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القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبر ما يس���مى وزير »الهجرة واالس���تيعاب« في 
الحكومة اإلس���رائيلية يوآف غالن���ت، االثنين، أن 
إطالق الصواريخ من قطاع غزة يمثل تحديا لوجود 

»إسرائيل«.
وق���ال غالنت إن »إط���الق الصواريخ حتى لو صاروخ 
واحد هو عمل يمثل تحديا لوجودنا هنا«، مضيفا : 

»لن نقب���ل الموقف الذي يتم فيه إطالق الصواريخ 
علينا، ألن أمن وسالمة المس���توطنين وخاصة في 
غالف غزة في أعلى س���لم أولوياتنا«. وفق ما نقلته 

القناة 13 العبرية.
 ومساء الخميس الماضي، زعم جيش االحتالل أنه 
رص���د إطالق صاروخ من غزة صوب المس���توطنات، 

قبل أن يهاجم عددا من األهداف في القطاع.

وزير إسرائيلي: إطالق الصواريخ 
من غزة يمثل تحديًا لوجودنا

2019.. عام التطبيع العربي الرسمي 
مع الكيان.. والشعوب ناقمة

غزة/ دعاء الحطاب: 
ش���هد ع���ام 2019 ارتفاع���ًا ملحوظ���ًا بوتيرة التطبي���ع العربي م���ع االحتالل 

اإلسرائيلي، بأش���كال متعددة، من خالل مش���اركات إسرائيلية 
رسمية سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية في تلك البلدان، 

رام الله/ االستقالل:
أّجلت محكمة االحتالل العلي���ا في "عوفر" االثنين، 
الب���ّت في االس���تئناف الذي قّدمته هيئة ش���ؤون 

األس���رى باس���م األس���ير أحمد زهران المضرب عن 
الّطعام للي���وم )92( على التوال���ي؛ بذريعة إمهال 
النيابة ليومي���ن لتقديم بّين���ات. وأوضحت هيئة 

األس���رى، أن محققين من مرك���ز تحقيق وتوقيف 
مع  للّتحقيق  حضروا  "المس���كوبية" 
األس���ير زهران يوم األحد في "عيادة 

نادي الأ�سري: يجب مقاطعة 
اجلهاز الق�سائي ال�سرائيلي 

لدعم »اجلنائية«

محكمة االحتالل تؤجل البت في استئناف األسير المضرب زهران

اخلارجية: تربيرات 
نتنياهو �سد اجلنائية 

الدولية اإ�سرار على اجلرمية

لجنة المتابعة ترحب بقرار 
المدعية العامة للجنائية الدولية

المطران حنا يحمل االحتالل 
تعمد إيذائه بمادة سامة

لجنة دولية ترحب بقرار الجنائية 
التحقيق بجرائم »إسرائيل«

رام الله/ االستقالل:
رحبت لجنة المتابعة للقوي الوطنية واإلسالمية يوم أمس، بالقرار الصادر عن 
المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنس���ودا. وأوضحت اللجنة في 
بي���ان صحفي صدر عنها، أنه موجب ه���ذا القرار لن يتمكن قادة االحتالل من 

رام الله / االستقالل:
رحبت اللجنة الدولية لحقوق اإلنس���ان بقرار المدعية العام���ة للمحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسودة التي أعلنت أنها ستفتح تحقيقا في جرائم الحرب المرتكبة 

في األراضي الفلسطينية المحتلة من أجل تحقيق العدالة الدولية.

الهيثم: »مسيرات العودة« نقطة مضيئة 
ومرحلة هامة في تاريخ القضية الفلسطينية

»حماس« تنفي لـ »االستقالل« اعتزام 
السودان إغالق مكتب الحركة بالخرطوم

رام الله/ االستقالل:
اس���تنكرت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية، االقتحامات المتكررة للمس���جد 
األقصى المبارك، من قبل أعداد كبيرة من المستوطنين، وأداء صلوات تلمودية، 

وطرد المصلي���ن من أمام المس���جد. وأكد وكي���ل وزارة األوقاف 
والش���ؤون الدينية حس���ام أبو الرب، أن هذه االقتحامات اليومية 

»األوقاف« تستنكر االقتحامات 
المتكررة للمسجد األقصى

غزة/ قاسم األغا:
َنفت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( اإلثنين، ما تناقلته 
وس����ائل إعالمّية أجنبّية عن اعتزام الحكومة الس����ودانية 

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمس����يرات العودة وكسر 
الحصار خميس الهيثم، أن مس����يرات العودة استطاعت 

بعد عامين من انطالقها أن توحد ش����عبنا الفلس����طيني 
واإلس����المية  الوطنية  والق����وى  والفصائل 
تحت عن����وان كبير »الهيئة الوطنية العليا« 

القدس المحتلة / االستقالل:
كّثف���ت س���لطات االحت���الل "اإلس���رائيلي" أمس 
االثني���ن م���ن اعتداءاته���ا بحق الفلس���طينيين 
وممتلكاتهم في الضف���ة الغربية المحتلة تركزت 

معظمها في مدينة الخلي���ل )جنوبًا(، فيما واصل 
المس���توطنون اقتحاماته���م للمس���جد األقصى 
المبارك. فقد أصيبت س���يدة وابنتها في حي "تل 
الرميدة" بمدينة الخليل مساء االثنين، في اعتداء 

للمس���توطنين. وقالت جمعية اله���الل األحمر، إن 
طواقمها الطبية قدمت االسعافات األولية الالزمة 

لس���يدة وابنته���ا ف���ي ت���ل الرميدة 
بالخلي���ل، ج���راء مهاجمتهم���ا بغاز 

الخليل في بؤرة االستهداف

الحتالل يكثف من اعتداءاته بال�صفة.. وامل�صتوطنون يدن�صون الأق�صى

اخل�ســري: العــام 
الأ�ســواأ   2019

اقت�ساديا على غزة
غزة/ االستقالل:

الش���عبية  اللجن���ة  رئي���س  أك���د 
الحص���ار  لمواجه���ة 
النائب جمال الخضري 

جمدلين: م�ساعدات ال�سوؤون 
والفئات  �ستتغري ومنظور 
ومعايري جديدة �ستطبق

05

08
11

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



الثالثاء 27 ربيع اآلخر 1441 هــ 24 ديسمبر 2019 م

غزة/ قاسم األغا:
َنفــــت حركة المقاومــــة اإلســــالمية )حماس( 
اإلثنين، ما تناقلته وسائل إعالمّية أجنبّية عن 
اعتزام الحكومة الســــودانية االنتقالية إغالق 

مكتب الحركة بالعاصمة الخرطوم.
وقــــال ممثل "حمــــاس" فــــي إيــــران د. خالد 
القدومي إنه "ال صّحة لما ُتحاول بعض الجهات 
المشبوهة إشاعته من تراجع للعالقة أو ما شابه 

)بين السودان وحماس(".
وفــــي 16 كانــــون األول )ديســــمبر( الجــــاري، 
كشــــفت صحيفــــة "The Hill" األمريكية، عن 

اتجاه الحكومة الســــودانية االنتقالية إلغالق 
مكتبّي حركة "حماس" الفلســــطينية، و"حزب 
الله اللبناني" بالخرطوم، في إطار ما قالت إنها 
"شــــروط واشــــنطن لرفع الســــودان عن قائمة 

اإلرهاب".
ووصــــف القدومــــي فــــي تصريــــح لصحيفة 
"االســــتقالل" العالقــــة الثنائيــــة بين حركته 

والقيادة السودانية بـ"العميقة واإليجابية".
اءة، وما  وقال: "إن العالقة مع السودان متينة وبنَّ
زال السودان يقف كما عّودنا إلى جانب شعبنا 
الفلسطيني وقضيته العادلة، وصوالاً إلى نيل 

حقوقه الكاملة".
وأشــــار إلــــى المكالمة الهاتفّيــــة األخيرة بين 
رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل 
هنّية، والقيــــادة الســــودانية ممثلة برئيس 
المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن 
اه بضحايا حادث  ا إيَّ عبد الفتاح البرهان، معزّياً
انفجــــار مصنع للســــيراميك بالخرطوم، في 3 

كانون األول )ديسمبر( الجاري.
ــــى ممثل "حماس" في طهــــران أن يعّم  وَتمنَّ
األمن والســــالم واالستقرار على أرجاء السودان 

كاّفة.

غزة / محمد أبو هويدي:
أكــــد عضو الهيئة الوطنية العليا لمســــيرات 
العودة وكســــر الحصار خميــــس الهيثم، أن 
مســــيرات العودة اســــتطاعت بعــــد عامين 
من انطالقها أن توحد شــــعبنا الفلســــطيني 
والفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية تحت 
عنوان كبير "الهيئة الوطنية العليا" وأعادت 
البوصلة إلى مسارها الصحيح وإعادة االعتبار 
للقضيــــة الفلســــطينية والتأكيــــد على حق 
العودة في عقول الشــــباب واألجيال الجديدة 
وغرس حب الوطن وتمكنت هذه المســــيرات 
من مشــــاغلة العدو اإلســــرائيلي وإبقاء جذوة 

الصراع مشتعلة.
وأوضح الهيثــــم في حديث لـ"االســــتقالل": 
أن مســــيرات العــــودة ما تزال مســــتمرة في 
فعالياتهــــا على حدود قطــــاع غزة، فالمعركة 
مع االحتالل طويلة األمد ال تنتهي بمســــيرة 
ا إلى أنها تحتاج إلى  أو جولة عســــكرية"، الفتاً
العســــكرية  القدرات  نفس طويــــل بتطوير 

واحتضان الشعب الفلسطيني للمقاومة.

وأضاف عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة 
وكســــر الحصار، أن مســــيرات العودة شكلت 
نقطة مضيئة ومرحلة هامة في تاريخ القضية 
ا أنها أثبتت ان الشعب  الفلســــطينية، مؤكداً
ا في وجه كل  ا منيعاً الفلسطيني سيبقى سداً
المخططــــات والمؤامرات التي تهدد القضية 

الفلسطينية.
اإجنازات العودة

ولفت إلى أن المســــيرات عملــــت على إحياء 
القيــــم والتقاليد الفلســــطينية األصيلة من 
خالل إبــــراز التراث الفلســــطيني وأبرز ما ميز 
الفلســــطينيين الذين عاشــــوا في أراضيهم 
قبــــل النكبة والتهجيــــر القســــري لهم عن 
أراضيهــــم وقراهم ومدنهم التــــي احتالها 
العدو اإلســــرائيلي، فكانت مخيمات العودة 
مكانًا لعرض تلك العادات والتقاليد وتعريف 
األجيال الجديدة بهــــذا اإلرث التراثي الكبير 
الذي يؤرخ لتاريخ الفلســــطينيين وأنهم هم 

أصحاب الحق واألرض والهوية بفلسطين.
وتابــــع الهيثــــم، "إن أهــــم إنجاز لمســــيرات 

العودة فــــي اآلونة األخيــــرة إعــــادة االعتبار 
للقضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، 
حيث باتــــت القضية على طــــاوالت المجتمع 
الدولي والعربي، ما سبب إحراجًا كبيرا للكيان 
اإلســــرائيلي أمــــام العالم الذي شــــاهد مدى 
اإلجرام اإلسرائيلي في استهداف المدنيين 

العزل من أبناء شعبنا.

وأكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمســــيرات 
العودة وكســــر الحصار، أن هذه المســــيرات 
شــــكلت حالة من التخبــــط واإلرباك لدى قادة 
الكيان وباتت جزءًا مهمًا من األزمات الداخلية 
التي يعيشها، وهذا ما يعتبر ثمرة مهمة من 

ثمار المسيرات.
 وشــــدد على أن المقاومة الفلسطينية حمت 
ظهــــر المتظاهرين ورســــخت معادلــــة الرد 
بالــــرد وهذا ما ترجــــم علــــى أرض الواقع في 
الجوالت والمعارك التــــي خاضتها المقاومة 
الفلســــطينية خالل هذا العام وما أفرزته من 
عمل مشترك ُتّوج بغرفة العمليات المشتركة.

ولفــــت الهيثم، إلى أن الهيئة الوطنية العليا 
لمســــيرات العــــودة وكســــر الحصــــار ُتجرى 
جلسات تقييم مستمرة إليجابيات وسلبيات 
العودة، وتعمل على اســــتحداث  مســــيرات 
آليات وأســــاليب جديــــدة لمواجهة االحتالل 
"اإلســــرائيلي" بكل الوســــائل الممكنة حتى 
نكســــر الحصار عن قطاع غزة ونحرر كل ثرى 

فلسطين الحبيبة.

وعــــن إجراءات كســــر الحصار عــــن قطاع غزة 
أوضــــح الهيثم ، أن هيئة العودة تواصلت مع 
الوســــطاء الذين يتابعون إجراءات تفاهمات 
كســــر الحصار إلى أن الفصائل الفلسطينية 
وخلصت إلى نتيجــــة مفادها أن الفصائل لن 
تقبل إال بإنهــــاء ورفع الحصار كامالاً عن قطاع 

غزة.
ومع انطالق مسيرات العودة وكسر الحصار في 
30 مارس 2018، قرب الســــياج الحدودي بين 
قطاع غزة و"إسرائيل"؛ هدفت هذه المسيرات 
إلى رفع الحصار عن القطاع، وتحسين األوضاع 
االقتصادية المعيشية للفلسطينيين، وعودة 
الالجئين إلــــى أراضيهم المحتلة التي ُهّجروا 

منها في عام 1948م.
وتقمــــع قــــوات االحتــــالل بالقــــوة المميتة 
المتظاهرين في مسيرات العودة، بالرصاص 
الحي والمعدني والغاز المسيل لدموع وبشكل 
مباشــــر ومتعمد؛ األمر الذي أدى الرتقاء مئات 
الشهداء، وسقوط آالف الجرحى، منذ انطالق 

المسيرات السلمّية بـ 30 مارس )آذار( 2018.

أبقت جذوة الصراع مشتعلة

الهيثم: »مسيرات العودة« نقطة مضيئة ومرحلة هامة في تاريخ القضية الفلسطينية

»حماس« تنفي لـ »االستقالل« اعتزام السودان إغالق مكتب الحركة بالخرطوم

رام الله/ االستقالل:
اســـتنكرت وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية، االقتحامات المتكررة للمســـجد 
األقصى المبارك، من قبل أعداد كبيرة من المستوطنين، وأداء صلوات تلمودية، 
وطرد المصلين من أمام المســـجد. وأكد وكيل وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية 
حسام أبو الرب، أن هذه االقتحامات اليومية في المسجد األقصى المبارك، أو في 
الحرم اإلبراهيمي الشريف، والتي كان آخرها وضع شمعدان على سطحه، تعتبر 

عدوانًا فاضحًا على الحريات الدينية للمسلمين، وأماكن عبادتهم.
وقـــال: إن ما يتعرض له المســـجد األقصـــى المبارك، والحـــرم اإلبراهيمي، من 
انتهـــاكات ممنهجة، تتعـــارض وحرية العبادة وحمايـــة األماكن الدينية من 
مســـاجد وأمالك وقفية، ما هي إال عمليات اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين، 

وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي.
ودعا أبو الرب المجتمع الدولي واألمتين العربية واإلسالمية إلى العمل على الحد 
من هذه االنتهاكات، التي تنذر بخطر كبير، قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها.

األوقاف« تستنكر االقتحامات 
المتكررة للمسجد األقصى

رام الله / االستقالل:
ا من الضفة الغربية  اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، يوم أمـــس، 18 مواطناً

والقدس المحتلتين بينهم فتية ونساء.  
وقال نادي األســـير في بيان صحفي، إن ســـبعة مواطنين، جرى اعتقالهم من 
القدس، بينهم أربع نســـاء، وعرف من بين المعتقلين، عمر عامر أبو ماضي )18 
ا(، حيث جـــرى اعتقالهما على يد قوة  ـــا(، ومحمد صالح أبـــو ماضي )16 عاماً عاماً
من المســـتعربين، كما جرى اعتقال الشاب روحي كلغاصي من البلدة القديمة، 

ا اعتقلت شرطة االحتالل من منطقة باب الرحمة أربع نساء. وصباحاً
ومن بلدة نعلين قضاء رام اللـــه والبيرة اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين 
وهم: محمد صالح ســـرور، وحامد إبراهيم سرور، وصادق ياسر سرور، عالوة على 

محمد نايف أبو شنب من مخيم قلنديا.
ا( من مخيم العزة في  ُيضاف إلى المعتقلين ثالثة فتية تبلغ أعمارهم )15 عاماً

بيت لحم وهم: عبد الله النجار، وعيسى العزة، وعز الدين العزة. 

قوات االحتالل تعتقل 18 
مواطنًا من الضفة والقدس 

بيروت/ االستقالل:
اســــتقبلت الحملة العالمّية للعودة إلى فلســــطين في 
مقرهــــا الكائن في بيروت أمس، وفدًا من حركة الّجهاد 

اإلسالمي في فلسطين.
ضم الوفد عضو المكتب السياســــي الشيخ نافذ عزام 
والقيادي الدكتور جميل عليان، إضافة لممثل الحركة 

في لبنان األستاذ إحسان عطايا.
وكان في استقبال الوفد المنسق العام للحملة العالمية 
الشــــيخ يوســــف عباس وعدد من األعضــــاء اإلداريين، 
وقــــد دار الحوار حــــول التطورات المتصلــــة بالقضية 
الفلسطينية، وخاصة ما يتصل بمواجهة صفقة القرن 
والتطبيع، وما يتعلــــق بضرورة وحدة األمة حول قضية 

فلسطين، باعتبارها قضية الحق الجامعة، التي تشكل 
البوابة األساســــية لتجاوز الخالفات األخرى، في سبيل 
النهضة والتحرير باإلضافة إلى أن قضية فلسطين هي 
نقطة لقاء عظيمة مع أحرار العالم كلهم، والساعين من 
أجل عالم خاٍل من االســــتغالل واإلرهــــاب، الذي تمثل 

الصهيونية أبرز نماذجه في الوقت الحاضر.

بيروت: الحملة العالمية للعودة تستقبل وفدًا من »الجهاد«
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م�ساركات ر�سمية
ولم تعد "تل أبيب" تتحدث عن عالقاتها ببعض دول الخليج 
بنوع من السرية، بل باتت تستغل أي خطوة معها إلعالنها 

عبر وسائل اإلعالم، وسط غياب النفي العربي لذلك.
كان آخر تلك الخطوات ما أعلنته وزارة الخارجية اإلسرائيلية، 
األحد )1 ديسمبر 2019(، عن أن وفدًا رسميًا إسرائيليًا يزور 
دبي لحضـــور اجتماع تحضيري للمشـــاركين الدوليين في 
معرض "إكســـبو 2020"، الذي من المقـــرر أن يقام بين 20 

أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021.
وجديد تطور العالقات اإلسرائيلية اإلماراتية ما قاله بنيامين 
نتنياهو، األحد )10 نوفمبر 2019(، حول إقامة بالده عالقات 
مع ســـت دول عربية على األقل، مؤكدًا أن وتيرة التطبيع مع 
"الدولة العبريـــة" تتقدم وتأخذ منحًى تصاعديًا، وذلك على 

هامش تأكيد مشاركة بالده في معرض "إكسبو دبي".
وصرح زير خارجية االحتالل اإلســـرائيلي، في 6 أغســـطس 
2019، بـــأن زيارة علنيـــة أجراها إلى اإلمـــارات، مطلع يوليو 
الماضـــي، كانت بهـــدف التطبيـــع علنًا مـــع دول خليجية 
والمشـــاركة في حماية المالحـــة بالخليج، وذلك بدعم كامل 

من نتنياهو.
ولعـــل أبرز مظاهر عملية التطبيع التـــي لم تخَف على أحد، 
خالل عـــام 2019، الزيارات المتبادلـــة المعلنة بين قيادات 
إســـرائيلية وأخرى عربية، وخصوصًا زيارة نتنياهو، لسلطنة 
عمـــان في أكتوبر الماضي، وزيارة وزير خارجية االحتالل إلى 

اإلمارات في يونيو الماضي. 

غزل تطبيعي متبادل
ورحب نتنياهو في )21 ديســـمبر(، بـ"التقارب الحاصل بين 
"إســـرائيل" وكثير مـــن الدول العربية"، فـــي إقرار من رأس 

الكيان بتصاعد مظاهر التطبيع بين الجانبين.
وأوضـــح نتنياهو فـــي تغريدة ُكتبت باللغـــة العربية، على 
حســـابه بموقع التواصل االجتماعي "تويتر"، أنه "آن األوان 

لتحقيق التطبيع والسالم". وفق تعبيره.
وتأتـــي تصريحات رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي المنتهية 
واليتـــه، تعليقًا على تغريدة لوزيـــر الخارجية اإلماراتي عبد 
الله بن زايد، الذي شـــارك على حسابه مقااًل بعنوان "إصالح 
ل بالشرق  اإلســـالم: تحالف عربي- إسرائيلي في طور التشكُّ

األوسط".
التطبيع الريا�سي والإعالمي 

ولـــم يقتصر التطبيع العربي مع االحتالل اإلســـرائيلي على 
المجال السياســـي، بل شـــهد تطورا ســـريعا ليتعداه إلى 
التطبيع الرياضي، وفي حلقة جديدة من مسلســـل التطبيع 
الرياضـــي العربـــي مع الكيان، اســـتقبلت دولـــة قطر وفدا 

رياضيا إسرائيليا مكونًا من خمســـة العبين، للمشاركة في 
بطولة العالم أللعاب القوى، المقامة في الدوحة، بتاريخ 27 

سبتمبر 2019. 
كما احتفلت قطر بفوز "إســـرائيل" فـــي بطولة كأس العالم 
للجمباز، التي تمت إقامتها فـــي العاصمة القطرية الدوحة 
مارس الماضي، وعزفت النشـــيد اإلســـرائيلي ورفعت علم 

االحتالل في البطولة. 
وفـــي 15 أكتوبـــر 2019، التقـــي المنتخبان الفلســـطيني 
والســـعودي، فـــي مباراة وديـــة على األرض الفلســـطينية 
المحتلـــة، ضمن التصفيات المزدوجـــة لكأس العالم 2022 
وكأس آســـيا 2023، وهـــو ما يعد خرقـــًا للمقاطعة العربية 
لالحتالل اإلسرائيلي من خالل الدخول لألراضي الفلسطينّية 

بإذن منه.
وفي 27 نوفمبر 2019، اســـتضافت وزارة خارجية االحتالل 
اإلسرائيلي، وفدا إعالميا ومدونين من دول عربية، بينها دول 
من الخليج )لم تسمها(، ومن العراق أيضا، حيث قاموا بجولة 
ســـياحية وثقافية، واطلعوا على مشروع السكك الحديدية 

الذي تنوي "إسرائيل" إنشاءه للربط مع دول المنطقة.
اأمن اخلليج

وبات أمن الخليج وحمايته مما يســـمى "المخاطر اإليرانية" 
نقطة جديدة في التطبيع، وتتصدر المنامة هذه المحاوالت، 
فيما تبـــدو محاولة من اإلمـــارات والســـعودية في جعلها 

الواجهة لتخفيف حدة الغضب العربي.
حيث اســـتضافت البحرين، خـــالل يومـــي -21 22 أكتوبر 
2019، "مؤتمرًا بشـــأن الدفاع عن حرية المالحة في الخليج"، 
ويأتي هذا المؤتمر متابعة لمؤتمر وارســـو الذي بادرت إليه 
اإلدارة األمريكية قبل أشـــهر، وتشـــارك فيه -باإلضافة إلى 
الواليات المتحـــدة والبحرين- 60 دولة، أبرزها الســـعودية 

واإلمارات وأستراليا وبريطانيا.
وفي أغســـطس الماضي، أعلن وزير الخارجية اإلســـرائيلي، 
يســـرائيل كاتس، أن بالده ستشـــارك في المهمة األمنية 

واالستخبارية البحرية في الخليج العربي.
وفـــي يوليـــو الماضي، أعلنت واشـــنطن أنها تســـعى إلى 
تشـــكيل تحالف عسكري في غضون أسابيع، بادعاء حماية 

المياه االستراتيجية في الخليج.
التطبيع على اأ�سده 

ومـــن جانبها، أكـــدت عضو المكتـــب السياســـي للجبهة 
الشـــعبية د. مريـــم أبو دقـــة، إن عام 2019 شـــهد تطاول 
ومســـاس الدول العربية وخصوصًا الخليجية على فلسطين 
وثوابتها األصيلة مـــن خالل إعالنهم عن عالقات تطبيعيه 

طبيعية مع االحتالل اإلسرائيلي. 
وقالـــت أبو دقة خـــالل حديثها لـ"االســـتقالل":" في الوقت 
الذي يتغزل به االحتالل بالعالقـــات الطبيعية والجيدة مع 
الدول العربية، تتبجح بعض الدول الخليجية بعالقاتها مع 
"إســـرائيل" والوصول الى أشد مراحل التطبيع، مما يشجعه 
على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلســـطينيين وصواًل 

لتصفية القضية". 
وأوضحـــت أن اإلدارة األمريكيـــة اســـتغلت حالة الضعف 
العربـــي والصراعـــات الداخلية للـــدول العربيـــة والتبعية 
العربيـــة للواليـــات المتحـــدة االمريكية، من أجـــل إحداث 
مقاربة مع "إســـرائيل" بشتي الوسائل وعلى كافة األصعدة 

"السياسية، الرياضية، اإلعالمية، الثقافية". 
وبينت أبو دقة، أن األنظمـــة العربية المهرولة نحو التطبيع 
مع "إسرائيل"، تعتقد أن الواليات المتحدة األمريكية قادرة 
على حمايتهـــا، خاصة األنظمة التي تخاف من اإلطاحة بها 
من أي تهديـــد داخلي أو خارجي، في حين أن الحقيقة هي 

أن "إســـرائيل" لن تحرس أحدًا، وهي تريد حماية نفســـها، 
وستضحي بالعرب من أجل نفسها وشعبها. 

ارتفاع ملحوظ 
وبدوره يري عضو المكتب السياســـي لحزب الشـــعب خالد 
منصور، أن استمرار بعض الدول العربية بمسلسل التطبيع 
وإقامة عالقات مع قادة االحتالل اإلســـرائيلي، الذين أجرموا 
بحق الفلســـطينيين ونفذوا أبشـــع المجازر بحقهم، "خدمة 
مجانية لالحتالل لشـــن حرب ضروس ضد الفلســـطينيين 

وانتهاك كل محرم ومقدس". 
وأوضـــح منصور خالل حديثه لـ"االســـتقالل"، أن عام 2019 
شـــهد تكثيفًا وارتفاعًا ملحوظـــًا في التطبيـــع العربي مع 
االحتالل اإلسرائيلي على الصعيد الرسمي، األمر الذي جعل 
دائرة التطبيع تتسع وفتح الباب أمام الجهات غير الرسمية 
فـــي بالدول العربية إلقامة عالقات طبيعية مع االحتالل، من 
خالل اســـتقبال الوفود اإلســـرائيلية "الثقافية والتنموية 

والرياضية واالعالمية". 
وبيـــن أن لجنة التواصل المجتمعي المنبثقة عن الســـلطة 
الفلسطينية، كانت أخطر أشـــكال التطبيع العربي في عام 
2019، كونها شـــجعت الدول العربية للهرولة نحو التطبيع 
مع "إســـرائيل" بشـــكل علني، الفتًا الى أنـــه اذا ما اتخذت 
القيادة الفلسطينية قرارا بإيقاف عمل تلك اللجنة ستكون 
ضربة قاضية لكل الجهات المطبعة التي جعلت من اللجنة 

شماعه للتطبيع. 
ونّوه الـــى أن أبرز معالم التطبيع في عـــام 2019، أن اإلدارة 
االمريكية وضعت ثقلها وتمويلها من أجل تشجيع العالقة 

ما بين "إسرائيل" والدول العربية. 
وأوضـــح أن العالقـــات التطبيعية التي تنســـجها األنظمة 
العربية تحمـــل أهدافًا عدة وجميعها خبيثة، أبزرها تقديم 
» إســـرائيل « كجزء أصيل ودولة طبيعية في منطقة الشرق 
األوســـط، وبالتالي تصبح الرواية اإلسرائيلية مقبولة وتنفي 
الوجود الفلســـطيني، كمـــا يضرب المقاومـــة التي ترفض 

االعتراف بالوجود اإلسرائيلي وتنادي بزوالها.
وأشـــار إلى ان الخطورة في التطبيع عـــام 2019، هي تحول 
نظـــرة بعض الـــدول العربيـــة لدولة االحتالل مـــن عدو إلى 

حليف، باعتبار اللقاءات التطبيعية معه أمرًا طبيعيًا. 
وبالرغـــم من اســـتمراء العديد مـــن األنظمـــة العربية وفي 
مقدمتهـــا الخليجية منها التعامل مع الكيان اإلســـرائيلي 
باعتبـــاره جزءًا طبيعيا من المنطقة إال أن الشـــعوب العربية 
قاطبة ال زالت تنظر إليه )الكيان( باعتباره عدوًا مركزيًا لألمة 
يجب التخلـــص منه والقضـــاء عليه، وهو مـــا أكدته عديد 

المواقف والدالئل خالل الفترات السابقة.

عندما تفقد األنظمة العربية بوصلتها
2019.. عام التطبيع العربي الرسمي مع الكيان.. والشعوب ناقمة

غزة/ دعاء احلطاب: 
�سهييد عييام 2019 ارتفاعييًا ملحوظًا بوتييرة التطبيع 
العربي مييع الحتييالل الإ�سرائيلي، باأ�سييكال متعددة، 
�سيا�سييية  ر�سمييية  اإ�سرائيلييية  م�سيياركات  خييالل  ميين 
واقت�سادييية وثقافييية وريا�سية يف تلييك البلدان، كما 

اقرتبت »اإ�سرائيييل« من احل�سول على �سمانة من كثر 
ميين العرب بتخليهييم عن منطييق املواجهيية الع�سكرية 
وا�ستعييداد جّلهييم للتعاي�ييش معهييا، كما يتفاخيير بذلك 
نتنياهييو.  بنياميين  املوؤقييت  الحتييالل  وزراء  رئي�ييش 
وتعك�ش اللقيياءات بن م�سوؤوليين اإ�سرائيلين واآخرين 

عرب رغبة ميين الطرفن بروؤية عالقييات ُتنهي حالة 
»العييداء« بينهمييا، دون اأن يكون الفل�سطينيييون جزءًا 
منهييا، بعد تر�سيييخ واقع عييزل امل�سييار الفل�سطيني عن 
امل�سييار العربي، والقبييول بدمج »اإ�سرائيييل« يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط كقوة فاعلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال ما يســـمى قائد المنطقـــة الجنوبية فـــي جيش االحتالل 
اإلســـرائيلي »هرتسي هليفي« إن جيشـــه استخلص العبر من 
جولة القتال األخيرة في غزة قبل أســـابيع والتي أسماها »الحزام 
األســـود«، التي استشهد فيها القيادي في سرايا القدس بهاء 

أبو العطا و34 مواطًنا آخر.
ونقـــل الناطق بلســـان الجيش عـــن »هليفي« قوله إن الســـنة 
األخيرة شـــهدت واقعًا معقدًا في غـــزة حيث يطلب من الجنود 
والقادة البحث عن التجديد واإلبداع باإلضافة للبطولة للتأقلم مع 
التحديات القائمة حفاظًا على حياة سكان الغالف. وفق تعبيره.

وقـــال »هليفـــي« إن الجيـــش اســـتخدم بعـــض قدراته خالل 
المواجهـــة األخيـــرة واســـتخلص العبر من النتائـــج ومجريات 

القتال.
وأضاف: »عندما انتهت أيام القتال في إطار »الحزام األســـود«، 
أمر رئيـــس األركان بإجراء حوار يشـــمل كل الجنود والقادة من 
جميع المستويات، هذه أداة قيادة أساسية وضرورية ألي وحدة 
عسكرية لغرض إجراء التلخيص واستخالص الدروس، وتهدف 
هذه الوثيقة إلى تحديث قادة الجيش اإلســـرائيلي وجنودهم 
بوقائع العمليـــة ومجرياتها، ويقوم كل قائـــد بتنفيذ محتوى 

وطريقة الحوار في وحدته وفًقا للدروس التي تهم إطاره«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعمت صحيفة هآرتس العبريـــة، يوم أمس، بأن قرار المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب 
يشـــمل الفصائل الفلســـطينية وال يقتصر فقط على القادة 

»اإلسرائيليين«.
وحســـب الصحيفة، فـــإن قرار الجنائية ينـــص على التحقيق 
فيمـــا اعتبرتها »جرائم حـــرب« ارتكبتها حمـــاس والفصائل 
الفلســـطينية«، مضيفـــة أن القرار ينص فـــي المادة 94 على 
أن هناك »شـــكوكًا تشـــمل االعتداء المتعمد على المدنيين 
واألهداف المدنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، ومنع 

تحقيق العدالة، إلى جانب القتل والتعذيب«. وفق زعمها.
وقالـــت الصحيفـــة العبريـــة، إن حالـــة اللغط  والهســـتيريا 
»اإلسرائيلية« ليس لها أي مبرر، مشيرة إلى أن المدعية العامة 
ال تســـعى إلى التحيز ضد »إسرائيل«، لم تقرر فتح تحقيق بل 
ذكرت أن هناك »أسبابًا معقولة« إلمكانية إجراء تحقيق أولي«. 

وفق الصحيفة.
وأعلنـــت فاتو بنســـودا المدعيـــة العامة للمحكمـــة الجنائية 
الدولية في الهاي، يوم الجمعة الماضي، إمكانية فتح تحقيق 
شـــامل في جرائم حرب محتملة في األراضي الفلسطينية ضد 

»إسرائيل«.

جيش االحتالل: استخلصنا ِعَبر 
جولة القتال األخيرة في غزة

»هآرتس« تزعم: تحقيق المحكمة 
الجنائية يشمل الفصائل الفلسطينية
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�إعادة �إعــالن
مز�يدة بالظرف �ملختوم لالأ�سو�ق �لعمومية – برفح

 ملدة �سنة
تعلن بلدية رفح عن تلزيم ســـوق الخضار, والفاكهة ,وقلم الســـيارات ,وقلم 
المســـلخ لمدة ســـنة من الفترة 2020/1/1م حتـــى 2020/12/31م عن طريق 
المزايدة بالظرف المختوم وذلك وفق شروط الئحة التلزيم والشروط التالية:-                      
1. ســـيتم عقد المزاد يـــوم الخميس الموافـــق26 /12 /2019م في تمام 

الساعة العاشرة صباحًا في مبنى البلدية )قاعة االجتماعات(الطابق الرابع.
2. دفع مبلغ 30000 شـــيكل رســـوم تأمين لمن يدخل المزاد على ســـوق 

الخضار والفاكهة ،وقلم السيارات.
3. دفع مبلغ 5000 شيكل رسوم تأمين لمن يدخل المزاد على قلم المسلخ .

4. تدفع رسوم التأمين المذكورة في البند )3.2( قبل دخول المزاد. 
5. يبقى مبلغ التأمين المودع لدى صندوق البلدية ألعلى اثنين في األسعار 

لحين اعتماد الترسية والمصادقة عليها حسب األصول.
6. تدفع 30% من قيمة المزاد نقدًا على من يرسو عليه المزاد.

7. في حالة انســـحاب من يرســـو عليه المزاد يفقد حقه في استرداد مبلغ 
تأمين دخول المزاد.

8. مسؤولية البلدية محدودة وضمن نطاق العقد وهي غير ملزمة بقبول أعلى األسعار.
9. يلتزم كل من يرسو عليه المزاد باللوائح واألنظمة والقوانين المعمول بها بالبلدية 

وكافة التعليمات المنظمة لعمل السوق أو القلم وبما يخص تحصيل الرسوم.
مالحظة: أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

تحريرًا   2019/12/23.
رئي�س بلدية رفح
د. �أنور حمد�ن �ل�ساعر

دولة فل�سطني
 حمكمة بد�ية خانيون�س

 يف �لطلب �حلقوقي رقم 2019/734
المستدعي / نادر ماجد محي الدين سليمان االسطل  سكان خانيونس 

    وكيله المحامي / احمد ربيع العقاد
المستدعى ضده / امين ياسين االسطل باألصالة عن نفسه وباإلضافة الى 

باقي ورثة والدته سامية سليمان االسطل مجهولي محل االقامة 
موضع الطلب / فك حجز تحفظي في القطعة رقم )34( من القسيمة رقم 

)94( من اراضي خانيونس تل ريدان والبالغ مساحتها ) ستة دونمات (
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في الطلب الحقوقي رقم 2019/734

الى المســـتدعى ضدهم المذكورين بعالية بما ان المســـتدعى قـــد تقدم بالطلب 
الحقوقـــي )2019/734( لدى محكمة بداية خانيونس لذك يقتضى عليكم الحضور 
الى هذه المحكمة خالل خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغكم هـــذه المذكرة كما 
يقتضى ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمســـة عشـــر يوما من 
تاريخ تبليغكم بهذه المذكرة علما انه قد تحدد للطلب جلســـة يوم االثنين الموافق 
2020/1/27م للنظر الطلب الذى موضوعه فك حجز تحفظي في القطعة رقم )34( من 
القسيمة رقم )94( من اراضى خانيونس تل ريدان والبالغ مساحتها ) ستة دونمات ( 
وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعى ان يسير 

في طلبه حسب األصول . حرر في 2019/12/23م

رئي�س قلم حمكمة بد�ية خانيون�س 
فتحي حم�سن 

دولة فل�سطني 
    �ملجل�س �العلى للق�ساء
 حمكمة �سلح خانيون�س

   يف �لطلب رقم 2019/1288
يف �لق�سية رقم 2016/1220

المستدعي/ مريم سليم سالم اصليح وآخرون    وكيلهم المحامي / سميحة الراس 
المســـتدعى ضده /  اسماعيل حسن مســـلم المليطي باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة لباقي ورثة والده حسن مسلم المليطي ) ابن عليان هديان علي ( 

المسجلة بالطابو – خانيونس الفالحة بجوار بجانب مجمع المحاكم .
احمد عبد الرحمن اصليح باألصالة عن نفســـه وباإلضافة لباقي ورثة فاطمة 

سليمان اهديان – خانيونس منطقة الفالحة بجوار مسجد الحمد والرضا .
نوع الدعوى / تقسيم اموال مشتركة

تبليغ حكم بالنشر المستبدل   في القضية الحقوقية رقم 2016/1220
  الحكم   باســـم الله العدل  ثم باســـم الشعب الفلسطيني حكمت المحكمة بتقسيم االموال 
المشتركة الغير منقولة في ارض القسيمة رقم )25( من القطعة رقم )78( من اراضي خانيونس 
والمسماة الفالحة بين اطراف الدعوى الراهنة وذلك وفقا لتقرير الخبيرة / احمد ابو النجا المبرز 
)م م/1 عدد3 ( وعلى ان يتحمل كل طرف الرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة كال حســـب 

نصيبه في االرض موضوع الدعوى الراهنة . حكما صدر وافهم علنا حال بتاريخ 2019/11/24

قا�سي �ل�سلح
�حمد زياد �ملطوق

  و�سل تبليغ
الى المدعى عليهما / إســـماعيل حسن مسلم المليطي واحمد عبد الرحمن اصليح , 
طبقا للحكم الصادر ضدكما من محكمة صلح خانيونس في الدعوى رقم 2016/1220 

لصالح المدعين / مريم سليم سالم اصليح واخرين نبلغكما الحكم المشار اليه .

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/  ايمان سامي عياش العماوي... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
402530786    فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

نابلس / االستقالل:
نظم عشـــرات المواطنين، يوم أمس، 
بوقفة تضامنية مع األســـيرين فؤاد 
الشـــوبكي وأحمد زهران أمام مكاتب 
الصليب االحمر بمدينة نابلس شمال 

الضفة الغربية المحتلة.
ورفع المشاركون بالوقفة التي جاءت 
بدعـــوة من اللجنـــة الوطنيـــة لدعم 
األســـرى، صور األســـيرين الشوبكي 
مســـاندة  هتافات  ورددوا  وزهـــران، 

لألسرى.
وألقى عضو المجلـــس الثوري لحركة 
فتـــح طالل دويـــكات كلمـــة اللجنة 
الوطنيـــة، قـــال فيهـــا إن األســـير 
الشوبكي الذي أمضى 18 عاما داخل 
القهر والبطش رغم  السجون، يواجه 
بلوغـــه الثمانين من العمر، ويتعرض 
ألزمات صحية متالحقة وال يقوى على 

النهوض من فراشه.
الفلســـطينية  الســـلطة  أن  وأضاف 
الدولية  للمؤسســـات  نـــداء  وجهت 
والصليـــب األحمـــر، للضغـــط علـــى 

االحتالل من أجل اإلفراج عنه.
ووجه التحية لألســـير زهـــران الذي 
يواصل إضرابـــه المفتوح عن الطعام 
منذ 93 يوما، مبينا أنه نموذج لألسرى 
الذين خاضوا معركة األمعاء الخاوية 

من أجل نيل حريتهم.

والمؤسسات  األحمر  الصليب  وطالب 
تجاه  مسؤولياتها  بتحمل  الحقوقية 
األســـرى، خاصـــة وأن هنـــاك مئات 
األســـرى الذين يعانون من األمراض 

الخطيرة والمزمنة.
وأكد على الوقوف إلى جانب األسرى، 

وعدم تركهم وحدهـــم في مواجهة 
االحتالل.

وســـلم المشـــاركون بالوقفة مذكرة 
للصليـــب األحمر، تطالبهـــا بالتحرك 
العجل من أجل اإلفراج عن الشوبكي 

وزهران.

رام الله/ االستقالل:
أّجلت محكمة االحتالل العليا في "عوفر" االثنين، البّت في االستئناف 
الذي قّدمته هيئة شـــؤون األسرى باسم األسير أحمد زهران المضرب 
عـــن الّطعام لليوم )92( على التوالـــي؛ بذريعة إمهال النيابة ليومين 

لتقديم بّينات.
وأوضحت هيئة األســـرى، أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف 
"المســـكوبية" حضروا للّتحقيق مع األســـير زهران يوم األحد في 
"عيادة ســـجن الرملة" رغم إضرابه وحالته الصحية المتردية، فيما 
حضر ضباط من إدارة ســـجون االحتالل واالســـتخبارات وقّدموا له 
وعودًا شفوية بإنهاء قضيته، علمًا أن إدارة سجون االحتالل كانت 
قد قّدمت ذات الوعود لألسير في إضرابه الّسابق خالل شهر تّموز/ 
يوليو الماضي والذي استمّر لمدة )39( يومًا، ونكثت بها ورفضت 

اإلفراج عنه.
يشـــار إلى أن األســـير أحمد زهران )42 عامًا(، من بلدة دير أبو مشعل 
قضـــاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعـــه )15( عامًا في معتقالت 

االحتالل.

وقفة تضامنية مع األسيرين الشوبكي وزهران بنابلس

رام الله / االستقالل:
قال رئيس نادي األســــير، قــــدورة فارس، يوم 
أمــــس، »إن أهم خطــــوة، يمكــــن اتخاذها على 
الصعيد الفلســــطيني الداخلــــي؛ لدعم إعالن 
المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، 
والمتمثل في فتح تحقيق في جرائم االحتالل 
التــــي ارتكبت فــــي فلســــطين المحتلة، هي 
مقاطعــــة الجهــــاز القضائي لالحتــــالل بكافة 
مســــتوياته، والتي شــــكلت على مدار سنوات 
االحتالل، أداة أساســــية في تشــــريع وترسيخ 

الجريمة«.  
وأكــــد فارس فــــي بيان لــــه، أن أهميــــة إعالن 

المدعيــــة العامــــة لفتــــح تحقيق فــــي جرائم 
االحتالل، ال تقتصر على الصعيد الفلسطيني، 
بل هو انتصار لإلنســــانية، على أمل أن يكتمل 
هذا المشــــوار، في ظل التحديات الكبيرة التي 
تواجهه، وضمــــان عدم حــــدوث أي تراجع في 
المستقبل، تحت وطأة الضغوط التي يمكن أن 
يشكلها االحتالل اإلســــرائيلي، وحلفاؤه، وفي 

مقدمتهم الواليات المتحدة األمريكية.
ودعــــا فارس إلى إيالء قضية األســــرى األهمية 
التي تتناســــب مع كثافة الجرائم التي نفذها 
االحتالل على مدار عقود بحقهم، خاصة أن تلك 
الجرائم معرفة بزمانها ومكانها وشــــخوصها، 

تحديــــدًا تلك الجرائم التي مورســــت بشــــكل 
منظم وممنهج، وتورطت فيها كل مؤسســــات 

االحتالل التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وشدد على ضرورة التحضير واالستعداد الجيد 
للتعامل مع هــــذه الفرصــــة، بمنتهى الجدية 
والكفاءة، داعًيا منظمة التحرير الفلســــطينية، 
لتنظيــــم مؤتمر، ُتشــــارك فيه كافــــة الخبرات 
القانونيــــة الفلســــطينية والعربيــــة والدولية 
المناصرة للقضية الفلسطينية، لالستفادة من 
تجربتهم وخبرتهــــم، وبما يقود إلى بناء فريق 
متمكن وخبير، لقيادة هذه المعركة، وذلك على 

قاعدة الشراكة بين الجميع.

نادي األسير: يجب مقاطعة الجهاز القضائي االسرائيلي لدعم »الجنائية«

محكمة االحتالل تؤجل البت في 
استئناف األسير المضرب زهران

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في تقرير أصدرته يوم أمس، أن محكمة 
)عوفر( العســـكرية، حكمت على األسير الشاب براء كايد فايق عيسى )22 عامًا( 
من بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، بالسجن لـ 9 سنوات وغرامة مالية بقيمة 

40 ألف شيكل.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن األســـير عيســـى، والقابـــع حاليًا في معتقل 
)ريمون( والمعتقل منذ تاريخ 2017/11/14، قد خضع لـ 36 جلسة محاكمة منذ 

تاريخ اعتقاله.
وأضافت: أن األســـير عيســـى، يعاني قبل اعتقاله مـــن إصابة برصاص جيش 
االحتالل، تعرض لها خالل عام 2014، وتســـببت له بمشـــاكل صحية مزمنة، ال 
يزال يشتكي منها حتى اآلن، ورغم ما يعانيه من أوجاع، تكتفي إدارة المعتقل 

بإعطائه المسكنات فقط.

االحتالل يحكم على األسير براء 
عيسى بالسجن تسع سنوات
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س  ال�سرعية االبتدائية

املو�سوع / �سند تبليغ قرار عن
 حمكمة �سرق خان يون�س ال�سرعية

الى المدعى عليه / ســــمير الديب مسلم جمعة  من بني سهيال وسكان مصر حاليا  
ومجهول محل االقامة فيها لقد عادت القضية اساس 2019/85 وموضوعها تفريق 
للضــــرر من الغياب والمرفوعة ضــــدك من قبل زوجتك نجوى فــــؤاد أحمد أبو عابد 
المشهورة جمعة تحت اساس استئنافي 3566 عدد 31 المؤرخ في 2019/12/12 
م مصدقه الحكم من مقام محكمة االســــتئناف الشرعية خانيونس للحكم الصادر 
من محكمة شــــرق خانيونس للتفريق للضرر من الغياب  لذلك صار تبليغك حسب 

االصول وحرر في 27/ربيع ثاِن لسنة 1441هــ  الموافق 2019/12/23

 قا�سي �سرق خانيون�س ال�سرعي 

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�سي والعقارات )620/ 2019(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
رنـــدة عبد القـــادر محمـــود الهابيل من ســـكان خانيونـــس هوية رقم 
901958306 بصفتـــه وكيال عن: محمد وأحمـــد ومحمود وفاطمة وأميرة 

ونور ووفاء أبناء تميم إسماعيل الهابيل 
بموجب وكالة رقم: 7496 / 2019 الصادرة عن خانيونس + 9317 / 2019 خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 37 قسيمة 74 + 90 المدينة خانيونس

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

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  23/ 12/ 2019م

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/  عايشة عمر عيد العمرات    ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
957473754    فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن فقد 
هوية ورخصة 

قياده
أعلن أنا المواطن/  يوسف فارس عيد معمر....... /.

عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
403112626  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد عبد اللطيف سليم لبد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
973412968  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/سميرة مصلح ظاهر ابو قينص....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   907903991

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/جهاد محمد اسماعيل االسطل....... /.
عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
إضافـــة لفقـــد رخصـــة قيـــاده فعلى من   943770883
يجدهما رجاء أن يسلمهما مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكد رئيــــس اللجنــــة الشــــعبية لمواجهة 
الحصــــار النائب جمال الخضــــري أن العام 
2019 األســــوأ اقتصاديا على غزة بســــبب 
الحصار اإلسرائيلي الٌممتد للعام الـ 13على 
التوالي، الــــذي طالت تأثيراته كافة مناحي 

الحياة.
وأكد الخضــــري في تصريــــح صحفي يوم 
أمس، أن الوضع في غــــزة صعب جدًا، وأبرز 
أوجه التدهــــور كانت من نصيــــب القطاع 
االقتصادي حيث شــــهد تدهورًا ســــريعًا 

وخطيرًا وكبيرًا.
وأشــــار إلى وجود جمود اقتصادي وتراجع 
في مســــتويات الدخل والعملية االنتاجية 

بشــــكل كبير جدا، إضافــــة لعمليات اغالق 
يومية لمحال تجارية ومؤسسات وشركات 
بســــب عدم قدرتها االســــتمرار في العمل 

بسبب الحصار.
واســــتعرض الخضري أرقــــام مخيفة حول 
الواقع فــــي غزة، مؤكــــدًا ضــــرورة التحرك 

الفعلي للحد من هذه المعاناة.
وأشــــار إلى أن ربع مليــــون عامل ُمعطل عن 
العمــــل، وقرابــــة ٨٥٪ من ســــكان القطاع 
يعيشــــون تحت خــــط الفقر )من النســــب 

المرتفعة عالميا(.
وبين أن المصانع تعمل بـ٢٠٪ من طاقتها 
وتقييد  واإلغالق  الحصار  اإلنتاجية، بسبب 
حركة االســــتيراد والتصديــــر واالعتداءات 

المتواصلة.
وأكــــد الخضــــري أن الحصار أصــــاب الحياة 
التجاريــــة والصناعيــــة وقطــــاع المقاوالت 
واألعمال بشــــكل عام بالشلل، وأوقف قرابة 
٨٠٪ من المنشآت االقتصادية عن العمل، 

حيث تعتبر بحكم المغلقة.
وقال "ما تبقي من شــــركات ومحال ومصانع 
ومنشــــآت اقتصاديــــة تعمل فــــي الوقت 
الحالي بنســــبة أقل مــــن ٥٠٪ من قدرتها 

التشغيلية".
وشدد على أن الخسائر الشهرية المباشرة 
االقتصــــادي  للقطــــاع  المباشــــرة  وغيــــر 
)الصناعــــي والتجــــاري والزراعــــي وقطــــاع 
المقاوالت( ارتفعت بشــــكل كبير مع نهاية 

العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دوالر 
شهريا.

وفــــي ملف اإلعمــــار، قال الخضــــري إن نحو 
%20 مــــن المنــــازل المدمــــرة كليــــًا بفعل 
العدوان اإلســــرائيلي على غــــزة عام 2014 
ما زالــــت لم تبــــن، ولم يتم االيفــــاء بوعود 

المانحين ببنائها.
وأكد أن أصحــــاب هذه البيوت يعيشــــون 
وضعا إنســــانيا صعبًا في عداد الُمهجرين، 
ومعاناتهم ُمركبة ويضاف عليها المعاناة 

اإلنسانية بفعل الحصار اإلسرائيلي.
وشــــدد الخضري علــــى أن قضية تعويض 
وإعادة بناء المصانع والمنشآت االقتصادية 
تــــراوح مكانهــــا حيث لم يحــــدث أي إنجاز 

حقيقــــي ينهي معاناة أصحــــاب المصانع 
المدمرة، وهي متوقفة عن العمل.

واعتبر أن رفع الحصار هو البوابة الرئيســــة 
إلنهــــاء أزمات غــــزة، باعتباره غيــــر قانوني 
ويتناقــــض مــــع مبــــادئ القانــــون الدولي 
واتفاقية جنيــــف الرابعة واإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان.
ودعا الخضري إلى إقامة مشروعات تنموية 
وتوجيه دعــــم خاص للقطاع يــــوازي حجم 

المأساة والمعاناة والتراجع واالقتصادي.
كمــــا ودعا المؤسســــات الدوليــــة واألممية 
والعربية واإلســــالمية بضرورة توجيه دعم 
الحالة اإلنســــانية  عاجل وخــــاص إلنقــــاذ 

المتدهورة.

الخضــري: العــام 2019 األســوأ اقتصاديــًا علــى غــزة

رام الله/االستقالل:
الخارجيــــة  وزارة  قالــــت   
تبريــــرات  إن  والمغتربيــــن، 
االحتالل  حكومــــة  رئيــــس 
بنياميــــن  اإلســــرائيلي 
نتنياهــــو الســــخيفة ضــــد 
المحكمــــة الجنائية الدولية، 

هي إصرار على الجريمة.
بيــــان صحفي،  وجــــاء فــــي 
للــــوزارة يوم أمــــس »إمعانًا 
على  القائمة  العنجهية  في 
منطق القوة الغاشمة، واصل 
رئيــــس الوزراء اإلســــرائيلي 
بنيامين  واليتــــه  المنتهية 
نتنياهــــو إطــــالق المزيد من 

التبريرات السخيفة واالستنجاد بمفاهيم ومواقف 
بالية في هجومه المتواصل على المحكمة الجنائية 
الدولية، واصفًا اياها بأنها »تحولت بشــــكل نهائي 
إلى ســــالح في الحرب السياســــية التي تشن على 
دولة اسرائيل«، ولسان حاله يتجاهل بشكل مطلق 
اختصاص المحكمة المشــــهود له دوليًا خاصة في 
مجــــال تحقيقاتها في جرائم الحــــرب وجرائم ضد 

االنسانية في الدول والعالم.
وأكــــدت أن نتنياهو يســــتنجد 
بمقــــوالت ومواقف لتســــييس 
قــــرار المحكمــــة واخراجــــه عن 
سياقه القانوني الدولي، محاواًل 
الهروب من حقيقة االنتهاكات 
ارتكبهــــا  التــــي  والجرائــــم 
اإلســــرائيليون ضد  المسؤولون 
الشعب الفلسطيني، مدعيًا أنه 
االساســــية  المبادئ  في  يفهم 
للمحكمــــة أكثــــر مــــن المدعية 
العامــــة وفريقهــــا مــــن الخبراء 
القانــــون  فــــي  المتخصصيــــن 

الدولي.
وأكــــدت الــــوزارة فــــي بيانهــــا 
أن ســــخافة نتنياهو الثانية وإفالســــه السياســــي 
واألخالقي تتكــــرر عندما يخلط بيــــن قضايا الحل 
النهائي بمــــا فيها قضيــــة االســــتيطان واألرض 
الدولية،  الجنائيــــة  وبيــــن اختصــــاص  والحــــدود 
محاواًل ذرف دموع التماســــيح وقلب حقائق التاريخ 
والجغرافيــــا والصراع لمواصلة هجومــــه غير المبرر 

ضد الجنائية الدولية. 

الخارجية: تبريرات نتنياهو ضد 
الجنائية الدولية إصرار على الجريمة

القدس المحتلة/ االستقالل:
 بدأ النظام السياســــي والقضائي في »إسرائيل« مناقشات حول 
كيفية التعامل والرد على قــــرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء 
تحقيقات ضد إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم حرب في فلسطين 

المحتلة.
ووفقــــا لصحيفة »اســــرائيل اليوم« فقد عقدت الجلســــة األولى 
للفريق المشترك بين الوزارات حول هذا الموضوع، حضره ممثلون 
عن وزارة الخارجية ووزارة القضاء ومكتب األمن القومي في مكتب 
رئيس الوزراء، وتناولت المناقشــــة مســــار العمل المحتمل الذي 

يمكن إلسرائيل أن تتخذه مع المحكمة.
أحــــد الخيارات التي تم فحصها في الجلســــة هــــو تبني موقف 
متشــــدد تجاه المحكمة على غرار النهج األمريكي عندما رفضت 

إدارة ترامب السماح لموظفي المحكمة بدخول الواليات المتحدة 
بعــــد أن أعلــــن المدعــــي عزمه التحقيــــق مع القــــوات األمريكية 

المشاركة في الحرب األفغانية.
ومع ذلك ، الحظ المجتمعون في جلســــة أمــــس األول، أن هناك 
اختالفــــات كبيرة بيــــن قدرات »إســــرائيل« والواليــــات المتحدة 

العقابية تجاه المحكمة ومديريها التنفيذيين.
وأضافت الصحيفة: أن »المناقشــــات سوف تستمر فيما يتعلق 
بكيفيــــة التعامل مع الوضــــع الجديد في األيــــام المقبلة، ولكن 
سيترك القرار إلى المستوى السياسي حيث أن القرار األول الذي 
اتخذه نتنياهو في هذا الصدد هو نقل جميع المناقشــــات حول 
القضيــــة إلى مجلــــس األمن القومي وهذا ال يعني الكشــــف عن 
تحركات »إسرائيل« المستقبلية بشأن هذه القضية الحساسة«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهرت معطيات إسرائيلية نشرتها صحيفة "يديعوت 
أحرونوت" يوم أمس، أن غالبية المهاجرين لـ"إســـرائيل" 

خالل السنوات األخيرة ليسوا يهوًدا.
وأوضحـــت الصحيفة أنه "منذ العـــام 2012 وحتى العام 
الحالـــي وصل إلـــى "إســـرائيل" نحو 180 ألـــف مهاجر، 

بينهم %7 فقط من اليهود الذين ينطبق عليهم قانون 
"العـــودة" المزعوم الـــذي "يتيح لليهـــود العودة لألرض 

المحتلة".
وبينـــت الصحيفـــة أن غالبية المهاجريـــن ينحدرون من 
ســـاللة اليهود ولكنهم ال يعتنقـــون الديانة اليهودية، 

كما تزوج بعضهم يهوديات أو العكس.

رد »إسرائيل« على الهاي: مناقشات 
سرية وبحث استخدام الخيار األمريكي

»يديعوت«: غالبية المهاجرين لـ »إسرائيل« ليسوا يهودًا
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أعلن أنا المواطنة/ريم ياسر عايش المصري....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
405275439  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة حليمة يوسف المنسي العجلة  ...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
927041707  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد دياب حافظ السقا...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404157018

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد جراد عياش اسليم....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
930680574  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ هبة باسل ربيع الباز....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802680744

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطـــن/ محمد ســـعدالدين غســـان صابر 
غـــراب....... /. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمـــل رقـــم 804674588  فعلى من يجدهـــا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

اعالن جريدة
انا المواطن موســـى ابراهيم مســـلم ابو مصطفى من ســـكان خانيونس 
احمل هوية رقـــم )929574465( للعلم لدى الجهات الرســـمية والغير 
رســـمية واالشـــخاص بانني المنتفع والمتصرف الوحيد في المنزل رقم 
)4+2016/3( لوك G المســـجل في 1961/1/20 لدى وكالة الغوث تحت 

رقم بطاقة تموين ) 27502580( المعسكر خانيونس شارع ابو الريش 
من لديه اعتراض على ذلك  يتوجه الى الجاهات المختصة خالل خمسة 

عشر يوم من تاريخ نشر االعالن .

رام الله/ االستقالل:
رحبت لجنة المتابعة للقوي الوطنية واإلسالمية يوم 
أمس، بالقـــرار الصادر عن المدعيـــة العامة لمحكمة 

الجنايات الدولية فاتو بنسودا.
وأوضحت اللجنـــة في بيان صحفي صـــدر عنها، أنه 
موجـــب هذا القـــرار لـــن يتمكن قـــادة االحتالل من 
اإلفالت مـــن المالحقة والمســـاءلة القانونية بجرائم 
حـــرب اقترفوها ضد الشـــعب الفلســـطيني بعد أن 
اكتملـــت كافة الشـــروط القانونية لفتـــح التحقيق 

بالملفات الجنائية المقدمة للمحكمة.
وأضافت اللجنة، أنه برغم تأخر هذه الخطوة لسنوات 
بفعـــل الضغوط األمريكيـــة – اإلســـرائيلية إال أنها 
جاءت  باالتجـــاه الصحيح وتعبيرًا حقيقيًا عن موقف 
دولي لصالح الشـــعب الفلســـطيني وحقوقه العادلة 
ومـــن شـــأنها أن تلجم العـــدوان المتكـــرر من قادة 
االحتالل والسلوك اإلجرامي الذي يرتكب في أراضي 
دولة فلســـطين الواقعة تحت االحتالل دون اإلفالت 

من المحاسبة والعقاب.
ودعـــت لجنة المتابعـــة للقوى الوطنية واإلســـالمية 
المدعية العامة للجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق 
قضائي فـــي جرائـــم االحتـــالل المتمثلـــة بجرائم 

واإلعدام  والتهجيـــر  البيـــوت  االســـتيطان وهـــدم 
الميدانـــي وإطالق النـــار المميت علـــى المتظاهرين 
السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار وغيرها 
من السلوك اإلجرامي ضد الشعب الفلسطيني والذي 
يؤكد في كل يوم على ســـادية هـــذا المحتل وإدارة 

الظهر للقانون الدولي لما توفره الواليات المتحدة من 
حماية لالحتالل في المؤسسات الدولية.

كما دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلســـالمية 
القيادة الرســـمية الغتنـــام الفرصة الثمينـــة لقرار 
المدعية العامة لمحكمـــة الجنايات الدولية ومتابعة 

الملفـــات التي قدمـــت للمحكمة فـــي جنيف إلحالة 
جرائم االحتـــالل التي باتت منظورة أمـــام المحكمة 
لمســـائلة قادة االحتالل عما ارتكبـــوه من انتهاكات 
وجرائم ضد الشـــعب الفلســـطيني وفقًا لنظام روما 

األساسي الخاص بالمحكمة.
وحثـــت القيادة الفلســـطينية إلى عدم االســـتجابة 
ألي ضغـــوط دولية أو ابتزاز مالي أو سياســـي لوقف 
متابعة الملفات في الجنائية لدولية والتي يمكن أن 
تفضي إلى مالحقة ومســـاءلة قادة االحتالل في أكثر 
مـــن 100 دولة حول العالم إلى جانب أنها تخلق حالة 
ردع للســـلوك اإلجرامي اإلســـرائيلي بحق كل ما هو 

فلسطيني من األرض واإلنسان والمقدرات.
وشـــددت اللجنة، على أن لحظة الحقيقة قد اقتربت 
وأن تضحيات جماهير شـــعبنا لـــن تذهب هدرًا وأن 
ما تحقق على المســـتوى الدولي مـــن تأييد للقضية 
الفلســـطينية والحقوق الوطنية يعتبر ثمرة الكفاح 
الطويل لشعبنا وقواه الوطنية في الميدان والمطالبة 
بتدويل القضية والحقوق الفلسطينية في المحافل 
الدولية لتكون المؤسســـات الدولية أحد الســـاحات 
الهامـــة لالشـــتباك مـــع االحتـــالل وانتصـــار الحق 

الفلسطيني عليه.

لجنة المتابعة ترحب بقرار المدعية العامة للجنائية الدولية

رام الله / االستقالل:
قالت مؤسســـة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان إنها تمتلك أدلة قوية 
وقاطعة على ممارســـة سلطات االحتالل اإلسرائيلي التعذيب وسوء المعاملة 

بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ نهاية شهر آب/ أغسطس 2019.
وأشـــارت المؤسســـة في بيان لها يوم أمس، إلى أنها لم تتمكن من نشر أي 
تفاصيل قبل هذا التاريخ بســـبب أمر منع النشر الذي أصدرته محكمة الصلح 

اإلسرائيلية في القدس المحتلة.
وأوضحت أن ســـلطات االحتـــالل عملت منذ احتالل فلســـطين، على تكريس 
سياســـة التعذيب الممنهج، وذلك من خالل ســـن قوانين تشّرع ممارساتها 
المختلفة للتعذيب، وفرضت حصانة على ممارسة هذه الجريمة، حيث لم يتم 
محاسبة أي شخص أو جهاز على خلفية ممارسة التعذيب بحق الفلسطينيين.

وبينت أن ســـلطات االحتالل وبشـــكل خـــاص جهاز المخابرات اإلســـرائيلي 
»الشـــاباك« تمارس التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين بشكٍل ممنهج 

وعلى نطاق واسع.
ووثقت مؤسســـة الضمير فـــي الفترة األخيرة ممارســـة المحققين التعذيب 
بشقيه الجســـدي والنفســـي بحق العديد من المعتقلين الفلسطينيين في 

مراكز التحقيق دون توافر أي شكل من أشكال الحماية.
ونوهت مؤســـس الضمير إلى أنه تم الكشف ســـابقا عن وجود سجون سرية 

لدى »دولة االحتالل«، ويتم اخفائها من الخرائط والصور الجوية.
وأشـــارت إلى أن محاميها بـــدأوا بجمع أدلة قاطعة تثبت ممارســـة التعذيب 
وســـوء المعاملة بحـــق المعتقلين في مراكز التحقيق منـــذ اليوم األول الذي 
ســـمح لهم فيه بمقابلة المعتقلين. ودعت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي 
إلى محاســـبة »إسرائيل« على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ووضع حد 

إلفالت سلطات االحتالل وحصانة الجناة من العقاب.

الداخل المحتل / االستقالل:
عممـــت وزارة التربية والتعليم اإلســـرائيلية تعليمات 
علـــى معلمي موضوع المدنيات اعتبـــرت فيها أن اللغة 
العبريـــة هي اللغة الرســـمية الوحيدة في »إســـرائيل« 
بموجب »قانون القومية« العنصرية، وتجاهلت بشـــكل 
كامل اللغة العربية. وجاء في التعميم ونشـــر تفاصيله 
موقع »عرب48« أنـــه أن القانون-تقصد قانون القومية-

ينص على أنه ســـيتم تنظيم اســـتخدام اللغة العربية 
مـــن خالل قانون خـــاص. وتظهر تعليمـــات الوزارة في 

وثيقة نشرتها، األسبوع الماضي، المسؤولة عن موضوع 
المدنيات في الوزارة عينات أوحايون في موقع رســـمي 
شـــمل إجابات على أســـئلة امتحان البجروت في صيف 
العام الحالي. وتطرق أحد األســـئلة في امتحان البجروت 

إلى مكانة اللغة العبرية.
وحذر معلم لموضوع المدنيات من عدم ذكر وزارة التربية 
والتعليم للغة العربية، مشـــيرًا إلى أن »المرحلة المقبلة 
ســـتكون إلغاء االعتـــراف بحقوق األقليـــات في الكيان 
اإلســـرائيلي، وبنود القانـــون التي ال يطالـــب التالميذ 

بمعرفتها ســـُتلغى«. وتم إدخال »قانون القومية« الذي 
جرى ســـّنه في تموز/يوليو العام الماضي، إلى المنهاج 
الدراســـي في شـــهر آب/أغســـطس الماضي، حيث تم 
توزيع »مرشـــد للمعلم« مع مواد تدريـــس هذا القانون 
العنصـــري، واحتـــوى »المرشـــد« على نصيـــن للقراءة، 

أحدهما يؤيد القانون واآلخر يعارضه.
ُيذكر أن بين بنود »قانـــون القومية« تراجع مكانة اللغة 
العربية من لغة رســـمية إلى لغة ذات »مكانة خاصة«، ما 
يعني تغييب اللغة العربية عن الحيز العام في الكيان.

رام الله / االستقالل:
رحبت اللجنة الدولية لحقوق اإلنســـان بقرار المدعية 
العامـــة للمحكمة الجنائيـــة الدولية فاتو بنســـودة 
التي أعلنت أنها ســـتفتح تحقيقا في جرائم الحرب 
المرتكبة في األراضي الفلســـطينية المحتلة من أجل 

تحقيق العدالة الدولية.
وقال مكتب مفوض الشـــرق األوســـط للجنة الدولية 
ومستشـــارها لشـــؤون األمم المتحدة السفير هيثم 
أبو ســـعيد فـــي بيان صحفي يوم أمـــس، "إن رئيس 

الهيئـــة االستشـــارية القانونية المحامـــي الدكتور 
ريـــاض الحركـــة كانا قد وقعـــا مًعا علـــى بروتوكول 
قانوني بتاريخ الثالث من نيسان 2019 يقضي بفتح 
محاكمة في المحكمة الدولية لمحاســـبة إســـرائيل 
علـــى جرائمها في غـــّزة". وأثنى علـــى دور المفّوض 
السامي لمفوضية حقوق اإلنســـان ميشال باشوليه 
إلدارتها الجيدة في جلســـة الثامنـــة والثالثين في 
جنيـــف بتاريخ 18 آذار )مـــارس( 2019 والتي قضت 
 )UPR( بمحاكمتها في االســـتعراض الدوري الشامل

وخرج منها التوصيات القانونية بتجريم "إســـرائيل" 
واعتبرت ان ما قامت به في غزة ترقى إلى جرائم حرب.

وشـــدد أبو ســـعيد على أن القـــرارات الدولية اليوم 
بحق "إســـرائيل" أزعجت الكثيريـــن الذين اعتبروا أن 

"إسرائيل" خارج المحاسبة.
واعتبـــر أن القرار الصادر بتنســـيق كبير بين اللجنة 
وعدد مـــن اللجان الدولية ما هـــو إاّل إلثبات أن ال أحد 
خارج المحاســـبة عندما يتـــم ارتـــكاب جرائم بهذا 

الحجم.

»إسرائيل« ترتكب جرائم بحق اإلنسانية
»الضمير«: نمتلك أدلة قاطعة 

على ممارسة التعذيب 
الممنهج بحق المعتقلين

بموجب »قانون القومية« العنصري
وزارة التعليم في الكيان تصدر تعميمًا بتجاهل اللغة العربية

لجنة دولية ترحب بقرار الجنائية التحقيق بجرائم »إسرائيل«
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بعد ان حقـــق االحتالل الصهيوني غايتـــه باعتبار القدس عاصمـــة موحدة له, 
ورفض اخضاعها للتفاوض في أي اجتماعات قد تعقد مســـتقبال, وتأييد االدارة 
االمريكية لهذه الخطوة, ونقل الســـفارة االمريكية للقدس لفرض سياســـة االمر 
الواقع, واقناع دول اخرى بنقل ســـفاراتها للقدس المحتلة, باتت الخطوة التالية 
والهدف القريب إلنهاء ملف القدس برمته تقســـيم المسجد االقصى المبارك, 
وبدء مخطط اقامـــة الهيكل المزعوم على انقاضه, المشـــاهد التي تخرج تتاليا 
من مدينة القدس والمســـجد االقصى المبارك لهـــا دالالت كبيرة, فاالقتحامات 
اليومية للمسجد االقصى اصبحت عمال روتينيا, واعتقال سدنة وحراس االقصى 
والمرابطين والمرابطات داخله اصبح امرا اعتياديا, ولم نعد نسمع حتى استنكارًا 
عربيًا او اسالميًا لما يحدث في االقصى, واالردن تختبئ اليوم خلف توتر عالقتها 
باالحتالل, وتتملص من مسؤولياتها تجاه حماية االقصى والمقدسيين, بترويج 
اخبار عبر وســـائل االعالم ان االمور ســـاءت بين االردن و«اسرائيل« الى حد كبير, 
وصلت الى اتهام »اسرائيل« بأنها تعمل على محاولة عزل ملك االردن عن عرشه, 
يحدث هذا والســـفير االســـرائيلي يتجول في العاصمة االردنيـــة عمان بحرية 
كاملة, فكيف يســـتقيم هذا في ظل الترويج لعـــزل ملك االردن وتوتير االوضاع 
فـــي العاصمة عمان, وتفاقم االزمة االقتصادية التي تعاني منها االردن بســـبب 
السياسات االقتصادية االسرائيلية تجاه االردن, االمر كما يبدو لنا ان االردن عاجزة 
عـــن حماية االقصى مـــن مخططات االحتالل, لذلك رأوا ان يدفنوا رؤوســـهم في 

الرمال كالنعام.  
عشـــرات المســـتوطنين اقتحموا صباح امس االثنين، باحات المســـجد األقصى 
المبـــارك بحماية قوات االحتالل. واقاموا طقوســـهم التلمودية في باحاته تحت 
حماية مشـــددة من قبل قوات االحتالل »اإلســـرائيلي«. وقامـــت قوات االحتالل 
باعتقال اربع ســـيدات مقدســـيات مرابطات في باحات االقصـــى من باب الرحمة 
بحجة وجودهم في مسار المستوطنين الذين يقتحمون المسجد األقصى ، وهذا 
االعتقال يأتي في إطار عمليات اقتحام واسعة ينفذها االحتالل ضمن ما يسمى 
عيد »الحانوكا«. وجرى تقييد النســـاء األربـــع واقتيادهن إلى جهة مجهولة, في 
مشـــهد مؤلم بثته وسائل االعالم المختلفة يمثل اســـتهتارا بمشاعر كل األمة 
العربية واإلسالمية، وعدوانًا سافرًا على مقدساتها, هذه االمة التي تصمت على 
عالقات تقيمها بلدانها مع »اســـرائيل« ومظاهر التطبيع التي تمضي بها بعض 
الدول العربية بشكل علني مع االحتالل الصهيوني, ونحن على يقين انه لو استمر 
هذا الصمت العربي على المستوى الرسمي والشعبي فان اسرائيل ستحث الخطا 
بشـــكل اسرع نحو تنفيذ مخطط التقســـيم الزماني والمكاني, خاصة مع صعود 
اليمين الصهيوني المتطرف الى ســـدة الحكم, ومطالبه المعلنة للسيطرة على 
االقصى واقامة الهيكل على أنقاضه, »فإسرائيل« ال تخشى الزعامات العربية, انما 
تخشى انتفاضة الشعوب العربية واالسالمية في وجهها, فاين دوركم العقائدي 

في حماية االقصى واحباط مخططات االحتالل .
البطـــوالت المقدســـية في حماية االقصـــى والتصدي لالحتـــالل الصهيوني ال 
زالت حاضرة بقوة في الميدان, فالمقدســـيون ورغم كل السياسات االسرائيلية 
بحقهـــم, اال انهم ال زالوا قادرين على الصمود في وجه االحتالل, رغم ان االحتالل 
يستخدم كل اشكال الردع بحقهم, فيقتلهم, ويعتقلهم, ويبعدهم عن المدينة 
المقدسة, ويغلق االقصى في وجوههم, ويمنع الشبان من الصالة فيه, ويعتدي 
على حراسه وسدنته بالضرب, ويطلق العنان للمستوطنين للنيل من المقدسيين 
داخل البلدة القديمه وفي محيطها وداخل المســـجد االقصى, ويفرض الضرائب 
الباهظة عليهم, ويمنعهم من العمـــل, ويهدم بيوتهم بحجة عدم الترخيص, 
ويستولي على بيوت اخرى بأوراق مزيفة, ويجند جمعيات عربية لشراء العقارات 
من المقدســـيين ثم تهتدى اليه, ورغم كل هذا ال زال المقدســـي صامدا وثابتا 
فوق ارضه, يدافع عن مدينته المقدســـه واقصاه, وينظر بعينه نحو االمة لعلها 
تســـتفيق من سباتها, ألنه يعلم ان االقصى لن يحرر اال باستفاقة االمة وبصالح 
الدين جديد, , فاألقصى بات الهدف القريب الذي يســـعى االحتالل لحسم امره 

سريعا, فمتى تستفيقون من سباتكم العميق لتنصروا االقصى واهله؟!.  

األقصى بات الهدف القريب

رأي

الساحة الفلســـطينية واّلدة بالمصطلحات الجديدة، في إطار الصراع 
المتواصل مع الكيان الصهيوني، وفي ســـياق النقاش المستمر بين 
الحركات السياســـية، ومن هذه المصطلحـــات الجديدة أو المتجددة 
مصطلحـــي: ُمراكمة القوة، وُمشـــاغلة العدو، وهمـــا مصطلحان تكررا 
في األســـابيع األخيرة على لســـان بعض قادة المقاومة الفلسطينية، 
خاصة بعد العدوان »اإلســـرائيلي« األخيـــر على غزة، ومعركة »صيحة 
الفجر« بين المقاومة الفلســـطينية وفي مقدمتها »ســـرايا القدس«، 
وبيـــن جيش العـــدوان واإلرهاب »االســـرائيلي« . وفـــي ظالل هذين 
المصطلحين - ُمراكمة القوة وُمشـــاغلة العدو- من المفيد إلقاء الضوء 
على داللتهمـــا ومضمونهما، ثم معرفة مدى تناقضهما أو تكاملهما 
في إطار فهم استراتيجيات حركات التحرر الوطنية، ودراسة إمكانية 
توظيفهمـــا لخدمة هدف الثورة الفلســـطينية والمشـــروع الوطني 
الفلســـطيني، وهذا كله يتم دون نسيان تعقيد الوضع الفلسطيني 
المختلف في ســـاحات قطاع غزة والضفة الغربيـــة والداخل المحتل 

والخارج.
مفهوم )ُمراكمة القوة( كاستراتيجية عسكرية لحركة مقاومة وتحرر 
وطني تردد على لســـان بعض قادة المقاومة الفلســـطينية بعبارات 
متشـــابهة منها: نبني القوة ونراكمها، المقاومة تعمل على مراكمة 
القوة، ســـنواصل درب إعـــداد القوة ومراكمتها، المقاومة ســـتواصل 
اســـتراتيجية مراكمة القوة، المقاومة ستعمل على  أربع جبهات تبدأ 
بمراكمـــة القوة... وجميعهـــا تعني كلغة ومصطلح: حشـــد وتجميع 
وتكديس القوة العسكرية، سواء كانت عتادًا عسكريًا وأنظمة تسلح 
مـــن ناحيتي الكم والكيـــف، أو كانت تجنيـــد المقاتلين وتدريبهم 
وتجهيزهم للقتال في المعركة الحاسمة، أو غيرهما من عناصر القوة 
العسكرية. والهدف من مراكمة القوة كما جاء على لسان نفس القادة 
هـــو: الدفاع عن غزة والضفـــة والقدس وتحريرهما، الســـتكمال عدة 
التحرير، إعداد العدة لمشـــروع التحرير والعودة، اســـتعدادًا لمعركة 
التحرير، في ســـبيل تحرير القدس... وجميعها تعني أن الهدف من 
مراكمة القوة هو االعداد لمعركة حاســـمة يتم فيها تحرير فلسطين 

والعودة إليها وإنجاز االستقالل الوطني.
مفهوم )ُمشاغلة العدو( كاستراتيجية عسكرية لحركة مقاومة وتحرر 
وطني تردد على لســـان بعض قادة المقاومة  الفلســـطينية بعبارات 
مشابهة منها: عدم التخّلي عن مشاغلة العدو، المقاومة تريد تثبيت 
معادلة مشـــاغلة العدو، من الضروري االســـتمرار في مشـــاغلة العدو 
إلى حين المنازلة الكبرى، إن دور المجاهدين في فلســـطين هو إحياء 
فريضة الجهاد ضد العدو ومشـــاغلته واستنزاف طاقاته... وجميعها 
تعني اســـتمرار إشـــغال العدو بالمقاومة، ومواصلة مقاومة االحتالل 
بدون فترات هدوء طويلة األمد تســـمح للعدو باالستقرار واالحساس 
باألمـــن، وعدم دفـــع ثمن جرائمـــه وعدوانه واحتاللـــه. والهدف من 
ُمشـــاغلة العدو كما جاء على لســـان نفس القادة هـــو: إحياء فريضة 
الجهـــاد، وإبقاء جذوة الجهاد مشـــتعلة، ومواصلة عمليات المقاومة، 
والحفاظ على القضية الفلســـطينية حية، واســـتنزاف طاقات العدو 
البشـــرية والمادية، وزعزعة أمـــن الكيان واســـتقراره، وتعميق مأزق 
الكيان األمني والوجودي، وضرب المشـــروع الصهيوني في جوهره ) 
األمن واالستيطان( وجميعها تعني أن الهدف من مشاغلة العدو هو 

استمرار المقاومة حتى التحرير الشامل.
مراكمة القوة ومشـــاغلة العدو، في ضوء القراءة الســـابقة، مفهومان 
غير متناقضين واستراتيجيتان غير متضاربتين، بل هما إلى التكامل 
أقـــرب، وإلى التآزر أدنـــى، إاّل إذا اعتبرنا مشـــاغلة العـــدو بالمقاومة 

المستمرة ُمعيقة لمراكمة القوة بالمقاومة الكامنة، أو اعتبرنا عمليات 
المقاومة ضد االحتالل ســـُتعطي العدو ذريعـــة لتدمير ما تراكم من 
قوة عسكرية بيد المقاومة، أو اعتبرنا مشاغلة العدو استنزافًا للشعب 
والمقاومة وليس للكيان بجيشـــه ومســـتوطنيه، أو اعتبرنا مشـــاغلة 
العدو ُمخربة لمشروع سياســـي يخدم المشروع الوطني أو أي مشروع 
آخـــر... واذا ابتعدنا عن وجهات النظر الســـابقة واقتربنا من وجهات 
النظـــر التكاملية بيـــن المفهومين واالســـتراتيجيتين نجد العكس 
هو الصحيح، فمشـــاغلة العدو أهم وســـائل مراكمة القوة، فاستمرار 
المقاومة الشـــاملة، ليـــس فقط في قطاع غزة، بل في كل فلســـطين 
الُمحتلة عـــام 1948 والضفة الغربية، هي أهم أدوات ووســـائل بناء 
القوة وبمفهومها الشـــامل: قوة الشـــعب الفلسطيني وصموده فوق 
أرضه، وقـــوة المقاومة بمراكمة خبرات المقاتليـــن، وقوة األمة بزيادة 
دعمها للشـــعب والمقاومة، وبناء القوة ومراكمتها من خالل المقاومة 
تتم بمنع اســـتقرار الكيـــان وزعزعة أمنه واســـتنزاف قوته، كما من 
المفيـــد التذكير أن ما تراكم من قوة للمقاومـــة في قطاع غزة قد تم 
باســـتمرار مشـــاغلة العدو ومقاومته، والســـؤال المطروح هو ما الذي 
يضمن عدم قيام العدو بتدمير امكانيـــات المقاومة إذا ما خلدنا إلى 
السكون؟! والسؤال األهم هل سيقبل العدو بهدنة طويلة األجل دون 

المطالبة بنزع سالح المقاومة؟!
مراكمة القوة بمفهوم التناقض مع مشاغلة العدو، وبالتوازي والتزامن 
مع تأجيل المقاومة، ال تبعد كثيرًا عن مفهوم )االعداد والتربية(، وهو 
المنهجيـــة التي كانت تتعامل بها الحركة اإلســـالمية ما بين النكبة 
الفلســـطينية واالنتفاضة األولـــى، على مدار أربعة عقـــود من تاريخ 
الصـــراع، برز خاللها دور حركات المقاومة الوطنية الفلســـطينية في 
الكفاح المسلح، الســـيما بعد إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 
1964، هذا الغياب الطويل عن فلسطين والمقاومة تم تبريره بنظرية 
مرحلة االســـتضعاف التي تتطلب إعـــداد وتربية للفـــرد والجماعة، 
وتقتضـــي تنقيـــة وتطهير الجماعـــة والمجتمع، والبعـــض كان وال 
زال ينتظـــر الخليفة الُمخّلص... حتى خـــرج من بين أظهرهم، وليس 
بمثلهم، رجٌل يسعى، ُيقال له أبو ابراهيم، )الدكتور فتحي الشقاقي( 
فنـــادى بمفهـــوم التربية من خـــالل المواجهة، مســـتمدًا رؤيته من 
 الله لمع 

َّ
اآليـــة الكريمة » والذين جاهدوا فينا لنهدَينهْم ســـُبلنا  وإن

المحســـنين« فالجهاد والهداية متالزمان ومقترنان، متجاوزًا مفهوم 
االعداد والتربية الســـكوني، ومؤكدًا أن االعـــداد والتربية تأتيان من 
خالل المواجهة مع الباطل، وفي سياق العمل الجهادي ضد االحتالل، 
فالجهاد تربية بحد ذاته، والتربية شرط أساسي لنجاح الجهاد، وبذلك 
يتحّول الجهاد والمقاومة )مشـــاغلة العدو( إلى قـــوة يتم مراكمتها 

إلنجاز النصر.
مراكمة القوة قريب من مفهوم ) التوازن االستراتيجي( الذي اتخذته 
إحدى الدول العربية سياسة واستراتيجية لنوع آخر من مراكمة القوة، 
مع الفارق أن مراكمة القوة قد تعني الوصول للتوازن االســـتراتيجي، 
وربمـــا ال تصل إليه أو تتجـــاوزه، والمقصود بالتوازن  االســـتراتيجي 
العســـكري- وليس الشـــامل- هو التعـــادل والتكافؤ فـــي القدرات 
العســـكرية بين تلك الدولة والكيان الصهيوني، ويشـــمل المساواة 
الكمية والنوعية للجيشين من كافة الجوانب. وكان مبرر عدم الوصول 
للتوازن االســـتراتيجي على مدار عشـــرات الســـنين هو المبرر لعدم 
تحرير األرض ورد العدوان المتكرر، وهذه الدولة لم تســـتطع الوصول 
إلى التوازن االســـتراتيجي بعد ردٍح طويل مـــن الدهر، فكيف ُيمكن 
لحركة مقاومـــة أن تصل إليه على أرض صغيـــرة ُمحاصرة، ومعاقبة، 

وبإمكانيات عســـكرية محددة مقارنة بإمكانيـــات العدو، وخلل هائل 
في ميزان القوة العسكرية. وأقصى ما ُيمكن الوصول إليه- وقد وصلنا 
إليـــه فعاًل- هو ايجاد حالة من توازن الردع النســـبي المحدود، وايجاد 
قواعد اشـــتباك فرضتها المقاومة تســـتطيع من خاللهـــا الرد على 
العدوان، ومعاقبة العدو علـــى جرائمه، ورفع كلفة االحتالل والحصار، 
وتهديد جبهة الكيان الداخلية. وهذا االنجاز المحدود ُانتزع من العدو 
بالمشاغلة التي راكمت القوة بأسلوب حرب العصابات غير التقليدية، 

أو خليط من الحرب النظامية وغير النظامية.
مراكمة القوة في سياق استراتيجيات حركات التحرر الوطنية، بحاجة 
إلى توســـيع دائرة الرؤية، ونظرة أكثر شـــمولية. تتجـــاوز جغرافية 
وخصوصية المقاومة في قطاع غزة لتمتد إلى كل فلسطين التاريخية 
ال سيما الضفة الغربية، فإذا كانت سياسة ُمراكمة القوة تصلح فرضًا 
على  قطاع غزة، فبالتأكيد ال تصلح بنفس اآلليات على الضفة الغربية‘ 
إاّل إذا عدنا إلى اعتبار مشـــاغلة العدو بالمقاومة المســـتمرة هي أهم 
طريقة لمراكمة القوة. وتتجاوز القوة العســـكرية لتشـــمل كل أنواع 
القوة: السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافية والوطنية 
وغيرها لتصب جميعها في دعم صمود الشـــعب الفلسطيني داخل 
وطنـــه باعتبار الصمود ركيزة أساســـية للمقاومة، وبالتالي تصب في 

دعم المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة.
وتتجـــاوز القوة الفلســـطينية إلى مراكمة القوة العربية واالســـالمية 
الداعمة للشـــعب الفلســـطيني وقضيتـــه ومقاومتـــه، خاصة الدول 
والقوى التي تتبنى فلســـطين القضية والمقاومة، فهي جزء أساسي 
من مراكمة القوة اســـتعدادًا لحرب التحرير،  وهي نفس الرؤية التي 
تبنتها منظمة التحرير الفلســـطينية في ميثاقهـــا الوطني باعتبار 
مســـؤولية تحرير فلســـطين واجبًا قوميـــًا عربيًا إلى جانـــب اعتباره 
واجبًا وطنيًا فلســـطينيًا« وهي رؤية حركتي حماس والجهاد لتحرير 

فلسطين كواجب وطني فلسطيني وقومي عربي وديني وإسالمي.
مراكمـــة القـــوة تناســـب دوال مســـتقلة أو مجموعـــة دول ُمتحالفة 
فـــي مواجهة دول أخـــرى أو مجموعة دول متحالفـــة أخرى، ولكنها ال 
تناســـب حركات مقاومة وتحرر وطني تحت االحتالل والحصار، والذي 
يناسبها أكثر هو مشاغلة العدو بأساليب حرب العصابات، وفي الحالة 
الفلســـطينية الخاصة فـــي قطاع غزة بإطالق الصواريخ كســـالح ردع 
للعدوان، وضرب للكيان الصهيوني ومشـــروعه االستيطاني في أمنه 
واســـتقراره، واحداث التكامل بين الُمراكمة والُمشـــاغلة كنهج ثابت 
يعني اســـتمرار المواجهة مع العدو الصهيوني، واستنزاف طاقاته 
وقدراته، وزعزعة أمنه واستقراره إلجباره على الرحيل عن أرضنا، وصواًل 
إلى التحرير الكامل لفلسطين، بمجهود كل األمة العربية واالسالمية 
وطليعتها الشـــعب الفلسطيني. وتأكيدًا لذلك كتب الشهيد فتحي 
الشـــقاقي »الجهاد يجب أن يستمر بال توقف إلضعاف العدو... نحن 
نرى في جهادنا دعوة الستنهاض األمة كي تنهض وتتوحد وتتوجه 
إلى بيـــت المقدس... ليس أمامنا من خيار ســـوى خيار وحيد أال وهو 
حشـــد طاقات الشعب الفلسطيني، ورص الصفوف واستمرار الجهاد 
والمقاومة واســـتنهاض االمة العربية واالسالمية من حول قضيتها 
المركزية والمقدســـة. عندما نقول ان الحل هو استمرار الجهاد ندرك 
ان تحرير فلسطين مســـألة صعبة ولن تتم غدًا أو بعد غد، هذه رحلة 
طويلة، لكننا من خالل قناعتنا بأن األمة العربية واالسالمية قادرة على 
مواجهة الهجمة وتحقيق االنتصار فيمـــا لو انتظمت مفردات القوة 
الموجودة بالفعل في ســـياق فعل جاد، في هذه الحالة ستكون االمة 

قادرة على تحقيق النصر.

المقاومة بين مراكمة 
القوة ومشاغلة العدو

بقلم د. وليد القططي 

صفقة القرن، هي بال شــــك أحد كالســــيكيات الحرب 
الصهيونية الفلسطينّية األكثر شهرة لعقود طويلة، 
يسمع عنها الجميع وال يعرف أحد محتواها تحديدًا.

مؤّخرًا، اّدعت قناة المياديــــن اللبنانية حيازتها هذه 
الوثيقــــة ولــــم تكتف عنــــد ذلك بل قامت بنشــــرها 
للجميــــع. ودون الدخول في جدل حول صحة الوثيقة 
من عدمه، فإّن ردود فعل قوّية كانت النتيجة المرتقبة 

والحاصلة لتفجير قنبلة إعالمية من هذا النوع. وعلى 
خــــالف المتوقع، فإّن أحــــد أكثر الموضوعــــات إثارة 
للجدل في المشروع هو اقتراح بناء طريق سريع يربط 

بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
تقول مصــــادر في رام الله، إن غالبية ســــكان الضفة 
الغربية يعارضون هذه الفكرة ويخشون أن يكون لها 
آثار ســــلبية على ظروف معيشتهم. إنهم يعتقدون 

أن الطريــــق الســــريع المتصل ســــيؤدي إلــــى هجرة 
جماعية لســــكان غزة الذين يحاولون الفرار من قطاع 
غزة إليجاد حياة أفضل في الضفة الغربية. تبدو هذه 
المخاوف لوهلة منطقية ومشــــروعة إال أنه ال ينبغي 
لمتســــاكني الضفة الغربية تجاهل الحقيقة التالية: 
غــــزة والضفة الغربية وجهان لعملة واحدة، وكلتاهما 
تواجهان المصير ذاته. يمكن لفكرة كهذه تخفيف 

العزلة حول قطاع غزة وتسهيل حركة النقل والتجارة 
بيــــن الّطرفين، الشــــيء الــــذي ســــيعود بالنفع على 

الطرفين.
في النهاية، ســــواًء كانت الوثيقة المنشورة مطابقة 
للوثيقــــة األصلّية، فإّن على أبناء الوطن الواحد تحّمل 
مســــؤوليتهم التاريخية عبــــر الدعوة لكلمة ســــواء 

وتباحث مصالح الوطن الواحد.

الرا أحمدصفقة القرن، وثيقة تنشر ألّول مرة!
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رام الله/ االستقالل:
قــــال وزير التنمية االجتماعّية أحمد مجدالني 
إّن "كل مســــاعدات الوزارة ستتغّير طريقتها، 
وكذلك الفئات المستهدفة، وأن ثمة منظورًا 
ومعاييــــر جديدة إلدارة الحالة، ســــتطّبق في 

المديرّيات".
وأضاف الوزير خالل ورشة عمل في قاعة وزارة 
األشــــغال العامة برام اللــــه أّن "إقرار مفهوم 
الفقر المتعدد األبعاد سيخفض نسبة الفقر 
التي أشــــارت آخر اإلحصائيات إلى أنها بلغت 
29.2% في فلسطين، وتترّكز في غزة بشكل 

أكبر".
وأوضــــح أن العمــــل بمفهوم الفقــــر المتعّدد 

األبعاد طبيعة جوهرّيــــة، ألن معادلة الفقر تبنى 
على ذلك.

وهدفت الورشــــة وضع المديرّيات التي لم تشارك 
في فعالّيات المشروع في صورة العمل، لتحضيرها 
لالنضمــــام إليــــه مــــع المديرّيــــات الســــبع التي 

يســــتهدفها المشــــروع، وتكريس فكرة مشاركة 
المديرّيــــات فــــي صياغة معالم البرنامــــج وأدوات 

العمل في المستقبل.
وبّين مجدالني، أن الســــجل الوطني وإدارة الحالة، 
اللذين يعتبران من مكّونات المشــــروع الرئيســــة، 
يشــــكالن جوهر عمل الوزارة فــــي التنمية، خاصة 

أّنها مضت قدمًا في تطبيق مفهوم الفقر 
المتعّدد األبعاد، وهو مكّون آخر للمشروع.

وأكد أن الوزارة في مرحلة تحّول مهّمة في 
تاريخها، باالنتقال للتنمية بدالاً من اإلغاثة، 
ا  بإجراء تعديالت هيكلّية وجوهرّية، مشيراً
إلــــى أّن ذلك ال يعنــــي التخّلي عن اإلغاثة 
وتقديم المســــاعدات، لكن يعني العمل 
إلى جانب ذلك على التمكين االقتصادي 

للعائالت.
وأطلــــع طاقــــم مشــــروع تعزيــــز الحماية 
آخــــر  علــــى  الحاضريــــن  االجتماعيــــة 
ا اإلطار  المســــتجّدات في البرنامــــج، مبّيناً
العــــام إلدارة الحالــــة ومحــــاور العمل في 
المرحلــــة المقبلة، ومعايير االســــتحقاق للبرنامج، 
وجــــدول الزيــــارات المنزلّية في إطاره، ومؤّشــــرات 
الكفاءة لمزّودي الخدمات االجتماعّية للمستفيدين 
من إدارة الحالة، وعرض نتائج عمل المجموعات في 

ورش العمل والتوصيات.

مجدالني: مساعدات الشؤون والفئات 
ستتغّير ومنظور ومعايير جديدة ستطبق

غزة/ االستقالل:
 قالت شـــركة توزيع الكهرباء انها تلقت اشـــعارا من ســـلطة الطاقة الفلسطينية بغزة 
بتشـــغيل مولد ثالث في محطة التوليد وبالتالي ارتفاع كمية الكهرباء التي تستلمها 
الشركة إلى قرابة )85( ميجاوات. وأشارت الشركة في بيان لها، أن جدول توزيع الكهرباء 
حاليًا هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل مع نسبة عجز بسيطة تسجل في أوقات 

الذروة الممتدة من قرابة الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء.
واوضحت ان دخول المنخفض الجوي اليوم سيؤثر على الجدول ولكن سيشهد الجدول 
استقرارًا نسبيًا، وسيلمس المواطنون تحسنًا في امدادات الكهرباء نظرًا لكمية الكهرباء 

االضافية التي حصلت عليها الشركة.
ووجهت الشـــركة دعوتها للمواطنين بضرورة ترشـــيد اســـتهالكهم وعدم تشـــغيل 
االجهزة الحرارية بشـــكل متزامن لكي ال يؤثر ذلك على اســـتقرار الجدول ويؤدى لزيادة 
االحمال، فالترشـــيد مطلوب من الجميع وهو استخدام الكهرباء واالستفادة منها ولكن 
بشـــكل عقالني دون تبذير واسراف. ودعت الشركة إلى ضرورة االنصياع إلى تعليماتها 
بخصوص التعامل الحذر مع الكهرباء وخاصة اوقات المنخفضات الجوية وعدم االقتراب 
من شـــبكة الكهرباء العامة أو الشبكات المتعطلة أو االعمدة الحديدية وكذلك األسالك 
المتقطعة نتيجة الرياح أو أســـاب أخرى حفظًا على حياتهم. وتصل الكهرباء الى سكان 
غزة في االسابيع االخيرة لثماني ساعات وصل مع ثماني ساعات قطع في ظل عجز ثالث 

ساعات في ساعات الوصل.

تشغيل المولد الثالث في 
محطة توليد الكهرباء بغزة

غزة / االستقالل:
 أعلن وزير األشـــغال العامة واإلسكان د. محمد زيارة، يوم 
أمس، عن اعتمـــاد صرف دفعات مالية خاصة بمشـــاريع 
للبنيـــة التحتية والخارجية واإلشـــراف في حّي الندى في 

غزة، بقيمة مالية تبلغ نحو 860 ألف يورو.
وقال زيارة أنه تـــّم اعتماد صرف الدفعة النهائية ألعمال 
إنشاء 75 وحدة سكنية في حّي الندى، وأخرى ألعمال البنية 

التحية للحّي، باالضافة الى اعتماد دفعة لتقديم خدمات 
هندســـية لصيانة أربعة مباني متضررة بشكل خطير في 
منطقة أبراج الندى. يذكر أنه يجري إعادة إعمار حي الندى 
بتمويل مـــن الحكومة اإليطالية بتكلفة 16.5 مليون يورو، 
والتي تتضمن إقامة مشـــاريع بنية تحتية، وترميم 281 
وحدة ســـكنية، وإعادة تأهيل 21 بناية ســـكنية، عدا عن 

تشييد 23 عمارة تضم 186 وحدة سكنية.

رام الله / االستقالل:
أصدرت وزارة التنمية االجتماعية بغزة، بيانًا بشأن تفاصيل 

صرف المنحة القطرية لشهر كانون األول/ديسمبر.
وأوضحـــت الوزارة في بيان لها، بأن كشـــف صرف المنحة 
القطرية ) 100 دوالر( لشهر 2019/12 يحتوي على 40 ألف 
أسرة جديدة تم اعتمادها ممن قاموا بالتسجيل على رابط 

وزارة التنمية االجتماعية قبل ثمانية أشهر. 

وإن الكشـــف يحتوي على كل من اســـتلم المنحة أقل من 
سبع مرات وتنطبق عليهم الشروط، ويشمل أيضا كل من 
اســـتلم سبع مرات وعدد أفراد أســـرته خمسة أفراد فأكثر 
وتنطبق عليهم الشـــروط أيضا، حيث تم إعتماد الكشف 
الحالي وفق شـــروط محددة وهي ان يكـــون ذكرًا متزوجًا، 
أنثى أرملة أو مطلقة، ال يستلم مخصصات شؤون اجتماعية 

هو أو زوجته و أن يكون غير موظف هو أو زوجته.

»التنمية« بغزة تكشف تفاصيل 
صرف المنحة القطرية لشهر ديسمبر

وزير األشغال: صرف دفعات مالية 
خاصة بمشاريع حّي الندى بغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة )يديعوت أحرونوت(، إن الحملة 
الدبلوماسية تتصاعد ضد إسرائيل في العالم، 

وخاصة أمام المؤسسات الدولية.
وبحســـب الصحيفة، فإن لجنة حقوق اإلنسان 
التابعة لألمم المتحدة، ستنشر الشهر المقبل، 
قائمة الشـــركات العاملة في المســـتوطنات 
بالضفة الغربية، وشرقي القدس، ومرتفعات 

الجوالن.
وقالـــت الصحيفـــة: "ليس فقط الهـــاي.. لم 
تتمكن بعد إسرائيل من االستيقاظ من ضربة 
قرار المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في 
جرائم الحرب بالضفة وغزة، فهي ستتعرض 
لضربة أخرى، بنشر القائمة السوداء للشركات 

العاملة بالمستوطنات".
ومن شـــأن نشر أسماء الشـــركات العاملة في 
المســـتوطنات، أن يدفـــع بلدانـــا خاصة في 

االتحاد األوروبـــي، إلى وقف التعامل معها، أو 
استهالك أي من منتجاتها وخدماتها.

وبحسب الصحيفة، فإنه منذ نشر قرار محكمة 
العـــدل األوروبية في لوكســـمبورغ الشـــهر 
الماضي، بمطالبة جميع دول االتحاد األوروبي 
بتمييز منتجات المستوطنات، تدفع ميشيل 
باشيليت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان، 
باتجاه الحصول على القائمـــة كاملة والعمل 

على نشرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المدعية العامة، 
سيعطي دفعة أخرى للمفوضة، باشيليت من 

أجل المضي قدمًا بشأن نشر هذه القائمة.
ونوهت الصحيفة أن الواليات المتحدة، تعمل 
خلف الكواليـــس لمحاولة تأجيل القائمة مرة 
أخرى، لكـــن ليس من المؤكد أنها ســـتنجح، 
الفتة إلـــى أن هناك ضغوطـــًا على المفوضة 
باشيليت، وكذلك األمين العام لألمم المتحدة 

انطونيو غوتيريش من داخل إســـرائيل، ومن 
الواليـــات المتحدة، نفســـها عبـــر أعضاء في 
الكونغـــرس واإلدارة األميركيـــة من أجل منع 

نشر القائمة.
ووفقـــًا للصحيفة، فـــإن األمريكيين أرســـلوا 
رســـائل تهديد، بأنه ســـيتم اتخاذ إجراءات 
قوية ضد لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

في حالة نشر "القائمة السوداء".
وبحســـب )يديعوت(، فإن باشـــيليت أكدت 
عزمها على نشـــر هذه القائمـــة قبل انتهاء 
واليتها في األشهر المقبلة، وذلك التزامًا منها 
بما يقع عليها وفق القوانين. وتشير الصحيفة 
اإلســـرائيلية إلى أن عددًا من الشـــركات في 
إســـرائيل والعالم، تلقت إشعارًا في األشهر 
األخيرة من مكتب المفوضة باشيليت، بشأن 
إمكانية إدراجها في القائمة السوداء؛ بسبب 

عملها في المستوطنات، بشكل غير قانوني.

قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ستنشر الشهر المقبل

القدس المحتلة/ االستقالل:
 كشف وزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال شتاينتس لراديو جيش 
االحتالل، أن مصر ستبدأ في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل 

بحلول منتصف كانون الثاني/يناير 2020.
وأضاف الوزير أن الصادرات "ستبدأ في منتصف الشهر المقبل 

أو ربما قبل ذلك".
وأول أمـــس قال مصدر مطلع فـــي صناعة الغاز بمصر، طلب عدم 
نشـــر اســـمه، لوكالة "رويترز": "من المخطط الوصـــول إلى طاقة 
ســـنوية تدريجيا للقاهرة تقارب 7 مليـــارات متر مكعب بحلول 

."2022
وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي إن وزير البترول المصري طارق المال 

تواصل معه قبل يومين وهنأه بتوقيع تصاريح تصدير الغاز.
وتوصلـــت "دولفينوس" القابضة، وهي شـــركة مصرية، التفاق 
مهم العام الماضي مع شـــركات إســـرائيلية تشغل حقلي تمار 

وليفياثان اإلسرائيليين.
وقالت الشركات اإلسرائيلية في تشرين األول/أكتوبر إنها تعتزم 
زيادة حجم الغاز الطبيعي الذي ســـيتم تصديـــره لمصر. وقال 
مصدر في صناعة الطاقة في إسرائيل إن قيمة الغاز حاليا 19.5 
مليـــار دوالر، منها 14 مليار دوالر مـــن ليفياثان و5.5 مليار دوالر 

من تمار.
وقبل ثالثة أيـــام منحـــت وزارة الطاقة اإلســـرائيلية موافقتها 
النهائية على بدء اإلنتاج في حقل ليفياثان العمالق بعد أن ألغت 

محكمة حظرا مؤقتا على العمل به لمخاوف بيئية.

بدء توريد الغاز الطبيعي 
اإلسرائيلي لمصر 
بداية العام القادم

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/دنيال صقر دنيال عزيز....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803670454  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ابراهين ابو صايمه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802562249  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رائد محمد ضيف الله المصري....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802479014  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سعيد محمود ياسين الشيخ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800055881  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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بغداد/ االستقالل:
دخل العراق اعتبــــارًا من يوم أمس، 
في فــــراغ دســــتوري، بعــــد انتهاء 
المهلة التي حددها الدســــتور دون 
إعالن رئيس الجمهورية برهم صالح 
عن اسم المرشــــح لرئاسة الحكومة 
الجديــــدة، بينما خرجــــت تظاهرات 
بغــــداد  العاصمــــة  فــــي  غاضبــــة 
احتجاجا  الجنوبيــــة  والمحافظــــات 
علــــى محــــاوالت تحالــــف "البنــــاء" 
الســــهيل  مرشــــحه قصي  فــــرض 
القانون  ائتالف دولة  قياديي  )أحد 

بزعامة المالكي( رئيسًا للوزراء.
وشــــهدت ســــاحة التحرير وســــط 
بغداد احتجاجات شارك فيها آالف 
الحديث  قاطع  الذين رفضوا بشكل 
عــــن ترشــــيح الســــهيل، مطالبين 
بإسناد المنصب لشخصية مستقلة 

بعيدا عن االنتماءات الحزبية.
وقطع محتجون طريق محمد القاسم 
الحيوي شرقي العاصمة بغداد، كما 
أحرق متظاهرون إطارات الســــيارات 
فــــي مناطق ببغــــداد وخصوصًا في 
وســــاحة  والبلديات،  الصــــدر  حيي 
مظفــــر التــــي أغلقــــت مــــن قبــــل 
المحتجين وســــط دعوات لإلضراب 
عن الــــدوام اليــــوم احتجاجــــًا على 

ترشيح السهيل.
وقالــــت مصــــادر أمنيــــة إن القوات 
العراقية أغلقــــت المنطقة الخضراء 
ونشــــرت  كامل  بشــــكل  الحكومية 
أمنيــــة مكثفة  حولهــــا تعزيــــزات 
بالتزامــــن مع تصاعــــد االحتجاجات 

ضد ترشيح السهيل.
كما أغلق متظاهــــرو البصرة أقصى 
جنوبــــي العــــراق طرقــــًا رئيســــية 
معلنيــــن  حكوميــــة،  ومؤسســــات 

بقاءهم في ساحات االحتجاج حتى 
اختيار رئيس وزراء يمثل الشــــعب 
بشــــكل حقيقــــي، وقــــام محتجون 
بإغالق الطريــــق الرئيس الرابط بين 
منطقتي خور الزبيــــر وأم قصر، كما 
قطع متظاهرون الطريق الذي يربط 
البصرة بالعاصمة بغــــداد المار عبر 

مدينة القرنة.
وكان محتجــــو البصــــرة قــــد قطعوا 
الطريــــق المؤدي إلى حقــــل الرميلة 

النفطي فور سماعهم إصرار تحالف 
"البناء" على ترشيح السهيل لرئاسة 

الحكومة الجديدة.
وقطــــع متظاهــــرو محافظة واســــط 
المحافظــــة  تربــــط  التــــي  الطــــرق 
بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات 
عن طريق حرق إطارات الســــيارات، 
ولــــم يســــمحوا للســــيارات والمارة 
بالعبــــور احتجاجــــًا علــــى ترشــــيح 

السهيل.

أول يوم بالفراغ الدستوري في العراق:
 تظاهرات غاضبة ترفض ترشيح السهيل

دمشق/ االستقالل:
شن الطيران اإلسرائيلي، يوم أمس، غارات على سوريا 

استهدفت مطاري حماة والتيفور العسكري.
وأكد المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان، سماع دوي 
ثالثة انفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها، 
ناجمـــة عن تصدي الدفاعات الجويـــة التابعة للنظام 
لصواريخ يعتقد أنها إســـرائيلية طالت مواقع لقوات 
النظام في محيط العاصمة دمشق، دون ورود تفاصيل 

إضافية.
وأفادت وســـائل إعالم النظام الســـوري أّن الدفاعات 
الجوية السورية تصّدت »لصواريخ معادية« قادمة من 
إسرائيل، مشيرة إلى انه تم اسقاط طائرة مسيرة في 
أجواء مدينة جبلة، وذلـــك بعد أن تم التصدي لطائرة 

مسيرة فوق مطار حماة العسكري.
كما قالت وكالة األنباء الرسمية السورية في نبأ عاجل 
إّن »الدفاعات الجوّية تتصّدى لصواريخ معادية قادمة 
من اّتجاه األراضـــي المحتّلة«، في حين أّكد التلفزيون 
الرســـمي »ســـقوط أحد األهداف المعاديـــة بمنطقة 
عقربا في ريف دمشـــق«. ولم يّتضـــح في الحال ما إذا 

كان هذا القصف قد أسفر عن سقوط إصابات.
وفي سياق منفصل نفت وكالة أنباء »فارس« االيرانية، 
مقتل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري اإليراني 

خالل الغارات اإلسرائيلية على سوريا.
ونقلـــت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إن الجنرال علي 
حاجـــي زادة بصحـــة تامة، واألنباء التـــي تحدثت عن 

مقتله محض أكاذيب.

الجزائر/االستقالل:
ذكرت وســـائل إعـــالم جزائرية، أن رئيـــس أركان الجيش الشـــعبي الوطني 
الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، فارق الحياة يوم أمس، 

إثر سكتة قلبية.
يذكـــر أن الفريق قايد صالح هو أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، 
وكان انضم إلى الكفاح المســـلح ضد االستعمار الفرنسي في سن مبكرة حين 

كان عمره 17 عاما.
وترقى قايد صالح في الســـلك العسكري وتولى في مسيرته الطويلة العديد 
من المهام، وعين عام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيســـا 
لألركان الجيش الوطني الشـــعبي عام 2006، كما أصبح نائبا لوزير الدفاع في 

سبتمبر 2013.

وفاة رئيس األركان 
الجزائري أحمد قايد صالح

كابول/ االستقالل:
قتل ثالثة أشـــخاص وأصيب ســـبعة آخرون بجراح جراء انفجار وقع في 
صـــالة جنازة زعيم قبلي، في مديرية دولت شـــاه بإقليم لغمان شـــرقي 

أفغانستان.
وقالت الســـلطات المحلية في اإلقليم إن اإلنفجار وقع أثناء جنازة أحد وجهاء 
المنطقة وفي وســـط زحـــام المواطنين، محـــذرة من ارتفـــاع حصيلة القتلى 

والجرحى.
ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير حتى اآلن، كما لم تعرف طبيعته.

قتلى وجرحى بانفجار أثناء 
صالة جنازة شرقي أفغانستان

القاهرة/ االستقالل:
اختتـــم االجتمـــاع الفنـــي الثالـــث ضمن سلســـلة 
االجتماعـــات األربعة المقـــررة بيـــن وزراء المياه في 
مصر والســـودان وإثيوبيا، للتوصل إلى حّل ألزمة سد 
النهضة بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، 
وذلك بحضـــور ممثلي وزارة الخزانة األميركية والبنك 

الدولي. 
وخصص االجتماع الفني الذي عقد على مدى يومين، 
لمناقشـــة آليات تطوير قواعد وإرشادات تقنية لملء 
الســـد وتشـــغيله، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير 

تخفيف آثاره التي يتعين اتخاذها. 
وفيما قدمت القاهرة مقترحًا جديدًا يتعلق خصوصًا 
بمســـألة حجز كميات المياه في أوقات الجفاف فقط، 
أفصحـــت أديس أبابا عن توقيت معين لبدء التخزين، 
ما اعتبر تليينًا لموقفهـــا، علمًا أن الوصول إلى اتفاق 
على تحديد قواعد ملء السد وتشغيله يجب أن يكون 

بحلول منتصف يناير المقبل.
وشـــهد اجتماع اليومين الماضيين إعالنًا مصريًا هو 
األول من نوعه عن التراجع عن بعض الثوابت السابقة، 
حيـــث أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد 
عبد العاطي اســـتعداد بالده لما وصفه بـ«إعادة النظر 
فـــي جوانب معينـــة« من موقفها ونقـــاط المعارضة 
الســـابق ذكرها فـــي االجتماعـــات الماضيـــة، وأنها 
»مستعدة للمشاركة في إنتاج أفكار إبداعية للحلول«.

من جهته، أعلن وزير الري اإلثيوبي سيليشي بيكيلي، 
أن بـــالده ســـتبدأ حجز الميـــاه في بحيـــرة التخزين 
الرئيسية لسد النهضة في يوليو/ تموز المقبل، وهي 
خطوة اعتبرتها مصادر دبلوماسية مصرية »إيجابية، 
وتعكس مرونة طارئة علـــى الموقف اإلثيوبي«، على 

عكس ما قد يتبادر إلى أذهان المتابعين.
 وبحســـب المصادر، فإن من المشـــاكل التي كانت 
تعرقل فـــي الماضي التوصل إلى حلـــول واقعية، 

اعتبار إثيوبيا هذه المعلومة »ســـّرية«، وأن تحديد 
توقيت معين لبدء التخزين ســـيتيح للدول الثالث 
البـــدء في تجريب آليـــات التحكـــم الدورية أو غير 
َفق عليها، في مســـألة حجز  الدوريـــة، التي ســـُيتَّ
كميات المياه في أوقـــات الفيضان والجفاف، دون 
االرتباط بعـــدد معين من الســـنوات، وهي الفكرة 
الجديـــدة التي يقـــوم عليها المقتـــرح المصري، 

المدعوم من الواليات المتحدة.
 وأضافت المصـــادر أن إعادة النظر التي تحدث عنها 
وزيـــر الري المصـــري ترتبط بموضوعين أساســـيين: 
األول، أن يتـــم االتفـــاق على آلية ترشـــيد الحجز في 
فتـــرات الجفاف فقـــط، وليس في فتـــرات الفيضان 
والرخاء، حيـــث كانت تطالب مصـــر بتحديد كميات 
الميـــاه المحجـــوزة والكميات المســـموح بمرورها من 
الســـد، عامًا بعام، من خالل آليـــة رقمية وكمية يجري 
تطبيقها اســـتنادًا إلى حجم الفيضان السنوي للنيل 
األزرق، علـــى أن يكون هناك خطة زمنية واضحة لملء 
ق بصورة طبيعية في ســـنوات الفيضان،  الســـد، ُتطبَّ
وعلى أن تتفق الدول الثـــالث على آلية معينة يجري 

اتباعها في سنوات الجفاف. 
واألمر الثاني، تحديد ســـلطة اتخـــاذ القرار وتطبيقه، 
حيـــث تتجه المفاوضات أيضًا إلـــى أن تكون إثيوبيا 
الدولة المنوط بها تنفيذ هذه اآللية، مع استثناء، هو 
إعطـــاء الفرصة لكل من مصر والســـودان للتدخل في 
سنوات الجفاف إلدخال تعديالت على هذه اآللية بناًء 

على اتفاق مشترك.
وبينمـــا أعلن الجانب الســـوداني ســـلفًا أنـــه تقدم 
بمقترح وســـط بيـــن الموقفين المصـــري واإلثيوبي، 
ذكـــرت مصادر مطلعة على مجريات التفاوض أن هذا 
المقترح طالـــب اإلثيوبيين بأن يحددوا بوضوح موعد 
البدء في التخزين، حتـــى توَضع االحتماالت بناًء على 

المواعيد المقررة.

الرياض/ االستقالل:
أصـــدرت النيابة العامة الســـعودية، قرارات باإلعدام 
بحـــق 5 متهمين في قضية مقتـــل الصحفي جمال 

خاشقجي.
كما أصدرت النيابة العامـــة قرارات بحق 3 متهمين 
آخرين، بالســـجن لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية 

عينها.
وأكدت النيابة العامة الســـعودية في مؤتمر صحفي 
حول التحقيقـــات في قضية مقتل خاشـــقجي، أنه 
تمـــت محاكمـــة كل من ثبـــت تورطه فـــي القضية، 

مشـــيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية 
خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

ووقعت جريمة قتل خاشـــقجي داخل قنصلية بالده 
بمدينة إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين األول 

.2018
وكانـــت الرياض أعلنـــت -عقب 18 يومـــا من اإلنكار 
وتقديم تفسيرات متضاربة للحادث-مقتل خاشقجي 
إثر شـــجار مع أشـــخاص ســـعوديين، وتوقيف 18 
مواطنا فـــي إطار التحقيقات، من دون الكشـــف عن 

مكان الجثة.

غارات إسرائيلية تستهدف
 مطاري حماة والتيفور في سوريا

الرياض: قرارات بإعدام 5 
متهمين بقضية خاشقجي

مفاوضات سد النهضة: 
اجتماع ثالث بال مسودة اتفاق
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غزة/االستقالل
حقق فريقا شباب جباليا والهالل الفوز على 
فريقي اتحاد الشــــجاعية وشــــباب رفح على 
التوالي وصعدا ســــويا إلى منطقــــة األمان، 
وذلك ضمن ختام منافســــات الجولة ال ١٣ 

من دوري غزة الممتازة.
وفي اللقاء األول استطاع فريق هالل غزة من 
قلب الطاولة على ضيفه شــــباب رفح وحقق 
الفوز بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى ١9 
ويقفز للمركز الرابع، بينما ظل الشــــباب عند 
١١ نقطة و تأزم موقفه بمركزه الحادي عشر 

وقبل األخير و الدخول في دوامة الهبوط ألول 
مرة في تاريخه.

وافتتــــح شــــباب رفــــح فــــي الشــــوط األول 
التســــجيل عن طريق عبد الرحمن وشاح من 

ركلة جزاء بالدقيقة١١.
ليرد الهــــالل بهدفين ســــجلهما أحمد لبد 
بالدقيقــــة٣2 و عاد نفــــس الالعب و خطف 

هدف الفوز بالدقيقة88.
وشــــهد اللقــــاء طرد العــــب الهــــالل محمد 
الترامســــي بالبطاقــــة الصفــــراء الثانية في 

الدقيقة بالدقيقة8١.

وقفز فريق شــــباب جباليــــا للمركز الخامس، 
بفضــــل فوزه على جــــاره اتحاد الشــــجاعية 
بهدفين دون مقابــــل، ليرفع رصيده إلى ١8 
نقطة، بينمــــا ابتعد الشــــجاعية خطوة عن 
صــــراع اللقب بعدما تجمــــد رصيده عند 2١ 

نقطة.
و بعــــد دقيقتيــــن من الشــــوط األول افتتح 
محمد أبو ريالة التســــجيل للثــــوار ، و حافظ 
على هذا التقدم حتى الدقيقة 82 عندما أمن 
إبراهيم شاهين النتيجة بتسجيله الهدف 

الثاني ، لينتهي اللقاء بنتيجة 2_0.

»الثوار« يصحح المسار.. و الهالل يواصل االنتصار

غزة/ االستقالل
استعاد فريق خدمات النصيرات الوصافة بفوزه على 
جاره خدمات المغازي، فيمـــا تقدم نماء خطوة نحو 
تفادي الهبوط بفوزه على العطاء، وذلك ضمن ختام 

منافسات الجولة ال ١٣ من دوري الدرجة األولى.
فعلـــى ملعب النصيرات حســـم خدمات النصيرات 
ديربي الوســـطى بفوزه الثمين علـــى جاره خدمات 

المغازي بهدف دون رد.
شـــوط أول سلبي من كال الفريقين ، شهد من خالله 
ســـيطرة كاملة للنصيرات على وســـط الملعب دون 

تهديد خطير على مرمى المغازي.
ولـــم يتغير الحال في الشـــوط الثاني عن ســـابقه، 
اســـتحواذ للنصيرات مع هجمات مرتـــدة للمغازي 

تكفل دفاع الغواصات بإفشالها.
ومن كرة طويلة ترتد من دفاعات المغازي على رأس 
محمد صقر الذي لعبها لزميله طارق الهور الذي وجد 
نفسه في مواجهة حارس المغازي ، ليسجلها بنجاح 

بالدقيقة 82.

ورغم هـــدف النصيـــرات لـــم يفلح المغـــازي في 
الوصول لمرمى النصيرات ، لينتهي اللقاء بفوز أعاد 
الغواصـــات للوصافة برصيد 24 نقطـــة، بينما ظل 

المغازي رابعا عند 20 نقطة.
وحقق فريق نماء انتصارُا كبيرًا وهامًا على حســـاب 
فريق العطاء بخماسية لهدف، ليرفع رصيده إلى ١6 

نقطة وقفز للمركز الثامـــن، بينما ظل العطاء أخيرًا 
عند 6 نقاط و اقترب من الهبوط للدرجة الثانية.

وســـجل الخماســـية فـــادي الشـــريف بالدقيقة ٣ 
ومدحت الســـيد بالدقيقة 2٣، و هاتريك بالل مقبل 

بالدقائق٣9 و6٣ و79.
فيما ســـجل هدف العطاء الوحيـــد محمد الصليبي 

بالدقيقة6٣.
وفي دوري الدرجة الثالثة فرع » غزة و الشمال » حقق 
فريق اليرموك انتصارًا هامًا على حساب حطين، في 
اللقاء الذي لعب على ملعب بيت حانون، ليحقق فوزه 
الثاني على التوالي ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما 

ظل حطين بدون أية نقطة.
وســـجل هدف فـــوز اليرمـــوك محمـــود الخطيب 

بالدقيقة١١.
فيما اقتنـــص فريق اتحاد جباليـــا أول انتصار في 
المســـابقة بفوزه على الجزيرة بهـــدف دون مقابل، 
ليحصد أول ثالث نقاط بينما ظل الجزيرة عند نقطة 

واحدة.

»الغواصات« يعود للوصافة عبر بوابة المغازي.. ونماء يكتسح العطاء بخماسية

مدريد/االستقالل:
وّجه زين الدين زيـــدان المدير الفني لريال مدريد صدمة 
قوية لجماهير النادي بخصوص سوق االنتقاالت الشتوية 
المقبلة، مشـــيرًا إلى أنه ال يريد التعاقد مع مهاجم جديد 

رغم العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق.
وتعثر ريال مدريد بشـــكل مفاجئ أمـــام أتلتيك بيلباو ، 
وسمح لغريمه التقليدي برشـــلونة باالنفراد في الصدارة 
بفارق نقطتين، وذلك بعد تعادله ســـلبيًا في المباراة رغم 
ســـيطرته المطلقة وصناعته العديد من الفرص السانحة 

للتسجيل.
ويعاني ريال مدريد من مشكلة ترجمة الفرص إلى أهداف 
بشـــكل واضح خالل الموســـم الحالي، حيث لم يســـجل 
الفريـــق إال هدفًا واحدًا فقط خالل آخر ٣ مباريات، رغم أنه 

يعد من أكثر فرق أوروبا صناعة للفرص.
وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية 
اللقاء عندما تم ســـؤاله عن إمكانيـــة التعاقد مع مهاجم 
جديد، وأجاب “ال”، وبعد أن تم إعادة السؤال مرة أخرى رد 
قائاًل “بالتأكيد ال، ال أرى حاجة للتوقيع مع مهاجم جديد”.

ويملـــك ريال مدريـــد ٣ مهاجمين صريحيـــن في الوقت 
الراهن، وهم كريم بنزيما ولـــوكا يوفيتش وماريانو دياز، 
لكن من المتوقـــع رحيل األخير في الميركاتو الشـــتوي، 
بينما ما زال المهاجم الصربي الشـــاب لـــم تثبت قدراته 
التهديفيـــة التي جعلـــت النادي يدفـــع 60 مليون يورو 

لضمه في الصيف الماضي.

زيدان يؤكد عدم حاجة 
ريال مدريد لمهاجم 

القاهرة/ االستقالل:في سوق يناير
يصطدم نـــادي الزمالك مع نظيره اإلنتاج الحربي اليوم 
الثالثاء في الجولة العاشـــرة من الـــدوري المصري في 

الساعة السابعة والنصف بتوقيت فلسطين.
ويرغب نـــادي الزمالك بقيـــادة الفرنســـي باتريـــس 
كارتيرون في تصحيح مسار المارد األبيض ضد اإلنتاج 
الحربي بعد الخســـارة من طالئع الجيش ٣-2 والتعادل 

مع سموحة دون أهداف.
تاريخ كارتيرون ضد مختار مختار واالنتاج

و يملك الفرنســـي باتريس كارتيرون سجال جيدا ضد 
مختار مختار، مدرب االنتاج الحربي بعدم الخســـارة في 

٣ مباريات بواقع انتصارين وتعادل وحيد.
وكانت آخـــر مواجهة بيـــن مختار مختـــار وكارتيرون 
بينهمـــا رفقة االنتـــاج الحربي والنـــادي األهلي في 2 
سبتمبر 20١8 وانتهى بالتعادل السلبي بعدما تفوق 
الفرنســـي على المصري في مباراتين من قبل مع وادي 
دجلة ضد االتحاد الســـكندري فـــي 20١6 بنتيجة ١-0 

و٣-2 على الترتيب.
لكن ســـجل كارتيـــرون ضد فريق اإلنتـــاج الحربي غير 
مطمئن قبل مباراة اليوم رفقة نـــادي الزمالك حيث إن 
الفرنسي لم يحقق الفوز في ٣ مباريات سابقة انتهت 

بالتعادل مع النادي األهلي ووادي دجلة.
مواجهات مختار مختار ضد الزمالك

واجه المدرب المخضرم مختار مختار، نادي الزمالك مع 
عدة فرق حيث إنه حقق الفوز في 6 مباريات وخسر ١٣ 

مباراة وتعادل في 5 مباريات.

وكان آخـــر فوز لمختـــار مختار على نـــادي الزمالك مع 
بتروجيـــت 4-2 في 22 أبريل 20١4 ولم يحقق المدرب 
المخضرم أي فوز مع اإلنتاج الحربي على المارد األبيض.

وسيطر التعادل بهدف على آخر مباراة لمختار مختار مع 
اإلنتاج الحربي ضد نادي الزمالك في ٣0 مايو الماضي.

هذا و أعلن الفرنســـي باتريس كارتيرون المدير الفني 
لفريق الكـــرة األول بنادي الزمالك عـــن قائمة الفريق 

المواجهة لفريق اإلنتاج الحربي
وضمت القائمة  كل من :

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة 
المرمى . محمود عـــالء – محمد عبد الغني – محمد عبد 
الســـالم – محمد عبد الشافي – اســـالم جابر – محمود 

الونش –  حازم امام في خط الدفاع.
طارق حامد – فرجاني ساســـي – محمد حسن  – احمد 
زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – محمد اوناجم 
– كريـــم بامبو – مصطفي فتحي –   في خط الوســـط 

مصطفي محمد – عمر السعيد في خط الهجوم .
موقف الفريقين في الدوري:

يحتل الزمالك المركـــز الرابع برصيـــد ١4 نقطة من 8 
مباريات، حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراتين و خسر 
مثلهما، سجل العبوه ١0 أهداف، واستقبلت شباكه 7 

أهداف.
بينما يحتـــل اإلنتاج الحربي المركز الســـادس برصيد 
١4 نقطـــة من 9 مباريات، حقق الفوز في 4 وتعادل في 
مباراتين، وخسر ٣ مباريات، سجل 9 أهداف، واستقبلت 

شباكه مثلها.

قبل مباراة الزمالك واإلنتاج

التاريخ يقف مع كارتيرون ضد مختار مختار 
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الفلفل من قبل أحد المستوطنين.
يشــــار الى أن ســــكان حــــي تــــل الرميدة 
يتعرضون بصورة شــــبه يومية العتداءات 
المســــتوطنين المتطرفين الذين يقيمون 
في البؤرة االســــتيطانية المقامة في الحي 
والمسماة "رمات يشــــاي"، وهي واحدة من 
بيــــن خمس بــــؤر مقامة في قلــــب الخليل 

والبلدة القديمة من المدينة.
ويقــــع حــــي "تــــل الرميــــدة" غــــرب الحرم 
أول  الشــــريف، ويعتبــــر مركز  اإلبراهيمي 
تجمــــع بشــــري فــــي المدينة فــــي العصر 
القديــــم )3200 – 2000 ق.م.(  البرونــــزي 

حيث سكنها العرب الكنعانيون.
إلى ذلــــك، اعتقلت قوات االحتالل، مســــاء 
أمس، شــــابا مــــن ذوي االحتياجات الخاصة 
قرب الحرم االبراهيمي الشريف في الخليل.

وأفــــادت مصادر أمنية ومحليــــة، بأن جنود 
االحتــــالل المتمركزيــــن في محيــــط الحرم 
االبراهيمي أوقفوا شابا من ذوي االحتياجات 

الخاصة وقاموا بتفتيشه قبل أن يعتقلوه.

وفي ذات السياق، استولت قوات االحتالل، 
مساء أمس، على شاحنة وجرافة لمواطنين 

في بلدة بيت امر شمال الخليل.
وأفاد الناشــــط االعالمي محمــــد عوض، بأن 
قــــوات االحتــــالل قامت بمصادرة شــــاحنة 
تعــــود للمواطــــن محمــــد عمــــر ازريــــق أبو 
عياش، وحفار "باجر" يعود للمواطن ســــامر 
محمد علي اخليل عندمــــا كانا يعمالن في 
استصالح ارض للمواطن نبيل بريغيث في 
منطقة ثغرة الشبك شــــمال شرق بيت أمر 
بالقرب من بيت البركة، الذي استولى عليه 

المستوطنون سابقا.
ولفت إلــــى أن جنــــود االحتــــالل طلبوا من 
أصحــــاب األرض مغادرتها فــــورا، وصادروا 
الشاحنة والباجر، وأعلنوا المنطقة عسكرية 
مغلقة ومنعــــت أصحابها مــــن دخولها أو 
العمل فيها، رغم أن المواطن نبيل بريغيث 
يعمل في األرض منذ سنوات ويمتلك كافة  

األوراق التي تثبت ملكيته لألرض .
كما داهمــــت قوات االحتالل اإلســــرائيلي، 

بلدة بيت عوا، ونصبت حاجزا عســــكريا على 
مدخل بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

وقالت مصــــادر أمنية، إن قــــوات االحتالل 
فتشــــت منزل المواطن ســــمير عبد القادر 
شــــلش المســــالمة في بيت عــــوا، وأوقفت 
مركبــــات المواطنيــــن وفتشــــتها ودققت 
بطاقات ركابها على مدخل إذنا، ما تســــبب 

في إعاقة حركتهم.
إلى ذلك، فككت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
للماشية،  بركسات سكنية وأخرى  االثنين، 
وســــياج حظيرة، في منطقة الرأس األحمر 

جنوب طوباس.
وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس 
األحمــــر عبد الله بشــــارات، بأن البركســــات 
والحظيــــرة تعود للمواطن ســــعيد زايد أبو 
ظاهــــر، وتم االســــتيالء عليهــــا بحجة عدم 

الترخيص.
اقتحام الأق�صى

أما فــــي مدينــــة القــــدس المحتلــــة، فقد 
اليهود  المســــتوطنين  عشــــرات  اقتحــــم 

أمس، المســــجد األقصى، بحماية الشــــرطة 
اإلســــرائيلية، فيمــــا اعتقلــــت األخيرة أربع 

مقدسيات من باب الرحمة.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية، بالقدس، 
في بيان مقتضب لها، بأن 282 مســــتوطنا 
يهوديا اقتحموا باحات المســــجد األقصى 
من "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الشرطة 
اإلسرائيلية بشــــكل كامل منذ عام 1967، 
إضافــــة إلى اقتحــــام 50 مجّنــــدة باللباس 

العسكري.
وتأتــــي تلك االقتحامات في اليوم األول لما 

يسمى عيد األنوار- الحانوكاه اليهودي".
في ســــياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل 
أربع ســــيدات مقدســــيات من باب الرحمة 

شرق المسجد األقصى.
وذكرت وســــائل إعالم محلية، أن االعتقال 
جــــاء بحجة وجــــود الســــيدات في مســــار 
المســــتوطنين الذيــــن اقتحموا المســــجد 
األقصى في إطار عمليات اقتحام واســــعة 
ينفذهــــا االحتــــالل ضمن ما يســــمى عيد 

"الحانوكاه".
وأضافت المصادر أنه جرى تقييد النســــاء 

األربع واقتيادهن إلى خارج المسجد.
وكانت منظمات يمينية إسرائيلية، ومنها 
الهيــــكل”، و”طــــالب ألجل  "نســــاء ألجل 
التوراتي  هليبــــا”  و”برنامــــج  الهيــــكل”، 
و”اتحــــاد منظمــــات الهيــــكل"، قــــد دعوا 
خــــالل األيــــام الماضيــــة مناصريهــــم من 
المســــتوطنين إلــــى تنفيــــذ سلســــلة من 
االقتحامات للمســــجد األقصــــى طوال أيام 
عيد "الحانوكاه"، الذي يستمر حتى نهاية 

األسبوع الجاري.
ويشهد المسجد األقصى يومًيا )عدا يومي 
الجمعة والسبت( اقتحامات وانتهاكات من 
المســــتوطنين وأذرع االحتــــالل المختلفة، 
فيمــــا تــــزداد وتيرتها خالل فتــــرة األعياد 
اليهوديــــة، بحيــــث يتخللها اســــتفزازات 
للمصليــــن وعمليــــات اعتقــــال وإبعاد عن 
المسجد، إلتاحة المجال للمتطرفين لتنفيذ 

اقتحاماتهم بدون أي قيود.

عمان/ االستقالل:
قال رئيس أســـاقفة سبســـطية للروم األرثوذكس في 
القدس المحتلة المطران عطالله حنا، إن األطباء أجمعوا 
على إصابته بتســـمم، مثيرا شكوك بمحاولة اغتياله أو 

إيذائه.
وأكـــد حنا في حديثـــه لتلفزيون المملكـــة األردني أن 
األعـــراض التي رافقته هي التقيؤ الشـــديد، والدوخة، 

وعدم القدرة على النهوض والمسير.
وأضـــاف أن "المادة جعلته في بعض األحيان غير قادر 

على التفكير بأمور ضرورية".
وحّمل حنا ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي المسؤولية 
عن حادثة تســـمم تعرض لها، "بعد أن قامت مؤسسة 
إســـرائيلية برش مواد كيميائية سامة خطرة، بالقرب 

من البطريركية، في المدينة المقدسة".
وأضاف "غادرت المكان إلى المستشـــفى الفرنسي في 
القدس، وهناك كان وضعي الصحي ســـيئا، لكن بعد 
تدخـــل عدد من األطباء، وجميعهم قالوا، إن ما أصابني 

حالة تسمم".
وتابع المطران حنا "في 17 كانون أول/ ديسمبر، وصلت 
إلى القدس في ســـاعة متأخرة ونمت، وعند الخامســـة 
فجرا استيقظت وجلست على السرير، لكني لم استطع 
الســـير، وتعرض للحالـــة التي أصابتنـــي أيضا راهبة 

اتصلت بها لمتابعة حالتي وسكرتيرة".
أما الدكتورة المشـــرفة على الحالـــة الصحية للمطران، 
فقالـــت إن "الوضـــع الصحـــي للمطران مســـتقر بعد 
فحوصات أجريـــت للجهاز العصبي، وحاليا يتم انتظار 

النتائـــج من بينها صـــورة رنين مغناطيســـي للرأس، 
وتخطيط للدماغ واألعصاب".

وأضافـــت أن نتائج "الفحوصات غيـــر جاهزة، ونحن لم 
نتأكد من مادة التسمم التي أثرت على صحته".

ولفـــت المطران حنـــا إلى أن ما جرى قـــد يكون محاولة 
اغتيـــال، أو إبقائـــي مريضا طوال الحيـــاة، "فتداعيات 

المادة السامة خطيرة خاصة على الجهاز العصبي".
وأضاف أن فريقا في فلســـطين يجمع أدلة للتأكد من 

طبيعة ومصدر المادة التي استنشقها.
وقال حنا "ال أستطيع الجزم أن إسرائيل تقف وراء هذه 
الحادثة، لكن المؤشرات تشـــير إلى أنها تقف وراءها 
... أعتقد إْن ثبت تورط إســـرائيل في هذه الحادثة فإن 
هدفها لم يكن يرقى إلى اغتيال، إنما محاولة إليذائي".

عمان / االستقالل:
قــــال العاهل األردني الملــــك عبدالله الثاني إن 
"دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في 

القدس واجب وإرث هاشمي".
جاء ذلك خالل اســــتقباله في قصر الحسينية، 
االثنين، رؤســــاء الكنائس في األردن والقدس، 
وشــــخصيات مســــيحية أردنيــــة، وممثلين عن 
أوقــــاف وهيئات مقدســــية إســــالمية، وفق ما 

ذكرته وكالة األنباء األردنية )بترا(.
وشــــدد الملك على حــــق كنائــــس القدس في 
الحفاظ على مقدســــاتها وممتلكاتها وممارسة 
شــــعائرها بحرية ودورها القــــوي، وأكد حرصه 
على التواصل مع رؤســــاء الكنائــــس في األردن 
والقدس وممثلي األوقاف والهيئات المقدسية 
اإلسالمية، في بيت األردنيين، وقال "كل الدعم 
والتقدير مني"، مهنئا المســــيحيين في األردن 

وفلسطين وجميع أنحاء العالم باألعياد المجيدة.
من جهتهــــم، أكــــد المتحدثون، خــــالل اللقاء، 
أهميــــة الوصاية الهاشــــمية على المقدســــات 
اإلســــالمية والمســــيحية في القدس، مضيفين 
أنها "الوصاية الشــــرعية األصيلــــة التي حملها 
الملك إرثا هاشــــميا نابعا من الديــــن والتاريخ، 
نعتز بها ونتمســــك بهــــا وال نرضى عنها بديال 

مسلمين ومسيحيين".

رام الله/ االستقالل:
قال عضـــو اللجنـــة المركزية لحركـــة فتح جمال 
محيســـن، إنه سيتم اســـتقبال ملفات اعتداءات 
االحتـــالل الفردية بحق المواطنيـــن من قبل وزارة 
الخارجيـــة عن طريـــق لجنة مختصـــة بذلك ليتم 

رفعها بعد ذلك لمحكمة الجنايات.
واشار محيسن في حديث الذاعة صوت فلسطين 
الرسمية، االثنين، إلى أن اجتماع القوى والفصائل 

الوطنيـــة واالســـالمية الذي عقد امـــس اكد على 
اهمية اتخاذ خطوات جديدة وعملية لبدء محاكمة 
االحتالل بعد قرار محكمـــة الجنايات األخير بفتح 
تحقيق ضد جرائم االحتالل منوها الى انه ســـيتم 
تقديـــم ملفات حـــول جرائم االحتـــالل لمحكمة 
الجنايات ســـواء كانت فردية أم جماعية أو تتعلق 
باألسرى واالســـتيطان أو هدم المنازل وغيرها من 

جرائم االحتالل

بيت لحم/ االستقالل:
أعلنت وزيرة الســـياحة واالثـــار، روال معايعة، االثنين، عن 
العدد النهائي للســـياح الذين زاروا فلسطين حتى اليوم 
وصل إلى 3,520,726 ســـائح خـــالل العام 2019 بارتفاع 

مقداره %15.4 عن العام 2018.
وتصدرت الجنســـيات البولنديـــة والرومانية واألمريكية 
واإليطاليـــة والهنديـــة كأكثـــر الجنســـيات مبيتـــا في 
الفنادق الفلسطينية، حيث سجلت الفنادق الفلسطينية 

2,738,622 ليلة مبيت.
جاءت أقوال الوزيرة معايعة عشية احتفاالت عيد الميالد 
المجيد بحســـب التقويم الغربي، مشـــيرة إلى أن شـــعار 
العيـــد لهذا العام كان الميالد رســـالة فـــرح، وبالرغم من 
كل الظروف التي يعيشـــها الشـــعب الفلسطيني جراء 
استمرار االحتالل إال أن شعبنا مصمم على االحتفال بعيد 
ميالد الســـيد المسيح الفدائي الفلسطيني األول ليرسل 

رسالة سالم إلى العالم أجمع.

أكثر من 3.5 ماليين سائح 
زاروا فلسطين خالل 2019

غزة/ االستقالل:
أعلن مســـؤول في مستشـــفى الشـــفاء الطبي بمدينـــة غزة ، 
االثنين، عـــن إجراءات إدارية جديدة ســـيجري تطبيقها مطلع 
العام المقبل؛ لضبط وتسهيل حركة المرضى والزائرين ألقسام 

المستشفى.
وقال المدير اإلداري والمالي لمستشفى الشفاء رامي مهنا إنه 
"بالتزامـــن مع مطلع العام الجديد 2020 ســـيتم البدء بتطبيق 
عدة إجـــراءات إدارية جديدة لضبط وتســـهيل حركة المرضى 
ومرافقيهم والزائرين ألقسام المجمع المختلفة، وذلك بهدف 
تقديم خدمة صحيـــة أمنة للمرضى وتنظيـــم العمل الصحي 

واإلداري داخل المجمع وتخفيف أزمة االكتظاظ واالزدحام".
وأوضح مهنا أن اإلجراءات ستلزم كل مريض بمرافق واحد فقط 
داخل قسم الطوارئ واألقســـام الداخلية، وعلية سيتم االلتزام 
بمواعيد الزيارة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام التفويج في 

العيادات الخارجية.
وأضاف أنه "ومن خالل هذا النظام ســـيتم اســـتقبال المرضي 
حسب ساعة الحجز وعليه لن يكون هناك داٍع لحضور المرضى 
للعيادة قبل الموعـــد، إضافة إلى منع دخول الســـيارات ماعدا 
اإلســـعاف والعاملين داخل أســـوار المجمع". وفق موقع الرأي 

المحلي.
وأرجـــع مهنا ســـبب ذلـــك إلى األعـــداد الهائلة مـــن الزائرين 
والمرافقين، والذي يتســـبب بإعاقة عمل الطواقم الطبية التي 

تتعامل بشكل يومي مع المرضى.
ودعـــا المواطنين إلى ضرورة االســـتجابة لموظفي األمن داخل 
أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وااللتزام بالتعليمات التي 

من شأنها تحقيق الرضى بين المرضى والعاملين.

لجنة مختصة تستقبل ملفات اعتداءات 
االحتالل الفردية لرفعها للجنائية

غزة: إجراءات جديدة لضبط 
حركة المرضى والزوار في 

مستشفى الشفاء

يتلقى العالج في مشافي األردن
المطران حنا يحمل االحتالل تعمد إيذائه بمادة سامة

العاهل األردني: دفاعي عن حقوق المسلمين 
والمسيحيين في القدس واجب وإرث هاشمي

الحتالل يكثف..
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لندن/ االستقالل:
اجتازت البريطانيتان فرايا مانتغوترا والرا جيتلي، عمرهما 10 
 )IQ( ســــنوات، في شهر تشرين األّول الماضي اختبار الذكاء
لغير البالغين الذي نظمته مؤسســــة "مينسا" وحصلتا على 
162 نقطة بعد أن خضعتا لالختبارين: الشــــفوي والمنطقي 

النقدي.
وقد تقدمت الفتاتان بالّتالي على كل من أينشتاين وهوكينغ، 
وذلك بعد أن سجلتا الحد األقصى من النقاط في اختبار الذكاء. 
واتضح أّن مؤشـــر الذكاء لدى الفتاتين يفوق مؤشـــر العالمين 
ألبرت أينشتاين وســـتيفن هوكينغ اللذين سجال 160 نقطة. 

وبهذا تم اإلعتراف رسميًا بأنهما عبقريتان.
ومـــن جهته قال عالـــم النفس كولديب كومار، والـــد فرايا، إنه 
يفتخر بابنته كثيرًا، مضيفًا أنه عرف منذ طفولتها أنها موهوبة 
وقادرة على حفظ أكبر عدد ممكن من المعلومات بسرعة فائقة. 
وعرضت مدرســـة الملك أدوارد الســـادس للفتيـــات على فرايا 
االلتحـــاق بها، وقد اجتازت امتحان الدخول لتتلقى منحة مالية 

شهرية.
ومن جهة أخرى، أعلم المعلمون في المدرسة والدة الرا أّن بإمكان 
ابنتها أن تنضم إلى مجتمع أصحـــاب الذكاء العالي بعد إحراز 

هذه النتيجة االستثنائّية.

فتاتان تصنفان أذكى 
من أينشتاين وهوكينغ

االستقالل/ وكاالت:
أصيب متسوق عبر موقع »أمازون« بالذهول بعد أن 
تم إدراج رسوم توصيل طلبية ال يزيد سعرها على 5 
جنيهات استرلينية، قبل عيد الميالد تصل إلى نحو 

10000 جنيه إسترليني.
فقد حاول المتسوق شراء حقيبة تخزين »نيفوغو« 
من موقع أمازون، هذا األســـبوع، لكنه اكتشـــف أن 
رســـوم التوصيل غريبـــة ومثيرة للذهـــول إذا أراد 
استالمها بحلول 27 ديسمبر، مع رسم التوصيل في 
األيام العادية ال يزيد على 3 جنيهات اســـترلينية 

فقط.
وبحســـب الصورة التـــي التقطها المتســـوق 

للعمليـــة تســـليم الطلبيـــة البالغ ســـعرها 5 
جنيهـــات اســـترلينية، فإنه إذا أراد اســـتالم 
الطلبية بعد يومين من شرائها ليستلمها يوم 
الجمعة 27 ديسمبر، فإن تكلفة تسليم الطلبية 
تصل إلـــى 8888 جنيه اســـترليني، أما إذا أراد 
شراءها الخميس واستالمها بعد يوم واحد، فإن 
التكلفة ترتفـــع إلى 9999 جنيه، وكذلك الحال 
إذا أراد شـــراءها واستالمها في اليوم نفسه، أي 

يوم 28 ديسمبر.
وبحســـب اللقطة، فإنه إذا أراد استالمها بين يومي 
11 و21 يناير فإن تكلفة التسليم ال تزيد على 2.99 

جنيه استرليني.

ونشر المتســـوق تفاصيل عملية الشراء والتسليم 
على تويتر، األمر الذي ترتب عليه سلسلة من الردود 
المثيرة للســـخرية والمرح أيضا، وفقا لتقرير نشره 

موقع »ديلي ريكورد«.
 وقال أحد المتابعين على تويتر مازحا، إنه ســـيتم 
توصيـــل الطلبية »بواســـطة طائرة خاصـــة«، أو أنه 
سيتم تسليمها شخصيا من قبل الملياردير جيف 

بيزوس الرئيس المؤسس ألمازون«.
أما حاليا، وبعد نشـــر التغريدة السابقة حول أسعار 
التســـليم، أشـــار موقع أمازون إلى أن التسليم غير 
متاح إال بعد عيد الميـــالد، ولم تعد تظهر التكلفة 

المقدرة بعشرة آالف جنيه استرليني.

دودوما/ االستقالل:
شـــهد كأس تنزانيا لكرة القدم حادثة طريفة تمثلت بهجوم سرب من النحل 
على الالعبين، فـــي المباراة التي كانت تقام بملعب دار الســـالم في العاصمة 
دودوما. ونشـــر موقع »توكو« الكيني، فيديو للحادثة، حيث توقفت المباراة في 
الدقيقة 55، عقب هجوم ســـرب من النحـــل، األمر الذي أثار ارتباكا في صفوف 

الالعبين والجمهور والحكام.
وأظهر الفيديو الالعبين وقد انبطحوا أرضا لتفادي هذا الهجوم، كما قام عدد من 
الجمهور بفعل ذات الشيء لتجنب اللسعات. ولفت الموقع إلى أن »الهجوم« قد 
جعل الالعبين والجمهور يغادر الملعب بسرعة، قبل العودة واستكمال المباراة 

الحقا بشكل طبيعي بعد أن هدأ سرب النحل.

أمازون.. الطلبية بـ5 إسترليني والتوصيل بـ10 آالف  »هجوم نحل« يوقف مباراة كرة.. 
ويجبر الالعبين على »االنبطاح«

القاهرة /االستقالل:
أقدم عامل في مدينة الجيزة المصرية على قتل ابنته ضربا، 
بســـبب إثارتها المشـــاكل مع عمتها، وذلك كون األخيرة 

اقترضت من المجني عليها 200 جنيه )12 دوالرا(.
وأشـــارت األجهزة األمنية، إلـــى أنها »تلقت بالغا يفيد 
بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها، تبين أن والدها 
اعتـــدى عليها بالضـــرب حتى فقـــدت الوعى ولفظت 

أنفاسها األخيرة«.

وورد في محضر الشـــرطة، أن »خالفات نشبت بين المجنى 
عليها وعمتها، بسبب اقتراض األخيرة مبلغ 200 جنيه من 
األولى، دون أن تردهـــا إليها، مما خلق خالفا بينهما تطور 

إلى مشاجرة«.
وأشـــير في التحقيق إلـــى أن األب تدخل للفض بين 
الطرفين واعتدى بالضـــرب على ابنته لتأديبها، حتى 
فقدت وعيها، فنقلها إلى المستشـــفى، وهناك تبين 

أنها قد فارقت الحياة.

مصري يقتل ابنته بسبب 200 جنيه
برازيليا/ االستقالل:

لقي المواطن البرازيلي راؤول دينز )80 عاما( مصرعه 
إثر تعرضه للدغات النحل أثناء تشييعه جنازة ابنه 

الوحيد في والية رورايما شمالي البرازيل.
وأشــــارت صحيفة »ديلي ميــــل« البريطانية، التي 
نشــــرت الخبر على موقها اإللكتروني، إلى أن الرجل 
لقي مصرعه بعد أن هاجم سرب من النحل مشيعي 
جنازة ابنه، وأنه نقل إلى المستشفى وهو يعاني من 

حساسية حادة.
وأكدت الصحيفة، على أن عشــــرة من المشــــيعين 
عانوا من اللدغات لــــدى تواجدهم في مقابر الدفن 
هنــــاك، حيث تأجلت جنــــازة االبن، مشــــيرة إلى أن 

العائلة تعتزم دفن األب وابنه جنبا إلى جنب.
وال يزال التحقيق جاريا للوقوف على مالبسات هذه 
الحادثة، لكن مسؤوال محليا قال، إن »كل شيء يشير 

إلى وفاة دينز بسبب لدغات النحل«.

النحل يقتل مسنًا بالبرازيل أثناء تشييع جنازة ابنه

االستقالل/ وكاالت:
كشـــفت شـــركة XEV النقاب عن ســـيارتها الكهربائية 
Yoyo الصغيرة، والتي تعتمد على تقنية الطباعة ثالثية 

األبعاد 3D في تصميم بعض األجزاء.
وأوضحت الشــــركة اإليطالية أن الســــيارة الكهربائية 
Yoyo ثنائية المقاعد يبلغ وزنها 750 كيلوغراما فقط، 
وينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 10 حصان بشكل 
مســــتمر، كما يمكن أن يوفر 30 حصانًا لمدة 30 ثانية 
للتسارعات البينية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 

70 كيلومترًا في الساعة.
وتتمتع السيارة الكهربائية الصغيرة بمدى سير يبلغ 150 
كيلومترًا بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 2.9 

كيلوواط ساعة.
وتتمتـــع الســـيارة الكهربائيـــة Yoyo الصغيرة ببعض 
التجهيزات القياســـية مثل مكابح ABS ووسائد هوائية 

ومكيف هواء وشاشة لمسية.
ومن المقرر طرح السيارة Yoyo الجديدة في األسواق بحلول 

نهاية عام 2020، حسبما نقلت وكالة األنباء األلمانية.

 االستقالل/ وكاالت:
قام كريستوفر كيللير من والية إنديانا األمريكية، بتصوير 
100 مقطـــع فيديو له وهو يضرب طفـــال لم يتجاوز عمره 

18 شهرا.
وعثرت الســـلطات على 100 ساعة من االستغالل واإلساءة 

مصورة، بتفتيشها المنزل.
وجاء ذلك عقب بالغ من الوالدة التي الحظت في أحد األيام 
لدى عودتها من العمل آثار عضات وكدمات زرقاء منتشرة 

على جسد الطفل وخصلة من شعره مفقودة.

وتبيـــن لألم أن الطفل مصاب بســـتة كســـور في العمود 
الفقـــري. وأظهر أحد مقاطع الفيديـــو الرجل صاحب الـ34 
عاما، وهو يجر الطفل من شـــعره على األرض ويصدم رأسه 

بكنبة قبل أن يخنقه ألربعين ثانية.
وأشـــار ديفيد ســـاتر المدعي العام إلى أن الفيديو يظهر 
عملية تعذيب تدوم لـ11 ســـاعة، ليؤكـــد مكتبه أن تلك 
»واحـــدة من أســـوأ قضايا اســـتغالل األطفـــال التي يتم 

توثيقها«.
يذكر أنه تم الحكم على الوالد بالتبني بالسجن 64 عاما.

حبس رجل وثق تعذيبه لطفل
 عمره 18 شهرًا في 100 فيديو

سيارة كهربائية إيطالية
 بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد


