة 
فـــي أول يوليو 2017، قاد الفريق في 145 مباراة 
في مختلف البطـــوالت المحلية واألوروبية، حقق 
الفوز في 97 مباراة، وتعادل في 32 مباراة، وخسر 

16 مباراة.
وفشـــل إرنســـتو فالفيردي في قيـــادة الفريق 
الكتالوني لتحقيق أي بطولة أوروبية، وكان يودع 
دائمـــا بطولة دوري أبطال أوروبا بســـيناريوهات 

تاريخية ومؤلمة لجماهير الفريق.

كيكي سيتين يوقع عقود تدريب برشلونة حتى 2022

روما / االستقالل: 
إريكسن  أبدى كريســـتيان 
البنود  لقبـــول  اســـتعداده 
العقـــد  فـــي  الشـــخصية 
جانب إنتر  مـــن  المقتـــرح 
ميالن لضمـــه خالل ســـوق 
في  الشـــتوية  االنتقـــاالت 

يناير.
يـــه  ز جو ن  كا و
مورينيو مدرب توتنهام قد 
أشـــار في مؤتمره الصحفي 
الدنماركـــي  الالعـــب  أن 
سيشارك في مباراة الفريق 
القادمة ضـــد ميدلزبره في 
كأس االتحـــاد اإلنجليـــزي، 
وتجاهـــل وضعيـــة الالعب 

الذي سينتهي عقده مع السبيرز في يونيو القادم.
وحسب قناة سكاي سبورت فإن ممثل كريستيان 
إريكســـن أبدى استعداد الالعب إلنهاء االتفاق مع 

النادي اإليطالي حول العقد الذي سيربطه به.
وأضافـــت القناة أنه على الرغم من ذلك فإن هناك 

أمام  متبقيـــة  واحـــدة  خطوة 
النيراتـــزوري وهي االتفاق مع 
توتنهام حـــول قيمة انتقال 
الالعب والتي ستكون بمقابل 
16 مليـــون يورو علـــى األرجح 
إضافـــة إلـــى بعـــض الحوافز 
المتعلقة بما سيقدمه الالعب.

بينما أشارت صحيفة الجازيتا 
ديلو سبورت أن جوزيبي ماروتا 
المديـــر العام لإلنتـــر يحاول 
تقليل المبلـــغ إلى 10 ماليين 
يـــورو إضافـــة إلـــى الحوافـــز 
النظر  مع صـــرف  المطلوبـــة، 
عن إدخـــال الالعـــب ماتياس 
فيســـينو كجزء مـــن الصفقة 
لتقليـــل المبلـــغ الـــذي طلبه 

توتنهام هو 20 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة الوردية إلى أن إريكسن ُيفضل 
االنتقال إلى كتيبة المـــدرب أنتونيو كونتي على 
االنضمام لفريق باريس ســـان جيرمان الذي أبدى 

رغبته بالتعاقد مع النجم الدنماركي.

برلين/ االستقالل: 
تحدث أشرف حكيمي العب بوروسيا دورتموند األلماني 
عن مســـتقبله خالل الفترة القادمة ، وإذا ما كان يخطط 
للعودة إلـــى ريال مدريد بعد انتهاء فتـــرة اإلعارة هذا 

الصيف.
وانضم المدافع الدولي المغربي إلى بوروسيا دورتموند 
على ســـبيل اإلعارة في االنتقاالت الصيفية عام 2018، 
فيما يلعب الموســـم الثاني مع النادي األلماني وســـط 

تطور مميز في أدائه الفني.
وتنتهـــي فترة إعارة الالعب البالغ من العمر 21 عامًا مع 
فريق أسود الفاســـتيفال في صيف عام 2020 ، وسط 
توقعات بعودته إلى نـــادي ريال مدريد بعد أن خطف 

األنظار مؤخرًا بمستواه القوي.
وقال حكيمي في مقابلة مع صحيفة “روهر ناخريختن” 
األلمانيـــة إنه لم يحدد حتى اآلن مـــن هو الفريق الذي 
سيلعب معه في الصيف المقبل : “قلبي منقسم بين 

دورتموند وريال مدريد”.
وتابع بقوله : “ال يزال هناك ســـتة أشهر حتى الصيف 
، وهذا يعنـــي أن الكثير من المباريات لم يتم خوضها 
بعد ، لكن في نهاية المطاف ، ســـأكون الشخص الذي 

يتعين عليه اتخاذ قرار بهذا الخصوص”.

حكيمي حائر بين ريال مدريد ودورتموندإنتر ميالن ُيسارع ألجل االتفاق مع توتنهام
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حمكمة بداية �سمال غزة
)مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل(

لدى حمكمة بداية �سمال غزة املوّقرة
يف الق�سية احلقوقية: 2019/318  يف الطلب: 2019/77

المســـتدعي: محمد ســـعدي عبد الحميد بدر – من ســـكان غزة – أبراج 
الكرامة عمارة األكابر شقة طابق رقم )5( – هوية رقم )900527862(

وكيله المحاميان/ محمد خالد فياض ومحمود شوقي ماضي
المستدعى ضّده: مازن سعدي عبد الحميد بدر – مجهولة اإلقامة

في الدعوى الحقوقية رقم )2019/318(
بما أن المستدعي قد أقام ضدك الدعوى رقم 2019/318 يطالبك فيها بدفع 
مبلغ وقدره ســــبعة وخمسين ألف دوالر أمريكي اســــتنادًا إلى ما يدعيه في 
الئحة دعواه المرفق نسخة منها بهذه المذكرة، يقتضي عليك أن تحضر إلى 
هــــذه المحكمة للرد على دعواه في يوم 2020/2/20 الســــاعة الثامنة صباحًا، 
كما يجب عليك أن تودع ردك التحريري خالل خمســــة عشــــر يومًا من تاريخ 
تبليغك بهذه المذكرة والدعوى وأن ترســــلوا نســــخة إلــــى المدعي. وليكن 
معلومــــًا لديك أن تخّلفك عــــن الحضور يجوز للمدعي أن يســــري في دعواه 

ويجوز إصدار الحكم بحقكم حضوريًا. حرر بتاريخ 2020/1/9م

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة
حممد مطر

االحتـــالل اإلســـرائيلي، حيث اشـــتهر المتطرف 
غليك بتكرار عمليات اقتحاماته لساحات المسجد 
المقدسة والتشجيع على تنفيذ هذه االنتهاكات.

وفـــى وقت ســـابق، دعت مـــا تســـمى “جماعات 
الهيكل” المزعوم أنصارها من المســـتوطنين إلى 
المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد األقصى 
المبـــارك، بذريعـــة إحياء ذكرى “حصـــار الهيكل 

المزعوم” بحسب النصوص اليهودية.
وفـــي ســـياق آخـــر، هدمـــت ســـلطات االحتالل 
االســـرائيلي يوم أمس، ورشـــة حدادة قرب حاجز 

بلدة حزما شـــمال شرق القدس المحتلة، واستولت 
على معداتها.

وأكـــدت مصادر محلية و شـــهود عيان، بأن جرافة 
تابعة لبلديـــة االحتالل بالقـــدس ترافقها قوات 
مســـاندة من جيـــش االحتالل داهمـــت "منطقة 
المشروع" في البلدة وشـــرعت بهدم ورشة حدادة 
مكونة من الصفيح والطـــوب، تعود للمواطن خالد 

نمر أبو خليل، واستولت على معداتها.
بلـــدة حزمـــا العتـــداءات ومداهمات  وتتعـــرض 
متواصلـــة، يتخللهـــا اعتقال مواطنين وتســـليم 

اخطارات بهدم منشـــآت تجارية وزراعية ومغاسل 
ومحال لتصليح المركبات قرب الشارع الرئيسي.

كمـــا أخطرت قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس 
الثالثاء، بإزالة منشـــآت ســـكنية، وأشجار زيتون، 
وســـياج، فـــي منطقـــة حمصـــة التحتـــا باألغوار 

الشمالية.
وقال الناشـــط الحقوقي عارف دراغة: إن االحتالل 
أخطر بإزالة منشآت سكنية، واقتالع أشجار زيتون، 
وســـياج، للمواطـــن محمود هايل بشـــارات؛ بحجة 

تواجدها في مناطق أثرية.

م�ستوطنون يقتحمون ..

غزة/ االستقالل:
أكـــدت وزارة الزراعـــة فـــي غـــزة أن طائرات 
االحتـــالل، قامت يوم أمس، بـــرش مبيدات 
زراعيـــة ضارة على أراضي المواطنين شـــرق 

وشـــمال قطاع غزة. وقالت الـــوزارة في بيان 
لهـــا: "إن االحتالل قام بـــرش مبيدات ضارة 
من الطائرات على المناطق الزراعية الشرقية 

لمدينة غزة وشمال القطاع.

ُيشـــار الـــى أن االحتـــالل قام مؤخـــًرا بفتح 
تجمعات مياه األمطار خالل األيام الماضية، 
تجـــاه أراضـــي المواطنيـــن الزراعية شـــرق 

القطاع.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
كشـــفت إحصائيـــة إســـرائيلية جديدة 
النقاب عن حدوث ارتفاع كبير وغير مسبوق 
في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في 
المحتلتين خالل  الغربية  القدس والضفة 

العام الماضي 2019.
ووفقـــًا لإلحصائية التي نشـــرتها منظمة 
"بيتسيلم" اإلسرائيلية فقد هدم االحتالل 
في القدس خالل العام الماضي ما مجموعه 
265 مبنى فـــي القدس المحتلة من بينها 

169 وحدة سكنية والبقية غير سكنية.
وبينـــت اإلحصائيـــة أن هـــذا الرقـــم غير 
مســـبوق على اإلطالق، حيث اضطر 13 من 

أصحاب المنـــازل المهدمة لهدم منازلهم 
على نفقتهـــم الخاصة، والبقية بيد بلدية 

االحتالل بالقدس.
وذكـــرت المنظمة أن البنـــاء غير المرخص 
هـــو الذريعـــة الوحيـــدة لهـــدم منـــازل 
المقدســـيين، حيث يضطر المقدســـيون 
بفعل السياسة اإلسرائيلية التي تمنعهم 
من البنـــاء المرخص وال تبقـــي لهم خيارًا 
ســـوى البناء غير المرخـــص، وذلك كجزء 
من السياســـة اإلسرائيلية الرامية إلحداث 
تغيير ديموغرافي كبير في القدس لصالح 

اليهود.
كما تهدف تلك البلدية إلى "تحويل حياة 

المقدســـيين إلى جحيم ال يطاق ســـعيًا 
منها لتهجيرهم عن المدينة المقدســـة"، 

وفقًا للمنظمة.
وبالمقارنة مع السنوات السابقة فقد هدم 
االحتـــالل فـــي العـــام 2018 ) 59( وحدة 
ســـكنية، وفي العام 2017 جرى هدم 61 

وحدة.
وفيما يتعلـــق بعدد المباني المقدســـية 
التـــي جـــرى هدمها منـــذ العـــام 2004، 
فقـــد تم هـــدم 978 وحـــدة ســـكنية ما 
منازلهـــم،  عـــن  شرد 3,177 مقدســـيًا 

بينهم 1,704  قاصـــًرا.
وفيمـــا يتعلق بمعطيات هدم المنازل في 

الضفـــة الغربية، فقد بينـــت المنظمة في 
إحصاءاتها أنه جرى هدم 256 مبنى خالل 
العام الماضي، بينها 106 وحدات سكنية، 

والباقي مباٍن غير مأهولة.
في حين، تم هدم ما مجموعه 1,525 وحدة 
ســـكنية في الضفـــة منذ العـــام 2006، 
ونتيجـــة لذلـــك فقد 6,660 فلســـطيني 
ًامنازلهـــم مـــن بينهم 3,342 قاصًرا على 

األقل.
واختتمت المنظمة باإلشارة إلى أن عملية 
هـــدم المنازل فـــي الضفة شـــملت أيضًا 
لمنـــازل منفذي  عمليات هـــدم عقابيـــة 
العمليـــات حيـــث جرى هـــدم )14( وحدة 

ســـكنية كإجراء عقابي ونتيجة لذلك فقد 
36 فلســـطينيًا المأوى من بينهم 15 من 

القاصرين.
وقالت المنظمة عن العام الماضي شـــهد 
ارتفاعـــا فـــي عمليـــات الهـــدم العقابي 
للمنازل فـــي الضفة مقارنـــة بالعام الذي 
سبقه 2018 حيث هدم جيش االحتالل 9 
وحدات سكنية، وفي العام 2017 تم هدم 

7 وحدات سكنية بذات اإلطار.
وقالـــت المنظمـــة إن الهـــدف المعلـــن 
لسياسة هدم منازل منفذي العمليات هو 
الردع، إال أن الوقائع تشـــير إلى أن الهدف 

هو العقاب فقط.

القدس المحتلة/ االستقالل:
منعت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس الثالثاء، مدرستي "الوعد 
الصادق" و"الفرســـان" في محافظـــة القدس مـــن افتتاح الفصل 

الدراسي الثاني، بحجة عدم حصولهما على تراخيص.
وأفاد نضال عويضة، أحد أولياء األمور في مدرسة "الوعد الصادق"، 
بأنه توجه للمدرســـة بعد اتصال من نجليه اللذين يدرسان فيها، 
ليجـــد المعلمين معتصمين في الســـاحة عقـــب إغالقها من قبل 

االحتالل بذريعة عدم حصولها على ترخيص للعمل في القدس.
مـــن جانبها، أكـــدت وزارة التربيـــة والتعليم، متابعتهـــا الحثيثة 
إلغالق المدرســـتين، وجددت رفضها القاطع للممارســـات الراهنة 
بحق المدرســـتين التي تطال حقوق الطلبة والمعلمين، وتشـــكل 
تجاوزًا لمعايير اإلدارة الســـليمة، وتعديًا على المسيرة التعليمية 

وانتظامها.
ودعت "التربية" إلى إعادة فتح المدرستين بشكل عاجل؛ بما يضمن 
الحفاظ على حق الطلبة وتلقيهم لتعليمهم، وفق المنهاج الوطني 

الفلسطيني، أسوة بباقي أطفال وطلبة مدارس القدس.
وأهابت بالمدارس الفلســـطينية في القدس العمل على استيعاب 
الطلبة الراغبين ألسباب استثنائية باالنتقال من هاتين المدرستين، 
حفاظا على حقهم الطبيعي في مواصلة تعليمهم؛ إلى حين إعادة 
فتح مدارســـهم، كما أهابت بالجميع تحمل مسؤولياتهم؛ لضمان 
ديمومة التعليم الفلســـطيني في كافة المدارس الفلسطينية في 
القدس؛ لمواجهة سياســـات التهويد واألســـرلة ومحاوالت ضرب 

مقومات الهوية الوطنية.

رفح / االستقالل:
وقع رئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر ، بمكتبه بدار 
البلدية  أمس الثالثاء ، مذكرة بدء العمل بمشـــروع 
تطوير شـــارع اســـطنبول " شـــارع10" بحي التنور 
شرقي المدينة مع شركة جولدن ستيبس للتجارة 

العامة والمقاوالت .
وحضر مراســـم توقيع العقد مساعد مدير البلدية 
م. ســـهيل موســـى ومدير دائرة تنفيذ المشاريع 

م. علـــي أبـــو مطر ومديـــر دائرة إعـــداد وتصميم 
المشاريع م. محمد سرحان ورئيس قسم التخطيط 

االستراتيجي م. دعاء قشطة .
وبين ســـرحان أن المشروع ممول من sdc من خالل 
صندوق تطوير وإقـــراض الهيئات المحلية ضمن 
برنامـــج تنميـــة المجتمعات المهمشـــة ، بقيمة 

213,400 دوالر أمريكي .
وأوضح  أنه ســـيتم فـــي المرحلة األولـــى تطوير 

وتعبيد الشـــطر الغربي من شارع اسطنبول والبالغ 
عرضـــه اإلجمالي 18 مترًا وبطـــول 800 متر ، لربط 
شـــارع العروبة شماال بشـــارع أحمد ياسين " جورج 

سابقا" .
وأكد سرحان أنه سيتم مباشرة العمل في المشروع 
خالل األســـبوع القادم على أن يتم انتهاء األعمال 
وتســـليم الموقع في مـــدة أقصاهـــا نهاية مايو 

القادم . 

بلدية رفح توقع مذكرة بدء العمل بشارع »إسطنبول«

غزة/ االستقالل: 
اســـتقبلت حركة الجهاد اإلســـالمي في مكتبها بقطاع 
غزة، وفدًا كبيرًا من حركة حماس، يترأسه عضو المكتب 
السياسي روحي مشتهى، وضم عددًا من أعضاء المكتب 
السياســـي وقيادات حماس . وجاءت زيارة وفد حماس، 
للتهنئة بعـــودة وفد قيـــادة الحركة وأعضـــاء مكتبها 
السياســـي مـــن الخارج بعـــد انتهاء اجتماعـــات الدورة 
الثانية للمكتب السياســـي للجهاد اإلسالمي. وعكست 

الزيارة أجواء المودة وتطور العالقة بين الحركتين.
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الشيخ 
نافذ عزام حرص الحركة علـــى المضي قدمًا في االرتقاء 
بالعمل المشـــترك لتحقيق األهـــداف الوطنية وحماية 

الثوابت واستمرار المقاومة.
وشـــددت قيادة الحركتين خالل اللقاء على عمق العالقة 
وضرورة االستمرار بتطويرها على كل االصعدة لمواجهة 
التحديات الكبيرة التي تعصف بالقضية الفلســـطينية 

والمنطقة.

ارتفاع غير مسبوق في هدم مباني الفلسطينيين بالقدس والضفة

االحتالل يغلق مدرستين في 
القدس و »التربية« تدين

االحتالل يرش مبيدات ضارة على أراضي المواطنين بغزة

وفد من حماس يهنئ قيادة الجهاد اإلسالمي بالعودة من الخارج
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بودابست/ االستقالل:
نشـــأت مستشـــارة التغذية ناتالي دانييلز 
)38 عامًا( من بودابســـت، علـــى نظام غذائي 
متوســـطي حديـــث، بما فـــي ذلـــك الكثير 
مـــن اللحـــوم ومنتجـــات األلبـــان. ولكن في 
العشـــرينيات من عمرها، قررت االنتقال إلى 
حمية نباتيـــة، تخلت من خاللهـــا عن جميع 

اللحوم باستثناء األسماك.
إال أن حالة ناتالــــي الصحية تدهورت في عام 
2009، فقررت تنــــاول المزيد من الفيتامينات 
والمكمــــالت الغذائيــــة. وبــــداًل من الشــــعور 
بالتحســــن، بدأ مظهرها بالتغير وفقدت جزءًا 

كبيرًا من كتلة عضالتها، وأصبحت بشــــرتها 
شاحبة. كما عانت ناتالي من اإلمساك والنفخة، 
وتســــاقط الشــــعر واألكزيما في فروة الرأس، 
وحساسية في األسنان، إضافة إلى آالم مبرحة 

في المفاصل.
وبعد 12 عامًا من المعاناة قررت ناتالي إصالح 
نظامهــــا الغذائي وبدأت بتنــــاول اللحوم مرة 
أخرى، وفي يناير عام 2018 اكتشــــفت نظامًا 
غذائيًا جديدًا يعتمد على تناول شرائح اللحوم 
والكبدة وأدمغة الحيوانات والحساء المصنوع 

من شرائح اللحم المسلوقة.
وبعد زهاء عام من اتباع الحمية الجديدة، تقول 

ناتالي، إن مشاكلها الصحية السابقة وّلت إلى 
غير رجعة إذ تحسنت حالتها الصحية بشكل 

ملحوظ.
وتتناول ناتالي الطعام عادة مرتين في اليوم، 
أو عندما تشعر بالجوع، وال تلتزم بجدول زمني 
صارم. وتتكون وجباتها اليومية إما من اللحوم 
النيئة أو المطبوخة، أو من اللحوم التي تحتوي 

على كمية كبيرة من الدهون الحيوانية.
يذكر أن النظام الغذائي الجديد، والذي يدعى 
نظام كيتون، يوفر للجســــم جميــــع العناصر 
الغذائيــــة التي يحتاجها ليعمــــل على النحو 

األمثل، وفق ما نقل موقع »ميترو« اإللكتروني.

واشنطن/ االستقالل:
قدم أحد أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي عن والية فيرمونت، مشروع قانون 

جديدًا يحظر استخدام الهواتف المحمولة لمن يقل عمره عن 21 عاما.
وذكـــرت محطـــة WPTZ اإلخباريـــة أن اقتراح الســـيناتور جـــون رودجرز 
ســـيعاقب أي شـــخص يحمل هاتفا محموال يقل عمره عن السن األدنى 
المحدد، بالســـجن لمدة تصل إلى عام أو يغّرم بمبلـــغ قدره 1000 دوالر أو 

يتعرض للعقوبتين معا.
وجادل رودجرز بأن الشباب ليسوا ناضجين للغاية في استخدام الهواتف 
المحمولة، مشـــيرًا إلـــى الدور الذي تلعبه األجهزة في حوادث الســـيارات 

القاتلة.
وصــــرح قائال: في ضوء العواقب الخطيرة والمهددة للحياة الســــتخدام 
الشــــباب للهواتف المحمولة، مــــن الواضح أن األشــــخاص الذين تقل 
أعمارهم عن 21 عاما، ليســــوا ناضجين بما يكفي المتالكهم الهواتف 

بأمان«.
ويشـــير مشروع القانون إلى أن الهواتف المحمولة هي القوة الدافعة نحو 
التنمر ويمكن أن تغذي التطرف، ويقول المشـــروع: »يستخدم اإلنترنت 
ووسائل التواصل االجتماعي التي يقع الوصول إليها بشكل أساسي عبر 
الهواتف المحمولة، في تعزيز التطرف وتجنيد اإلرهابيين والفاشـــيين 

وغيرهم من المتطرفين«.

أميركا تتجه لسجن مستخدمي 
الهواتف دون 21 عامًا

تتناول أدمغة الحيوانات لتحسن صحتها المتدهورة

بكين/ االستقالل:
يحظى »مطعم جليدي« بشعبية كبيرة في الصين، 
إذ يقدم في أجواء باردة جدا طبق طعام يدعى »هوه 
قوه«، أو »الوعاء الساخن«. ويقع هذا المطعم الفريد 
من نوعه في حديقة هاربين للجليد والثلج، شــــمال 

شرقي الصين،
وقد جرى صنع جميع الغرف والطاوالت والكراســــي 
والطــــاوالت وحتى أكواب الشــــراب من الجليد، وفقا 

لما ذكرت صحيفة »الشــــعب« الصينية. وأوضحت 
الصحيفة أن بناء المطعم الجليدي تم باســــتخدام 
المــــواد المركبة من الجليــــد و الثلج، حيث تم امتالء 

بالون ضخم مع هيكل الغشاء بالغاز بشكل كامل.
وبعــــد ذلك جرى القيام بــــرش الجليد المركب على 
ســــطح البالــــون لتشــــكيل طبقة جليدية بســــمك 
25ســــنتيمترا، وأخيرًا تم إزالة الغشــــاء إلكمال بناء 

الغرفة الجليدية.

االسكندرية/ االستقالل:
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، ، في حادث انهيار عقار بمنطقة العطارين بنطاق 

حي وسط مدينة اإلسكندرية بمصر.
وتلقـــت قوات األمن بالغا يفيد بانهيار العقار ووجود أشـــخاص تحت األنقاض، وانتقل 
فورًا مأمور وضباط القســـم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث. وأوضح ســـكرتير 
عام محافظة اإلسكندرية، اللواء حمدي الحشاش، أن العقار مكون من 3 طوابق، وهو بناء 
قديم، وصادر له قرار إزالة حتى سطح األرض برخصة هدم لسنة 2017. وأضاف سكرتير 
عام المحافظة، أن االنهيار أســـفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة آخر، مشيرا إلى أنه جرى 

نقل الجثث لمشرحة اإلسعاف، والمصاب للمستشفى األميري الجامعي.

مصرع 5 أشخاص في 
انهيار عقار بمصر

دبي/ االستقالل:
أعلن وزير دولة اإلمارات للذكاء االصطناعي، عمر بن سلطان 

العلماء، التحاقه بالخدمة الوطنية، في البالد.
وكتب ســـلطان العلماء عبر حســـابه بموقع »تويتر«، »بكل 
فخر واعتزاز، نلت شرف االلتحاق بالدفعة الثالثة عشرة من 
الخدمة الوطنية، خدمة الوطـــن هو أقل ما يمكن تقديمه 

لهذا الوطن العزيز«.
وتـــداول رواد مواقـــع التواصل االجتماعي صـــورًا ومقاطع 

فيديو للوزير اإلماراتي وأشادوا بصنيعه هذا.
كما احتفى محمد القرقاوي وزير شـــؤون مجلس الوزراء 
والمســـتقبل، بالتحـــاق الوزير عمر العلمـــاء، بالخدمة 

الوطنية.
وقال القرقاوي في مقطع فيديو »ولدنا عمر التحق بالخدمة 
الوطنية وهذه التجربة ســـتصقل مهاراته. قيادتنا خلقت 
نماذج وأحد النماذج هو عمـــر العلماء، وكفريق عمل نحن 

فخورن به، نقول له موفق إن شاء الله«.

وزير إماراتي يلتحق بالخدمة الوطنيةمطعم جليدي يجذب الزوار بالطبق الساخن

لندن/ االستقالل:
 صدم شاب بريطاني عندما اكتشف أنه عبر 
حدود العديد من الدول بعد أن تم إلغاء جواز 

سفره عن طريق الخطأ.
وتم إلغاء جواز ســـفر جيمي كرين )17 عامًا( 
في )تشـــرين الثاني( عام 2015 لسبب غير 
معروف، ولم يكتشـــف ذلـــك إال بعد نحو 5 
ســـنوات، عندما تقدم بطلب للحصول على 

رخصة قيادة مؤقتة وتم رفض طلبه.
وخـــالل هذه الســـنوات، ســـافر جيمي عدة 
مـــرات إلى تركيا وبلجيكا والواليات المتحدة 
االمريكية، لكن أحدًا لـــم يتنبه إلى أنه كان 

يحمل جواز ســـفر ملغى، رغم أنه عبر حدود 
هذه الدول 12 مرة، بحســـب صحيفة ميرور 

البريطانية.
وقال جيمي من ســـكانثورب، لينكولنشاير 
"أنت تفترض أن رقم جواز سفرك تم فحصه 
حتى ال يسمح للمتطرفين المحتملين بعبور 
الحـــدود، من الواضح أنهم ال يســـتطيعون 

إجراء العديد من عمليات التحقق".
وفي )تشـــرين الثاني( من العـــام الماضي، 
اعتذر مكتب الجوازات عن هذا الخطأ، وعرض 
على جيمي، الذي سيدرس علوم الكمبيوتر 
والرياضيات في الجامعـــة تعويضًا مقداره 

42.17 جنيـــه إســـترليني )55 دوالرًا( عـــن 
فقدان الصالحية. لكن المكتب قال إن على 
جيمي أن يتقدم بطلب إلصدار جواز ســـفر 
جديد، ألنه لن يســـتطيع اســـتخدام الجواز 

القديم.
وقال متحـــدث باســـم وزارة الداخلية "يتم 
إجراء عمليات فحص داخلية لمنع استخدام 
جوازات الســـفر التي تم اإلبـــالغ عن فقدها 
أو ســـرقتها أو إبطالها. تم إلغاء جواز ســـفر 
الســـيد كرين عن طريق الخطأ وما زال هناك 
صالحية متبقيـــة، لذلك لم يتم وضع عالمة 

عليه باعتباره خطيرًا أمنيًا".

يسافر عبر 12 بلدًا بجواز سفر ملغى

بكين/ االستقالل:
انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل االجتماعي لطفل صيني يلعب بألعاب 

نارية، فقذفته عدة أمتار في الهواء لحظة انفجارها.
ويظهر المقطع طفال صينيا بحوزته مجموعة من األلعاب النارية في أحد شوارع 
مدينة جيوتشيوان في الصين، وأشعل الطفل فتيلها وألقاها في إحدى فتحات 

الصرف الصحي في الشارع، وانتظرها حتى تنفجر.
وعند انفجارها طار الطفل البالغ من العمر 8 ســـنوات عدة أمتار في الهواء، ثم 
ارتطم بـــاألرض دون حراك، ولكنه لم يفقد حياته، بحســـب ما ذكرت صحيفة 

»نيويورك بوست« األمريكية، وإنما أصيب بجروح طفيفة.

انفجار ألعاب نارية 
يقذف طفال صينيًا

) APA images (     أطفال يلهون �أمام منزلهم يف مدينة غزة�


