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غزة/ االستقالل: 
استشهد شاب فلس���طيني من قطاع 
إلصابته  األحد، نتيجة  أمس  غزة مساء 
برصاص قوات االحتالل »اإلس���رائيلي« 
خالل مس���يرات العودة ش���رقي مخيم 

جباليا.

استش���هاد  الصح���ة،  وزارة  وأعلن���ت 
الش���اب عامر من���ار الحج���ار )30 عامًا( 
من س���كان منطقة الصفطاوي شمال 
القطاع، متأث���رًا بجراح���ه التي أصيب 
بها أثناء مش���اركته في مسيرات كسر 

الحصار بتاريخ 2018/03/30.

استشهاد مواطن متأثرًا بجراحه 
أصيب بها بمسيرات العودة 

حميد: عملية بيت ليد ستبقى حية 
في تاريخ العمل الجهادي المقاوم

غزة/ االستقالل: 
وصف عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي، 
محمد حميد، عملية بيت ليد ب� »األسطورة المزدوجة«، التي 

وقعت بتاري���خ 1995/1/22، أي قب���ل 25 عاما،W ونفذها 
االستش���هاديان أنور س���كر وصالح شاكر، 
وأس���فرت عن مقتل وإصابة عشرات الجنود 

»اإلعفاء النفسي من الخدمة العسكرية«.. 
يكسر »هيبة« جيش االحتالل المزعومة 

عبد ربه لـ »االستقالل« : وضع األسرى 
المرضى في سجون االحتالل صعبة للغاية 

غزة / سماح المبحوح:
أكد المستش���ار اإلعالمي لرئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين حسن عبد 

ربه وجود 12 أس���يرًا بمستشفى سجن الرملة يعانون من ظروف 
صحية واعتقاليm بالغة الصعوبة ، إذ يواجهون الموت البطيء 

الجهاد: االعتقال السياسي أسوأ ما عرفه 
شعبنا ولن يتوقف إال بسقوط »أوسلو«

فصائل بغزة: االحتالل يبتلع مزيدًا من 
أرضنا بذريعة »المحميات الطبيعية«

غزة / االستقالل:
قال����ت فصائ����ل وقوى وطنية وإس����المية في قطاع غ����زة إن إطالق مصطلح 

»محميات طبيعية« للمس����توطنات اإلس����رائيلية في الضفة 
المحتل����ة، ه����و صيغة جدي����دة لجريمة الضم واالس����تيطان 

اشتية: 57 مليون دوالر لتمكين الشباب 
وعمل مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص

األردن يوافق باألغلبية على 
منع استيراد الغاز من االحتالل

رفح/ االستقالل: 
ش���يعت الجماهير الفلسطينية، ظهر أمس األحد، 
جثمان الشهيد مهدي عيد عياد ارميالت )36( عامًا، 

إلى مثواه األخير شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية، الس���بت، في 
تصريح لها، استش���هاد المواطن مهدي عيد عياد 

ارمي���الت )36( عام���ًا، واصاب���ة مواطن آخ���ر بجراح 
خطيرة ش���رق رفح جنوب قطاع غزة. 
في  المتفجرات  وأوضحت هندس���ة 

تشييع جثمان الشهيد ارميالت جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي رئيس الهيئة 
اإلسالمية وخطيب المسجد األقصى، الشيخ عكرمة 
صبري، قراًرا باإلبعاد عن المسجد األقصى المبارك، 

لمدة أسبوع قابل للتجديد، في الوقت الذي اقتحم  
فيه عش���رات المس���توطنين اليهود أمس األحد، 
باحات المسجد األقصى المبارك في القدس، وسط 

حماية من الشرطة اإلسرائيلية وقواتها الخاصة.

وسلمت سلطات االحتالل رئيس الهيئة اإلسالمية 
وخطيب المس���جد األقصى، الشيخ عكرمة صبري، 

قرارًا باإلبعاد عن المس���جد األقصى 
لمدة أسبوع قابل للتجديد.

االحتالل يبعد الشيخ عكرمة صبري عن األقصى 
وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته 

غزة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باس���م حركة الجهاد اإلسالمي في فلس���طين، مصعب البريم، 
أمس األحد، أن ابعاد قوات االحتالل »اإلس���رائيلي«، خطيب األقصى الش���يخ 

عكرم���ة صبري، عن مدين���ة القدس المحتلة، يأتي في س���ياق 
فرض وقائع جديدة لتهويد المدينة. وحيا البريم، الشيخ صبري 

الجهاد : إبعاد عكرمة صبري عن األقصى  
محاولة لفرض وقائع جديدة لتهويد القدس

استئناف »البالونات الحارقة«.. 
رسالة شعبية للضغط على االحتالل 

غزة/ قاسم األغا: 
يعكس اس���تئناف إطالق البالونات الحارقة من المناطق الشرقّية لقطاع غزة 

منذ أي���ام، صوب مس���توطنات »غالف غزة«، حال���ة من الرفض 
الش���عبي لتلكؤ االحتالل في تنفيذ تفاهمات »كسر الحصار«، 

قوات القمع 
تقتحم ق�سمي 
)10( و)11( يف 

�سجن »عوفر«

غزة / محمد أبو هويدي:
ش���كلت ظاهرة هروب جنود جيش االحتالل من أداء الخدمة العسكرية بداعي 

اإلعفاء النفس���ي خوفًا من اندالع حرب على أي من الجبهات سواء 
كانت الجنوبية أو الشمالية، صدمة كبيرة لدى القيادة اإلسرائيلية، 
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غزة/ االستقالل: 
وصف عضو المكتب السياســـي لحركـــة الجهاد 
اإلسالمي، محمد حميد، عملية بيت ليد بـ "األسطورة 
المزدوجة"، التي وقعت بتاريخ 1995/1/22، أي قبل 
25 عاما، ونفذها االستشهاديان أنور سكر وصالح 
شاكر، وأســـفرت عن مقتل وإصابة عشرات الجنود 

الصهاينة.
وقال حميد "خمســـة وعشـــرون عامًا وال زال صدى 
عملية بيت ليد يتردد مرعبًا في أوســـاط المؤسسة 
األمنية اإلســـرائيلية في تل أبيب المحتلة، خمسٌة 
وعشـــرون عامًا عاشـــتها هـــذه الذكـــرى وال تزال 
تعايشها كعنوان يحتذى به في العمل التنظيمي 
المقاوم، خمسة وعشـــرون عامًا وال نزال نقف أمام 
عظم هذا العمل الجهادي المقاوم منه دائمًا الدافع 

والحافز لكل المجاهدين الصادقين".
وأوضح أن هذه العملية قلبت الطاولة على االحتالل 
في وقت كان يظن أن غمرًة من االنغماس السلمي 
والتطبيعي كانت تسوده وشعر فيه بلذة االحتفاء 
السياســـي بما ظن أنـــه احتواء لمقاومة الشـــعب 
الفلســـطيني، مضيفـــا: هـــذه العمليـــة كانت وال 
زالت دلياًل على أن خيـــار الجهاد والمقاومة ال غنًى 

عنه في جعبة الشـــعب الفلســـطيني، وأن ما لدى 
المقاوم الفلســـطيني الكثيـــر ليفعله للتمرد على 
أية تسويات أو ظلمات لجية يحيكها مرجفو الليل 

والنهار في كل األوقات واألزمنة".
وتابع "هذا العمل الجهـــادي المقاوم  أظهر خلفه 
ثلـــة مجاهدة رافضـــة أمام هذا الطوفـــان المتكبر 
المتكالب بأطيافه الالهثة خلف خيارات التسوية 
والذي ســـرعان ما غيضت مـــاؤه وانطفأت جذوته 
بزلـــزال أصاب آلة الحـــرب الصهيونية بعشـــرات 
القتلى والمصابين، ثلة عارفـــة بالله مبتدأة بجيل 
الشـــباب بشـــهيدين ملكا من اليقين العقدي ما 
جعل بيعتهما خالصة لله قد اشـــتريا نفســـهما 
ابتغاء مرضات اللـــه، لم يتزعزع إيمانهما بالله –عز 
وجل- قط، وأقدما على تفجير نفسيهما واحدًا تلو 
اآلخر في رسوخ منقطع النظير وفي خطة عسكرية 
محكمـــة أصابت االحتـــالل الصهيونـــي باإلرباك، 
فكان الشـــهيدان/ أنور ســـكر و صالح شاكر خيرة 
المجاهدين الذين وقع عليهم اختيار قيادة الجهاد 

اإلسالمي لتنفيذ العملية".
عملية ا�ستثنائية

وزاد بالقـــول: وألن دم الشـــهداء فراٌت متصل كان 

الشــــهيد محمود الخواجا قائد الذراع العسكري 
الضارب لحركة الجهاد اإلسالمي وأحد القيادات 
المؤسسة لحركة الجهاد اإلسالمي مشرفًا وموجهًا 
على هذا الجهد االستشهادي المبارك، والذي ما 
لبث أن ارتقى شهيدًا برصاصات االحتالل الغادرة 
في وقٍت الحق أثناء تأدية واجبه اإلنســــاني في 

خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط والمجاهد، 
ولم يزل طيف الشــــهيد القائــــد، محمود الزطمة 
حاضرًا في صدر هذه  العمليــــة المباركة، والذي 
كان فيها مهندس المتفجرات األول والفذ والذي 

لحق بركب الشهادة مع الشهداء الصادقين".
وأكد حميد أن عملية بيت ليد كانت اســــتثنائية 
بــــكل التفاصيــــل، فقد شــــارك فــــي تنفيذها 
والقــــادة  االستشــــهاديون  لهــــا  والتخطيــــط 
العســــكريون الــــذي تعرضوا لالغتيــــال والقادة 
الميدانيــــون الــــذي أســــروا على وقعهــــا، وهما 
األســــيران المجاهــــدان اللذين أفنيا شــــبابهما 
في ســــجون االحتالل يدفعــــون ثمن تصديهم 
لالحتالل في بيت ليد وغيرهما، األسير القائد عبد 
الحليم البلبيسي واألســــير القائد نضال البرعي، 

واللذين تعدت فترة اعتقالهما عشرين عامًا.
واســــتطرد عضو المكتــــب السياســــي للجهاد 
بالقول: وشــــارك فــــي العملية المبعدون قســــرًا 
ممثلين بالدكتور فتحي الشــــقاقي األمين العام 
لحركة الجهاد اإلســــالمي، الذي لــــم يكن مفكرًا 
إسالميًا مميزًا وسياســــيًا المعًا وحسب، بل كان 
موجهًا عســــكريًا متواجدًا بدعمه وإسناده لجنود 

الحق في الميدان، فاضًا الغبار عن غيبة المثقف 
على ســــاحة النزال مــــزودًا المقاومة اإلســــالمية 

والفلسطينية بنموذج العالم المجاهد".
وقال: العظماء ممن ذكروا، واألحياُء القابضون على 
سبيل الشوكة الذين شــــاركوا فيها ولم يذكروا، 
وإن لــــم يخمل ذكرهــــم عند خالقهــــم بعظيم 
عملهم الجهادي المقاوم، قد أسســــوا لترســــيخ 
ثوابت الشعب الفلســــطيني بعملهم الجهادي 
فــــي بيت ليد، مؤكدين أن المقاومة صاحبة الحق 
في الــــرد فــــي األرض الفلســــطينية كاملًة دون 
انفصــــاٍم أو انفصــــال، ليكونوا مع من ســــبقهم 
فــــي األعمال الجهادية المباركــــة عنوانًا للجهاد 
والمقاومة في نصرة المسجد األقصى وفلسطين 

التاريخية".
وصف حميد الشــــهداء الســــابقين والشــــهداء 
المصابريــــن  واألســــرى  المنتظريــــن  األحيــــاء 
المرابطيــــن، بأنهم ريحانة هــــذا العصر ونجومه 
الذيــــن يهتــــدى بعبــــق دمائهم إلــــى القدس 
وفلســــطين، وأنهم الضمير الحي الســــاكن في 
أعمــــاق المقاومــــة المشــــحذ للهمــــم إذا فترت 

والمقوي للعزم إذا مسه طائف اليأس.

حميد: عملية بيت ليد ستبقى حية في تاريخ العمل الجهادي المقاوم

الداخل المحتل/ االستقالل: 
هدمــــت قــــوات االحتالل اإلســــرائيلي، أمس 
األحد، قرية العراقيب مســــلوبة االعتراف في 
النقــــب المحتل جنوبي فلســــطين المحتلة، 
والمهددة باالقتــــالع والتهجير، للمرة الـ 173 

على التوالي.
وقالت مصادر محلية في العراقيب، إن شرطة 
االحتــــالل دهمــــت القرية، وشــــرعت بهدم 
مساكن أهلها وإخراجهم منها عنوة في ظل 

األجواء الماطرة والبرد الشديد.
وكثف االحتــــالل اقتحاماته للعراقيب وهدم 
مساكنها المتواضعة، في اآلونة األخيرة، لدفع 
األهالي لليأس واإلحباط ومغادرة أرضهم غير 
أنهم أكدوا صمودهم وعادوا إلى قريتهم بعد 

هدم مساكنها وأعادوا بناءها.
وتتوالــــى عمليات هــــدم »العراقيب« وغيرها 
من القرى الفلســــطينية غيــــر المعترف بها 
إسرائيلًيا، بدعوى إقامة منازلها بدون ترخيص 

على أراٍض تعود ملكيتها لالحتالل.

ويهــــدف االحتــــالل إلــــى تهجيــــر أهالــــي 
»العراقيب« عــــن أراضيهم األصلية، ما يمّهد 
الستغاللها في مشاريع استيطانية توسعية.

وقد هدمت سلطات االحتالل العراقيب للمرة 
الـ 172 يوم 16 كانون ثاني/ يناير الجاري.

و »العراقيب« هي قرية فلســــطينية تقع إلى 
الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب 
جنوب فلسطين، أقيمت للمرة األولى في فترة 
الحكــــم العثماني، وتعد واحــــدة من بين 51 
قريــــة عربية في النقب ال تعتــــرف الحكومة 

اإلسرائيلية بها.
عملت ســــلطات االحتالل منذ عام 1951 على 
طرد سكانها، بهدف السيطرة على أراضيهم، 
عبر عمليات هدم واسعة للبيوت، في مسعى 
للســــيطرة علــــى األراضي الشاســــعة والتي 

تعادل ثلثي فلسطين التاريخية.
وتعرضت القرية للهدم بشكل كامل من قبل 
الجرافات اإلسرائيلية بتاريخ 27 تموز/ يوليو 
2010؛ حيث هدمت جميع منازلها وشــــردت 

المئات من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص.
فعاود ســــكان القرية بناءها من جديد، ليتم 
هدمها مرة بعد أخرى، كان آخرها اليوم، حيث 
هدمت الخيــــم التي نصبها أهالــــي القرية، 
بديال عن المنازل التي تم هدمها في المرات 

الماضية.
وأصبح صمود »العراقيب« رمًزا لمعركة إرادات 
يخوضها فلسطينيو الداخل المحتل، وخاصة 
في النقب من أجل البقاء والحفاظ على األرض 

والهوية من سياسات التهويد.
ويعيش فــــي صحراء النقب نحــــو 240 ألف 
عربي فلســــطيني، يقيم نصفهــــم في قرى 

وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.
وال تعترف ســــلطات االحتالل اإلســــرائيلية 
بملكيتهم ألراضي تلــــك القرى والتجمعات، 
وترفــــض تزويدهــــا بالخدمــــات األساســــية 
مثل الميــــاه والكهرباء، وتحــــاول بكل الطرق 
واألســــاليب دفع العرب الفلســــطينيين إلى 

اليأس واإلحباط من أجل االقتالع والتهجير.

الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر امس األحد، 
14 مواطًنا فلســـطينًيا؛ بينهم معلمة، عقب دهم 
منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق 

متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات االحتالل اعتقلت 
الشبان: عمرو محمد أبو هنية، ونضال صفوان سليم، 
ومنصور عاصم سليم وعلي حسام سويدان من بلدة 
عزون شرقي قلقيلية )شمال الضفة الغربية(، على 

حاجز عسكري إسرائيلي بين نابلس وقلقيلية.
وأشارت إلى أن االحتالل اعتقل الشابين؛ مهند جابر 
أبو ســـل من مخيم العروب شـــمال الخليل )جنوبا(، 

وأسامة نخلة من مدينة رام الله )وسط(.

وأعادت قوات االحتالل اعتقال 5 أسرى محررين من 
بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم )جنوبا( وهم: أنس 
شـــاهر ديرية، عوني أحمد طقاطقة، أحمد ســـلطي 
ثوابتة، يوســـف زكي ديرية، وراغب حسين ديرية، 

بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وأفادت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين، بأن قوات 
االحتالل اعتقلت فجر امس الســـيدة روان شـــاكر 
قباجـــة من بلدة ترقوميا غربي الخليل، بعد مداهمة 
منزلها وتفتيشـــه. منوهة إلى أنها معلمة وأم لـ 4 

أطفال.
وفـــي القـــدس، اعتقـــل االحتالل كاًل مـــن؛ حارس 
األقصى عرفات نجيب وأميـــن صدام بعد مداهمة 

منزليهما في المدينة المحتلة وتفتيشهما.

واقتحمـــت قوات االحتالل حي الطيـــرة في رام الله 
وتمركـــزت في محيط دوار »نيلســـون منديال«، كما 
اقتحمت حي البالوع في البيرة وسط مواجهات بين 

الشبان وجنود االحتالل.
واعتدى مستوطنون منتصف الليلة قبل الماضية 
علـــى منزلي الناشـــطين ضـــد االســـتيطان عارف 
وسوزان جابر في حي جابر داخل البلدة القديمة في 
الخليل، على خلفية قيام االثنين بتصوير اعتداءات 
المســـتوطنين على المواطنين الفلسطينيين في 

الحي.
كما اقتحمت قوات االحتالل منزل المواطن عيســـى 
ربحي عيايدة في بلدة الشيوخ شمال مدينة الخليل 

وفتشته وعاثت به خرابا.

االحتالل يعتقل 14 مواطنًا بالضفة والقدس بينهم معلمة

رام الله/ االستقالل: 
اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة ســـجون االحتالل قســـمي )10( و)11( في 

سجن »عوفر«.
وقال نادي األسير في بيان له، أمس األحد، إن وحدات »المتسادا والّيماز، ودرور«، 
متواجدة منذ الســـاعة الخامسة فجرًا في الســـجن، وأن حالة من التوتر الشديد 

تسود كافة األقسام.
وحّمل إدارة ســـجون االحتالل المســـؤولية عن مصير األسرى في سجن »عوفر«، 
والذي شـــهد خالل العـــام المنصرم، أعنف عمليات القمع منذ أكثر من عشـــر 

سنوات، ُأصيب خاللها العشرات من األسرى.
ُيشار إلى عدد األسرى في سجن »عوفر« قرابة )1200( أسير.

قوات القمع تقتحم قسمي 
)10( و)11( في سجن »عوفر«

االحتالل يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 173

القدس المحتلة / االستقالل:
أظهرت إحصائية إسرائيلية حديثة أن العام الماضي 2019 شهد أضخم عملية 

اقتحام للمسجد اإلبراهيمي في الخليل منذ احتالل المدينة عام 67.
ووفًقا لمعطيات نشـــرها ما يسمى بمجلس مستوطنات الضفة الغربية، شهد 
العام الماضي اقتحام 1,456,953 مستوطنًا وسائحًا# للمسجد اإلبراهيمي، وهو 
ارتفاع هائل بنســـبة 90.6% مقارنة بالعام الذي ســـبقه 2018، ورقم قياسي 

جديد في موجة االقتحامات للمسجد.
نـــت اإلحصائية أن من بيـــن 711,428 من مجمـــوع المقتحمين كانوا  وبيَّ
من المســـتوطنين اليهود، مقابل 401,022 في العام الذي ســـبقه 2018، 
و307,068 في العام 2017، وهو يشكل ارتفاًعا بنسبة 77% مقارنة بالعام 

الماضي 2018.
وفيما يتعلق بأعداد المصلين المســــلمين الذين ارتادوا المسجد في العام 
قبل  الماضي، وصــــل عددهم إلى 617,077 مصليــــا، مقابل 287,693 في 
العام  2018 و 237,643 في العام 2017، وهو ارتفاع بنسبة 114% مقارنة 

بالعام 2018.
كما زار المســـجد في العام الماضي 126,429 من السياح األجانب، وذلك مقابل 

73,570 سائحا في العام الذي سبقه 2018 ، ما شكل ارتفاعًا بنسبة %71.8.

ارتفاع قياسي باقتحامات المستوطنين 
للمسجد اإلبراهيمي عام 2019
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غزة/ االستقالل:
نفى المستشار اإلعالمي لرئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس طاهـــر النونو 
وجود أي توتر مع األشقاء في مصر، مؤكدًا 
بأن العالقة مع مصر محورية ووصلت الى 
حالة من االســـتقرار و التعاون و التنسيق 

في الملفات كافة.
وأوضح النونو فـــي تصريح له، يوم أمس، 
بأن زيارة رئيس الحركة تسير حسب ما تم 
اإلعداد له بشـــأن األهداف التي رصدتها 
الحركة لهذه الجولة على الصعيد الداخلي 
والوطني والعالقات السياسية، وذلك على 
طريق حشـــد الدعم السياسي لقضيتنا 
الفلســـطينية وتعزيز صمود شعبنا في 

أماكـــن تواجـــده كافـــة، وااللتفاف حول 
القدس في ظل المؤامرات التي تتعرض 

لها وخاصة صفقة القرن.
و بين أن رئيس الحركة يولي أهمية خاصة 
لهذه العالقة الراسخة والمتنامية، ومصر 
من موقعها الجغرافـــي ودورها المركزي 
في مسار القضية الفلسطينية، ومع األهل 
في غزة ورعايتهـــا للعديد الملفات تظل 

في الموقع الحيوي لعالقتنا السياسية.
وأشار النونو، إلى أن عالقة حماس مع الدول 
الشـــقيقة والصديقة تقوم على أساس 
االنفتاح علـــى الجميع، وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، واستقاللية قرار 
الحركة، مؤكًدا أن عالقة الحركة مع أي دولة 

ال تتم على حســـاب أو ضد أي دولة أخرى. 
وأوضح المستشـــار اإلعالمـــي أن رئيس 
الحركة يتمتع بعالقة متميزة مع الجميع، 
وبانســـيابية تحركه بين الداخل والخارج 
عبر جمهورية مصر الشقيقة. ودعا النونو 
المتصيدين الذين يتطلعون إلى اإلضرار 
بعالقة حماس مع مصر وغيرها من الدول 
إلى الكف عن البقاء في دائرة الحســـابات 
الصغيـــرة؛ ألن مـــا تقوم بـــه حماس في 
نشاطها السياســـي والدبلوماسي هدفه 
المصالح العليا لشعبنا وقضيتنا، والبحث 
عن كل ما من شأنه تعزيز وحدتنا الوطنية 
فـــي إطار إعـــادة بنـــاء منظمـــة التحرير 

الفلسطينية.

حماس: العالقة مع مصر محورية و وصلت لحالة من االستقرار و التعاون

غزة/ االستقالل: 
أكد المتحدث باســـم حركة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين، مصعب البريم، أمس األحد، ان 
ابعاد قوات االحتالل "اإلســـرائيلي"، خطيب األقصى الشـــيخ عكرمة صبري، عن مدينة القدس 
المحتلة، يأتي في ســـياق فـــرض وقائع جديدة لتهويد المدينة. وحيا البريم، الشـــيخ صبري 
والعلمـــاء والمرابطين على جهودهم في دفاعهم عن القدس واالقصى من خطر إرهاب العدو، 

مؤكًدا ان معركتهم في الدفاع عن المقدسات هي معركة العزة والكرامة والمصير.
وأشـــار إلى أن سياســـات االحتالل القمعية، لن تغير من واقع المدينة المقدسة، مشدّدا على 

أن هوية القدس والمسجد األقصى ستبقى عربية وإسالمية عصية على التزييف والتزوير.
ودعا البريم، جماهير شـــعبنا في جميع انحاء مناطق الضفة والداخل المحتل، إلى شـــد الرحال 
وإعالن حالة النفير العام، لمواجهة المخططات الصهيونية. وأصدر االحتالل، قراًرا، أمس االحد، 
بإبعاد رئيس الهيئة اإٍلســـالمية العليا الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة أسبوع، بتهمة 

"التحريض من خالل خطب الجمعة وتعريض المواطنين للخطر".

ونهاية ديسمبر )كانون األول( 2019، قرّرت 
الهيئة الوطنية العليا للمســــيرات، اعتماد 
تنظيم المسيرات الشعبية السلمّية بشكل 
شــــهرّي، وفي المناســــبات الوطنية البارزة، 
ا، منذ انطالق  بعــــد أن كانت ُتنظم أســــبوعّيً

المسيرات بـ 30 مارس )آذار( 2018.
وتشهد المناطق الشرقية للقطاع على مدار 
الفائتة، انطالق عشــــرات  الخمســــة  األيام 
"البالونــــات الحارقــــة" باتجاه مســــتوطنات 
"الغالف"، على أيدي مجموعة شبابية، ُتطلق 

على نفسها "وحدة أبناء الزواري".
ويقول أحد أعضاء تلك المجموعة لمراســــل 
"االستقالل"، إن استئنافهم إطالق البالونات 
الحارقــــة جاء بـ "قرار فردي وليس بإيعاز من 
الهيئة الوطنية العليا لمســــيرات العودة"؛ 
مرجًعــــا هذا القــــرار إلى مــــا وصفه "تنصل 
االحتالل من اســــتكمال تنفيــــذ تفاهمات 

كسر حصار غزة".
وأمــــس األحــــد، أطلقت مدفعيــــة االحتالل 
استهدفت  صوتية"،  "قذيفة  "اإلسرائيلي" 
محيط نقطة رصد ميداني للمقاومة، شــــرق 
بلدة "بيت حانون شــــمالّي القطاع، فيما لم 

غ عن إصابات. ُيبلَّ
وزعمت وسائل إعالم عبرّية أن االستهداف 
جاء بفعل ســــقوط "بالونات مفّخخة"، قرب 
منزل في مستوطنة "سديروت"، دون سقوط 

إصابات.
وكانــــت طائــــرات االحتالل الحربيــــة أغارت 
بثالثة صواريخ مســــاء الخميــــس الماضي، 
على موقع للمقاومة شــــمال غزة؛ بزعم "الرد 
على إطالق البالونات المتفّجرة من القطاع".

اإلزام االحتالل
ويوضــــح عضو المكتب السياســــي للجبهة 
الشــــعبية لتحرير فلســــطين، عضو الهيئة 
العليا لمسيرات العودة طالل أبو ظريفة، أن 
قرار عودة الشــــباب الثائر إلطالق البالونات 
الحارقة يأتي نتيجة طبيعية مقابل استمرار 
اعتداءات االحتالل على أبناء شــــعبنا، وعدم 
تلمّس الشــــّبان لخطوات عملية على طريق 

كسر الحصار عن قطاع غزة.
ويقــــول أبو ظريفة لصحيفة "االســــتقالل": 
"إن اســــتئناف إطالق البالونات ُيعد رسالة 
لالحتــــالل، مفادهــــا بأن تواصــــل التنصل 
من تفاهمات كســــر الحصار ســــيؤدي إلى 
تصعيد األمور، وعليه أن يتحّمل التداعيات 

والنتائج المترتبة على ذلك".
ولم يســــتبعد إقدام االحتالل على تصعيد 
األوضــــاع الميدانيــــة بالقطاع، مــــن منطلق 
تصدير "أزماته السياسية" الراهنة، ويتابع: 
"كل شــــيء وارد، وبالتالي المطلوب تهيئة 
الجبهة الداخلية الفلسطينية؛ لمواجهة أي 

حماقة يمكن أن يقترفها االحتالل".

ويؤكد أن االحتالل حال اتخذ قرارًا بالعدوان 
على غزة؛ "فإنه ليس بمقدوره حســــم نتائج 

هذا القرار". 
ويلفت عضــــو المكتب السياســــي للجبهة 
الديمقراطيــــة إلى ضرورة التــــزام االحتالل 
بتنفيذ بنود وقف إطالق النار الُمتفق عليها 
عام 2014، كمــــا أن على األطــــراف الراعية 
لتلك البنود، ال ســــيّما مصر، التحرك لجهة 

إجبار االحتالل على تطبيقها.
ويبّين أن األوضــــاع الحياتية واالقتصادية 
بالقطــــاع وصلت إلى أســــوأ مســــتوياتها، 
"وبالتالي ال يمكن لشــــعبنا أن يبقى رهينة 

إلجراءات وممارساته بشأن الحصار".
ويتوّقع أبــــو ظريفة في حال لم يســــتجب 
االحتــــالل لمطالب الجماهير الفلســــطينية 
بكسر الحصار، أن تشــــهد المرحلة المقبلة 
"تصعيــــًدا للحالــــة الجماهيريــــة الرافضة 

لتواصل الحصار". 
والخميس الماضــــي، حّذرت حركة المقاومة 
اإلســــالمية )حماس(، االحتالل "اإلسرائيلي" 
مــــن مواصلة تنّصله في كســــر الحصار عن 

القطاع.
وفي هــــذا الصــــدد، يقول عضــــو المكتب 
السياســــي للحركة خليل الحّية: "إن حماس 
لن تقبل بأن يكون عام 2020 كسابقه، ولن 
تقبل من االحتالل حالة التملص والتردد في 

كسر الحصار )..( وعلى المحاِصِرين أن يقرأوا 
هذه الرسالة".

ويضيــــف الحّيــــة  في حوار نشــــره الموقع 
الرسمي لـ"حماس": "جاهزون ألن نطرق كل 
األبواب، وأن نفتح كل الســــدود بكل أشكال 
العمل حتــــى ينتهي الحصار عن شــــعبنا، 
الذي من حّقه أن يعيــــش كريًما عزيًزا على 

أرضه".

ر�ضالة �ضغط 
مــــن جهتــــه، يّتفــــق الكاتــــب والمحّلــــل 
السياسي إّياد القّرا مع القيادي "أبو ظريفة" 
حول دوافع الشباب الثائر الستئناف إطالق 
"البالونات الحارقة" صوب مستوطنات غالف 

غزة.
ويقــــول القــــّرا لصحيفة "االســــتقالل": "إن 
االســــتئناف رســــالة ضغط على االحتالل، 
الذي لم يلتزم بتطبيق كل تفاهمات كســــر 
الحصــــار الُمتفق عليها منــــذ نهاية العام 

."2018
ويذكــــر أن تلك التفاهمات تقضي بإحداث 
تغييــــر حقيقي بأزمة الحصار اإلســــرائيلي 
المفــــروض على القطــــاع، خصوًصــــا ما هو 
مرتبــــط بحــــّل كامــــل لألزمات األساســــية 
والمشــــاريع  الصيد،  بمســــاحة  المتعلقــــة 
االســــتراتيجّية كالكهربــــاء وتحلية المياه، 
البضائع  بإدخــــال  المعابر والســــماح  وفتح 

بأصنافها المتعددة.
ويــــرى أن العــــودة لـــــ "البالونــــات الحارقة" 
التي كانت إحدى أدوات مســــيرات العودة، 
دليل على تواصل المسيرات؛ لكن بأشكال 

مختلفة".
ويشــــير إلى أن عنــــوان المرحلــــة القادمة 
مرهون بســــلوك االحتالل، الذي لم يتوقف 
من تصعيد اعتداءاتــــه الميدانية وقصف 
ومحاولتــــه  بالقطــــاع،  المقاومــــة  مواقــــع 

استهداف مطلقي "البالونات الحارقة".
ويعتقد الكاتب المحّلل السياسي أن "غياب 
الوســــطاء" خالل الفترة الماضية بالرغم من 
اســــتمرار اعتداءات االحتالل، ُيعد سبًبا من 
بيــــن األســــباب، التي دفعتــــه للتنّصل من 

تحقيق التفاهمات كاّفة.
لكن الوضــــع السياســــي "المتــــأّزم" داخل 
الكيــــان، كما يرى القّرا، ال يســــمح بالذهاب 
إلى تفاهمات أعلى مستوى من التفاهمات 

القائمة.
ومن المزمــــع أن يتجه كيــــان االحتالل في 
2 مــــارس )آذار( المقبل نحــــو عقد انتخابات 
للكنيست، هي الثالثة في أقل من عام، بعد 
فشــــل حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" للمرة 
الثانية في الحصــــول على أغلبية 61 عضوًا 
)مــــن إجمالي 120 بالكنيســــت( لتشــــكيل 

الحكومة. 

دليل استمرار »مسيرات العودة«

استئناف »البالونات الحارقة«.. رسالة شعبية للضغط على االحتالل 
غزة/ قا�ضم االأغا: 

يعك�س ا�ضتئناف اإطالق البالونات احلارقة من 
املناطق ال�ضرقّية لقطاع غزة منذ اأيام، �ضوب 

م�ضتوطنات »غالف غزة«، حالة من الرف�س 
ال�ضعبي لتلكوؤ االحتالل يف تنفيذ تفاهمات »ك�ضر 

احل�ضار«، التي مت التو�ضل اإليها العام املا�ضي، 
برعاية م�ضرية، ودعم قطرّي واأممّي.

وبح�ضب �ضيا�ضيني ومراقبني، حتّدثوا ل�ضحيفة 
»اال�ضتقالل«، فاإن عودة »ال�ضباب الثائر« الإطالق 

البالونات، التي ُتعد اأحد االأدوات ال�ضعبية 
»اخل�ضنة« مل�ضريات العودة، دليل على عدم توقف 

امل�ضريات، بالرغم من اإعالن هيئتها اعتماد برنامج 
جديد للفعاليات، خالل العام اجلاري.

الجهاد: إبعاد عكرمة صبري عن األقصى  
محاولة لفرض وقائع جديدة لتهويد القدس
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية
   �إعالم حكم غيابي

الى المدعى عليه / ســـليم امين ســـليمان المصري من خانيونس وسكانها سابقا 
والمقيم حاليا في المغرب ومجهول محل االقامة فيها اآلن لقد حكم عليك من قبل 
هذه المحكمة في القضية اســـاس 2019/1071م وموضوعها " تفريق للضرر من 
الغياب " بتطليق زوجتك المدعية : فاطمة عليان احمد كوارع المشهورة المصري 
من خانيونس وســـكانها وكيلها المحامي الشـــرعي : محمد بريكة " بطلقة واحدة 
بائنة بينونة صغرى بعد الدخول وبعد الخلوة " وفرقت بينهما بهذه الطلقة دفعًا 
للضرر الحاصل لها من غيابك لها مدة تزيد عن الســـنة بال ســـبب شـــرعي وال عذر 
مقبول وعليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخه ادناه ولها حق التزوج بمن تشاء من 
المســـلمين االكفاء بعد انقضاء عدتها الشرعية منه واكتساب هذا الحكم الدرجة 
القطعية وضمنته الرسوم والمصروفات القانونية " حكما وجاهيا " بحق المدعية 

غيابيا بحق المدعى عليه قابال لالعتراض واالستئناف وحرر في 2020/1/14م

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي
اأحمد حممود عا�سور

 �إعالن �سادر عن بلدية بني �سهيال
  تعلن بلدية بني ســـهيال لإلخوة المواطنيـــن المتصرفين والمجاورين 
ألرض القسيمة )8( من القطعة  رقم )217 ( أراضي بني سهيال المسماة 
– ام الزفة  –شارع ابو علي اياد، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية )4406( 
متـــر مربع بأنه قد تقدم لها المواطـــن /   اياد محمود عطوة الرقب    من 
سكان بني سهيال ، وسند الملكية  باسم/ عبد الرحمن عبد العال سليمان 
الرقب ، من أرض القسيمة المذكورة بغرض الحصول على إذن بناء مبنى 
دور ارضي مقترح مع خدمات  على مساحة المقسم المخصص له )250( 
مترًا مربعًا لكل طابق وذلك طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قسم 

التخطيط و التنظيم بالبلدية .
         فـــكل مـــن لديه اعتراض على الملكيـــة أو الطلب ، عليه أن يقدم 
اعتراضه لدى قســـم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمســـة عشر 
يوما( من تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عـالء ر�ســوان                         حمـاد الـرقب
الق�سم القانوين                     رئي�س البلدية

       دولة فل�سطني
      ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
   حمكمة جباليا ال�سرعية

 �إعالن ور�ثة �سادر عن حمكمة جباليا �ل�سرعية
قدمت لهذه المحكمـــة مضبطة وراثة موقعة من المختار مؤرخـــة في 19 /2020/1م 
تتضمن ان محمد بن احمد بن محمد شاهين من جباليا ومن مواليد 1930/1/1م ويحمل 
هويـــة رقم 911275311 وقد توفي لرحمة الله تعالـــى بتاريخ 1989/8/14م وانحصر 
ارثه الشـــرعي واالنتقالي في زوجته بصحيح العقد الشـــرعي بدرية بنت احمد بن نمر 
شاهين وفي اوالده منها وهم احمد واكرم وجبريل وجبر وحسام ومحمود وخديجة ثم 
بتاريخ 2003/2/14م توفي احمد المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في والدته 
بدرية المذكورة وفي زوجته اعتماد بنت دياب بن محمد ابو معروف المشهورة شاهين 
وفي اوالده منها وهم محمد ووســـام واياد وتغريد ثـــم  بتاريخ 2010/7/10م توفيت 
بدريـــة المذكورة وانحصر ارثها الشـــرعي واالنتقالي في اوالدهـــا المتولدين لها من 
زوجها المتوفى قبلها محمد المذكور وهم اكرم وجبريل وحسام ومحمود وخديجة وفي 
اوالد ابنها المتوفى قبلها احمد المذكور وهم محمد ووســـام واياد وتغريد المتولدين 
له من زوجته اعتماد بنت دياب بن محمد ابو معروف المشـــهورة شـــاهين ثم بتاريخ 
2017/2/14م توفي جبريل المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته ماجدة 
بنت محمد بن نظمي بالطة المشـــهورة شـــاهين وفي اوالده منها وهم شادي وفادي 
ومحمد واحمد وروان وعبير فقط وال وارث للمتوفين المذكور سوى من ذكر وليس لهم 
وصيـــة واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حـــال حياتهم وتركوا ورثة فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة جباليا الشرعية خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ النشر . حرر في 2020/1/19م

قا�سي جباليا ال�سرعي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / انوار سلمان خليل ابو طير
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)901292466 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / رمزي شعبان سليمان ابو بركة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم )900 
788 597( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة

وكشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، أمس األحد، 
النقاب عن ارتفاع فـــي معدالت اإلعفاء من التجنيد للجيش 
اإلســـرائيلي، في أوســـاط الشـــبان اإلســـرائيليين، ألسباب 

نفسية.  
وذكرت الصحيفة العبرية، أن معطيات الجيش اإلسرائيلي، 
تشـــير الى واحد من أصل كل 3 شـــبان إسرائيليين، سيتم 
إعفائه من الخدمة العسكرية اإلجبارية هذه السنة، ألسباب 

نفسية.  
وبحســـب يديعوت، تؤكد معطيات الجيش اإلسرائيلي، أن 
32.9% من نسبة الشبان الذكور المرشحين للتجنيد للخدمة 
اإلجبارية بالجيش هذه الســـنة، ســـيتم إعفائه من الخدمة 

ألسباب نفسية.  
وبحسب الصحيفة، أرسل قائد قسم القوى البشرية بالجيش، 
اللواء »موتي الموز«، قبل أســـبوعين رسالة الى ضباط الصحة 
النفســـية بالجيش، وطلب منهم تخفيف منـــح اإلعفاءات 

ألسباب نفسية.  
ووفقـــا لصحيفـــة يديعـــوت، أكدت مصادر بقســـم 
القـــوى البشـــرية، أن ارتفاع معدالت حصول الشـــبان 
اإلســـرائيليين، علـــى اإلعفاءات مـــن التجنيد للخدمة 
اإلجبارية بالجيش، يعود لسبب تدني دافعيتهم ألداء 

الخدمة العسكرية.  
وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن نسبة اإلعفاء من التجنيد 
ألســـباب طبية بلغت 2.5%، بينما بلغت نســـبة اإلعفاءات 
ألسباب نفسية، 6.5% من نسبة الشبان المرشحين للخدمة 

اإلجبارية بالعام الماضي 2019.

قلق كبري
أكـــد الكاتب والمختص في الشـــأن اإلســـرائيلي عامر عامر، 
أن انتشـــار ظاهرة تهـــرب جنود االحتالل مـــن اداء الخدمة 
العسكرية متذرعين بأسباب نفسية، باإلضافة إلى التهرب 
الديني )الحريديم( الذين يخدمون في الجيش باتت تشكل 
قلقًا كبيرًا لدى قيادة الجيش والمستوى السياسي واألمني 

اإلســـرائيلي ويمس »بهيبـــة« دولة االحتالل اإلســـرائيلي 
المزعومة. 

وقال عامر لـ »االســـتقالل« إن االحصائيـــات الواردة من دولة 
االحتل حول اإلعفاء النفسي في ارتفاع وتزايد ملحوظ خالل 
السنوات األخيرة وهناك استغالل وتوظيف لهذا الموضوع 
من قبل المجندين الجدد في جيش االحتالل من أجل الهروب 
من أداء خدمتهم العســـكرية مما أعطى ضوءًا أحمر من قبل 
قيـــادة الجيش وتوجيـــه أوامرها لمعالجة هـــذه المعضلة 
والتخفيـــف من وقعه ألنه من كل ثالثـــة جنود هناك واحد 

يعفى من الخدمة بسبب المرض النفسي«.
وأضاف المختص في الشـــأن اإلسرائيلي،« وصول األمور إلى 
تهرب الجنود من الخدمة بحجة المرض النفسي جعل قيادة 
دولة االحتـــالل تتعمق في البحث والتدقيق حول أســـباب 
التهرب ووضع حد نهائي ألداء الخدمة العسكرية من خالل 
االتجاه إلى تشريع الخدمة في جيش االحتالل ليصبح الجميع 

مطالب بأدائها مهما كانت االسباب«. 

ولفت، الى أن ظاهرة التهرب من الخدمة العســـكرية مرتبط 
ارتباطـــًا وثيقًا بتيار )الحريديم( فـــي جيش االحتالل الذين 
يتهربون من خدمتهم بسبب أن دراستهم للتوراة تمنعهم 
من الخدمة في الجيش لذلك يحصلون على اعفاءات بأعداد 
كبيـــرة من قبل قيادة الجيش لذلك تحولت إلى جدل داخلي 
كبير ومادة دعائية لالنتخابات المقبلة للكنيست اإلسرائيلي.

وأشـــار عامر، إلـــى أن هناك نوعـــًا آخر لإلعفاء مـــن الخدمة 
العسكرية يتمثل بالفحص الطبي للجنود الذين سيخدمون 
في الجيش بعد بلغوهـــم 18 عامًا وتتعلق  بمدى أن يكون 
الجندي مؤهال للخدمة صحيًا نفسيًا؟ لذلك تجدهم يلجؤون 
لهـــذه الطرق للتهرب من الخدمة بعيـــدًا عن البعد الديني، 
حيـــث  تتم عملية تزويـــر األرقام في الشـــهادات الصحية 
والتقاريـــر الطبية الخاصة بهؤالء الجنود بحيث يكتب فيها 
أنهم غير مؤهلين ألداء الخدمة وبالتالي يحصلون على هذا 

االعفاء بأعداد كبيرة.
وعد المختص في الشـــأن اإلســـرائيلي، أن هـــذا االعفاء من 

الخدمة يعد مؤشرًا مهمًا يدلل على أن الحافزية في الخدمة 
في جيش االحتالل بين أوســـاط الشـــباب تتراجع بشـــكل 
ملمـــوس وواضح وبـــات أن هنـــاك أقل مـــن 70% لديهم 

الحافزية للخدمة في الجيش. 

هروب جماعي 
بدوره، المختص في الشـــأن اإلسرائيلي مؤمن مقداد أكد أن 
تهرب جنود جيش االحتالل من الخدمة العسكرية وعزوفهم 
عن أداء واجبهم في الجيش شـــكل معضلة كبيرة لدى دولة 
االحتالل وخاصة خـــوف هؤالء الجنود من مواجهة المقاومة 
في قطاع غزة وخاصة بعد جوالت المواجهة واالنجازات التي 
حققتها خالل الســـنوات الماضية وتطور أدائها العسكري 
مما عزز هروب هؤالء الشباب من الخدمة العسكرية في جيش 

االحتالل ولجوءهم إلى طلب »إعفاء نفسي من الخدمة«.
وقـــال مقداد لــــ »االســـتقالل« »إن جمهور المســـتوطنين 
باتـــوا يتجهون إلى الخدمة العســـكرية فـــي مجاالت أخرى 
وتخصصات ال تعرض حياتهم للخطر مثل العمل بوحدات 
)السايبر( والقتال من وراء شاشات الحواسيب والتجنيد في 
أجهزة األمن وابتعادهم عن أماكن القتال واالشـــتباك على 
الحدود ســـواء في الجنوب )قطاع غزة( أو في الشمال )لبنان( 
والعامان الماضيان كانت المواجهة محتدمة بين غزة وجيش 
االحتالل وهذا يعد انجازًا مهمًا يحســـب للمقاومة أن باتت 

تشكل هاجسًا كبيرًا لإلسرائيليين.
وأشـــار مقداد، الى أن جيـــش االحتالل يحـــاول اخفاء هذه 
التقارير ألنها تمس بهيبة دولة االحتالل ويظهرها بمظهر 
الضعيف والدولة غير القادرة على حماية مستوطنيها لذلك 
تجد أن قائد شعبة القوى البشرية في الجيش، موطي ألموز، 
ارسل رسالة لضباط الصحة النفســـية، يطالب فيها بوقف 
إعطاء شهادات »اإلعفاء النفســـي«، الفتًا أن صورة المقاومة 
فـــي غزة لدى االحتـــالل باتت تعد أمرًا كبيرًا ويحســـب لها 
ألف حســـاب وبالفعل أصبح جيش االحتالل يهاب مواجهة 

المقاومة في غزة.

»اإلعفاء النفسي من الخدمة العسكرية«.. يكسر »هيبة« جيش االحتالل المزعومة 
غزة / حممد اأبو هويدي:

�سكلــت ظاهرة هروب جنود جي�ــس االحتالل من 
اأداء اخلدمة الع�سكرية بداعي االإعفاء النف�سي 
خوفــًا من اندالع حرب على اأي من اجلبهات �سواء 
كانــت اجلنوبية اأو ال�سماليــة، �سدمة كبرية لدى 

القيــادة االإ�سرائيليــة، و�ساهــم يف ك�ســر »هيبــه« 
جي�ــس االحتــالل املزعومــة، اجلي�س الــذي طاملا 
و�سف نف�سه باأنه اجلي�س الذي ال يقهر.   واخلوف 
االأكــر لــدى اجلنــود وو�سولهــم اإىل حــد طلــب 
االإعفاء مــن اخلدمة الع�سكرية، قد يكون ب�سبب 

التهديدات املتبادلة بــني »اإ�سرائيل« وبع�س دول 
املنطقــة يف االآونــة االأخرية، وتقديــرات اأجهزة 
االأمــن بــاأن عــام 2020 �سيكــون عــام املفاجــاآت 
ال�سيئة لـدولة الكيان، مع ارتفاع احتماالت وقوع 

حرب مع جبهات قريبة وبعيدة.
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اإعالن �صادر عن جمعية مزارعي 
حمافظة رفح اخلريية 

تعلن جمعية : مزارعي محافظة رفح الخيرية عن عقد االجتماع ) العادي( 
للجمعيـــة العموميـــة عن العـــام )2020( وذلك يـــوم الخميس الموافق 
2020/1/30م الســـاعة 11:00 ) صباحـــا ( في مقـــر الجمعية الكائن في 

محافظة رفح حي النصر موراج خلف بناية الدكتور يوسف الزطمة .
وذلك لمناقشة ) جدول األعمال (   قراءة التقرير المالي واالداري لعام 2019م .
انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية .   اعتماد مدقق حسابات خارجي قانوني . 
وذلك بعد استكمال اآلتي في اوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 الى الساعة 2:00

استمرار فتح باب االنتســـاب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 
لعام )2020م( وذلك حتى تاريخ 2020/1/21م

فتح باب الترشـــيح لعضوية مجلس االدارة وذلـــك لمدة ثالثة أيام من 
تاريخ 2020/1/22 حتى تاريخ 2020/1/26م

فتح باب االعتراض والطعون لعضوية مجلس االدارة والجمعية العمومية 
وذلك لمدة يومين من تاريخ 2020/1/27م حتى تاريخ 2020/1/28م

فتح باب االنسحاب لمدة يوم واحد بتاريخ 2020/1/29م

 ومع فائق االحرتام والتقدير ,,,
 جمل�س اإدارة اجلمعية

 اإعالن �صادر عن جمعية الرعاية 
واالرتقاء الفل�صطينية – فجر

يعلن مجلس إدارة جمعية الرعاية واالرتقاء الفلسطينية- فجر  عن عقد 
االجتمـــاع العادي للجمعية العمومية للعام ٢٠٢٠ وذلك يوم الخميس 
الموافـــق ٦ فبراير ٢٠٢٠ الســـاعة ١٢ في مقر الجمعية الكائن في غزة 
شـــارع الثورة بجوار برج أبو رمضان وذلـــك النتخاب مجلس إدارة جديد 

للجمعية بعد استكمال اآلتي :
١- فتح باب االنتســـاب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية للعام 

٢٠٢٠ وذلك من تاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٠ إلى تاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢٠. 
٢- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ ٢٨ يناير 

٢٠٢٠ إلى تاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٠. 
٣- فتـــح باب االنســـحاب والطعون واالعتـــراض لعضوية مجلس 
اإلدارة والجمعيـــة العمومية وذلك من تاريخ ٢ فبراير٢٠٢٠ حتى 

تاريخ ٤ فبراير ٢٠٢٠. 
٤- تباشر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٠ إلى تاريخ ٦ فبراير 
٢٠٢٠ في مقر الجمعية المذكور أعاله من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٣ مساء. 

التواصل على جوال 0599454949

 جمل�س اإدارة اجلمعية

غزة / سماح المبحوح:
أكد المستشار اإلعالمي لرئيس هيئة شؤون 
األسرى والمحررين حســـن عبد ربه وجود 12 
أسيرًا بمستشفى ســـجن الرملة يعانون من 
ظـــروف صحية واعتقاليه بالغـــة الصعوبة ، 
إذ يواجهـــون الموت البطيء بفعل سياســـة 
االعدام الممنهج التي تمارسه دولة االحتالل 
االســـرائيلي ضدهـــم  والذي ينـــدرج تحت 
الطبية  الرعايـــة  وانعـــدام  الطبي  االهمـــال 

الالزمة لهم . 
وأوضـــح عبد ربـــه لـ"االســـتقالل" أن من بين 
األسرى المرضى الذي يرسفون بسجن الرملة 
مصابيـــن بالرصاص أثنـــاء انتفاضة القدس 
ومنهـــم يعانون من شـــلل و بتـــر ألطرافهم 
تســـببت لديهم بإعاقـــات دائمـــة وآخرين 

مصابون بأورام خبيثة.

وبين أن األسرى المرضى يعانون منذ سنوات 
من تفاقـــم األمراض في أجســـامهم نتيجة 
سياســـة اإلهمال الطبي، ومـــن المماطلة في 
االســـتجابة لطلبات اإلفراج المبكر ألســـباب 
صحيـــة، والتي يتقـــدم بهـــا المحامون الى 

اللجان اإلسرائيلية المختصة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن األســـرى المرضى المتواجدين 
بمشـــفى ســـجن الرملة هم خالد شـــاويش، 
ومنصور موقـــدة، ومعتصـــم رداد، وناهض 
األقرع، وصالح صالح، ورامي مصطفى، وجمال 
زيد، ومحمد صباغ، وكتيبة الشاويش، واحمد 
سعادة، وأحمد زهران، وسامر العربيد،  إضافة 
إلى أربعة أســـرى هم إياد رضوان، وسامر أبو 
ديـــاك، وعليان عمـــور، وأحمد أبـــو خضير ، 

واألسير وليد حناتشة . 
ولفت إلى أن األســـير العربيد المتهم بقيادة 

خليـــة العبوة برام الله تعـــرض لعملية قتل 
وضـــع على إثرها بقســـم العنايـــة المكثفة 
بمستشفى هداســـا عين كارم فترة طويلة، 
ثم نقل إلى مستشـــفى ســـجن الرملة ، بعد 
خضوعه لتعذيب شـــديد على أيدي محققي  
" الشاباك " ، إذ استخدموا ضده اجراء تحقيق 
الحاجـــة الذي ينـــص على ممارســـة العنف 
الجســـدي ضد المعتقل لمنع عمليات أخرى 

يخطط لها . 
ونبه إلى تعرض األســـير حنتاشة المعتقل 
منـــذ الثالث من تشـــرين األول / اكتوبر على 
خلفيـــة عمليـــة " عين بوبيـــن " التي وقعت 
نهاية آب / أغسطس قرب رام الله  لتعذيب 
شـــديد ، إذ أظهرت صـــورة مســـربة له أثار 
كدمـــات ظاهرة على مختلف أنحاء جســـده ، 

خاصة نصفه السفلي . 

وشدد على أن األســـرى المرضى بمستشفى 
سجن الرملة من أصعب الحاالت في السجون 
االسرائيلية ، إذ يعانون من انعدام الخدمات 
الطبيـــة والصحيـــة، وال يوجـــد تشـــخيص 
ألمراضهم ، عدا عن انعدام تقديم العالجات 
واألدوية المناســـبة لحاالتهم المرضية ، وما 

يقدم فقط المسكنات والمنومات.
وفيمـــا يتعلـــق بوضع األســـرى بالســـجون 
االســـرائيلية عامـــة أكـــد على وجـــود  700 
مريض في السجون منهم 200 حالة مرضية 
تســـتدعي التدخل الجراحي وعمل التحاليل 
المخبرية الالزمة لتشخيص وضعهم الصحي، 
مطالبا الجهات القانونية والسياســـية بعمل 
كافة االجراءات التي من شأنها أن تسرع في 
االفراج عنهم إلنقاد حياتهم ، خاصة فصائل 

المقاومة بتنفيذ عملية تبادل . 

غزة/ االستقالل:
"عندما دخلـــت إلى مكان الزيـــارة لم أعرفه من 
آثار التعذيب ... قال لي مت ثالث مرات" بهذه 
الكلمات وصفت بيان حناتشـــة زوجة األســـير 
وليد حناتشـــة، ما تعرض لـــه زوجها في أقبية 
التعذيب خـــالل 60 يوما متواصلـــة، ضمن ما 

يعرف بالتحقيق العسكري.
ما نقلته بيان حناتشـــة وثقتـــه صور حصلت 
عليها مؤسســـة الضمير لرعاية األسير وحقوق 
اإلنسان قبل شهر، ونشرتها عائلته قبل يومين، 
والتي تبين التعذيب الوحشي الذي تعرض له 
حناتشة في أقبية التحقيق المسكوبية، ضمن 

ما يعرف بالتحقيق العسكري.
وتتهـــم إســـرائيل حناتشـــة )51 عامـــا( بأنه 
أحـــد أفراد الخليـــة التابعة للجبهة الشـــعبية 
لتحرير فلســـطين، والتي نفـــذت عملية قتل 
المستوطنين في منطقة "بوبين" غربي رام الله، 
حيث جاء في إعالن الشـــاباك أن حناتشة كان 

أحد الممولين لهذه العملية.
وبحســـب زوجته فإنه ال يزال يعانـــي من أوجاع 
في كامل أنحاء جســـده إلـــى اآلن، نتيجة الضرب 
على رأسه حيث أصابته أوجاع في عينه وال يقوى 
على الوقوف على قدميه لفترة طويلة، ومشـــاكل 

في التنفـــس جراء الضرب المبـــرح على القفص 
الصـــدري وكســـور أضالعـــه، إال أن إدارة مصلحة 
الســـجون ترفـــض عرضـــه على طبيـــب مختص 
وأكتفـــت بعرضه على طبيب الســـجن العام بعد 
نقله من التحقيق في المسكوبية إلى سجن عوفر.
وأعتقل حناتشـــة في الثالث من تشرين تاٍن/

أكتوبـــر من منزله فـــي رام اللـــه، حيث أقتحم 
الجنود المنزل بصورة وحشية، وحول للتحقيق 
مباشـــرة ومنـــع مـــن الزيـــارة أول 45 يوم من 
التحقيـــق، كما تقول زوجته:" لـــم نكن نعرف 
شـــيئا عنه ســـوى ما يصلنا من األسرى الذين 
كانوا يرونه يتنقل على كرســـي متحرك لعجزه 

عن الحركة«.
كان التعذيب الذي تعرض له حناتشة شديدا 
لدرجة أنه في إحدى المرات أدخل إلى المحكمة 
محمـــوال ال يقـــوى حتى علـــى الجلـــوس على 
الكرســـي المتحرك، وعندما ســـأله القاضي عن 
ســـبب تعبه أخبره أنه تعرض لتعذيب شديد 
ولكن القاضي قـــام بتمديد اعتقاله دون اتخاذ 

أيه إجراءات.
ما تعرض له األسير الحناتشة وغيره ممن تقول 
إسرائيل أنهم مسؤولين عن العملية، يعيد إلى 
األذهـــان التحقيق العســـكري الذي تعرض له 

الكثيرون من األســـرى خالل االنتفاضة الثانية 
واألولى، والتي تســـتخدم فيه أجهزة االحتالل 
كل أســـاليب التعذيب النتـــزاع االعترافات من 

األسرى.
هـــذا التحقيـــق خلف لدى عشـــرات األســـرى 
إعاقـــات وعاهـــات دائمـــة كما يقـــول المتابع 
لقضايا األسرى واألســـير المحرر فؤاد الخفش، 
وقال إن التحقيق العســـكري يعني أن يتعامل 
االحتالل مع األســـير على أنـــه "قنبلة موقوتة" 
عليـــه أن يفككها للحصـــول على المعلومة من 
األسير في أقصر مدة زمنية ممكنه باستخدام 
كل طـــرق التعذيب الجســـدي التـــي ال تؤدي 
لموته. وبحسب الخفش فإن االحتالل يلجأ لهذا 
النوع من التعذيب عند اعتقال شـــخص عضو 
في مجموعة عســـكرية وباقي أفراد المجموعة 
بالخارج، أو ان ُيعَتقل شخص يعلم مكان وجود 
مطـــاَرد، أو لديـــه معلومات عن وجود ســـالح أو 

عملية يمكن أن تحدث.
وبحســـب الخفش فإن هـــذا التعذيب أصعب 
أنـــواع التعذيب فـــي الســـجون، يعتمد على 
التعذيب الجســـدي الســـريع والمدروس، دون 
أن يؤدي إلـــى الموت، وهو ما يقوم به محققون 

متدربون.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين بأن المعتقل القاصر مصعب إياد أبو 
غزالـــة )15 عامـــًا(، من القدس، يقبع فـــي العزل االنفرادي في ســـجن "أوفيك" 
اإلســـرائيلي الجنائي منذ )28( يومًا، وذلك إثر موقفه الّرافض بالدخول ألقسام 

السجناء الجنائيين اإلسرائيليين واالختالط بهم.
وبّينت هيئة األســـرى أن ســـلطات االحتالل كانت قد اعتقلت القاصر أبو غزالة 
بتاريخ 22 كانون األول/ ديسمبر 2019، ونقلته للّسجن الجنائي، رغم أن اعتقاله 
على خلفية وطنية، ووضعت العقبات أمام محاوالت محامي هيئة األسرى لزيارته 
وطلب نقله إلى الّســـجون "األمنية" منـــذ اليوم األول العتقاله، ما دفع بالّطفل أبو 
غزال لإلضراب عن الّطعام ليومين، وأوقفه بعد تحذيرات من خطورة تلك الخطوة 

على وضعه الّصحي لصغر سّنه.
ونقل محامي الهيئة عن القاصر أبو غزالة، عقب الّســـماح له بزيارته بعد جهود 
قانونية؛ أّنه يقبـــع في غرفة عزل انفرادي تفتقر للحاجيات األساســـية، إاّل أنه 
أصّر على موقفه رغم محاوالت إدارة الّســـجن بدمجه مع الّســـجناء اإلسرائيليين 

المعتقلين على خلفيات قضايا جنائية كتعاطي المخدرات واالغتصاب.
وأشـــارت هيئة األسرى إلى أن سلطات االحتالل تتعّمد احتجاز عدد من األطفال 
الفلسطينيين في السجون الجنائية اإلسرائيلية، بين المجرمين، الذين يعتدون 
عليهم ويســـتولون على أغراضهم الشـــخصية، وقد ســـعت وما زالت تســـعى 
لتحويل جميع األسرى األطفال من السجن األمنية إلى السجون الجنائية، وتجابه 
الحركة األسيرة ذلك لما فيه من خطورة حقيقية على األطفال وعلى تنشئتهم.

يذكـــر أن القاصر أبـــو غزالة كان قد أمضى عامًا ونصف قيـــد االعتقال المنزلي، 
وبعد انتهاء المّدة أصدرت محكمة االحتالل بحقه حكمًا بالسجن الفعلي لثالثة 

شهور.

عبد ربه لـ »االستقالل« : وضع األسرى المرضى في سجون االحتالل صعبة للغاية 

زوجة األسير حناتشة تروي مشاهد
 تعذيب زوجها في سجون االحتالل

المعتقل القاصر مصعب أبو غزالة 
محتجز في العزل االنفرادي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى االإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات رقم )23/ 2020(
يعلـــن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: أحمد 
محمد أحمد االســـطل من ســـكان خانيونس هوية رقم ٨٠٢٣٧١٢٨٦ بصفته 
وكيال عن: فتحية وخالدية ويسرى ونعمة بنات إسماعيل سليمان أبو خالد/ األغا

بموجب وكالة رقم: ٢٨٢٦ / ٢٠٠٩ الصادرة عن خانيونس
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة ٩٢ قسيمة ١٩ المدينة خانيونس
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل 
مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات 
فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  ١٩/ ١/ ٢٠٢٠م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة
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 دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية �سمال غزة ال�ستئنافية املوقرة
 يف ال�ستئناف رقم 2019/351

 يف الق�سية رقم 2019/1098      يف الطلب رقم 2020/11
المستدعي / صبحي سائد صبحي مهنا ويحمل هوية رقم )926708496(- 

شمال غزة – مفترق التوام .     وكيلته المحامية / كريمة جودة
المســـتدعى ضـــده / محمد خليل احمـــد ابو العيش ويحمـــل هوية رقم 

)916858145( – دوار الصفطاوي – محالت ستايل للبويات وعدد البناء 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

الى المستدعى ضده المذكور اعاله بما أن المستدعى قد اقام عليك دعوى إبطال شيكات 
استنادًا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ومرفقاتها المودع لك نسخة منها لدى قلم المحكمة 
حسب األصول ونظرا ألنكم خارج البالد وبناء على قرار القاضي المختص في الطلب المرقوم 
اعاله والقاضي بالســــماح لنا بتبليغكم بطريق النشــــر المستبدل لذلك يقتضى عليك ان 
تحضر الى المحكمة للرد على دعواه في يوم االحد الموافق 2020/2/9م الســــاعة التاسعة 
صباحا كما يقتضي عليك ان تقدم دفاعك التحريري بشــــأن االدعاء المذكور خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ النشر والتعليق وليكن معلوما لديك انك لو تخلفت عن الحضور يجوز 

للمدعي ان يسير في دعواه باعتبارك حاضرا . حرر في 2020/1/16م

رئي�س قلم حمكمة بداية �سمال غزة  
الأ�ستاذ / حممد مطر

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
دائرة التنفيذ -  حمكمة غزة ال�سرعية

�إعالن �إخطار تنفيذ �أحكام ق�ضائية
إلى المنفذ ضده/ ثائر إسماعيل سلمان أبو مياله من الخليل وسكان غزة شارع الشفاء 
عمارة أبو رمضان مقابل حلويات عرفات ســــابقًا واآلن مجهول محل اإلقامة خارج قطاع 
غزة اآلن، ُنبلغك أنه وطبقًا لاللتزام المترتب عليك بموجب االحكام القضائية الصادرة 
عن محكمة غزة الشــــرعية لصالح طالبة التنفيذ/ سعدية محمد أحمد سكيك من غزة 
وسكانها والذي يلزمك بتنفيذ قرار المحكمة بدفع قيمة حكم نفقة زوجة وقدرها )60( 
دينارًا أردنيًا شهريًا من تاريخ الطلب الواقع في 2013/4/9م وحكم نفقة أوالد وقدرها 
)60( دينار أردني شــــهريًا من تاريخ الطلب الواقع في 2013/4/9م باإلضافة للرســــوم 
والمصروفــــات القانونية وقدرها )230( مائتان وثالثون شــــيقال و)30( ثالثون دينارًا 
أردنيًا أجرة أتعاب محامي تدفع مرة واحدة فقط لصالح طالبة التنفيذ سعدية المذكورة 
أعــــاله وذلك على ذمة القضية التنفيذية رقم )546 / 2019( ونكلفك بالوفاء بااللتزام 
المذكور وذلــــك بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة غزة الشــــرعية االبتدائية خالل 
أســــبوعين من تاريخ هذا اإلعالن، وإن لم تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباشــــر إجراءات 

التنفيذ حسب القانون وحرر في 2020/1/19م
ماأمور التنفيذ
اأمني الدحدوح

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الطلب رقم 35 / 2020  يف الق�سية رقم 363 / 2019

المســـتدعون/1- نافذ صبري عبد الحليم مشتهى- من سكان غزة ويحمل 
هوية رقم/ 917565350 2-أيمن صبري عبد الحليم مشـــتهى- من سكان 

غزة ويحمل هوية رقم/ 909907891 وكيلهم المحامي/ محمد الداية
المستدعى ضدهم/1- دياب عطا محمود البنا من سكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان 
داود 2-نمر عطا محمود البنا من سكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان داود 3-عيد عطا 
محمود البنا من ســـكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غســـان داود 4- يوسف عطا محمود 
البنا من ســـكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غســـان داود 5- كائنات ديب محمد المدني 
من ســـكان غزة البلد ســـوق الزاوية محالت غسان داود 6- بكرية عطا محمود البنا من سكان 
غزة البلد ســـوق الزاوية محالت غســـان داود 7-عربية عطا محمود البنا من ســـكان غزة البلد 
سوق الزاوية محالت غســـان داود 8-أنعام عطا محمود عطا محمود البنا من سكان غزة البلد 
سوق الزاوية محالت غسان داود د البنا من سكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان داود 
9-انتصار عطا محمود البنا من سكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان داود 10- نعيمة 

عطا محمود البنا من سكان غزة البلد سوق الزاوية محالت غسان داود
نوع الدعوى: اثبات صحة عقد ونفاذ تصرف

قيمة الدعوى: )18000 ثمانية عشر الف دينار أردني(
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية رقم 363 / 2019 في الطلب رقم 35 / 2020  
إلى المستدعى ضدهم المذكورين أعاله مجهولي محل اإلقامة، نحيطك علمًا بأن المستدعين قد 
أقامـــوا عليكم القضية المرقومة أعاله رقم 363 / 2019 لدى محكمة بداية غزة وموضوعها اثبات 
صحة عقد ونفاذه استنادًا لما يدعونه في الئحة القضية ونظرًا ألنكم مجهولو  محل اإلقامة وحسب 
اختصاص محكمة صلح غزة في هذا الطلب وعمال بنص المادة رقم 20 من قانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء على قرار قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم 35/ 
2020 بالسماح لنا بتبليغكم بالنشر المستبدل لذلك يقتضي عليكم أيها المستدعى ضدهم أن 
تحضروا إلى هذه المحكمة للرد على الطلب في يوم األربعاء الموافق 2020/2/5م الســـاعة الثامنة 
والنصـــف صباحًا، كما يقتضـــي عليكم أن تودعوا هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمســـة 
عشـــر يومًا من تاريخ تبليغكم هذا الطلب وليكن معلومًا لديكـــم انه اذا تخلفتم عن ذلك يجوز 

للمستدعين أن يسيروا في طلبهم حسب األصول. تحريرًا في 2020/1/19م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. عمار قنديل

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد عوف عوني المصري
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)403055684( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / حسين محمد حسين حمودة
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)921941852( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / هدى عوض سلمان فياض
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400051249( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / زينب محمد سلمان معوض
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)919405951( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي سعيد 
نخلة أن االعتقاالت السياسية والتنسيق األمني 
بين أجهزة االحتالل "اإلســـرائيلي" وأمن السلطة 
في الضفة الغربية المحتلة لن تتوقف إال بسقوط 

"منظومة أوسلو السياسية".
وقلل نخلة في تصريح صحفي، من نداءات وقف 
االعتقاالت السياســـية في الضفة، مســـوغا ذلك 
"بأن قيادة الســـلطة ترغب باســـتمرارها كونها 

تخدم مصالحها الذاتية".
ووصف االعتقاالت السياسية في الضفة بـ"أسوأ 
ما عرفه شـــعبنا في الوقت الحاضر"، مشددا على 
ضرورة إيقاف "هذه المهزلة التي تنفذ بتعليمات 

جهات عليا".

وذكر أن غياب دور المجلس التشريعي في الضفة 
الغربية، وكذلك غياب الجهـــاز القضائي النزيه 
والمتابعة القانونية ســـببان رئيسان في تصاعد 
االعتقاالت السياسية، "فال توجد مرجعيات تمنع 

أو توقف أمن السلطة عن التغول".
 وقال: "نحن لم نصبح دولة وال ســـلطة حقيقية، 
ومـــا زال االحتالل جاثما فـــوق صدورنا، ويمارس 
االعتقاالت والقمع بحق أبناء شـــعبنا، وبالتالي فال 
يمكن أن يكون هناك اعتقال سياسي بحق أبناء 

شعبنا".
واســـتهجن مبررات أمن السلطة ومحاكمها بحق 
المعتقليـــن السياســـيين كـ"تلقي أمـــوال من 
جهـــات معينـــة" أو "اإلضرار بالســـلم األهلي" أو 
"إثارة النعرات الطائفية"، مؤكدا أن هذه المبررات 

واهية. وتســـاءل: "لماذا تســـتهدف الســـلطة 
باعتقاالتها أبناء فصائل معينة دون غيرهم؟!".

واســـتدرك نخلـــة: "إذا كان المعتقلون متهمين 
بقضايا جنائية فلتحاكمهم الســـلطة علنا، ولن 
يعارض ذلك أٌي منا، لكن المشـــكلة تكمن في أن 
التهم جاهزة والمحاكم ليـــس لها دور بل تنفذ 

إمالءات الجهات العليا".
وأضاف: هناك معتقلون قضوا سنوات طويلة في 
سجون االحتالل وآراؤهم السياسية معروفة، وإن 
محاولة الســـلطة تلفيق التهم بحقهم تأتي في 

إطار تبرير اعتقالهم سياسيا.
وأشـــار إلى أن تلك السياسة المتبعة من السلطة 
انعكست سلبا على ثقة شعبنا بأجهزتها األمنية، 
كما انعكســـت على مؤسســـاتها التـــي تمارس 

التمييز وفقا "لالنتماء السياسي، فتعاقب الناس 
الذين لهم آراء مخالفة لرغبتها وتوجهاتها".

وشـــدد على ضرورة نشـــر الحريات العامة وتقبل 
اآلراء، كما شـــدد على دور اإلعالم الرســـمي بنشر 
ثقافة االختالف ســـيما أن شـــعبنا يخضع تحت 
االحتـــالل. وأكد القيادي فـــي الجهاد أنه ال يجوز 
للســـلطة أن تعتقل َمْن يرفض اتفاق )أوسلو( أو 
يثبت أن التنســـيق األمني سياسة خطأ، معتقدا 
أن االعتقاالت السياســـية تندرج ضمن التنسيق 

األمني الواضح للعيان بين السلطة واالحتالل.
وتابـــع: "عـــدد كبير ممـــن اعتقلتهم الســـلطة 
تعتقلهـــم قوات االحتالل بعد فتـــرة من اإلفراج 
عنهـــم، فاالعتقـــال السياســـي أصبح مســـوغا 

لالحتالل العتقال الفلسطينيين".

 وأكد نخلـــة أن حركة الجهاد اإلســـالمي ما زالت 
تكتوي بـ"نار" االعتقال السياسي واالستدعاءات 
اليومية ألجهزة أمن السلطة. "فالسلطة ال يتسع 
صدرها لـــآراء المخالفة، فهي تعتقل نشـــطاء 
الجهاد لمنعهم من تنظيم أي أنشطة سياسية 

واجتماعية".
وختـــم المحرر من ســـجون االحتـــالل: "علينا أن 
نســـتوعب اختالفنا الفكـــري وأال نقف لبعضنا 

البعض بالمرصاد ونحارب بعضنا إعالميا".
ونخلة يعد من الجيل المؤســـس لحركة الجهاد 
اإلســـالمي فـــي فلســـطين؛ ويقطن فـــي مخيم 
الجلزون قضاء رام اللـــه؛ وتعرض لالعتقال مرات 
عـــدة، أمضى خاللها مـــا يزيد علـــى 16 عامًا في 

سجون االحتالل.

الجهاد: االعتقال السياسي أسوأ ما عرفه شعبنا ولن يتوقف إال بسقوط »أوسلو«

غزة / االستقالل:
قالــــت فصائل وقوى وطنية وإســــالمية فــــي قطاع غزة 
إن إطــــالق مصطلح "محميات طبيعية" للمســــتوطنات 
اإلســــرائيلية في الضفة المحتلة، هــــو صيغة جديدة 
األراضــــي  الضــــم واالســــتيطان ومصــــادرة  لجريمــــة 

الفلسطينية.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي للفصائل عقدته أمام مقر 
الجبهة الشعبية-القيادة العامة-يوم أمس، بمدينة غزة.

وأوضح القيادي بالجبهة الديمقراطية محمود خلف أن 
قرار وزير الجيش اإلسرائيلي نفتاني بينت نّية حكومة 
االحتالل ســــرقة وضم أراٍض جديدة من الضفة الغربية 
فيما تسمى منطقة )ج( تحت مسمى "محميات طبيعية" 
ينتفع منها المســــتوطنون؛ تأتي تمهيــــًدا لضم هذه 

األراضي إلى المستوطنات ومن ثم مصادرتها.
وبّيــــن خلف أن هذه الخطوة تهدف البتالع ما تبقى من 
األراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة، وقطع الطريق 

على المشروع الوطني الفلسطيني.
وحــــّذر من المخاطــــر الكبيرة التي يحملهــــا قرار بينت، 
مؤكًدا أنه يهدف لفرض وقائع ميدانية جديدة؛ تمهيًدا 
لإلعالن عن الشــــق السياســــي لصفقة القــــرن بهدف 

تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأوضــــح خلف أن اإلعالن عن ســــبع محميــــات طبيعية 
لالحتــــالل ونزع ملكيتها من أصحابهــــا األصليين ومنع 
أي نشاط زراعي أو البناء عليها؛ يسهل لالحتالل ضمها 

للمستوطنات.
وقــــّدم التحيــــة للمتضامنين األجانب الذيــــن اجتاحوا 

الســــلك الزائــــل، وتعرضوا لالعتقال مــــن قبل االحتالل 
اإلسرائيلي. 

وبّيــــن أن هذه "الحملــــة اإلســــرائيلية المجنونة" التي 
يخوضها أقطاب اليميــــن المتطرف في دولة االحتالل؛ 
تســــابق مع الزمن لضم مزيد من األراضي الفلسطينية 
لتوســــيع المســــتوطنات، وخلــــق مزيــــد مــــن المعازل 

والكانتونات في الضفة الفلسطينية.
وأكد خلف أن غياب اســــتراتيجية وطنية فلســــطينية 
موّحدة لمجابهــــة "غول االســــتيطان"؛ يمّهد لالحتالل 
المزيد من ابتالع األراضي الفلسطينية والضم الممنهج.

وشدد خلف على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي 
بدورتيــــه 27،28 وقرار المجلــــس الوطني في دورته 23 

بكل ما يتعلق باالتفاقات الموقعة مع االحتالل.

ودعا إلــــى تفعيل المقاومــــة الشــــعبية والجماهيرية 
واالشــــتباك مع االحتالل في أروقة المؤسسات الدولية، 
وسرعة تقديم ملف االســــتيطان إلى محكمة الجنايات 
الدوليــــة والطلب منها بمالحقة قــــادة االحتالل على ما 

اقترفوه من جرائم بحق شعبنا.
وأكــــد أهمية ســــرعة إنجاز الوحــــدة الوطنيــــة وإنهاء 
االنقسام؛ والطريق لذلك هو دعوة الرئيس إلطار قيادي 
طارئ مــــن القوى الوطنيــــة والفصائــــل، واالتفاق على 
مجريات العملية االنتخابية الرئاســــية والتشــــريعية، 

وخوض معركة االنتخابات بالقدس.
وأوضح خلف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب وحدة 
ميدانية، ونبذ الخالف؛ لمجابهة كافة المخاطر المحدقة 

بقضيتنا الوطنية.

فصائل بغزة: االحتالل يبتلع مزيدًا من أرضنا بذريعة »المحميات الطبيعية«
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يحـــاول االحتالل دائما أن يرتدي اقنعة زائفة ليخفي عوامـــل ضعفه عن العالم, ويبقي صورته 
الوحشـــية حاضرة في االذهان لعلها تردع مـــن يتربص به ويحاول التصدي لمخططاته واطماعه 
في المنطقة, فاالحتالل تتلبسه حاالت ضعف كثيرة, اخطرها تلك الجبهة الداخلية الرخوة التي 
تســـبب له االزمات, وال تســـتطيع الصمود امام الضربات, وســـرعان ما تئن وتضجر من المعارك, 
فالجبهـــة الداخلية عالقتها »بإســـرائيل« ال تتخطى مبدأ الربح والخســـارة تحت عنوان كبير هو 
االســـتقرار االقتصادي الذي يضخم الثروات, ويمنح الهدايا واالمتيازات , إاذا ما تالشـــت المزايا 
هربت رؤوس االموال وفر المستثمرون الذين جاؤوا من اجل الربح, »فإسرائيل«, هي التي اسست 
للعالقة بين المواطن االسرائيلي والدولة على اساس الربح والخسارة, فكانت تقنع اليهود بالهجرة 
الى فلســـطين, ليس ألنها ارض »إسرائيل« التي هى موطن اليهود كما تزعم وتقول, ولكن ألنها 
ارض العنب والتين والخير االقتصادي الوفير, لذلك خضعت »اســـرائيل« لميزان الربح والخسارة 
لدى الشريحة االكبر من اليهود, واصبح مفهوم العالقة بين اليهودي وكيانه يرتكز على المنفعة 

الخاصة وليس مصلحة »اسرائيل«.   
فما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية امس، أنه سيتم إعفاء عدد كبير من الشبان 
اإلســـرائيليين من االلتحاق بالخدمة العسكرية اإللزامية العام الجاري بسبب أوضاعهم النفسية, 
ووفق معطيات الجيش فإن ثلث )32.9%( من الشبان الذكور المفترض آداؤهم الخدمة العسكرية 
سيطلبون الحصول على إعفاء ألسباب مختلفة في 2020. مع األخذ في االعتبار أن 15 بالمائة من 
المجنديـــن يتهربون من الخدمة خالل مدة التجنيد، وبذلك يكون نحو نصف »اإلســـرائيليين« ال 
يؤدون أو ال يكملون الخدمة العسكرية, وهو ما يمثل قلقا متزايدًا في االقبية العسكرية لالحتالل 
الصهيوني, فقد بعث ما يسمى برئيس شعبة الطاقة البشرية بجيش االحتالل اللواء موتي ألموز 
رســـالة إلى جميع ضباط الصحة النفســـية بمكاتب التجنيد بعنوان »خطوات لوقف االرتفاع في 
اإلعفاء النفســـي«. ونصت الرسالة التي أرسلت قبل أســـبوعين : » مع افتتاح عام التجنيد 2020، 
شـــهد الجيش اتجاها واضحا ومقلقا يفيد بأن الكثير من الشـــباب وخاصة الذكور ســـيحصلون 
على إعفاء نفســـي من الخدمة«. ودعا المسؤول العسكري الصهيوني إلى »التحقق من أن قرارات 
اإلعفاء النفسي وان يتم اتخاذها بشكل مهني ومسؤول«, وبحسب الصحيفة فإن هذه المعطيات 

»المقلقة«، تنضم إلى اتجاه انخفاض عام في عدد المجندين.
اخطر عوامل الضعف التي يواجهها االحتالل الصهيوني هي عدم قناعة االسرائيليين بالخدمة 
العسكرية, والبحث عن سبل للتهرب من هذه الخدمة االجبارية, ويقدر حجم الجيش اإلسرائيلي 
النظامـــي بـ 172 ألف جندي، 107 آالف منهم في الخدمة اإللزامية، فيما تبلغ ما تســـمى بقوات 
االحتياط 425 ألف جندي, وقانون الخدمة العسكرية المعمول به داخل »إسرائيل« يعتبر عملية 
التجنيـــد في الجيش اإلســـرائيلي إلزامية لكل يهودي أو يهودية يبلـــغ 18 عامًا، وتصل مدتها 
ثالث سنوات للرجال، وسنتين للنساء، ويتّم استثناء أصحاب االحتياجات الخاصة من الخدمة، أي 
المرضى النفسيين واصحاب االعاقات والمرض المزمن, والواضح ان هناك أعدادًا كبيرة ومتزايدة 
علـــى العيادات النفســـية داخل الكيان الصهيونـــي للحصول على تقارير باإلعفـــاء من الخدمة 
العســـكرية, وهناك معركة بين »الحريديم« واحزاب صهيونية لإلعفاء من الخدمة العســـكرية, 
وســـبق ان شارك عشـــرات آالف من اليهود المتزمتين في مظاهرات نظمها »الحريديم« في عدة 
مناطق »بإسرائيل« احتجاجًا على قانون التجنيد اإللزامي بالخدمة العسكرية. كذلك فمن المتوقع 
أن يكســـر اإلناث في ســـن التجنيد هذا العام »الحاجز السلبي« بحصول 44.3 بالمائة منهن على 

إعفاء من الخدمة، وفق المصادر االسرائيلية.
ان اهم ما يهدد االنتخابات االسرائيلية القادمة هو زيادة الفجوة بين المتدينين اليهود رافضي 
الخدمة, واالحزاب الصهيونية, وهو ما يمنع تشكيل حكومة اسرائيلية للمرة الثالثة, نظرا لتنامي 
ظاهرة اليمين الصهيوني وتزايدها, فالحريديم يرفضون االنضمام ألي حكومة تلزمهم بالتجنيد 
االجباري, ويرفضون االنصياع لقرار المحكمة العليا في إسرائيل بإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية 
واصفين القرار بأنه. وضيع ومخٍز وسيء«، وان هذا القرار اعالن حرب ضد الديانة اليهودية«، لذلك 

كونوا على قناعة ان اسرائيل عبارة عن بطل من ورق. 

بطل من ورق 
رأي

لم يكن في حســـبان الشـــركات المصنعة أن تكون هذه 
البالونـــات يوًما في أيدي ثائرة تطالـــب بالتحرر من حياة 
القهـــر واإلذالل، التي يفرضها االحتـــالل، ففي الحقيقة 
هـــذه األنفوخة أو النفيخة وفـــق مصطلحات اللغة ما هي 
إال أداة بريئة أعدت للترفيـــه وإضفاء البهجة على نفوس 
األطفال، وعرفها العالم بأشكال وألوان مختلفة وهي تزهو 

في الميادين والساحات وأروقة االحتفاالت.
لكـــن أحًدا لم يتخيلها يوًما تخرج عن طوعها وتتمرد على 
روتين الغرض المدني ونقل رســـائل السالم، فمن يدري 
األســـباب التي تدفع قطعـــة من المطاط للقيـــام بدورها 
الوطنـــي وهي تنطلق من أرض المعاناة )غزة( إلى ســـماء 
المســـتوطنات، إنها ليست ألعاًبا طائرة، وال مجرد بالونات 
موســـمية، بقـــدر ما هـــي أدوات فاعلة ومؤثرة في ســـلم 

التصعيد،
 حملت أشـــكااًل جديدة للتعبير عـــن تفاقم المعاناة، 
وتســـلحت بهيئة غير معهودة وخرجت عن طبيعتها، 
ألنهـــا تأثرت بمـــا يتأثر به الوطـــن، وانتفخت بهموم 
الغزييـــن وحملـــت حماًل ثقيـــاًل يمكنها مـــن إيصال 
الرســـالة لتحط بها فوق الثكنـــات، والبيوت، والمزارع، 
ا في هذه المناطق، وهي تنذر  ليكون هبوطها اضطرارّيً
بدخـــول األوضاع في ظروف تصعيـــد جديدة، فهناك 
فـــي غزة مـــوت يتهدد النـــاس، حيث الجـــوع والفقر 

والمرض، بفعل االحتالل وبقاء الحصار.
فـــال أحد يمكنـــه أن يقنع هـــذه البالونـــات بالتوقف عن 
التســـلح المستمر بالمفرقعات، وإشـــعال النيران، أو على 
األقل أن يقنعهـــا أن تجعل رحالتها الجوية في المديات 
القصيرة، فهي حتى ليســـت لديها ساعة يدوية لتراعي 

وقت نوم الجنود والمستوطنين،
 بـــل هي عازمة علـــى القيـــام بالفعل والتأثيـــر بإحداث 
الحرائق، ونشـــر الخوف، واإلزعاج المستمر، هذه رسالتها 
الحالية، ورســـالة من يقف خلفها، ثـــوار غاضبون، ضاقوا 
ذرًعا بظروف الحياة، ولم يعودوا يحتملوا ســـنوات جديدة 
مـــن الحصار، فقـــد تحطمت اآلمال على صخـــرة المماطلة 

اإلسرائيلية.
إنهم ببســـاطة يريدون حياة أفضل، يأملون زوال الحصار، 
يصرخـــون أمام أحرار العالم: ها نحـــن هنا نموت في غزة، 
لكننا لن ندفع الثمن وحدنا، فمن يزرع الموت في غزة عليه 
أن ينال قســـًطا من الثمن، من أمنه، ومستقبل كيانه، فال 

راحة بالمجان، وال عودة للوراء، 
فكما تـــرش المـــزارع الفلســـطينية بالمبيـــدات وتحرق 
المزروعـــات بفعـــل الطائـــرات اإلســـرائيلية، يجـــب أن 
تكتســـي المســـاحات الزراعية في المســـتوطنات بلون 
الســـواد وتشـــتعل في أشـــجارها لهيب الحرائق، ولسنا 
وحدنا من ينـــام على أصوات قصف الطائـــرات، فالجنود 

والمستوطنون عليهم أن يخضعوا للظروف نفسها.
إنها ضريبة االحتالل، يتجرعونها رغم أنوفهم؛ فكل هدوء 
في غزة مخادع، بل هو مقدمة لجوالت عنيفة وقاســـية مع 
المحتل، فال يمكن للجســـد الفلســـطيني أن يحتمل هذه 
العلل، لسنا دعاة للحرب، لكننا أصحاب حق، ولدينا قضية 
عادلة، ونؤمن أن التدافع واالشتباك المستمر هو المقدمة 

الحقيقية نحو زوال االحتالل.
ويبدو أن االحتالل حتـــى اآلن يميل إلى تجاهل المطالب، 
ويحاول عالج الوضـــع القائم بنيران المدفعية والطائرات، 
ا على البالونات، ال يريد أن يرضخ، أو يستجيب، وال يزال  رّدً
ينـــاور بالمماطلـــة المعهودة، األمر الـــذي يزيد من حجم 

اإلصرار لدى الثوار في غزة على تصعيد حراكهم،
ومن يدري إلـــى أين يمكن أن نذهب تحـــت هذا الوضع، 
فالوســـطاء يترقبون، واإلســـرائيليون تتقاذفهم األزمات 
الداخلية والتهديـــدات الخارجية، وذاهبون نحو مزيد من 
التلكؤ والمماطلة، والمناوئون للحكم في غزة ليس لديهم 
خيارات يمكن أن تغير أجنداتهم الشخصية التي سببت 
إلى حد ما صورة من صور المعاناة القائمة، فإن لم يحسن 
األطراف فهم هذه اإلنذارات ســـنكون أمام خطوات أكثر 
عنًفا، من شـــأنها تفجيـــر األوضاع، لكننـــي أعتقد أنهم 
ســـيتدخلون قبل فوات األوان، فال أحـــد يريد حرًبا جديدة 

في هذه المنطقة.

القضية وصلــــت الى حال من التراجــــع المذهل على كل 
الصعــــد وعاد مصطلــــح تصفية القضيــــة دارجًا ومجمعًا 
عليــــه لدى القيادات قبل عامة الشــــعب ، قضمت األرض 
في الضفــــة الغربيــــة, وتضاعــــف عدد المســــتوطنات 
والمستوطنين ٦00% مع اتفاق أوسلو, وهودت القدس 
واســــتبيح المســــجد األقصــــى والمســــجد اإلبراهيمي, 
وحوصرت وجوعت  غزة ، وفلسطينيو الشتات ال أب لهم, 
وتســــلل مصطلح دولة تحت االحتالل على جزء من أرض 
الضفة, أو غزة خيارًا استراتيجيًا بعد ما يزيد عن سبعين 
عامًا من النضال, واستشهاد ما يزيد عن مئة وستون ألف 
شهيد, واضعاف ذلك مصابين, وعذابات األسرى بحسب 

أدبيات ونشرات الثورة الفلسطينية ؟! .
 ويرجع ذلك للعديد مــــن العوامل من أهمها غياب  مبدأ 
المراجعــــة والتقويم  والتعامل مع األحداث بسياســــات 
ردود األفعال واالنفعال, والتعديدية والشــــللية, وكثرة 

األجندات الخارجية، وعادت اســــتراتيجية خنق الخيارات 
إما أو إمــــا ونقطة, عادت هي من أهــــم  الثوابت الوطنية 

الهزيلة  ؟!.
إما عباس أو البرغوثي, إما أوسلو أو أوسلو, إما المفاوضات 
او المفاوضــــات, إما هجوم الســــالم أو هجوم الســــالم. ال 
تضيقوا واسعًا ،وغادروا مربع التيه والسراب وفن  صناعة 
األســــطورة, الشعب الفلسطيني  يزيد  تعداده عن ثالثة 
عشر مليون نسمة ، منتشر في كل أصقاع المعمورة لديه 
كفاءات وقدرات استثنائية بغالبيتها مهمشة ومهدورة. 
بتقديري شــــرارة االنطالقة تبدأ من اجمــــاع وطني على : 
انتخاب مجلس وطني من أفضل تلك  الكفاءات الوطنية 
في كافة االختصاصات ويمثل كل الوان الطيف الوطني  
وهــــو من يتولى إحداث مراجعــــات وعمليات تقويم لكل 
مراحــــل النضــــال الوطني،  أيــــن اإلخفــــاق التخلص منه 
واإليجابي البناء عليه وصياغة دســــتور وطني بعيدًا عن 

مخرجات أوســــلو ودهاليزه ، وإفراز قيادة قادرة على اعادة 
االعتبار للقضية الفلسطينية ومكانتها ودورها ورمزيتها 
لكل العرب والمســــلمين ولكل أحــــرار العالم ، وإعادة بناء 
منظمة التحرير الفلســــطينية بعــــد التخلص من الطفل 

الوليد المشوه أوسلو الكارثة.
أما أن يســــتمر هذا المشــــهد المأســــاوي بهذا الشكل, 
وحالــــة التناطح الدائــــرة التي غيبت العدو , والتســــمم 
األخالقي الذي ميع منظومــــة القيم الموروث الجميل من 
حاالت التآزر والتعاضد والحب التي تربى عليها الشــــعب 
الفلسطيني, أضف  لن يتبقى أرض للتفاوض عليها, بل 
سنكون جسرا ليعبر المطبعون والمهرولون على أجسادنا 
، وينتهى المطاف ادارة حكم ذاتي منزوع الدســــم تحت 

بساطير االحتالل . 
»واللــــه غالــــب على أمره ولكــــن أكثر النــــاس ال يعلمون{ 

)يوسف:21(

البالونات الملتهبة وإنذارات التصعيد

وقفة تأمل 

أحمد أبو زهري

د. أسعد جودة 

قيادة السلطة الفلســــطينية وبحديث متلفز قالت بوضوح: 
إنها ال تريد تكرار نموذج حــــزب الله بغزة، وإنها تريد لغزة 
أن تصبح كما الضفة تمامًا. اذن هناك نموذجان متعارضان 
تمامًا نموذج حزب الله »كما أسمته السلطة« ونموذج الضفة 

الفلسطينية.
النموذج األول: ماذا تخشــــى قيادة السلطة من نموذج حزب 
الله؟ وما هي مالمح هــــذا النموذج؟ نموذج حزب الله يعني 
أاّل تتدخل الســــلطة الحاكمة بسالح ومقدرات المقاومة وأن 
للسلطة السيادة على كل مؤسسات الوطن وترسيخ معادلة 
»الجيش، الشــــعب، المقاومة«، هذا النمــــوذج يعني وجود 
سالحين في بلد واحد )سالح لمواجهة العدو وسالح للحفاظ 
عل الجبهة الداخلية( وهذا استثناء فقط للبلدان التي فيها 

أراٍض محتلة.
النمــــوذج الثاني »نموذج الضفة«: لماذا تتمســــك به قيادة 
الســــلطة بقوة؟ وما هــــي مالمح هذا النمــــوذج؟ خالل فترة 

االنقســــام كانت الســــلطة منشــــغلة بصناعة وتمتين هذا 
النمــــوذج حتى أصبح مكتمــــاًل تمامًا وهــــو اآلن بات جاهزًا 
وهناك رغبة شديدة الستنساخه في غزة، ولست أبالغ حين 
أقــــول بأن هنــــاك صعوبة كبيرة في اختــــراق هذا النموذج 
ألنــــه أصبح متينــــًا قويًا، إنــــه مختلف تماما عــــن النموذج 
األول ففيه ســــلطة واحدة وسالح واحد، وبما أن هذا السالح 
الموجود هو ســــالح داخلــــي فإن ذلك يعنــــي بأنه ال وجود 
ب من السلطة فكفكة كل  لســــالح المقاومة فيه، وهذا َتطلَّ
ما يتعلق بالمقاومة المســــلحة حتى وصــــل األمر الى تلك 
المقاومة التي تتبع للحزب الذي يترأس السلطة لكي تقول 
للجميع وبوضوح: بأن النموذج الذي أريد هو نموذج خاٍل من 
المقاومة المسلحة والسالح الموجود فيه هو سالح متصالح 
وال يقــــاوم العدو، حتى العقيدة األمنية لهذا الســــالح هي 
عقيــــدة غير مبنيــــة على مقاومة العدو مع اســــتثناء بعض 

الحاالت الفردية.

المقاومة الفلسطينية بين النموذجين:
كل نموذج يحمل خطورة بالغة، النموذج األول يحمل مخاطر 
كون وجود ســــالحين في بلد واحدة غير منســــجمين ال في 
الرؤيــــة وال بالفكرة وفي أي لحظة قد يحدث اشــــتباك بين 
الســــالحين كما حدث في عام 2007، ومــــا حدث في الحالة 
اللبنانية أن الســــالحين ورغم ما اعترضهمــــا من عثرات إال 
أنهمــــا وجدا فــــي نهاية األمر نوعًا من االنســــجام وااللتقاء 
فأصبح الرئيس اللبناني يدافع عن سالح المقاومة ألنه علم 
بأن هذا الســــالح موجود لمصلحة البلــــد فحافظ على وجود 
الســــالحين، وهذا هو المخرج الوحيد من أزمة الســــالحين، 
ألن تجربتــــه الناجحة نراهــــا بأعيننا، وهذا االنســــجام بين 
السالحين نراه في غزة أيضا مع فارق أن سالح السلطة بغزة 

ال تعترف به الســــلطة الفلســــطينية، وهذا موضوع آخر.
أما نموذج الضفة »بوجود سالح واحد« فهو أشد خطورة من 
النموذج األول ألنه ال يوجد له حل، كون أن الســــالح الموجود 

ذو العقيدة األمنية المساِلمة للعدو والتي ال تراه أصاًل عدوًا، 
هذا الســــالح ال يمكن أن يحمل عبء الدفاع عن مواطنيه من 
تغــــّول العدو عليهــــم وهذا ما يجري ونشــــاهده تمامًا عند 
اقتحام العدو للمدن بالضفة، فإن هذا الســــالح ينسحب من 
الميدان بأمر من العدو ولألســــف ينســــحب وهو يشعر أنه 

يؤدي واجبًا أمنيًا ووطنيًا هامًا.
إّن تالقي ســــالح النمــــوذج األول »غزة« مع ســــالح النموذج 
الثاني »الضفة« وبهذه المالمح والســــمات يكون مستحياًل 
إاّل بتعديــــل الخلل في النموذج الثاني وهو خلل عقدي بالغ 
األهميــــة، وبصراحــــة إّن عالج هذا الخلل يحتــــاج الى وقت 
طويل بالمنظور العلمي البشــــري لكنه ربما يتم عالجه خالل 
ســــاعات فقط وهذا ما ال يعلمه إال الله، فلربما حدث إنساني 
أو دينــــي أو وطني أو حتى اقليمــــي يغير تلك العقيدة، ألن 
شعبنا الفلسطيني قد ُيصاب لكنه سرعان ما يتعافى بإذن 

الله.

د. أبو البراء مشتهى ما بين سالحْين »الضفة وغزة«
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أعلن أنا المواطن / غسان هيثم شعبان محسن
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)402469266( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

عمان/ االستقالل:
وافق مجلـــس النواب األردني، يوم أمـــس، على مقترح اللجنـــة القانونية الخاص بمنع 
استيراد الغاز من إسرائيل. وصوت مجلس النواب باألغلبية على مقترح اللجنة القانونية 

في البرلمان األردني القاضي بمنع استيراد الغاز من إسرائيل.
يأتي القرار، بعد أن شـــهدت العاصمة األردنية عمان احتجاجا شعبيا على اتفاقية الغاز 
مع إسرائيل، التي تنص على توريد الغاز اإلسرائيلي إلى األردن الجمعة 17 يناير الجاري.
وعقد النواب يوم أمس، جلسة تشـــريعية، فيما تتجه أنظار األردنيين، وسط ترقب بما 
ستسفر عنها نتائج المناقشات المتعلقة. واستهل رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم 
العـــودات حديثه بالقـــول إن المقترح المقدم من النواب بإلغـــاء اتفاقية الغاز جاء وفق 
الدســـتور. وتطرق العودات إلى المادة 95 من الدستور األردني "يجوز لعشرة أو أكثر 
من أعضاء أي من مجلســـي األعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح 
على اللجنة المختصة في المجلس إلبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول االقتراح أحاله 
على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها 

أو في الدورة التي تليها.
وقال العودات: إن اللجنة القانونية توصي بقبول االقتراح المتضمن إللغاء االتفاقية.

واالقتراح هو الحظر على الحكومة ومؤسساتها التعامل بغاز الكيان.

رام الله/ االستقالل:
أعلن رئيس الـــوزراء محمد اشـــتية أنه يوجد في 
البنك اآلن 57 مليون دوالر لتمكين الشباب، وعمل 
مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، يشاركون بها 

وستدفع الحكومة حصصهم لتعزيز دورهم.
وقال اشـــتية خالل فعاليات ببيت لحم ، حضرها 
المحافظ كامل حميد ووزيرة السياحة ُروال معايعة 
وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية واالعتبارية: 
"ســـنفتح أراضي الدولة واألوقاف لالستثمار أمام 
المســـتثمرين الذين ليس لديهـــم أرض.. وهذا 

العام سيكون عام الشباب واالهتمام بهم".
وأضاف رئيس الوزراء "أننا شـــكلنا أيضا صندوقًا 
بقيمة 500 مليـــون دوالر، وهناك تعهدات بـ216 

مليون دوالر".
وافتتح اشـــتية فندقا ووضع حجر األساس ألربعة 

فنادق أخرى في مدينتي بيت لحم وبيت ســـاحور، 
ضمن خطة التنمية بالعناقيد، وباعتبار محافظة بيت 

لحم عنقودا سياحيا.
وقـــال: "نريـــد لبيت لحـــم أن تســـتعيد عافيتها 
االقتصاديـــة ببعدهـــا الروحي والوطنـــي وغالفها 

الفلسطيني الذي نحرص عليه جميعا".

وتابع: "نضع اليوم لبنة جديدة في مشهد اقتصادي 
جميل، نســـتثمر فيه ما تملكه هذه المحافظة من 
بترول فلسطين؛ ليس بتروال تحت األرض، ولكن نابع 
من التاريخ والحضارة وروح الدين الذي شّع منها منذ 

2020 سنة على تاريخ العالم".
وتابــــع: "هذا االســــتثمار بقيمة 70 مليــــون دوالر، 

ســــيوفر نحــــو 1500 غرفة فندقيــــة ومئات فرص 
العمل، هو رسالة لالحتالل الذي أراد أن يسرق بيت 
لحم، من خــــالل تزوير تاريخهــــا، أن هذه المدينة 
ســــتبقى وفية ألهلها فالفلسطيني يرسل اليوم، 
رسالة عز وكرامة، بأننا سنبقى أوفياء لهذه األرض 

وسنبقى أصحابها ".
وأردف اشتية: "في عام 2019 هذه المدينة وغيرها 
باعت 2.7 مليون ليلة فندقية، وهذا بفضل تضافر 
كل الجهود إلنعاش هـــذا القطاع وبجهد كبير من 
المؤسسة األمنية التي جعلت من بيت لحم مدينة 

آمنة للسائح وأهلها باألساس".
واستطرد رئيس الوزراء: "كنا قد تبنينا استراتيجية 
التنميـــة بالعناقيد، حيث قســـمنا فلســـطين إلى 
جغرافيـــات نراكم علـــى الميزة التنافســـية لكل 
جغرافيـــا فيهـــا، وميزة بيـــت لحم أنهـــا عاصمة 
السياحة في فلسطين". وحيا اشتية المستثمرين 
الفلســـطينيين، مؤكدًا أن التجربـــة أثبتت أن رأس 

المال في فلسطين رأس مال وطني.
وأوضح "بعد يومين ســـنعلن في مؤتمر "دافوس" 
االقتصادي عن إنشاء شركة بـ100 مليون دوالر لدعم 

مشاريع للطاقة الكهربائية البديلة في فلسطين".

رام الله/ االستقالل:
سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ارتفاعا نسبته 0.11% خالل العام 2019، 
مقارنة بالعام الذي ســـبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار الجملة 125.61، 

مقارنة بـ125.47 خالل عام 2018 )سنة األساس 2007=100(.
وعزا الجهاز المركزي لإلحصاء في تقرير له حول الرقم القياســـي ألسعار الجملة في 
فلسطين للربع الرابع 2019 وللعام 2019، السبب الرئيسي لهذا االرتفاع إلى ارتفاع 
أســـعار السلع ضمن مجموعة صيد األسماك بنســـبة 8.89%، وأسعار السلع ضمن 
التعدين واســـتغالل المحاجر بنسبة 2.62%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة 
بنســـبة 0.68%، على الرغم من انخفاض أسعار الســـلع ضمن مجموعة الصناعات 

التحويلية بمقدار %0.20.
وسجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خالل العام 2019 ارتفاعا نسبته 1.41%، فيما 

انخفضت أسعار الجملة للسلع المستوردة بمقدار 0.86% مقارنة بالعام السابق.
وســـجل الرقم القياسي العام ألســـعار الجملة انخفاضا مقداره 1.86% خالل الربع 
الرابـــع 2019 مقارنة بالربع الثالث 2019، حيث بلغ الرقم القياســـي العام ألســـعار 
الجملة 123.92 خالل الربع الرابـــع 2019 مقارنة بـ126.28 خالل الربع الثالث 2019 

)سنة األساس 2007=100(.
كما ســـجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضا مقداره %1.91، 
حيث بلغ الرقم القياســـي ألسعار الجملة للســـلع المحلية 127.58 خالل الربع الرابع 

2019 مقارنة بـ130.06 خالل الربع الثالث 2019 )سنة األساس 2007=100(.
وفيما يتعلق بالسلع المستوردة ســـجل الرقم القياسي السعارها انخفاضا مقداره 
0.91%، حيث بلغ الرقم القياســـي ألســـعار الجملة للســـلع المســـتوردة 121.14 
خالل الربع الرابع 2019 مقارنة بـ122.25 خالل الربع الثالث 2019 )ســـنة األســـاس 

.)100=2007

اإلحصاء: ارتفاع الرقم القياسي 
ألسعار الجملة خالل 2019

اشتية: 57 مليون دوالر لتمكين الشباب 
وعمل مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص

غزة/ االستقالل:
فندت وزارة الزراعة الفلســــطينية فــــي غزة يوم أمس، 
ادعاءات االحتالل اإلســــرائيلي، بشــــأن رش المبيدات 

الضارة على أراضى المزارعين شرق القطاع.
وذكــــرت زراعة غزة فــــي بيان لهــــا أن المعلومات التي 
نشــــرتها بعض وســــائل االعالم، على لسان ما يسمى 
المبيدات  »بالمنســــق االســــرائيلي« والمتعلقة برش 
»تحمل معلومات مغلوطة، وأن جميع المعلومات فيها، 
غير صحيحة وال تمت للواقع بشــــيء«. وأوضحت الوزارة 
أن ادعاءات ما يســــمى »المنســــق » الــــذي يبرر لكيانه 
الغاصب القيــــام بجريمة رش المبيــــدات الضارة على 
الشــــريط الحدودي العنصري شــــرق قطاع غزة، حيث 
يتكبد المزارعين من جراء هذا االعتداء المتكرر خسائر 
فادحــــة، وذلك نتيجــــة للضرر المتعمــــد الذي يلحقه 

االحتالل بمزروعاتهم.

واكدت أن مصدر المعلومات الموثوق هو فقط ما تنشره 
وزارة الزراعة الفلســــطينية في غزة، وأن رش المبيدات 
حقيقــــة معلومة ال يغطيها كذب المواقع الصهيونية 
وال يحجبها وال يبررها عاقل أو منصف، وهي تحدث كل 
عــــام بمعدل ثالث مرات على أقل تقدير ســــنويا وتتم 
فوق أراضينــــا المزروعة وتتم قبــــل حصادها بفترات 
قليلــــة، علمــــا ان كل المزروعات المتضــــررة هي عبارة 
عن خضروات وحبوب. وأكــــدت أن لدى الوزارة الوثائق 
الرسمية التي تم توثيقها من المواقع التي يتم فيها 
الرش، مشيرة الى أن االحتالل يتعمد رش المبيدات في 
فترة الصباح وحين تكون الرياح متجهة من الشرق إلى 
الغــــرب لتضمن وصول جميع المبيــــدات إلى أرضنا وال 
تصل إلى مزارعنا المغتصبة داخل فلســــطين؟ وقالت 
الزراعة إن المنطقة المســــتهدفة تزيد مساحتها عن 
25% من مساحة األراضي الزراعية في غزة، وهذا يعني 

تهديدا مباشرًا وخطيرا على األمن الغذائي برمته.
وأصــــدرت الزراعة قبــــل يومين، تقديــــرا أوليا لألضرار 
والخســــائر التي لحقت بأراضي المزارعين؛ نتيحة فتح 
سلطات االحتالل االســــرائيلي، سدود وعبارات األمطار 

في مناطق شرقي محافظتي غزة والشمال.
وذكرت أن األضرار األولية التي لحقت بالقطاع الزراعي 
تقدر بأكثر من )500 ألف دوالر(، نتيجة تعمد االحتالل 
بشــــكل متكرر على فتح ســــدود مياه األمطــــار ، األمر 
الــــذي أدى لغمر وانجراف للتربــــة في بعض المناطق، 
واتالف كامل لمحاصيل كالبطاطس والبصل، باإلضافة 
للمحاصيــــل الحقلية المختلفــــة المزروعــــة في هذه 

األراضي.
و دعــــت وزارة الزراعة في بيانها، كافة وســــائل االعالم 
المحلية وغيرها، إلى توخي الدقة في النشر، واستيفاء 

المعلومات من مصادرها الرسمية.

زراعة غزة تفند ادعاءات االحتالل بشأن رش المبيدات شرق القطاع األردن يوافق باألغلبية على 
منع استيراد الغاز من االحتالل

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )24/ 2020(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: فهد 
محمد ذيب منصور من ســـكان جباليا هوية رقم 900777582 بصفته وكيال 

عن: فتحية محمد ذيب منصور وخضرة محمد ديب عبد ربه )منصور(
بموجب وكالة رقم: 354 / 2020 الصادرة عن شمال غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 918 قسيمة 11 + 14 + 15 +16 المدينة جباليا النزلة

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل 
مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات 
فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  19/ 1/ 2020م

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

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات رقم )22/ 2020(
يعلـــن للعموم انه تقدم لـــإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
توفيق رأفت توفيق السكني من سكان غزة هوية رقم 400787388 بصفته 
وكيال عن: رائد توفيق ســـليمان السكني ومحمد توفيق سليمان السكني 
بواســـطة وكيله/ عزات توفيق سليمان الســـكني بموجب وكالة عدلية من 

كاتب عدل غزة رقم 16781 / 2016 
بموجب وكالة رقم: 1886 / 2019 الصادرة عن بلجيكا + 16781 / 2016 غزة + 2794 / 2019 غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 615 قسيمة 704 المدينة غزة الزيتون

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

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  19/ 1/ 2020م

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

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

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية

املو�ضوع/ مذكرة تبليغ قرار ا�ضتئنايف 
�ضادر عن حمكمة غزة ال�ضرعية

إلى المدعى عليه/ محمد بن عبد الله بن محمود حمد من غزة وسكان تركيا اآلن ومجهول محل 
اإلقامة فيها اآلن، لقد عادت القضية أســـاس 1371 / 2019م وموضوعها/ تفريق للشقاق 
والنزاع المتكونة بينك وبين المدعى عليها/ هالة بنت محمد بكر بن محمد سلمي المشهورة 
حمد من غزة وســـكانها وكيلتها المحاميـــة/ ناهد الطيبي من مقام محكمة االســـتئناف 
الشـــرعية بغزة مصدقة الحكم المستأنف بموجب القرار االســـتئنافي رقم )8146( سجل 

)19( المؤرخ في 2020/1/13م لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/1/19م

قا�سي غزة ال�سرعي
بالل داوود اأبو خاطر
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أعلن أنا المواطن / دياب روبين سليم الغندور
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)907476238  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / غازي موسى عطوه ابوعواد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)932084932( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / جهاد ابراهيم عطوة ابو عواد  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)401847777( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عبد الرحمن رضوان حسن أبو عاصي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800078032  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / معتصم محمد عبد عابد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)408516789( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / صبحي شاهين أحمد شاهين
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)915380141(فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / أحمد عدلي محمد عبدالله
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803556042( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / سناء خالد طاهر عليوة
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)970027660( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / أشرف شعبان محمد النعسان
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)801468448( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

بيروت/ االستقالل: 
تجددت االشـــتباكات، أمس األحد، بين 
قـــوات األمـــن اللبنانيـــة والمتظاهرين 
وســـط العاصمة بيروت، في وقت كثف 
الجيش من انتشـــار قواته ال ســـيما في 
محيـــط البرلمان بعد ليلـــة تعد األعنف 
منذ بـــدء الحراك في البـــالد في أكتوبر 

الماضي.
اللبنانيون القـــوى  ورشـــق المحتجون 
األمنيـــة بالحجـــارة عنـــد مدخل مجلس 
النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط 
بيـــروت، وبدأت قوات مكافحة الشـــغب 
الرد باســـتخدام خراطيم الميـــاه وإلقاء 
القنابـــل المســـيلة للدمـــوع للـــرد على 

المتظاهرين.
مباشـــرة  تلفزيونية  وأظهرت مشـــاهد 
قيام قـــوات األمن اللبنانية باســـتخدام 
مدافع المياه أمس ضد متظاهرين كانوا 
يرشـــقونها بكل ما تقـــع أيديهم عليه 

قرب مبنى البرلمان وسط بيروت.
اللبناني في  انتشـــار الجيش  تركـــز 
محيـــط مجلس النـــواب، وعند مداخل 
العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، 

فـــي محاولة على ما يبـــدو الحتواء أي 
احتجاجات محتملة غلى غرار ليلة أول 

أمس.
ويأتي نشـــر الجيش اللبناني للدوريات 
والجنود بعد زيارة قام بها قائد الجيش 
إلى غرفة عمليات قوى األمن الداخلي في 
بيروت، على إثر االشتباكات التي سقط 

فيها عشرات الجرحى ليلة السبت.

وجـــرح نحـــو 400 شـــخص مـــن جـــراء 
مواجهات الليلة قبل الماضية، التي تعد 
أعنف يـــوم منذ بدء الحركة االحتجاجية 
في أكتوبر الماضي، وفق حصيلة للدفاع 

المدني.
وأطلقـــت قـــوات األمن الغاز المســـيل 
للدمـــوع ومدافـــع الميـــاه وهـــي تطارد 
المحتجين الذين تسلحوا بأفرع األشجار 

والالفتات المرورية في حي تجاري قرب 
مبنى البرلمان اللبناني.

ومـــأ المتظاهـــرون الشـــوارع مجـــددا، 
خالل األيـــام الماضية، بعـــد هدوء في 
االحتجاجات التي غلبت عليها السلمية 
وانتشـــرت في أنحاء البـــالد منذ أكتوبر 
بســـبب األوضاع االقتصاديـــة الصعبة 

التي يعيشها اللبنانيون.

تجدد االشتباكات في لبنان وسط انتشار كثيف للجيش

بغداد/ االستقالل:
تجددت يوم أمس، الصدامات بيـــن المحتجين والقوات األمنية العراقية في 

العاصمة بغداد.
وأوضحت مصادر محلية، أن المحتجين أحرقوا اإلطارات في ساحة الطيران القريبة 
من ســـاحة التحرير، فيمـــا ردت القوات األمنية بإطالق الغاز المســـيل للدموع« . 
وأشارت المصادر، الى أن »محتجين تحدثوا عن إطالق رصاص حي من قبل القوات 

األمنية، وتعرض خمسة منهم لالختناق بسبب الغاز المسيل للدموع«.

الخرطوم/ االستقالل:
أعلنـــت النيابـــة الســـودانية رفضها االفراج عـــن وداد بابكر زوجـــة الرئيس 

السوداني السابق عمر البشير بناء على طلب محاميها بكفالة مالية.
وأكـــدت النيابة أن وداد بابكر الزالت رهن االعتقال نافية كل األنباء التي تحدثت 
عن االفراج عنها. يشـــار إلى أن زوجة البشير متهمة بالثراء الحرام والحصول على 

مال مشبوه، وتجاوزات مالية وامتالك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

تجدد الصدامات 
واالحتجاجات في بغداد

نيابة الخرطوم ترفض اإلفراج 
عن زوجة البشير وداد بابكر

واشنطن/ االستقالل:
تنفست األســـواق الصعداء بعد توقيع اتفاق »المرحلة 
األولى« بين واشـــنطن وبكين، لكن هـــذا االتفاق مجرد 
هدنة في معركة من المرجح أنُ ســـتأنف بعد انتخابات 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفـــي مقاله الذي نشـــرته صحيفة واشـــنطن بوســـت 
األميركية، قـــال الكاتب هنري أولســـن إن لكال البلدين 
أســـبابًا وجيهة تدفعهما للدعوة إلـــى وضع حد للحرب 

التجارية بشكل مؤقت.
فقد تباطأ النمو الصيني بشكل كبير إلى أدنى مستوى 
لـــه منذ ما يقارب ثالثيـــن عاما، كمـــا تراجعت مبيعات 

السيارات بأكثر من %8 خالل العام الماضي، إلى جانب 
تسجيل انخفاض بنسبة %3 في عام 2018.

ومن المرجح أن تهديد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بفـــرض المزيـــد من الرســـوم الجمركية علـــى الواردات 
الصينية في منتصف ديســـمبر/كانون األول الماضي، 
كان لُيشـــكل الكثير من المشـــاكل لالقتصاد الصيني، 
الذي يعتمد بشـــكل أساســـي علـــى التصدير، في حال 

نفذه.
وأشار الكاتب إلى أن لترامب أسبابه الخاصة لوقف الحرب 
التجارية، فخالل هذا العام ســـتجرى انتخابات رئاسية، 
وقـــد أضرت الحـــرب التجارية بالمزارعيـــن والمصنعين 

الذين يعتمدون على المواد الخام الصينية.
وتتيـــح هذه الهدنة لهؤالء المنتجيـــن فرصة لتحقيق 
النمـــو، كما يمكن لهـــذه الهدنة أن تســـاعد في إعادة 

انتخاب ترامب لوالية ثانية.
وذكر الكاتب أن شروط االتفاق التجاري تلبي احتياجات 
كال الطرفيـــن علـــى المـــدى القصيـــر، فهـــي تقضي 
بالتخفيض في معدالت الرســـوم الجمركية المفروضة 

بالفعل على بعض الواردات الصينية.
وفي الوقت نفســـه، تحصل الواليات المتحدة على وعود 
صينية بشـــراء ما يصل إلى مئتي مليار دوالر من السلع 

األميركية.

صنعاء/ االستقالل:
ذكـــرت مصادر طبية يمنية أن نحو 76 عســـكريًا قتلوا وأصيب العشـــرات في هجوم 

للحوثيين استهدف معسكر تدريب تابع للجيش في مدينة مأرب باليمن.
وذكرت وســـائل إعـــالم محلية يمنيـــة أن الهجوم نفذ بصواريخ باليســـتية وطائرات 
مســـيرة. وأوضحت أن الضحايـــا معظمهم من المجندين الذين كانـــوا في فترة راحة 
بمعســـكر االستقبال. وقال مصدر عســـكري حكومي إن الهجوم الذي أوقع هذا العدد 
الكبيـــر من الضحايا تم عبر قصف من طائرة مســـيرة تابعة للحوثيين على معســـكر 

االستقبال، الذي خصصته القوات الحكومية الستقبال المجندين الجدد.

اتفاق التجارة األميركي الصيني.. هدوء يسبق العاصفة 76 قتيال في هجوم صاروخي 
على معسكر للجيش في مأرب

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / فتحي محمد علي ابو شمالة
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)962485603( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / سلمى جميل محمد يونس
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)401264643( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / معتصم جمعة علي عياد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400253050( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / وليد مصطفى مراد الدجاني
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)97398013( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عدنان فكري مبارك بريك
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803556463( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / سها كرم الياس مقداس
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800459190( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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غزة/االستقالل:
حقق خدمات رفح فوزًا هامُا على ضيفه شباب 
خانيونس ، فيما تعادل اتحاد الشجاعية أمام 
غزة الرياضي، وذلك ضمن منافســـات الجولة 

السادسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.
واصل خدمات رفح سلســـلة االنتصارات في 
سجل خال من الهزائم و االقتراب رويدًا رويدًا 
من حصد درع الـــدوري الممتاز ، بعد أن نجح 
في تخطي شباب خان يونس بهدف دون رد، 
في اللقاء الـــذي أقيم على ملعب رفح البلدي 

جنوب القطاع.
وبدأ "األخضـــر الرفحي" المباراة بضغط قوي، 
وســـدد يســـار الصباحين كرة وصلت سهلة 
بين يدي حارس النشـــامى فـــي الدقيقة 5، 
وعاد الصباحين و سدد الكرة بقوة هذه المرة، 
لتســـكن الشـــباك معلنة عن هدف التقدم 

لخدمات رفح في الدقيقة 12.
وعانى الفريق الرفحي من غلق الشباب لوسط 
الملعب وتنظيمه الدفاعي، ليفشل من تعزيز 
النتيجة بهدف ثان لينتهي الشوط بتقدم 

األخضر1_0.
ومع بداية الشــــوط الثاني، لــــم تتغير األمور 
كثيًرا، حيث استمر التحفظ من الطرفين، دون 
وجود أي فرص خطيرة، و في الدقائق األخيرة 
تراجــــع األخضر للحفاظ على هــــدف التقدم، 
ونجح بذلك و خرج منتصرًا بهدف الصباحين.

 ليرفـــع بطل الدوري رصيـــده إلى 34 نقطة و 
اقتـــرب من الحفاظ عليه للعـــام الثاني على 
التوالي، بينما بقي رصيد "النشامى" عند 19 

نقطة بمركزه الثامن.
هذا و فرض التعادل اإليجابي نفسه بهدف 
لهدف، على لقاء الشـــجاعية وغزة الرياضي، 

الذي أقيم على ملعب فلسطين بغزة.
و رغم البداية القوية من كال الفريقين و سرعة 
تســـجيل األهداف، إال أن اللقـــاء عاد للهدوء 
بســـرعة و تمركزت الكرة في وســـط الميدان 

أغلب فترات المباراة.
و نجح الشـــجاعية من التســـجيل مبكرًا عن 
طريـــق مدافعه محمد مريش في الدقيقة 4، 
وتعادل ســـريعًا غزة الرياضي عن طريق فرج 

جندية من ركلة جزاء في الدقيقة9.
التعـــادل مخيب آلمـــال كال الفريقين ، كون 
الشجاعية بهذا التعادل رفع رصيده إلى 25 
نقطـــة بالمركز الثاني و تأخـــر عن المتصدر 
بفارق9نقاط ، فيما رفـــع العميد رصيده إلى 
14 نقطة وعاد للمركز العاشـــر و الزال يصارع 
من أجل البقاء و االبتعاد على الهبوط للدرجة 

األولى.

»األخضر« يتخطى » النشامى« و يقترب من اللقب
 وتعادل مخيب آلمال » المنطار« و »العميد«

غزة/االستقالل:
سقط بيت حانون األهلي في فخ البريج بتعادله اإليجابي بهدف لكل فريق، 
فيما ضرب التفاح شـــباك خدمات خانيونس برباعية ، ضمن لقاءات األسبوع 

السادس عشر من منافسات دوري الدرجة األولى الغزي.
و فشـــل الحوانين في تخطي عقبة مضيفه خدمات البريج ،  ليفقد نقطتين 
هامتين في صـــراع الصعود للدرجـــة الممتازة، بعد أن انتهـــى اللقاء الذي 

جمعهم على ملعب الدرة وسط القطاع بالتعادل 1_1.
و رغـــم البداية القوية للبريج و التقدم ســـريعا بهدف األســـبقيه عن طريق 
نجمه المميز إبراهيم وشاح ، إال أن الحوانين عادوا و رمموا الصفوف ، و بادروا 
بالهجوم من األجناب، و يفشـــل يوســـف مصلح من تعديل النتيجة بعد أن 

أهدر الالعب ركلة جزاء.
واستمرت محاوالت الحوانين، بتسديدة قوية من مصلح مرت بجانب المرمى.

وانحصر اللعب في منطقة وســـط الملعب خالل الدقائق األخيرة من الشوط 
األول، لينتهي الشوط بتقدم البريج.

و لم يختلف الشـــوط الثاني عن سابقه، تسيد الحوانين على الكرة ،مع بعض 
المرتـــدات الخطيـــرة للبريج الذي كاد أن يضيف الثانـــي ، لكن براعة حارس 

الحوانين ريان أنقذت الشباك من تلقيها هدفًا جديدًا.
ونجح محمد الحداد في تسجيل هدف التعادل للحوانين ، حيث راوغ دفاع البريج 

وسدد أقصى يمين الحارس.
و في الدقائـــق األخيرة ، حاول كل فريق من خطف هدف االنتصار، لكن صافرة 

الحكم أنهت هذه المحاوالت معلنة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
ليرفع الحوانين رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة مؤقتا ، بينما رفع البريج رصيده 

إلى 23 نقطة بالمركز الخامس.
هذا و سحق فريق التفاح ضيفه خدمات خان يونس بأربعة أهداف دون مقابل، 

ليرفع رصيده إلـــى 24 نقطة ويقفز للمركز الرابع، بينما هبط الخدمات للمركز 
التاسع ودخل حسابات تفادي الهبوط برصيد 21 نقطة.

وسجل الرباعية فادي عوض الله هدفين، و هدفًا لكل من عطايا جربوع ومحمد 
السطري.

و في دوري الدرجة الثانية فرع ) غزة و الشمال (، وسع المجمع اإلسالمي صدارته 
بالفوز على الســـالم برباعية لهدفين، ليرفع رصيـــده إلى 18 نقطة، بينما ظل 

السالم بالمركز الثالث.
وســـجل األهداف محمود البحيصي هدفين، وهدفًا لكل من محمد اشـــتيوي 

ومحمود عليان، وسجل للسالم أحمد صالح هدفين ، إحداهما من ركلة جزاء.
هذا و حقق فريق فلسطين الفوز على خدمات جباليا بهدفين لهدف، لينفرد 
بالمركـــز الثاني برصيد 14 نقطة فيما ظل جباليا عند 9 نقاط بالمركز الســـابع 

واألخير.
وسجل لفلسطين مؤمن المدهون ومحمود الشنباري، وسجل لجباليا محمد أبو 

وردة.
و في فرع ) الوســـطى و الجنوب ( فرض التعادل االيجابي بهدف لنفسه على 

لقاء األمل وجمعية الصالح.
تعادل رفع به األمل رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الرابع بينما رفع الصالح رصيده 

إلى 11نقطة بمركزه السابع.
ســـجل لألمل مهيب أبو حيش وسجل للصالح محمد الترابين بالخطأ في مرمى 

فريقه.

البريج و الحوانين »حبايب« و التفاح يضرب شباك خدمات خانيونس برباعية

روما/االستقالل:
اقتنص ميالن فوًزا مثيـــًرا من ضيفه 
أودينيـــزي، بنتيجـــة )3-2( في اللقاء 
الذي أقيم على ملعب "ســـان ســـيرو" 
ضمـــن منافســـات الجولة الــــ20 من 

الدوري اإليطالي "كالتشيو".
وســـجل ثالثية ميالن أنتي ريبيتش 
بالدقيقتين )48و 93( والفرنســـي ثيو 
هيرنانديـــز )72(، فيما أحرز أودينيزي 
جينـــس  عبر الدنماركـــي  هدفيـــه 
ستريجير الرسين وكيفين السانيا في 

الدقائق )7 و 85(.
ورفع ميـــالن رصيده إلى 28 نقطة في 
المركز الثامن وتوقف رصيد أودينيزي 

عند 24 نقطة في المركز الـ13.
هذا و سقط إنتر ميالن في فخ التعادل 

مع مضيفه ليتشي بهدف لكل فريق 
في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب 

األخير.
و حـــل النيراتزوري ضيفـــًا على ملعب 
فيا دل ماري في لقاء ضمن منافســـات 
الـــدوري  مـــن  العشـــرين  األســـبوع 
النقاط  اإليطالي وعينـــه على حصـــد 

الثالث.
و لم ينجـــح اإلنتر في ســـعيه ليفرط 
الفريق فـــي نقاط المبـــاراة و يكتفي 
بنقطة يتيمة يعود بهـــا إلى قواعده 

بالتعادل بهدف لمثله.
ليتشـــي كان على وشك الحصول على 
فرصة للتقدم من ركلة جزاء في الوقت 
المبدد من الشوط األول بعد لمسة يد 
على العب اإلنتـــر داخل منطقة الجزاء 

لكن الحكم لم يحتســـب اللقطة بعد 
الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.

و نجـــح اإلنتـــر فـــي التقـــدم بهدف 
حمل توقيع أليســـاندرو باستوني في 

الدقيقة 72 بعد ركلة ركنية لفريقه.
و تمكن أصحاب األرض من تســـجيل 
هدف التعادل عن طريق ماريو مانكوزو 

في الدقيقة 77.
تعـــادل يرفـــع رصيد اإلنتـــر للنقطة 
47 في المركـــز الثاني بجدول ترتيب 

الكالتشيو.
و في لقـــاءات أخرى، حســـم التعادل 
اإليجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء 

بولونيا و هيالس فيرونا.
و بهدفين لكل فريق ، حسم التعادل 

نتيجة لقاء بريشيا و كالياري.

ميالن يقهر أودينيزي بلدغة ريبيتش
 القاتلة و تعادل مخيب لكتيبة كونتي

مدريد / االستقالل: 
كشـــفت تقارير صحفيـــة إنجليزية عن رغبة األرجنتيني ليونيل ميســـي نجم فريق برشـــلونة 

اإلسباني في تعاقد البرسا مع مواطنه سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي اإلنجليزي.
ويعاني فريق برشـــلونة حاليًا من نقٍص واضح في مركز المهاجم بعد إصابة األوروجواني لويس 

سواريز في ركبته، وابتعاده عن المالعب لفترة ال تقل عن ثالثة أشهر.
وأشارت الصحف اإلسبانية بأن برشلونة قد يستغل سوق االنتقاالت الشتوية ويتعاقد مع مهاجم 

بديل لألوروجواني سواريز، وميسي حسب صحيفة “الميرور” يرغب في ضم سيرجيو أجويرو.
وأشـــارت الصحيفة أن ليونيل ميســـي رّشح مواطنه ســـيرجيو أجويرو ابن 31 عامًا ليكون بدياًل 

لسواريز، وطلب من اإلدارة محاولة التعاقد معه.
وأضافت الصحيفة أن ليونيل ميســـي قد اجتمع بالمدرب الجديد كيكي ســـيتيين بعد تعيين 

األخير، وتحدث عن تلك المسألة.
ويرى ليونيل ميســـي أن ســـيرجيو أجويرو يعتبر الخيار األمثل لتعويض إصابة لويس سواريز 
الطويلـــة، ولكن في نفس الوقت من الصعب أن يســـتغنى عنه الســـيتي اآلن بعد تألقه الالفت 
لألنظار هذا الموســـم بتســـجيله حتى اآلن 18 هدفًا، وصناعة ثالثة آخرين في 22 مباراة. الجدير 
بالذكر أن عقد سيرجيو أجويرو سينتهي مع فريقه الحالي مانشستر سيتي في صيف عام 2021.

ميسي يطلب من إدارة برشلونة 
التعاقد مع سيرجيو أجويرو
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وقال صبري في تصريحات عقب إبعاده، إن "سلطات 
االحتالل أبلغتني شـــفهًيا بقرار إبعادي عن األقصى 

حتى 25 يناير الجاري".
ووجهت سلطات االحتالل لصبري تهمة "التحريض 
من خالل خطب الجمعة وتعريض المواطنين للخطر".

وكانت قوات االحتالل قد داهمت منزل الشيخ عكرمة 
صبري صباح أمس، وسلمته استدعاء للتحقيق معه.

وتعرض الشيخ صبري لإلبعاد أكثر من 10 مرات عن 
المسجد األقصى لفترات متفاوتة.

واقتحم عشـــرات مـــن المســـتوطنين اليهود أمس 

األحد، باحات المســـجد األقصى المبارك في القدس، 
وســـط حماية مـــن الشـــرطة اإلســـرائيلية وقواتها 
الخاصة. ووفًقا لمصادر إعالميـــة فإن "130 يهوديًا 
اقتحمـــوا المســـجد األقصى خـــالل الجولـــة األولى 

لالقتحامات والممتدة لعّدة ساعات".
وذكرت المصـــادر أن من بينهم 32 مســـتوطنا من 
طـــالب المعاهـــد الدينيـــة اليهوديـــة والجامعات 
اإلســـرائيلية، الذين يقتحمون المســـجد برفقة أحد 

ضباط االحتالل.
وبّينـــت أن المســـتوطنين أدوا صلـــوات وطقوســـًا 

تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد األقصى 
وســـط تواجـــد عناصر من القـــوات الخاصـــة والتي 

رافقتهم حتى خروجهم من باب السلسلة.
وتواصل شـــرطة االحتـــالل التضييق علـــى دخول 
المصلين إلى "األقصـــى"، وتحتجز هويات بعضهم 
عنـــد بواباته الخارجيـــة، كما تمنع دخول عشـــرات 

النساء والرجال للمسجد منذ فترة.
ا )عـــدا يومي  ويتعـــرض المســـجد األقصـــى يومًيّ
الجمعة والسبت( لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من 

المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة.

الفلسطينية، أن جسمًا مشبوهًا من مخلفات االحتالل، انفجر أثناء قيام اثنين 
مـــن المواطنين بعملية زراعة في أرض زراعية شـــرق مطار غـــزة، مما أدى إلى 

ارتقاء أحدهما وإصابة اآلخر بجراح خطيرة.
وأضافت أن الشـــهيد رميالت وصل إلى مستشـــفى أبو يوســـف النجار جثة 
هامـــدة، فيما جرى تحويل الُمصاب إلى المستشـــفى األوروبي في خانيونس 

بحالة حرجة.

رام الله/ االستقالل: 
قالـــت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إقدام دولة االحتالل بشـــكل 
متعمد ومدروس على فتح سدود مياه األمطار مجددًا وللمرة الثالثة 
في غضون عشرة أيام، جريمة حرب بامتياز وجزء ال يتجزأ من عدوان 
االحتالل على شعبنا في قطاع غزة عبر أسلحة الدمار الفتاكة أو فتح 
السدود المائية على طول المناطق الشرقية أو رش المبيدات السامة 
على المحاصيل الزراعية وغيرها العديد من أشكال القمع والتنكيل 

والحصار والعقوبات الجماعية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأكـــدت الخارجية في بيان لها، امس األحد، أن ذلك يأتي بهدف 
ضرب مقومـــات صمود المواطن الغزي وقدرتـــه على المواجهة، 
وضمـــن مخطـــط احتاللي بغيـــض يتكامل مع الحصـــار الظالم 
المفروض على قطاع غزة ومشاريع االحتالل الرامية لتكريس حالة 

االنقسام وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن 
ذلك أكثر من مسؤول في دولة االحتالل.

وعبرت عن اســـتيائها من صمت المجتمع الدولي والدول واألمم 
المتحـــدة ومنظماتهـــا المختصـــة إزاء حرب االســـتنزاف التي 
تمارســـها ســـلطات االحتالل ضد شـــعبنا عامة، وضد قطاع غزة 
بشكل خاص، حيث تطال تلك الحرب جميع مناحي حياة المواطن 
الفلســـطيني بما فيها اقتصادياته الضعيفة أصاًل وإمكانياته 
البســـيطة.  وحثت الـــوزارة المنظمـــات الحقوقية واإلنســـانية 
المختلفة، على توثيـــق جريمة إغراق المحاصيل الزراعية بالمياه 
والمبيدات الســـامة توطئة لرفعها للجنائيـــة الدولية والمحاكم 
المختصة، بصفتها ترتقي لمســـتوى جريمة حرب وجريمة ضد 

اإلنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وميثاق روما.

الضفة الغربية/ االستقالل:
قال القيادي بحركة المقاومة االسالمية حماس وصفي قبها، إنه 
منذ شـــهر ونصف ُسجلت أكثر من 40 حالة اعتقال أو استدعاء 
للتحقيـــق لطلبة جامعـــات الضفة، غالبيتهم مـــن أبناء الكتلة 

اإلسالمية.
ويعـــد قبها، فـــي تصريح له، أن هذه االعتقـــاالت تندرج ضمن 
سياســـة تجفيف المنابع التي يجري تنفيذها بالضفة ضد كل 

ما له صلة بحركة حماس.
ويضيف »الســـلطة ال تـــأُل جهًدا بمالحقة أي نشـــاط له عالقة 

بالعمل اإلسالمي«.
ويشـــير إلى أنه »بعد تجفيف العمل الخيري والنقابي العمالي، 
بقـــي المتنفس الوحيـــد هو العمل النقابـــي الطالبي من خالل 

القوانين واللوائح الداخليـــة للجامعات، والتي تكفل حرية هذا 
العمـــل« مشـــيرًا إلى أن هـــذا العمل بات مســـتهدفا من خالل 
االعتقاالت واالستدعاءات ومصادرة المواد الدعائية واإلعالمية.

ويرى أن هذا »االســـتهداف يندرج ضمن التنسيق األمني، وهو 
ما جعل الكتلة اإلسالمية مســـتهدفة من أجهزة السلطة أكثر 

من االحتالل«.
ويقول: إن هناك استياء في أوســـاط الطلبة المستهدفين من 
أن إدارات الجامعات ال تحرك ساكًنا للدفاع عن طلبتها وتصمت 

على استهدافهم.
ويؤكد أنـــه- ورغم المالحقـــات- إال أن »أبناء الكتلة اإلســـالمية 
يبدون إصـــرارا وتحديا كبيرين على ممارســـة حقهم القانوني 

بالعمل النقابي والطالبي«.

الخارجية: تدمير المحاصيل الزراعية شرق 
غزة جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

حماس : االعتقاالت السياسية تالحق 
الحريات الطالبية بجامعات الضفة

غزة / االستقالل:
أعلنت وزارة الثقافة في غزة عن إطالق سلسلة من 
المشـــاريع الثقافية الوطنية التي سيتم تنفيذها 
خـــالل الربع األول مـــن العام 2020، وتســـعى من 
خاللها إلى إثراء المشـــهد الثقافي، وتعميق وعي 
المجتمع بأهمية التراث الثقافي الوطني، وتعزيز 

االنتماء والفخر بالهوية الوطنية.
واستعرض وكيل الوزارة أنور البرعاوي خالل مؤتمر 
صحفـــي، عقده يوم أمس، بمقـــر وزارة اإلعالم في 
مدينة غزة، أبرز األنشـــطة والفعاليـــات الثقافية 
التـــي ســـتنفذها الـــوزارة أبرزها مشـــروع األيام 
الثقافية الذي ســـيقام في محافظـــات قطاع غزة 
كافة، ومهرجان اإلبداع الثقافي للشباب، باإلضافة 
إلى معرض غزة هاشـــم الثانـــي للكتاب، الفًتا إلى 

أنها ســـتكون بالشـــراكة والتعاون مـــع البلديات 
ومؤسسات ثقافية.

وقال إن وزارته "تؤمن أن الثقافة أحد أهم أشـــكال 
مقاومـــة االحتالل، وهـــي ال تقل قـــوة وتأثيًرا عن 
أشـــكال المقاومـــة األخرى، خاصة إذا مـــا علمنا أن 
صراعنـــا مع االحتالل الصهيونـــي صراعًا ذو أبعاٍد 

ثقافية وحضارية".
وأضـــاف البرعـــاوي "تســـعى الوزارة ليكـــون عام 
2020 عاًما للتراث والهوية الوطنية الفلسطينية، 
المؤسســـات الحكومية  تتضافـــر فيـــه جهـــود 
واألهلية كافـــة؛ للتعريف بالتراث الفلســـطيني، 
وتعزيز الوعي بأهميتـــه كأداٍة من أدوات التبادل 
والمجتمعات  الشـــعوب  والحضـــاري مع  الثقافي 
واألمم المختلفـــة، والتصدي لعمليـــات التهويد 

والتزويـــر والطمس والســـرقة التـــي يتعرض لها 
التراث الفلسطيني".

وتابـــع "نعلن اليوم عن إطالق عدد من المشـــاريع 
واألنشـــطة الثقافيـــة والتي تأتي فـــي ظل حالة 
االغتـــراب فـــي الهويـــة الثقافية الوطنيـــة، ومع 
احتـــدام الصـــراع مع االحتالل والذي يأخذ شـــتى 
أشـــكال المواجهة السلمية والخشـــنة، وفي ظل 
تســـارع األمـــم والشـــعوب للحفاظ علـــى تراثها 
الثقافـــي والترويج لـــه، باعتبـــاره أداة من أدوات 

التعبير عن الذات ومخاطبة اآلخر".
وطالب البرعاوي وســـائل اإلعالم المحلية تكثيف 
وتعزيز  الفلسطيني،  الثقافي  للمشهد  تغطيتها 
دورها لفضح ممارســـات االحتالل واعتداءاته بحق 
الموروث الثقافي الفلسطيني المادية والمعنوية.

الثقافة بغزة تعلن عن سلسلة مشاريع ستنفذها خالل 2020

بيت حانون/ االستقالل:
شرعت بلدية بيت حانون بتنفيذ المرحلة النهائية 
في مشـــروع تطوير شارع عبد الدايم في عزبة بيت 
حانـــون وذلك ضمن مشـــاريع المنحـــة الكويتية 

المنفذة في المدينة.
 ويأتي هذا المشـــروع بتمويل مـــن دولة الكويت 

الشـــقيقة من خالل الصنـــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، وتنفيذ شركة ائتالف حنظلة 

وكيان ورزق أبو دية.
وتقـــدم د. محمد نـــازك الكفارنة رئيـــس البلدية 
بالشـــكر الجزيل إلى دولة الكويت الشقيقة أميرًا 
وحكومة وشـــعبًا على هذا التمويل الكريم إلعادة 

اعمار قطاع غزة عامة ومدينة بيت حانون خاصة.
 كما وتقدم رئيـــس البلدية بالشـــكر إلى الفريق 
الوطني فـــي قطاع غزة ممثـــل بالمهندس مأمون 
بسيســـو وإلى اإلدارة العامة للمشـــاريع في وزارة 
الحكم المحلي ممثلة بالمهندس نضال المسلمي 
والمهندس حاتم رجب والمهندس أحمد محسن.

خان يونس / االستقالل:
نّظمـــت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة جولة ميدانية لموظفيها 
وعامليهـــا الطالعهم على أهم المشـــاريع الكبرى التـــي تم تنفيذها في 
قطـــاع الصـــرف الصحي والنفايـــات الصلبة، بالتعاون مـــع مصلحة مياه 

بلديات الساحل وبرنامج )UNDP( ومجلس الخدمات المشترك.
وشـــارك في الجولـــة مدير عام البلديـــة محمـد األســـطل، ومجموعة من 
موظفي البلدية من كافة الدوائر واألقســـام، حيث شـــملت زيارة مشروع 
محطـــة المعالجة المركزيـــة للصرف الصحي، وأحواض الترشـــيح للمياه 
العادمـــة، ومكب النفايات الصلبة، وجميعهم في منطقة الفخاري جنوب 

شرق خان يونس.
وخالل الجولة بّين األسطل أهمية اطالع موظفي البلدية على أبرز المشاريع 
الحيوية لمدينة خان يونس والتي نفذت بالتعاون مع الشركاء والممولين 
لتطويـــر واقع الخدمات المقدمة للمواطنين بالرغـــم من الظروف الراهنة 
وتفاقم األزمات اإلنســـانية التي حلت بأبناء شـــعبنا فـــي قطاع غزة، في 
الوقت الذي تســـعى فيه البلدية لتأمين استمرارية خدماتها األساسية 

كالمياه والصرف الصحي وغيرها للتخفيف من المعاناة القائمة.
وقدم األسطل شرًحا موســـًعا عن المشاريع التي تمت زيارتها وأهميتها 
في الحفاظ على البيئة والســـالمة العامة وصحة المواطنين، مشيًرا إلى أن 
إدارة البلدية بصدد تنفيذ المزيد من الجوالت المماثلة ألبناء خان يونس 

وعموم المهتمين إلطالعهم على المشاريع الكبرى.

بلدية خان يونس تنظم جولة ميدانية 
لموظفيها للتعرف على مشاريعها الكبرى

رفح / االستقالل:
تعـــرض عدد من المنازل الســـكنية، والطرقات، والمركبـــات للغرق؛ جراء مياه 

األمطار الغزيرة، بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفـــادت مصادر محلية بتعرض نحو أربعة منازل للغرق، وتســـرب كميات من 
المياه لعدد أخر، جـــراء تدفق كميات كبيرة من مياه األمطار لطريٍق ُمنخفض، 

في منطقة »الصيامات« شمالي المدينة.
وأشـــارت المصادر، إلى أن طواقم الدفاع المدنـــي والبلدية تدخلت على الفور؛ 

وباشرت بسحب المياه من الطريق كذلك من داخل المنازل.
ونـــوه، إلى أن أربع مركبات، تعرضت للغرق، قبل أن يتم ســـحبها من قبل فرق 
الدفـــاع المدني، من بركة كبيرة للمياه بمنطقة »النجيلي« غربي المدينة؛ دون 

أن تسجل خسائر في األرواح.

غرق منازل ومركبات 
جراء مياه األمطار برفح

بلدية بيت حانون تشرع بتنفيذ المرحلة النهائية في مشروع تطوير شارع عبد الدايم

القدس المحتلة/ االستقالل:
حولت ســـلطات االحتالل يوم أمس، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي عبد 

الكريم الحلبي )47هاما( لالعتقال اإلداري بعد انتهاء محكوميته.
يشار إلى ان القيادي الحلبي من قرية روجيب قضاء نابلس وأنهى محكوميته 
البالغة ٥ أشـــهر وغرامة مالية ١٠ آأللف شـــيقل. يذكر أن الحلبي أمضى في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي أكثر من ١٠ سنوات ومريض وبحاجة للعالج.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، يوم أمس، عن اسير من سكان مدينة القدس 
المحتلة. وأكد مكتب إعالم االسرى، ان قوات االحتالل أفرجت عن األسير المقدسي 
أمجد علي عباســـي )23 عاًما(، من سكان قرية سلوان جنوب المسجد األقصى، بعد 
اعتقال دام أربع ســـنوات ونصف. ُيشار إلى ان االحتالل ال يزال يعتقل نحو 6آالف 

أسير داخل السجون، وسط ظروف إنسانية ومعيشية صعبة.

االحتالل يحول القيادي عبد 
الكريم الحلبي لالعتقال اإلداري

االحتالل يفرج عن
 أسير من القدس 

االحتالل يبعد...

ت�شييع جثمان ...
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االستقالل/ وكاالت:
إذا كنت من األشخاص الذي اشتغلوا ذات يوم في مطعم فمن المؤكد أنك على 
يقين بأنه يوجد بعض الحرقاء ممن يطرحون أسئلة غاية في الغباء، األمر الذي 

يصبح مزعجا جدا أحيانا.
لذلك، اتبع أحــــد المطاعم في دنفر عاصمة واليــــة كولورادو األمريكية 
منهجا مختلفا بعض الشيء للتصدي للمسألة، حيث شجع ضيوفه على 
عدم طرح أســــئلة غبية عن طريق إضافة مبلغ مالــــي إلى فاتورتهم إذا 

فعلوا ذلك!
وقام تومس داينر، صاحب المطعم الواقع في حي إيســـت كولفاكس، بتعويد 
زبائنه على هذه الطريقة منذ افتتاح المطعم عام 1999، كوســـيلة لبث بعض 
المرح خالل العمل. وأدرج تكلفة منفصلة بـ 38 ســـنتا مقابل »سؤال واحد غبي« 

في قائمة الطعام.
بعـــد ذلك، أصبحت الطريقة معروفة على نطاق واســـع خارج المنطقة واتبعها 
العديد من المطاعم، بفضل منشور أحد الزبائن على موقع »ريديت« االجتماعي 

المشهور.
وشـــارك الزبون الصورة الخاصة بفاتورة المطعم دون الكشف عن السؤال الذي 
طرحه، والذي اعتبرته إدارة المطعم بمثابة »ســـؤال غبي« يستحق إضافة غرامة 

على الفاتورة األساسية.
وأثارت الصورة دهشـــة وســـخرية العديد من رواد مواقع التواصل االجتماعي، 
الذين تساءلوا عن ماهية هذا السؤال، وما المقصود تحديدا بعبارة »سؤال غبي«.

مطعم يغّرم الزبائن 
بسبب أسئلتهم الغبية!

تونس/ االستقالل:
كشــــفت الداخلية التونســــية عــــن القبض على 
شــــخص حرق عــــددا من نســــخ القــــرآن الكريم 
والمصاحــــف بجامــــع بلــــدة بســــبيطلة بواليــــة 
القصرين، وقالت إنه من ذوي الســــوابق العدلية، 

وقد خرج من السجن حديثا.
وأوضحت أنه على إثر تقدم القائم بشؤون جامع 
»العبادلة« بسبيطلة، من والية القصرين، إلى مركز 
األمن الوطني بسبيطلة، لإلبالغ عن حرق عدد من 
كتب القــــرآن والمصاحف بالجامــــع المذكور، تم 

حصر الشــــبهة بشــــخص عمره 33 سنة ويقطن 
بالجهة وهو من ذوي السوابق العدلية وقد غادر 
السجن حديثا إثر قضائه عقوبة بدنية، فتم إلقاء 

القبض عليه.
وأفــــادت الداخلية في بالغ لهــــا، بأنه »بتفتيش 
منزل هذا الشــــخص، وبعد التنســــيق مع النيابة 
العامة بالقصرين، تم العثور على مصحف ممزق 
مشابه للمصاحف التي تم حرقها داخل الجامع«.

وأضافــــت أنه »بتعميق التحريات مع الشــــخص 
المذكــــور، اعتــــرف بأنــــه يتبنــــى مواقــــف من 

المصاحف. وبإحضار أحد الشــــهود أكد أنه عثر 
على مصحف ممزق أمام منزل المشتبه به«.

واعترف الموقوف بأنه يهوى تمزيق كتب القرآن 
الكريم وال يحبذها وتعود على فعلته منذ أشهر 
وله مواقف منها، كمــــا اعتدى ذات مرة على أحد 
أقاربه بســــبب كتاب قرآن وهــــو مدمن مخدرات 

وخمر.
كما جاء في البــــالغ ذاته أنه باستشــــارة النيابة 
العامــــة بالقصرين، أذنت بفتــــح قضية جنائية 

بشبهة »تمزيق وحرق المصحف«.

كارولينا/ االستقالل:
يعاني القط بازوكا من والية كارولينا الشمالية من مشكلة صعبة، حيث يجب أن يفقد 
ما ال يقل عن 10 كغم من وزنه الزائد، وأن يجد له صاحبًا جديدًا، ألن صاحبه السابق قد 

صار في ذمة الله. يبلغ عمر هذا القط الوديع 5 سنوات، ويزن زهاء 16 كغم.
ويعيـــش حاليا، في إحـــدى دور رعاية الحيـــوان في الواليـــة المذكورة، حيث 
ســـيتوجب عليه الخضوع »للحمية« هناك. وكان بازوكا يعيش مع رجل مســـن، 
يعاني من مشـــاكل في الذاكرة، وكان ينسى بين الحين واآلخر أنه قدم الطعام 
له، ليتناول األخير وجبات ال تحصى يوميا سببت له سمنة مفرطة كادت تقتله.

تونــس تعتقــل حــارق المصاحــف العثور على قط عمالق 
في الواليات المتحدة

واشنطن/ االستقالل:
أوجــــد مهندســــو جامعة كولورادو بولــــدر األمريكية، نوعــــًا خاصًا من 
اإلســــمنت الحي الصديق للبيئة، عبر خلط الرمــــال والهالم والبكتريا، 
وذلك الســــتخدامه في تشــــييد أبنية يمكنها ترميم نفسها بشكل 

تلقائي.
ويحتوي اإلسمنت الجديد الذي يمكنه امتصاص أشعة الشمس، على 

شكل من الطحالب البدائية الطبيعية.
 وأوضح البروفيســــور ويلر سوروبار الذي يرأس مختبر المواد الحية في 
جامعة كلورادو »أن هذا االبتكار يفتح الباب على مصراعيه، أمام تشييد 

أبنية قابلة للترميم الذاتي في المستقبل«.
وأضــــاف: »على الرغم من أن البكتريا الزرقاء المســــتخدمة في صناعة 
اإلسمنت الجديد، صغيرة جيدًا وعادة ما تكون أحادية الخلية، إال أنها 
تنمو في مستعمرات كبيرة حتى تصبح مرئية. هذه البكتريا تمتص 
ثاني أكســــيد الكربون من الهواء وتصنع كربونات الكالســــيوم، وهو 
المكون الرئيسي في اإلسمنت«، بحسب ما ذكرت صحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية.
كما أن إنتاج اإلســــمنت الجديد يوفر بدياًل صديقًا للبيئة لمواد البناء 
الكيميائية الحديثة، وتســــاعد على انخفاض نســــبة انبعاث الكربون 

الناجمة عن اإلسمنت التقليدي.
 يذكــــر بأن األبحاث والتجارب على هذا اإلســــمنت ال تزال في مراحلها 
المبكرة، وينوي العلماء القيام بالمزيد من التجارب والدراسات للوصول 
إلى صيغة نهائية إلنتاجه، بحســــب ما نقلتــــه صحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية.

ميشيغان/ االستقالل:
اشترى رجل أريكة من متجر للتوفير في والية ميشيغان األميركية، لكنه لم يكن يعتقد أن 
حظه سيقوده إلى »غنيمة كبيرة« مخبأة داخل الوسادة، وفق ما أفادت وكالة »يونايتد برس 
إنترناشــــونال«. وقال المصدر إن هوارد كيربي، الذي يعيش في مدينة أووســــو، استخدم 
األريكة لبضعة أسابيع، قبل أن يقرر التحقيق في سبب كون الوسادة »بها أمر غير طبيعي«.
وبعدما فتحت زوجة كيربي الوســـادة، اكتشـــفت حزما نقدية بلغت قيمتها اإلجمالية 
43170 دوالرا. وقـــال كيربي إن أحد المحامين أخبره أن من حقه االحتفاظ بالنقود، لكنه 

قرر االتصال بالمتجر لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التعرف على مالك األريكة األصلي.
والخميـــس الماضي، تم إرجاع األموال إلى حفيد مالك األريكة األصلي، الذي يدعى كيم 
فوث نيوبيري، حيث قال: إنه لم يكن يملك أدنى فكرة عن تخزين جده مبلغا كبيرا داخل 
األريكة. وأضاف »كنا نفكر في حرق األريكة، بعدما فشلنا في العثور على متجر للتوفير 

يرغب في شرائها«.

واشنطن/ االستقالل:
ألغـــت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، بعض المعاييـــر الصحية لوجبات الغذاء 

في المدارس اّلتي كانت قد وضعتها ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما.
وفـــي التفاصيل، فقد أعطـــت وزارة الزراعة األميركية حرية أكبـــر للمدارس الختيار نوع 
الطعـــام اّلذي توّفره للطالب من دون تقييدها بكميات معّينة من الخضراوات والفواكه 
وفقًا لخطة ميشيل أوباما. وعلى العكس، ستسمح هذه السياسة الجديدة بتوفير البيتزا 

والبرغر والبطاطس المقلية نظرًا لكونها وجبات ترامب المفّضلة.
ولطالما سعت بعض القطاعات الغذائية الضخمة اّلتي تمّد نحو 30 مليون طالب في 99 
ألف مدرسة أميركية بالغذاء، إلى تغيير المعايير اّلتي اتبعتها إدارة أوباما واّلتي فرضت 
مزيدًا من األطعمة الصحية كالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والخبز األسمر واالرز 
األسمر.  وسبق إلدارة ترامب أن انتقدت األطعمة التي أقرتها ميشيل أوباما في المدارس 

مشيرة إلى أن طاّلب المدارس يمتنعون عن تناولها، ليكون مصيرها حاويات النفايات.

 صنعاء / االستقالل:
في جريمة بشـــعة هـــزت العاصمـــة اليمنية 
صنعاء، تم العثور على طفلة في التاســـعة من 
عمرها بعد أيام قليلة على اختطافها، ولسانها 
مقطوع وجســـمها محروق وعليها آثار تعذيب 

شديد في جسدها.
وأفـــادت مصادر محليـــة، بأنه تـــم العثور على 

الطفلة لجين محمد )9 ســـنوات(، مرمية بجانب 
أحد براميل القمامـــة، وهي على قيد الحياة بعد 
أيام قليلة على اختفائهـــا. وأكدت المصادر أن 
الطفلة لجين وجدت، ولسانها مقطوع وجسمها 
محـــروق وحالتهـــا الصحية والنفســـية حرجة 

للغاية.
وأشـــارت المصادر إلى أن المجـــرم الذي خطف 

وعّذب الطفلة ال يزال مجهواًل حتى اللحظة، في 
ظل انتشـــار مخيف لظاهرة اختفاء واختطاف 

األطفال والفتيات وسط تكتم إعالمي شديد.
وكان أهالي الطفلة لجين قد أبلغوا عن اختفائها 
في 11 كانون الثاني الجاري بالعاصمة صنعاء، 
وتداول ناشطون صورها بشكل واسع على مواقع 

التواصل االجتماعي للمساعدة بالعثور عليها.

جريمة تهز صنعاء.. طفلة اختطفت وقطع لسانها

عثر على 40 ألف دوالر داخل 
وسادة .. وهكذا تصرف

ترامب يلغي الطعام 
الصحي في المدارس

مادة جديدة تسمح لألبنية 
بترميم نفسها تلقائيًا
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