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الخليل/ االستقالل: 
اندلع���ت مواجه���ات م���ع ق���وات االحت���الل 
اإلس���رائيلي في بلدة بيت أمر شمال محافظة 
الخليل، مس���اء أمس األحد، ما أدى إلصابة عدد 

من المواطنين بحاالت اختناق.
وأفاد الناشط اإلعالمي محمد عوض، بأن قوات 
االحتالل اقتحمت منطق���ة الظهر القريبة من 

مستوطنة »كرمي تسور« المقامة على أراضي 
المواطنين شمال الخليل، وأطلقت قنابل الغاز 
المس���يل للدموع نحو منازل المواطنين بشكل 
مباش���ر ومتعمد، م���ا أدى الن���دالع مواجهات 
أصي���ب خاللها عش���رات المواطني���ن بحاالت 
اختناق، جرى إس���عافهم ميدانيًا، وفق وكالة 

األنباء الرسمية.

إصابات خالل مواجهات مع
 االحتالل في بيت أمر شمال الخليل

القدس المحتلة- االغوار/ االستقالل: 
اقتحم عش���رات المستوطنين، امس األحد، باحات 
المس���جد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة 
بحراسة مشددة من ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي،  

في الوقت الذي استولى فيه  مستوطن  عنوة على 
أرض ف���ي خربة الحديدية في وادي المالح باألغوار 
الش���مالية، في ظل اس���تمرار تجري���ف األراضي 
الزراعية في تلك المنطق���ة. واقتحمت مجموعات 

المس���توطنين  أمس األحد ، س���احات المس���جد 
األقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة. وأفادت 

دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، 
بأن 59 مس���توطنا، و20 من موظفي 

79 »إسرائيليــًا« يقتحمــون األقصــى.. 
 ومستوطن يستولي على أرٍض باألغوار الشمالية

كاتس: لم نخِل الخان األحمر 
خشية من الجنائية الدولية

ضربة أخرى تنتظر 
»إسرائيل« الشهر المقبل

رام الله / االستقالل:
دعا مدير المس���جد االقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، كل الفلسطينيين، 
في كافة المحافظات لش���د الرحال إلى األقص���ى، في ظل الدعوات التحريضية 
من قبل المس���توطنين القتحامه وأداء صلواتهم التلمودية؛ بدعم من ش���رطة 

الكسواني يدعو لشد 
الرحال للمسجد األقصى 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد يس����رائيل كاتس ، وزير خارجية االحتالل، ان حكومته عملت على إرجاء 
إخالء وهدم قرية خان األحمر، قرب القدس، وذلك خشية من اإلجراءات التي 

كيف سيستثمر الفلسطينيون 
قرار محكمة الجنايات الدولية؟

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت هيئة البث الرسمية اإلس���رائيلية )مكان( أمس 
األح���د أن الحكوم���ة وافق���ت عل���ى طلب رئي���س الوزراء 

بنيامين نتنياه���و فرض الكتمان الت���ام على المداوالت 
بشأن إعالن المدعية في المحكمة الجنائية 
المج���ازر واالنتهاكات  الدولية األخير تجاه 

غزة / سماح المبحوح:
انتزع الفلس���طينيون قرارًا دولي���ًا بثبوت ارتكاب قادة االحتالل االس���رائيلي 
جرائم حرب ضد االنس���انية، يس���توجب فتح تحقيق لتقديمهم للمحاكمة، 
يفتح الباب واس���عًا حول الدور الذي يمكن أن تقوم به السلطة الستثمار هذا 

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين إن معاناة األسرى القابعين في 
مركز توقيف »عتصيون« جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية 

نتنياهو يحيل ملف التعامل مع الجنائية الدولية للكابنيت

هيئة األسرى: أسرى معتقل »عتصيون« 
يعيشون أوضاعًا قاسية للغاية

هآرتس: بدء تطبيق قانون 
القومية اليهودية في المدارس

األسير زهران يدخل الشهر الرابع تواليًا في إضرابه عن الطعام

غزة: انطالق مؤتمر »المساءلة الدولية 
لجرائم االحتالل ضد األسرى«

رام الله/االستقالل:
يدخل األسير أحمد زهران )42 عاًما(، من بلدة دير أبو 
مشعل، الشهر الرابع على التوالي في إضرابه المفتوح 

ع���ن الطع���ام؛ رفضًا العتقال���ه اإلداري في س���جون 
االحتالل اإلسرائيلي، في ظل معاناته من 
ظروف صحية صعبة يعانيها بمعتقله. 

العاملون بفرسان اإلرادة..  
أحالم تذهب أدراج الرياح!

نيفين المصري/ االستقالل: 
خيبة كبيرة أصابت موظفي إذاعة فرس���ان اإلرادة في مدينة دير البلح وس���ط 

قطاع غزة، الذين لم يبق لهم س���وى أيام معدودة لتتبخر أحالم 
24 موظفًا وموظفة جلهم من ذوي االحتياجات الخاصة، وتذهب 

محلل: األولى باألنظمة العربية وقف 
التطبيع لفضح وتعرية االحتالل دوليًا 

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني أن ما يحدث من عمليات تطبيع مستمرة 

للعالقات ما بين بعض الدول العربية و«اسرائيل« ال تستوي في الوقتً  
الذي اتخذت  فيه محكمة الجنايات الدولية قرارًا  بفتح تحقيق كامل في 

العمادي: الثالثاء صرف المساعدات 
النقديــة لألســر المتعففــة 03

05
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القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجم سياسيون إسرائيليون، محكمة الجنائيات الدولية إلعالنها فتح تحقيق كامل حول 

وقوع "جرائم حرب" في األراضي الفلسطينية.
وقال زعيم حزب كتلة "أزرق -أبيض" الجنرال بيني غانتس، "ال يوجد أي أســـاس للمطالبة 
بالتحقيق ضد "إسرائيل". مضيفًا أن "إسرائيل" بأكملها في االئتالف الحكومي والمعارضة 

وغيرها "يقفون صًفا واحًدا للدفاع عنها، وسيكافحون ويناضلون من أجل ذلك".
واعتبر غانتس القرار "سياســـًيا ولم يكن وفق القانون". مدعيًا أن القوات اإلسرائيلية هي 

األكثر أخالقية في العالم. نافيًا ارتكابهم أي جرائم حرب.
بدورها، قالت زعيمة حزب "اليمين الجديد"، النائبة في الكنيســـت إيليت شـــاكيد، "من 
الضروري على "إســـرائيل" أن تواجه قرار المحكمـــة الجنائية، بكل األدوات المتاحة لها"، 
ووفق ما أوردته قناة "كان" الرســـمية. وادعت أّنه ليس للمحكمة أية ســـلطة للقيام بمثل 

هذه التحقيقات.
فيما وصف وزير النقل والمواصالت بتســـلئيل ســـموتريتش، المحكمة الجنائية بأنها 
"هيئة سياسية معادية للســـامية". ودعا نتنياهو، لمنح السلطة الفلسطينية مهلة 48 
ســـاعة لسحب أي مطالبات وشـــكاوى دولية بالتحقيق ضد "إسرائيل"، وإال ستنهار على 

الفور".
من ناحيته، وصف ســـفير "إســـرائيل" لدى األمم المتحدة، داني دانـــون، قرار الجنائية 
الدولية بأنه "اضطهاد إلسرائيل". مضيفًا أن الشعب اليهودي له حقوق تاريخية وقانونية 

في أرضه، ولن تمحوها فطنة قانونية".

غزة/ االستقالل:
أشار مدير مركز األســـرى للدراسات الدكتور رأفت 
حمدونة، إلى الظروف المأســـاوية التى يعيشـــها 
األسرى والمعتقلون الفلســـطينيون في السجون 
االســـرائيلية التـــى تفتقد للشـــروط األساســـية 

واالنسانية وأدنى مقومات الحياة المعيشية.
وأضاف د. حمدونة في تصريح له، أن دولة االحتالل 
هى الوحيدة التى شـــرعنت التعذيـــب ووصفته 
في أقبية التحقيق بالضغط الجســـدى والنفسى " 
المعتدل " هروبًا من المسائلة الدولية ، وأن كل من 
دخل الســـجون االسرائيلية مورس بحقه التعذيب 
الجســـدى والنفســـى المحرم دوليًا وفـــق اتفاقية 
مناهضة التعذيـــب للعـــام 1984 القاضية بمنع 
التعذيب وضروب العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو المهينة .
وأضاف أن مرحلة التعذيب لألسرى تبدأ منذ لحظة 
االعتقال مرورًا بالتحقيق وتســـتمر طوال االعتقال 

بأشكال مختلفة.
 وبيـــن أن أقســـى مراحـــل التعذيب تكـــون أثناء 

التحقيق التى تبـــدأ بتغطية الرأس بكيس ملوث، 
وعدم النوم، وعدم العالج، واســـتخدام الجروح في 
التحقيـــق، ووضع المعتقل فـــي ثالجة ، والوقوف 
لفترات طويلة، واســـتخدام المربط البالســـتيكي 
والمعدنـــى لليديـــن والقدمين، ورش المـــاء البارد 
والســـاخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، ومنع 
الخـــروج للمرحاض بشـــكل طبيعى، واســـتخدام 
الضرب المبرح، والشـــبح لســـاعات طويلة بل أليام، 
إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس 
الذي يؤدي إلى إصابة األســـير بالشـــلل أو إصابته 
بعاهة مستديمة ، واألخطر من كل ذلك ، استخدام 

القوة المبالغ فيها.
ودعـــا د. حمدونة مجلـــس حقوق االنســـان التابع 
لألمم المتحدة و المنظمات الحقوقية واالنســـانية 
ومجموعات الضغط لحماية القوانين واالتفاقيات 
التى تحفظ االنسان فى السلم والحرب ، والضغط 
على اســـرائيل لاللتـــزام بها والعمـــل على حماية 
األسرى و مواجهة هذه الممارسة المسيئة لكرامة 
االنســـان بمقتضى المادة الخامســـة مـــن االعالن 

العالمـــي لحقوق االنســـان ، والمادة الســـابعة من 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
و اتفاقيـــة األمـــم المتحدة لمناهضـــة التعذيب 

بأغلبية 147 دولة عضو قامت بالتصديق عليها .
ودعـــا حمدونة األمـــم المتحـــدة والصليب األحمر 
بتفعيـــل  االنســـان  حقـــوق  ومجلـــس  الدولـــي 
توصياتهـــم والضغط على االحتالل اإلســـرائيلي 
وإلزامه بتوفير شروط حياة كريمة وفق االتفاقيات 
والمواثيـــق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية 

في معاملة األسرى وواجبات إدارة السجون .
وناشـــد حمدونـــة الجهـــات الرســـمية واألهلية 
لبذل كافة الجهود لكشـــف انتهـــاكات االحتالل 
وتجاوزها لحقوق األســـرى ، والعمـــل على تثبيت 
المكانة القانونية لألسرى واألسيرات كطالب حرية 
اســـتنادًا إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق 
تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة لألمم 
المتحدة التي نادت الحترام وتأمين ممارســـة هذا 
الحق ، ودحض الرواية االسرائيلية بتصوير األسرى 

كإرهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات .

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفـــة يديعوت أحرونـــوت العبرية  أمس، بأن 
لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألم المتحدة، تعتزم الشهر 
المقبل نشر قائمة الشـــركات العاملة في المستوطنات 
بالضفـــة الغربية وشـــرقي القدس ومرتفعـــات الجوالن 
الســـوري.  يأتي ذلك بعد يومين فقط من ضربة تلقتها 
"إســـرائيل" فـــي محكمـــة الجنايـــات الدوليـــة، وإعالن 
المدعية العامة للمحكمة عزمها التحقيق مع مســـؤولين 
"إسرائيليين" في جرائم حرب ارتكبوها ضد فلسطينيين.

وأشـــارت الصحيفـــة، إلى أن هناك تصاعـــدًا في الحملة 
الدبلوماســـية ضد "إســـرائيل" في العالـــم وخاصة أمام 

المؤسسات الدولية.
ووفقًا للصحيفة، فلم تستيقظ "إسرائيل" بعد من ضربة 
قرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب 

في الضفة وقطاع غزة، حتى تتعرض لضربة أخرى بنشر 
القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات.

وأوضحت الصحيفة، أنه منذ نشـــر قـــرار محكمة العدل 
األوروبية في لوكسمبورغ الشهر الماضي بمطالبة جميع 
دول االتحاد األوروبي بتمييز منتجات المستوطنات، تدفع 
المفوضة الســـامية لحقوق اإلنســـان ميشيل باشيليت 
باتجاه الحصول على قائمة كاملة والعمل على نشـــرها، 
مشيرة إلى أن قرار المدعية العامة سيعطي دفعة أخرى 
للمفوضة باشيليت من أجل المضي قدمًا بشأن نشر هذه 

القائمة.
وبّينـــت الصحيفة، أن الواليات المتحدة األمريكية تعمل 
خلف الكواليس لمحاولـــة تأجيل القائمة مرة أخرى، لكن 
ليس من المؤكد أنها ســـتنجح، مشـــيرة إلـــى أن هناك 
ضغوطًا على المفوضة باشـــيليت وكذلـــك األمين العام 

لألمـــم المتحدة أنطونيو غوتيريش من داخل إســـرائيل 
ومن الواليات المتحدة عبر أعضاء في الكونغرس واإلدارة 

األمريكية من أجل منع نشر القائمة.
وبحسب الصحيفة، فإن األمريكيين أرسلوا رسائل تهديد 
بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية ضد لجنة األمم المتحدة 

لحقوق اإلنسان في حالة نشر "القائمة السوداء".
وأكدت باشـــيليت عزمها نشـــر هذه القائمة قبل انتهاء 
واليتها في األشـــهر المقبلة، وذلك التزامًا منها بما يقع 

عليها وفق القوانين.
ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن عددًا 
من الشركات في "إســـرائيل" والعالم تلقت إشعارًا خالل 
األشـــهر األخيرة الماضية من مكتب المفوضة باشيليت 
بشـــأن إمكانية إدراجها في "القائمة الســـوداء" بســـبب 

عملها في المستوطنات بشكل غير قانوني.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد يسرائيل كاتس ، وزير خارجية 
االحتــــالل، ان حكومتــــه عملت على 
إرجاء إخالء وهدم قرية خان األحمر، 
قــــرب القــــدس، وذلك خشــــية من 
اإلجراءات التي قد تتخذها المحكمة 
الجنائيــــة الدولية فــــي الهاي ضد 

»إسرائيل«.
وقــــال كاتــــس أمس، فــــي حديثه 
لإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية »كان«، 
تعليقــــا على قــــرار المدعية العامة 
للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة في 
الهاي، إن إســــرائيل لم تقم بإخالء 
الخــــان األحمر خوفًا مــــن المحكمة 
الجنائية الدوليــــة، قائال »خوفنا من 
أن يكون الخان األحمر القشة األخيرة 

بالنسبة لهم«.
وتأتــــي تصريحــــات كاتــــس، فيما 

القضائــــي  المستشــــار  أصــــدر 
للحكومــــة، أفيحــــاي مندلبليت، ردا 
للمحكمة  العامة  المدعية  على قرار 
الجنائية الدولية فــــي الهاي، فاتو 

بنســــودا، قائال »نرفض القرار بحزم، 
وهو غير مقبول علينا«.

وقــــال إنه »ال يوجد مجــــال للتدخل 
القضائي الدولي في هــــذه الحالة، 

من جانب المحكمة التي كان يجب 
عليها التعامل مع أخطر الفظائع في 
األماكن التي انهارت فيها ســــيادة 

القانون«.

كاتس: لم نخِل الخان األحمر خشية من الجنائية الدولية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، أربعة مواطنين من 

بلدة العيسوية في القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل اقتحمت العيسوية واعتقلت 
أحمد منيــــر عبيد، واحمد ماهــــر عبيد أثناء تواجدهما في شــــارع 
الشــــهيد محمد عبيد، والشاب أمير عواد، بعد ان داهمت منزله في 

البلدة.
وفي الســــياق ذاته، اعتقلــــت قوات االحتالل االســــير المحرر عبد 
الرحمن محمود من بلدة العيســــوية أثناء تواجده في منطقة التلة 

الفرنسية في القدس.
واالسير محمود أمضى في سجون االحتالل 17 عاما وأطلق سراحه 
بتاريخ 19-2-2019، وأعيد اعتقاله في اليوم ذاته، وتم اإلفراج عنه 

بشروط منها إبعاده عن العيسوية.
وفي ســــياق آخر، أغلقت قوات االحتالل مدخل بلدة حزما الجنوبي، 
عبر اقفــــال البوابة الحديدية المقامة علــــى المدخل منذ األول من 

نيسان الماضي.

االحتالل يعتقل 4 شبان من 
العيسوية بينهم أسير محرر

ضربة أخرى تنتظر »إسرائيل« الشهر المقبل

رام الله / االستقالل:
دعا مدير المســـجد االقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، كل 
الفلسطينيين، في كافة المحافظات لشد الرحال إلى األقصى، 
في ظل الدعوات التحريضية من قبل المســـتوطنين القتحامه 
وأداء صلواتهم التلمودية؛ بدعم من شرطة االحتالل، لمنعهم 

من إلحاق األذى بالمواطنين.
واعتبر الكسواني في تصريح له، أن هذه االقتحامات الممنهجة 
والمرتبطة بحجة األعياد اليهودية، فرض لألمر الواقع ، وإشعال 
لحرب دينية في المنطقة محذرا من خطورة مواصلة الحفريات 
التي تقوم بها ســـلطات االحتالل أســـفل المســـجد األقصى 

المبارك.

الكسواني يدعو لشد 
الرحال للمسجد األقصى 

حمدونة: االحتالل يمارس التعذيب 
النفسي والجسدي بحق كل من يعتقله

غضب »إسرائيلي« رسمي من الجنايات 
الدولية ودعوات لتحييد الخالفات لمواجهتها
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الدوليــــة  الجنائيــــة  المحكمــــة  وتــــدرس 
قضيــــة رفعهــــا الفلســــطينيون منــــذ عام 
2015 بخصوص "جرائم حــــرب" يتهمون " 

إسرائيل"  بارتكابها.
وفي حال فتحــــت الجنائية الدولية تحقيقا 
رســــميا بشــــبهات ارتــــكاب جرائــــم حرب 
ضد الفلســــطينيين، ســــيواجه مســــؤولون 
وعســــكريون  سياســــيون  "إســــرائيليون" 
حاليون وســــابقون خطر المالحقة واالعتقال 

في أكثر من 100 دولة حول العالم.
احرونوت"  "يديعــــوت  صحيفــــة  ونشــــرت 
اإلسرائيليين  بالمســــؤولين  قائمة  العبرية 
الذين سيكونون على رأس قائمة المطلوبين 
لمحكمة الجنايــــات الدولية في الهاي، بعد 
إقــــرار المحكمة بارتكاب "إســــرائيل" جرائم 

حرب في األرض المحتلة.
وذكــــرت الصحيفــــة، أن المحكمة ســــتبدأ 
بعــــد 120 يوًما بتلقي الدعــــاوى ضد القادة 
اإلســــرائيليين وعلــــى رأســــهم المتورطين 

في الحرب األخيــــرة على غزة، ومنهم رئيس 
حكومة االحتــــالل "بنيامين نتنياهو"، ووزير 
ليبرمان"، وقائد  "أفيغدور  الجيش األســــبق 
الجيش في حينها "بيني غانتس"، ورئيس 

الشاباك وقادة آخرون في الجيش.

عمل متوا�صل 
عباس زكــــي عضو اللجنــــة المركزية لحركة 
فتح أكد أن الســــلطة الفلســــطينية ماضية 
في مالحقــــة دولــــة االحتــــالل الصهيوني 
داخل أروقة المحاكم الدولية خاصة محكمة 
الجنايات الدولية، الفتا إلى تقديم السلطة 
الوثائــــق واألدلــــة الدامغــــة علــــى ارتكاب 
االنســــانية  "اســــرائيل" جرائم حــــرب ضد 
لمحكمة الجنايات والمحاكم الدولية األخرى. 
وأوضــــح عبــــاس  لـ"االســــتقالل" أنه خالل 
الفترة الماضية ركزت السلطة جهودها على 
تقديم القضايا والملفات المتعلقة بالجرائم 
المرتكبــــة من " اســــرائيل " لمحكمة الهاي 
ومحكمة الجنايات الدولية ، مشــــيرًا إلى أنه 

بعــــد مضي 5 أعوام أثمرت جهود الســــلطة 
والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية بانتزاع 

قرار دولي ينصر الضحايا الفلسطينيين . 
وبين أن الســــلطة الفلســــطينية ســــتتابع 
ملفات وقضايا تتعلق بارتكاب "اســــرائيل" 
جرائم حرب ضد اإلنسانية يقوم بتقديمها 
أي مواطــــن فلســــطيني كشــــكوى لمحكمة 

الجنايات الدولية . 
ولفت إلى أن دور السلطة الفلسطينية يكمن 
فــــي مخاطبــــة المحاكم االقليميــــة وأجهزة 
القضــــاة بمختلف الدول لردع " اســــرائيل " 
وتقديمهــــا للمحاكمــــة ، الرتكابها الجرائم 

بحق اإلنسانية في االراضي الفلسطينية.  
ونبــــه إلــــى أن االنتصــــار الــــذي حققــــه 
بانتزاع قرار بفتح تحقيق  الفلسطينيون 
مع المجرمين االســــرائيليين ، يعد كبيرًا 
وهزيمــــة منيت بهــــا " اســــرائيل " بعد 
اعتبارها دولة فوق القانون وبعد الضغوط 
األمريكية التي مورســــت خــــالل األعوام 

الماضية لتعطيل أي قرار ضدها.
مرحلة احلقيقة 

المفــــوض العام للهيئة المســــتقلة لحقوق 
االنسان ومدير مركز الميزان لحقوق االنسان 
عصام يونس أكد انتهاء مرحلة ما تســــمى 
االدعاء المقدم من الفلســــطينيين لمحكمة 
الجنايات الدوليــــة لتصبح مرحلة الحقيقة ، 
وثبوت الحقائــــق والمعلومات على ارتكاب " 

اسرائيل " جرائم حرب وضد االنسانية . 
وأوضــــح يونس لـ"االســــتقالل " أن المرحلة 
القادمة التي سيعمل عليها الفلسطينيون 
هي االســــتعداد القانوني بتحضير ملفات 
لتقديمهــــا  أكبــــر  ومعلومــــات  وحقائــــق 
للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة للنظر فيها 
بطرق مهنية ومنظمة ، بعد انتهاء المرحلة 
األولى التي ثبت تورط " اسرائيل " بارتكاب 

جرائم حرب .
وبين أن السلطة الفلسطينية أحالت الملفات 
لمحكمــــة الجنايات رغم الضغــــوط الكبيرة 

التي مورســــت عليها ، الفتا الــــى أن عملها 
قائم ومســــتمر  بالتعاون مع المؤسســــات 

الحقوقية المحلية والدولية . 
 وقــــال : " قدمنــــا القليــــل مــــن المعلومات 
والحقائق عن االعتداءات التي ارتكبت على 
غزة من تدمير المنازل ودور العبادة والمرافق 
الصحية والجمعة الســــوداء برفــــح وغيرها، 
وســــنقدم تباعًا المزيــــد منهــــا للمحكمة ، 

للدخول بمرحلة التحقيق ". 
وأضــــاف : " التركيز على تقديــــم الملفات 
الخاصــــة بالجرائم بمحكمــــة الجنايات ، جاء 
بعــــد أن أصبحت فلســــطين دولة غير عضو 

باألمم المتحدة وانضمامها التفاق روما ". 
أمــــام   أصبــــح  أنــــه  إلــــى  يونــــس  وأشــــار 
الفلسطينيين انتظار قرار الدائرة التنفيذية 
بمحكمــــة الجنايات فقــــط ، المكلفة بالنظر 
بموضــــوع الوالية الجغرافية من ناحية وقوع  
الجرائم بأراٍض محتلة ، ليتم بعدها حســــم 

األمر لمباشرة التحقيق مع المجرمين .  

كيف سيستثمر الفلسطينيون قرار محكمة الجنايات الدولية؟

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــفت هيئة البث الرســـمية اإلســـرائيلية )مكان( أمس األحد أن الحكومة وافقت على طلب 
رئيـــس الوزراء بنيامين نتنياهو فرض الكتمان التام على المداوالت بشـــأن إعالن المدعية في 

المحكمة الجنائية الدولية األخير تجاه المجازر واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأوضحـــت الهيئة التـــي أوردت النبأ أنه تقـــرر إحالة ملف التعامل مـــع الجنائية الدولية إلى 

المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية )كابنيت(.
)كابنيت( هو أعلى هيئة رسمية في الكيان اإلسرائيلي من صالحياته معالجة الشؤون األمنية  والـ
والسياسية الحساسة والمهمة، وبإمكانه مناقشة ومعالجة كل قضية يطرحها رئيس الحكومة 
أو القائم بأعماله. والجمعة الماضية، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى للتحقيق في 

»مزاعم« ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
وأضافت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنســـودا أن المحكمة ستفتح تحقيقا كامال في 

األراضي الفلسطينية، وتركز على »مزاعم« ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
ونقلت هيئة البث اإلســـرائيلية عن نتنياهو قوله خالل الجلســـة األســـبوعية لحكومته أمس 
إنه »في الوقت الذي تتقدم فيه »إســـرائيل« نحو مستقبل أكثر تفاؤال في عالقاتها مع الدول 
العربية نشهد تراجعًا في معاملة المحكمة الجنائية الدولية في الهاي تجاه الدولة إذ أصبحت 

هذه الهيئة القضائية حتمًا سالحًا في الحرب السياسية الممنهجة ضد إسرائيل«.
واستنكر بشـــدة قرار المدعية الدولية قائال إن »المحكمة الجنائية الدولية في الهاي أصبحت 

سالحا في الحرب السياسية ضد إسرائيل«.
وحمل نتنياهو بشـــدة على إعالن المدعية في هذه المحكمة فاتو بنسودا أنها تعتزم الشروع 

في تحقيق رسمي بشأن ارتكاب »إسرائيل« جرائم حرب في المناطق الفلسطينية.
وادعـــى أن »هذا القرار ال يعدو كونـــه مظهرًا من مظاهر المســـرحية الهزلية يتنافى ومبادئ 

المحكمة الدولية ذاتها التي أقيمت بعد فظائع الحرب العالمية الثانية«.

غزة / �صماح املبحوح:
انتزع الفل�صطينيون قرارًا دوليًا بثبوت ارتكاب قادة االحتالل 

اال�صرائيلي جرائم حرب �صد االن�صانية، ي�صتوجب فتح 
حتقيق لتقدميهم للمحاكمة، يفتح الباب وا�صعًا حول الدور 
الذين ميكن اأن تقوم به ال�صلطة ال�صتثمار هذا املوقف؟ وما 

املطلوب فل�صطينيا لتعزيز هذا املوقف من املحكمة اجلنائية 
الدولية؟   واأعلنت ممثلة االدعاء يف املحكمة اجلنائية 
الدولية اأنها تريد فتح حتقيق �صامل بخ�صو�ص »جرائم 

حرب« حمتملة ارتكبت يف االأرا�صي الفل�صطينية. وقالت 
فاتو بن�صودا اجلمعة املا�صية: اإن »جرائم حرب ارتكبت اأو 

ترتكب يف ال�صفة الغربية التي حتتلها »اإ�صرائيل« و"القد�ص 
ال�صرقية" ويف قطاع غزة، وطلبت من املحكمة الدولية حكمًا 

بخ�صو�ص االأرا�صي امل�صمولة �صمن �صالحياتها ".

رام الله/ االستقالل: 
قالت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين إن معاناة 
األســـرى القابعين في مركز توقيف »عتصيون« 
جنـــوب مدينة بيت لحم جنـــوب الضفة الغربية 
المحتلـــة تتجـــدد في كل عام مـــع دخول فصل 
بأوضاع حياتية قاســـية  باحتجازهـــم  الشـــتاء 

للغاية.
وأفـــادت محامية هيئة األســـرى عقـــب زيارتها 
لـ«عتصيـــون« في تقرير صـــدر عنها أمس األحد 
أن المعتقلين يشـــتكون من نقص في المالبس 

واألغطية الشـــتوية، فاألغطيـــة التي ُتقدم لهم 
خفيفة وال تقي من البرد الشـــديد كما أنها قذرة 
جدا، ويتم زج األســـرى والمعتقلين داخل زنازين 
رطبة ذات رائحة كريهة. وأشارت إلى أنه نتيجة 
لهذه الظروف المزرية التي ُيحتجر بها األســـرى، 
فـــإن األمراض تتفاقم داخل أجســـادهم، وإدارة 
المعتقل ال تكتـــرث ألوجاعهم وآالمهم وتمعن 

بإهمال أوضاعهم الصحية.
وطالبـــت هيئـــة األســـرى المؤسســـات الدولية 
بضـــرورة تكثيـــف جهودهـــا للضغـــط علـــى 

ســـلطات االحتالل لوقف سياســـة االســـتهتار 
التي تنتهجها بحق األســـرى، وفرضها للظروف 
الحياتية الصعبـــة عليهـــم والتنكيل بهم في 

كافة تفاصيلهم المعيشية اليومية.
ولفتت إلى أن مركز توقيـــف »عتصيون« يعتبر 
من أسوأ مراكز االعتقال، ويستخدم عادة الحتجاز 
األســـرى مؤقتا في الفترة األولى مـــن االعتقال، 
ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياة اآلدمية، وتزداد 
أوضاع األســـرى فيه صعوبة وقســـوة مع دخول 

فصل الشتاء.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكـــرت صحيفـــة »هآرتـــس« العبرية  أمس 
األحـــد أن وزارة التعليم اإلســـرائيلية بدأت 
بتطبيق قانـــون القومية اليهودي العنصري 
فيمـــا يتعلـــق باللغـــة الرســـمية الوحيدة 

المستخدمة.

ووفقـــًا للصحيفـــة فقد جـــرى التعميم على 
المـــدارس بضـــرورة التركيز علـــى أن اللغة 
العبريـــة هـــي اللغـــة الرســـمية الوحيـــدة 
المتداولة خالًفا لتعهدات إســـرائيلية وقت 
إقـــرار القانون بمنـــح اللغة العربيـــة مكانة 

معينة في القانون.

في حين، جرى طرح ســــؤال على طلبة 
)البجروت(  الداخــــل  فــــي  التوجيهي 
حول مكانــــة اللغة العبريــــة وبعدها 
الوحيــــدة وهي  اإلجابة  عــــرض  جرى 
أنها اللغة الوحيدة المســــتخدمة في 

»إسرائيل

نتنياهو يحيل ملف التعامل 
مع الجنائية الدولية للكابنيت

هيئة األسرى: أسرى معتقل »عتصيون« 
يعيشون أوضاعًا قاسية للغاية

هآرتس: بدء تطبيق قانون القومية اليهودية في المدارس
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )615/ 2019(
يعلن للعمـــوم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
محمد أسعد رمضان ارحيم من سكان غزة هوية رقم 901446443 بصفته 

وكيال عن: فاطمة عرفات حسن ارحيم
بموجب وكالة رقم: 1024 / 2019 الصادرة عن السعودية

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 625 قسيمة 41 المدينة غزة الزيتون

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

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  22/ 12/ 2019م

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

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

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )617/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: فوزية سالم 
عبد المولى الدرديسي من سكان خانيونس هوية رقم 931688063 بصفته وكيال 

عن: صباح وأسماء وسمر وهند ونهلة وغادة أبناء سالم عبد المولى الدرديسي
بموجب وكالة رقم: 2189 / 2019 الصادرة عن المملكة األردنية الهاشمية

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 220 قســـيمة 58 المدينة بني ســـهيال + قطعة 212 قســـيمة 8 

المدينة بني سهيال + قطعة 214 قسيمة 12 المدينة بني سهيال
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســـوف يتم البدء في إجراءات فتـــح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  22/ 12/ 2019م

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

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  �إعالن   �ضادر عن �للجنة �ملركزية
 لالأبنية وتنظيم �ملدن مبحافظات غزة

 بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )19010(
   منطقة تنظيم – خانيونس 

  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2019/29 المنعقدة بتاريخ 2019/10/2 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمســـار الشـــارع رقم )19010( بعرض 
)14( مترًا وارتداد )3( متر والمحصور بين شارع رقم )101( وشارع رقم )9( 

ضمن حي السالم والمار بالقسائم )1-2( من القطعة )82(
 الســـابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصـــادر عن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدتي فلسطين واالستقالل بتاريخ 2019/4/30 .
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشـــروع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يومًا من 
تاريخ نشر هذا االعالن في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب .

وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

رام الله/ االستقالل:
نقلت إدارة معتقالت االحتالل االســـرائيلي، أمس، األســـير المصاب بالسرطان موفق 
عروق )77 عاًما(، من معتقل "عســـقالن" إلى مستشفى "برزالي" اإلسرائيلي، وذلك بعد 
تدهور طرأ على وضعه الصحي. وقال نادي األســـير، إن األسير عروق، وهو من األراضي 
المحتلة عام 1948م، ثبتت إصابته بالسرطان في شهر تموز من العام الجاري، وماطلت 
إدارة معتقالت االحتالل بنقله إلى المستشفى لتلقي العالج الكيماوي لعدة أشهر رغم 

ما أثبتته الفحوص الطبية، األمر الذي فاقم من وضعه الصحي.
هذا ولم تكتِف بذلك بل احتجزته في "المعبار" لمدة شهر في ظروف قاهرة وقاسية، 
إلى جانب عدد من األسرى المرضى، وذلك بعد عملية قمع نفذتها بحق أسرى "عسقالن" 

في شهر تشرين األول/ أكتوبر الماضي.
ُيشار إلى أن األسير عروق، محكوم بالّسجن لمدة )30 عاًما(، وهو معتقل منذ عام 2003، 

علًما أن هناك عشرة أسرى على األقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.
وحّمل نادي األســـير سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة األسير 
عـــروق، معتبًرا أن ما يجـــري بحقه، هو جزء من سياســـات التعذيب الممنهجة ومنها 
سياســـة اإلهمال الطبي التي تستخدم فيها الحق في العالج كأداة للتنكيل باألسير، 
وتنفذ ذلك عبر العديد من اإلجراءات منها: حرمان األســـير من العالج أو المماطلة في 
تقديمه، والكشـــف المتأخر عن المرض، بســـبب المماطلة في إجراء الفحوص الطبية 
أو النقل إلى المستشـــفيات. وأشـــار إلى أن هناك العشرات من األسرى ينتظرون منذ 
ســـنوات إجراء عمليات جراحية لهم، وبعضهم وصل إلى مرحلة يصعب فيها تقديم 
العالج له، عدا عن ظروف األســـر التي ال تتوفر فيها أدنى الشـــروط الصحية لألسرى، 

والتي تسببت بإصابة المئات من األسرى بأمراض مختلفة.

رام الله/االستقالل:
يدخل األســـير أحمد زهران )42 عاًما(، من بلدة 
دير أبو مشـــعل، الشهر الرابع على التوالي في 
إضرابـــه المفتوح عن الطعـــام؛ رفضا العتقاله 
اإلداري في ســـجون االحتالل اإلسرائيلي، في 
ظل معاناته من ظروف صحية صعبة يعانيها 

بمعتقله.
وقال نادي األسير في بيان صحفي إّن سلطات 
االحتـــالل تواصل رفضها االســـتجابة لمطلب 
األســـير زهران بإنهاء اعتقاله اإلداري، ووقف 
تنفيذ إجراءات التنكيل بحقه، والتي من أبرزها 
عمليـــات النقل المتكرر، ســـواء إلى معتقالت 
أو إلـــى المستشـــفيات، وكان آخرها النقل من 
مستشـــفى "كابالن" اإلســـرائيلي إلى معتقل 

"عيادة الرملة".
وذكر النادي أّن سلطات االحتالل تستمر بفرض 
جملة من اإلجراءات العقابية واالنتقامية بحق 

األســـير زهران منذ شروعه في اإلضراب، أبرزها 
حرمانـــه من زيارة العائلـــة، وعزله في زنازين ال 

تصلح للعيش اآلدمي.
وبّين اّن األســـير زهران يخوض إضرابه الثاني 
عن الطعـــام؛ بعدما نكثت ســـلطات االحتالل 
بوعدها باإلفراج عنه، وأصدرت أمر اعتقال إداري 

جديد بحّقه.
ولفت إلى أن مواجهة األسرى لالعتقال اإلداري 
باإلضـــراب المفتوح عن الطعام، تصاعدت منذ 
مطلع العام الجـــاري 2019، مقارنـــة مع العام 
الماضي، حيث خاض بعض األســـرى أكثر من 

إضراب خالل العام، منهم األسير زهران.
وأوضح البيان أّنه خالل فترة اإلضراب شـــكلت 
المحاكم العسكرية، ذراع أساس في ترجمة ما 
تقرره مخابرات االحتالل "الشاباك"، وكان آخرها 
تثبيت اعتقاله اإلداري األخير لمدة أربعة أشهر 
علـــى كامل المدة، كما أرجأت نهاية األســـبوع 
المنصرم، النظر في االستئناف الذي قدم ضد 

قرار التثبيت، وذلك حتى اليوم االثنين.
ُيشـــار إلى أن األســـير زهران معتقل منذ آذار/ 
مـــارس الماضي، وهو أســـير ســـابق قضى ما 
مجموعه في معتقالت االحتالل )15 عاما(، علًما 

أنه أب ألربعة أبناء.

األسير زهران يدخل الشهر الرابع تواليًا في إضرابه عن الطعام

القدس المحتلة/ االستقالل:
عزلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، بشكل تعسفي، األسير أحمد جمعة أبو جزر، 

أمس، من سجن جلبوع إلى سجن مجدو.
وأفادت مؤسســـة مهجة القدس للشهداء واألســـرى، بأن االحتالل عزل األسير 
أحمد أبو جزر )34 عاًما(، من ســـكان حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، 
لمدة شهرين. و أوضحت أن االحتالل فرض عقوبات تعسفية ضد أبو جزر تمثلت 
بقرار عزله مـــن تاريخ 2019/12/12، لمدة شـــهرين، باإلضافة إلى منع األدوات 
الكهربائية عنه، ومنع زيارة أهله، ومنع الكانتينة لنفس المدة. بزعم وجود جهاز 

تلفون في القسم المتواجد فيه في سجن هداريم.
وأشارت إلى أن أحد أفراد الوحدة التابعة لمصلحة السجون ادعى بأنه قام بضربه، 
مؤكدًة أن األســـير تعرض للضرب، وعلى أثرها قدم شـــكوى ضد أفراد الوحدة 

الذين اعتدوا عليه.
ومـــن الجدير بالذكر، اعتقلـــت قوات االحتالل األســـير احمد أبو جـــرز، بتاريخ  
2003/12/19م، وحكمت عليه بالســـجن الفعلي لمـــدة 17 عاًما، بتهمة االنتماء 

لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.

االحتالل يعزل أسيرًا غزيًا 
من سجن جلبوع لمجدو

نادي األسير: نقل األسير المصاب بالسرطان 
غزة / االستقالل:موفق عروق إلى مستشفى »برزالي«

انطلقت في غزة أمس، فعاليات مؤتمر "المساءلة الدولية 
حـــول جرائم االحتالل بحق األســـرى، مســـتعرًضا واقع 

التعذيب واالعتقال اإلداري بحقهم.
وشـــارك في المؤتمر ممثلين عن لجنة األســـرى للقوى 
الوطنيـــة وحقوقيون وممثلون عن مؤسســـات المجتمع 
المدني. وقال المفوض العام للهيئة المســـتقلة لحقوق 
اإلنســـان عصام يونس إن إسرائيل الدولة الوحيدة التي 
تشـــّرع التجريم والتعذيب". وأوضـــح يونس أن "قضية 
ا مختلًفا  ا وسياســـّيً األسرى تســـتوجب منا عمال أخالقّيً
لنستطيع أن نرفع األذى على األقل عنهم". وبّين يونس 
أن الظروف في السجون االسرائيلية بالغة التعقيد، حيث 
يتم حرمان األسرى من الحد األدنى من ممكنات العيش".

وأضـــاف "منذ يومين أصـــدر المدعي العـــام للمحكمة 
الجنائية بياًنا بالغ األهمية أكد فيه على قضايا أساسية 
وجب التأكيد عليها، موضًحا أن ما جاء في البيان قد أنهى 

مرحلة الفحص التمهيدي بعد مضي 5 سنوات عليها".
وذكر يونس أن هنـــاك كمًا هائال من الوثائق المختلفة 
التي تؤكد على ارتكاب االحتالل اإلسرائيلي جرائم حرب 
وجرائم ضد االنســـانية بحق شعبنا، مضيًفا "ننتظر في 
فتـــرة أقصاها 180 يومًا ثم ســـتبدأ المحكمة قراًرا للبدء 

بالتحقيق".
وأوضح منســـق لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية 
ياســـر مزهر أن أهمية هذا المؤتمر أنه سيسلط الضوء 

على قضية األسرى في سجون االحتالل وفضح ممارساته 
وانتهاكاته لحقوق اإلنســـان المكفولة بالقانون الدولي 

واإلنساني.
وقـــال مزهـــر "ال يخفى على أحد ما يتعرض له األســـرى 
داخل ســـجون االحتـــالل وعلى وجه الخصـــوص، حيث 
تمارس عليهم شـــتى أنواع التعذيب النتزاع المعلومة، 
وخير دليل ما حدث مع الطفل مناصرة واألســـير ســـامر 

العربيد".
وأضـــاف: "ال يقدم بحق أي أســـير أي اتهام، وإنما يبقى 
تحت ملف ســـري ويمكن تجديد أمـــر االعتقال اإلداري 
مرات غير محدودة، حيث يتم اســـتصدار اعتقال إداري 

فترة 6 شهور قابلة للتمديد ويمكن أن تصل لسنوات".
وأوضح أن األمن العام اإلسرائيلي يدعمه القانون والجهاز 
القضائي تنفيًذا للسياسات األمنية اإلسرائيلية، مؤكًدا 
تعارض سياســـة االعتقـــال اإلداري مع مبـــادئ القانون 

الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
ووصل عدد المعتقلين اإلداريين الفلسطينيين ما يزيد 
عن 450 معتقاًل. وحّث مزهر جميع المؤسســـات الدولية 
التوجه في هـــذه الملفات لمحكمة الجنايـــات الدولية؛ 
لمالحقـــة مجرمي الحرب الصهاينـــة، حيث إن االحتالل 
يضرب بكل االتفاقيات الدولية واالنسانية عرض الحائط 

متجاهاًل كل االتفاقيات الدولية.

غزة: انطالق مؤتمر »المساءلة الدولية لجرائم االحتالل ضد األسرى«
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة الو�سطى ال�سرعية البتدائية

اإعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة الو�شطى ال�شرعية
في القضية أساس 2019/719 وموضوعها نفقة زوجة والقضية أساس 

2019/720 موضوعها تفريق للشقاق والنزاع
إلى المدعى عليه/ محمود نمر محمد األشـــقر من بربرة وســـكان النصيرات 
ســـابقًا ومجهول محـــل اإلقامة في مصر اآلن، يقتضـــي حضورك إلى هذه 
المحكمة يوم اإلثنين 2020/2/3م الســـاعة الثامنة صباحًا وذلك للنظر في 
الدعوى أســـاس 2019/720 وموضوعها تفريق للشـــقاق والنزاع والقضية 
أساس 2019/719 وموضوعها نفقة زوجة المرفوعة عليك من قبل المدعية 
زوجتك/ آالء عيســـى محمد صالح من بربرة وسكان النصيرات، وإن لم تحضر 
في الوقت المعين أو ترســـل وكيال عنك يجِر بحقك اإليجاب الشرعي غيابيًا 

وبذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/22م.

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
حممد كامل اأبو را�س

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة  ... املوقرة
يف الق�سية رقم 2019/124
يف الطلب رقم 2019/2047

المستدعي: حلمي سالم أبو جبل من سكان معسكر جباليا هوية رقم 927391755 .
وكيله المحاميان/ محمود النجار ومحمد شاهين

المســـتدعى ضده: الشـــركة الوطنية للمصاعد لصاحبها/ إياد يوســـف 
إبراهيم المقوسي هوية رقم 900961434 .

عنوان الشركة: غزة الجالء برج وطن – الطابق )5( خارج البالد حاليًا.
نوع الدعوى: حقوق عمالية.

قيمة الدعوى: )63520 شيكال( )ثالثة وستون ألفًا وخمسمائة وعشرون شيكال(.
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

في القضية رقم 2019/124     في الطلب رقم 2019/2047
إلى المســـتدعى ضده بما أن المســـتدعي المذكور قد تقدما لدى محكمة 
بدايـــة غزة بالقضية المرقومة أعاله وموضوعها )حقوق عمالية( اســـتنادًا 
إلى مـــا يدعيانه في الئحـــة دعواهما، ونظرًا ألنك مجهـــول محل اإلقامة 
وحســـب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هـــذا الطلب وعمال بالمادة 
20 مـــن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســـنة 2001 
وبناء على قرار الســـيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم 2019/2047 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل.
لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم )األحد( بتاريخ 2019/12/29 
الســـاعة التاســـعة صباحًا، كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل 
خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر، وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. حرر في 2019/12/22

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
الأ�ستاذ: عمار قنديل

دولة فل�سطني
�سلطة الرا�سي

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية

اإعالن لت�شجيل ارا�ٍض " مال غري منقول"
ت�شجيال جمدداً �شادراً عن دائرة الت�شوية

ب�شاأن معاملة الت�شجيل املجدد 
يعلن للعموم أن الســـيد/ بالل عبد العزيز إسماعيل الباز قد تقدم لتسجيل المال غير المنقول 
المبينة أوصافه وحدوده ومســـاحته بالجدول أدناه تســـجيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق 
التصرف او المنفعـــة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة 

التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل: بالل عبد العزيز إسماعيل الباز من سكان دير البلح

-2 اسم المدينة أو القرية: دير البلح
والواقعة: بالقرب من المكب -3اسم موقع االرض: سميري السبع  

-4 رقم القطعة : 110"مالية" )حسب ادعاء المواطن(  رقم القسيمة :3 "مالية " )حسب ادعاء المواطن(
المساحة: 986 م2   الحصة: كامال    نوع األرض: ميري

-5 الحدود بموجب المخطط
شمااًل: شارع هيكلي بعرض 12 متر ومن ثم أرض المواطن/ محمد عبد المجيد علي رباح
جنوبًا: تيسير عبد المجيد بريعم   شرقًا: أسعد محمد مرازيق أبو دقة

غربًا: شارع هيكلي بعرض 8 متر
-6 كيفية األيلولة لطالب التسجيل: آلت اليه بطريق الشراء من ناصر محمود سالم أبو عويلي 
والتي آلت إليه بطريق الشراء من سعيد أحمد محمود بشير والتي آلت اليه بطريق الشراء من 
خليل وحسن سليم حسن شلدان النجار والتي آلت اليه بطريق الشراء من سالم عبد المجيد 

سالم بريعم والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

تنويه
نشـــر إعالن بيع أرض باســـم الســـيد/زياد كمال حســـن أبو عاصي في 
صحيفة االســـتقالل يوم 2019/10/11م نشر خطأ وكالة رقم 78621 / 
2012 الصـــادرة عن خانيونس والصحيح هو وكالة رقم 78621 / 2012 

الصادرة عن السعودية.

لذا اقت�سى التنويه

وكانــــت "أونــــروا" اتخــــذت قبل شــــهر 
قرارًا باالســــتغناء عن خدمات عشــــرات 
المؤقت  التشــــغيل  بند  الموظفين على 
فــــي مراكــــز النشــــاط النســــائي وذوي 
االحتياجات الخاّصة، أشــــهرهم موظفو 

اذاعة فرسان اإلرادة.
وبهذا القرار ســــيفقد  24 موظفًا وعاماًل 
في إذاعة "فرسان اإلرادة" مصدر رزقهم 
الوحيــــد ونافــــذة دمجهــــم فــــي الحياة 
العمليــــة، لكون بعضهم  التحق بالعمل 

باإلذاعة قبل نحو 15 عاما.
ونظــــم موظفــــو االذاعــــة العديــــد من 
الوقفــــات االحتجاجية على قرار "أونروا" 
التخلــــي عنهم، كما طرقــــوا كل األبواب 
في ســــبيل وقــــف الوكالة عــــن تطبيق 

القرار بحقهم.  

اأ�ساع م�ستقبلنا 
ســــمية خالــــد المذيعة ومعــــدة البرامج 
في اذاعــــة فرســــان االرادة إحدى الذين 
طالهــــم قرار الفصل، والتــــي تعانى من 
إعاقــــة بصرية جزئية منذ الوالدة تقول:" 
رفضــــت أنا وزمالئي اســــتالم القرار، ألن 
ما جرى مجحف بحقنــــا، فاإلذاعة مصدر 
الوحيــــد، ومن الصعــــب الحصول  رزقي 
علــــى مصدر دخل ثاٍن بعــــد فترة طويلة 

قضيتها في العمل باإلذاعة ". 
وأضافت" تخرجت من الجامعة عام 2007 
من تخصص اللغة اإلنجليزية، والتحقت 
باإلذاعة منذ بداية نشأتها، قبل أن تقوم 
الوكالة بتمويل اإلذاعة، حيث عملت في 

البداية بشكل تطوعي لفترة 7-8 شهور، 
ثم تم اســــتيعابي للعمل بها من خالل 

عقد بطالة دائم". 
و تابعــــت خالد " أونــــروا تكفلت برواتبنا 
على بنــــد العمل المؤقت والدائم، ولكننا 
تفاجأنــــا بفصلنا دون تنبيه أو تعويض، 
أوقفونا بشــــكل خطي فقط"، مشيرة إلى 
أنه وبعــــد أن أوجد لهــــا العمل باإلذاعة 
فرصــــة عمل وحيــــاة، فــــإن التخلي عن 
الموظفيــــن بهــــذه الطريقة ســــيضيع 
االحالم التــــي عملوا علــــى بنائها طوال 

السنوات الماضية. 
بفصــــل  اونــــروا  قــــرار  "أن  وأوضحــــت 
بحقنا،  ومجحــــف  تعســــفي  الموظفين 
الفتا الــــى أن الوكالة تتذرع بــــأن القرار 
جاء بســــبب االزمــــة الماليــــة، ولكن هذا 
ليس مبررًا ألن رواتب الذين تم فصلهم 
والبالغ عددهــــم"24" موظفًا ال تمثل أي 
شــــيء كبير بالنســــبة لميزانية الوكالة، 
حيث يحصل العاملون باإلذاعة على أقل 
من الحد األدنى للرواتب بحســــب قانون  

العمل الفلسطيني. 

وتخشــــى ســــمية أن تجد نفسها دون 
عمل بعد خمســــة عشر عاما قضتها في 
االذاعة، قدمت خاللها برامج منوعة تركز 

على قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة. 

قرار �سعب 
ومن جهته، أســــامة أبو صفر الذي كان 
يتنقل فــــي أروقة اذاعتــــه التي يعمل 
بها أكثــــر مما يقارب مــــن 15 عامًا على 
كرســــيه المتحرك بكل حيوية ونشــــاط 
تارة في قســــم التحرير، وتارة أخرى في 
قسم األخبار، ويقضي أغلب وقته خلف 

الميكروفون أثناء ساعات دوامه الرسمي 
وغير الرســــمي، هو اآلخر أحــــد العاملين 
الذين تلقوا قرارًا بإنهاء عقد عملهم في 

االذاعة من قبل ادارة "أونروا" . 
وعبر أبو صفر عن اســــتيائه مــــن القرار 
قائال:" ساندنا وساعدنا الوكالة على مدار 
لمنع محاوالت تصفيتها،  أشهر طويلة، 
وإلخراجها من أزمتها المالية، ولكن بعد 
أيام قليلة مــــن حصولها على التفويض 
االممي اســــتلمنا اخطــــارات بفصلنا من 

العمل". 
وأوضــــح أن الموظفيــــن تفاجــــأوا بقرار 
"أونــــروا" ورفضــــوا اســــتالم االخطارات 
أو حتــــى التوقيــــع عليهــــا، كمــــا أعربوا 
القرار  لهذا  الشــــديد  اســــتنكارهم  عن 
المجحــــف بحقهم، وأكدوا اســــتمرارهم 

في العمل .
وأشــــار إلــــى أن 45 % مــــن ذوي اإلعاقة 
تم تدريبهــــم وتأهيلهم إعالميا للعمل 
فــــي االذاعة لتكــــون ناطقة باســــمهم 
ومعاناتهم  آمالهــــم  عــــن  وليتحدثــــوا 
وطموحاتهــــم وعــــن حقوقهم من خالل 

هذا المنبر اإلعالمي.
ووصف أبو صفــــر القرار بـ"الصعب" بحق 
ذوى اإلعاقــــة، والذي سيتســــبب بإغالق 
االذاعة وإخراس صوت األشــــخاص ذوي 
اإلعاقــــة وتكميــــم أفواههــــم من خالل 
تخلــــي الوكالة عن دفع رواتبهم والتي ال 
تتجاوز 350 دوالرًا شــــهريًا وكلهم على 

بند التشغيل المؤقت. 

العاملون بفرسان اإلرادة..  أحالم تذهب أدراج الرياح!
نيفني امل�سري/ ال�ستقالل: 

خيبة كب��رة اأ�سابت موظف��ي اإذاعة فر�س��ان الإرادة يف 
مدين��ة دي��ر البلح و�سط قط��اع غزة، الذي��ن مل يبق لهم 
�س��وى اأيام مع��دودة لتتبخر اأح��الم 24 موظفًا وموظفة 

جله��م م��ن ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة، وتذه��ب اأدراج 
الري��اح جراء ق��رارات وكالة غ��وث وت�سغي��ل الالجئني 
»اأون��روا« التع�سفي��ة الأخ��رة بحقه��م واملتمثل��ة باإنهاء 
عق��ود عملهم م��ع نهاي��ة العام احل��ايل.  وتعت��ر اإذاعة 

فر�س��ان الإرادة التي ن�س��اأت يف الأول م��ن اأيار/مايو عام 
الحتياج��ات  ذوى  با�س��م  ناطق��ة  اأذاع��ة  اأول   2006
اخلا�س��ة يف فل�سط��ني، وذل��ك بدع��م ومتوي��ل م��ن جلنة 
التن�سيق ملراكز التاأهيل املجتمعي مبخيمات قطاع غزة. 
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أعلن أنا المواطنة/شريهان اكرم محمد مصطفى....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804465144  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/عبير حماد حسن أبو شاويش....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800865610   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  رامي محمد فايز أبو الحصين....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
411072929 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبد الله ماجد عبد الله ابو شـــاهين....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400289500

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سالم محمد سالمة الطالع....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800015737  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ لبنا محمد عبيد السعود...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
802467126  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ياسر نزار جمال ارقيق....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
412448003  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد رضا خليل النجار....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   909145740

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامح سليمان شعيب الفرا...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800742157

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 892 / 2019م

المســـتدعي/أيمن أحمد نجيب/ عارف أبو حصيرة- من غزة الرمال شـــارع 
أبو حصيرة مقابل محطة بهلول للبتـــرول هوية رقم/900782236 وكالؤه 
المحامـــون/ أمين ســـاق الله وفؤاد عبد العال ويعاد عليان وميســـاء بكري 

وأدهم شال وريهام زنداح ولؤي بسيسو
المستدعى ضدهما/1-حربي محمود عبد القادر صرصور – من رام الله بجوار 
المقاطعة خارج البالد 2-عمرو حيدر يوسف شراب- من غزة الرمال الجنوبي 

بجوار مطعم الروتس القديم )سيدار( ومرطبات كاظم خارج البالد.
نوع الدعوى: تنفيذ عيني     

قيمة الدعوى: 877500 ثمانمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في الدعوى المدنية رقم 892 / 2019

إلى المستدعى ضدهما المذكوران بعاليه بما أن المستدعي قد أقام عليكما دعوى 
تنفيذ عيني اســـتناداً لما يدعيه في الئحة دعواه المودعة نســـخة لك عنها ومن 
ملحقاتها قلم هذه المحكمة لذا يقتضي عليكما أن تحضرا إلى هذه المحكمة خالل 
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكما بهذه المذكرة كما يقتضي عليكما أن تودعا 
قلم هذه المحكمة ردكما التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغكما هذه 
المذكرة علمًا أنه قد تحدد لها جلســـة األربعاء 2020/1/29م لنظر الدعوى، وليكن 
معلومًا لديكما انكما إذا تخلفتما عن ذلك يجوز للمســـتدعي أن يســـير في دعواه 

حسب األصول. تحريرًا في 2019/12/18م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
عمار قنديــــل

غزة / محمد أبو هويدي:
أكد الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني أن 
ما يحدث من عمليات تطبيع مستمرة للعالقات ما 
بين بعض الدول العربية و"اســـرائيل" ال تستوى 
في الوقتً  الذي اتخـــذت  فيه محكمة الجنايات 
الدولية قـــرارًا  بفتح تحقيق كامـــل في ادعاءات 
بارتـــكاب جرائم حرب مـــن قبل دولـــة االحتالل 

االسرائيلي. 
وقـــال الدجني لـ" االســـتقالل" فـــي الوقت الذي 
بدأت المؤسســـات الدولية تتحرك ضد االحتالل 
االســـرائيلي جراء الجرائم المنظمة التي ارتكبها 
ضد الفلسطينيين، فما تزال بعض الدول العربية 
توفر الدعـــم والغطاء وتتفاخر بعالقاتها مع دولة 

االحتالل من خالل زيادة عمليات التطبيع معه".  
وأضاف لـ"االســـتقالل"، إنه مع األســـف الشديد 

أن تجد هناك تحوال كبيرًا في السياســـة العربية 
تجاه موقفها من دولة االحتالل التي اســـتفادت 
من هـــذا التحول العربي واســـتغلته لشـــيطنة 
إيران في المنطقـــة العربية وجعلتها هي الخطر 
القادم الذي يهدد العرب ودول الخليج"، مشـــيرًا 
الـــى "أن الحقيقـــة عكس ذلك فـــال يوجد إرهاب 
وخطر حقيقي يهدد استقرار المنطقة ككل مثل 

اإلرهاب اإلسرائيلي".
وأعلنـــت ممثلة االدعـــاء في المحكمـــة الجنائية 
الدولية أنها تريد فتح تحقيق شـــامل بخصوص 
»جرائـــم حـــرب« محتملـــة ارتكبت فـــي األراضي 

الفلسطينية.
وقالت فاتو بنســـودا الجمعة الماضية: إن "جرائم 
حرب ارتكبـــت أو ترتكب في الضفة الغربية التي 
تحتلها "إسرائيل" و"القدس الشرقية" وفي قطاع 

غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكمًا بخصوص 
األراضي المشمولة ضمن صالحياتها«. 

وبيـــن الدجنـــي، أن البيـــت األبيـــض األمريكي 
مهـــد الطريق جيـــدا لتطبيع العالقـــات العربية 
اإلســـرائيلية وعزز هذه العالقات، ولألسف بعض 
الدول العربية باتت تستمد شرعيتها وتوجهاتها 
من اإلدارة األمريكية وتسير في ركب التطبيع مع 
دولـــة االحتالل بل أصبحت تجاهـــر في عالقاتها 
وتعتز بهـــا مثل الوزير اإلمارتي الـــذي يدعو إلى 

تعزيز التعاون والتقارب مع دولة االحتالل.
وطالب الكاتب والمحلل السياسي، الدول العربية 
وشعوبها بإعادة النظر في تصريحاتها ومواقفها 
تجاه " إســـرائيل"  ال يمكن لها في يوم من األيام 
أن تكـــون دولة صديقة أو حليفـــة باعتبارها دولة 

عنصرية قائمة على كراهية العرب والمسلمين. 

كانت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية نشرت 
االحد قائمة بالمســـؤولين اإلســـرائيليين الذين 
ســـيكونون على رأس قائمة المطلوبين لمحكمة 
الجنايات الدولية في الهـــاي، بعد إقرار المحكمة 
بارتـــكاب "إســـرائيل" جرائـــم حرب فـــي األرض 

المحتلة.
وذكرت الصحيفة "، أن المحكمة ستبدأ بعد 120 
يوًما بتلقـــي الدعاوى ضد القادة اإلســـرائيليين 
وعلى رأســـهم المتورطين في الحرب األخيرة على 
غزة، ومنهـــم رئيس حكومة االحتـــالل "بنيامين 
نتنياهـــو"، ووزيـــر الجيـــش األســـبق "أفيغدور 
ليبرمان"، وقائد الجيش في حينها "بيني غانتس"، 

ورئيس الشاباك وقادة آخرون في الجيش.
وزادت وتيـــرة التطبيـــع، خـــالل الفتـــرة األخيرة، 
بأشـــكال متعددة بين اإلسرائيليين والعرب، عبر 

مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية 
واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها اإلمارات.

ورحـــب رئيس دولة االحتـــالل اإلســـرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، السبت )21 ديسمبر(، بـ"التقارب الحاصل بين 
إســـرائيل وكثير من الدول العربية"، في إقرار من رأس 

الدولة العبرية بتصاعد مظاهر التطبيع بين الجانبين.
وتأتـــي تصريحات رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي 
المنتهيـــة واليتـــه، تعليقًا على تغريـــدة لوزير 
الخارجية اإلماراتي عبد الله بن زايد، الذي شـــارك 
على حسابه مقااًل بعنوان "إصالح اإلسالم: تحالف 
ل بالشرق األوسط". عربي-إسرائيلي في طور التشكُّ

ويتحدث المقال عن "رســـم خرائط جديدة للعقل 
المســـلم، في الوقت الذي تتالشى فيه الكراهية 
القديمة"، كمـــا يتضمن المقـــال اعترافًا إماراتيًا 

رسميًا بوجود كنيس يهودي في دبي.

  بعد قرار المحكمة الجنائية فتح تحقيق بجرائمه  
محلل: األولى باألنظمة العربية وقف التطبيع لفضح وتعرية االحتالل دوليًا 

رام الله/ االستقالل:
أكـــد المجلس الثـــوري لحركة فتح أن جهات االختصاص وعـــدت بالبدء بحل ملف 
المتقاعديـــن في كل من غزة والضفة، وكذلك تفريغـــات 2005، والتقاعد المالي ، 
مشيرًا إلى أنه وخالل الجلسة تم مناقشـــة هذه الملفات باستفاضة وسط دعوات 

لحل هذه القضايا جذريًا .
وأقر المجلس خالل دورته السابعة ، تشكيل لجنة من اللجنة المركزية والمجلسين 
الثوري واالستشاري مهمتها استنهاض الحركة والتحضير لالنتخابات العامة من 
حيث وضع المعايير لمن ســـيمثلون "فتح" في انتخابات التشريعي، والتواصل مع 
االطر والهيئات والقطاعات والكوادر  الحركية من أجل الوصول لقائمة تمثل "فتح" 

وتقديمها للمركزية إلقرارها والمصادقه عليها من قبل المجلس الثوري.

ثوري فتح: جهات االختصاص وعدت بحل 
جذري لتفريغات 2005 والتقاعد المالي

القدس المحتلة / االستقالل:
نشـــرت صحيفة "يديعـــوت احرونـــوت" العبريـــة قائمة 
بالمســـؤولين اإلســـرائيليين الذين ســـيكونون على رأس 
قائمـــة المطلوبين لمحكمة الجنايـــات الدولية في الهاي، 
بعد إقـــرار المحكمة بارتكاب "إســـرائيل" جرائم حرب في 
األرض المحتلة. وذكرت الصحيفة، أن المحكمة ستبدأ بعد 
120 يوًما بتلقي الدعاوى ضد القادة اإلســـرائيليين وعلى 
رأســـهم المتورطين في الحرب األخيرة علـــى غزة، ومنهم 
رئيس حكومة االحتالل "بنيامين نتنياهو"، ووزير الجيش 
األسبق "أفيغدور ليبرمان"، وقائد الجيش في حينها "بيني 

غانتس"، ورئيس الشاباك وقادة آخرون في الجيش.
في حين، ســـيكون مسؤولو المستوطنات في الضفة الغربية 
المحتلة على قائمة المطلوبيـــن حال تقديم دعاوى ضدهم. 

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة لم تبت بعد في مسألة وجود 
صالحيات قضائية لها في "إســـرائيل" فـــي حال إقرار وجود 
هكذا صالحية، فستفتح تحقيقات ضد القادة اإلسرائيليين، 
ومن بينهم أيضًا وزير الجيش خالل الحرب على غزة "موشـــي 
يعلون". وأشـــارت إلى أن إقرار المحكمة بارتكاب "إســـرائيل" 
جرائـــم حرب رافقه أيًضـــا ادعاؤها ارتكاب حركـــة المقاومة 
اإلســـالمية )حماس( ومنظمات فلسطينية "جرائم مشابهة" 

على ضوء إطالقهم للصواريخ على التجمعات اإلسرائيلية.
وقالـــت الصحيفة إنـــه وفي حال فتح تحقيـــق بعد الفترة 
المذكورة فســـتكون نتائجه خطيرة على "إســـرائيل" ألنه 
ســـيمتنع بعدها قادة االحتالل عن السفر إلى غالبية الدول 
خشية المالحقة القضائية واســـتجابة لدعوات المقاطعة 

."BDS" التي تطلقها منظمات

وفي هذه األثناء، ستســـعى "إســـرائيل" إلقناع المحكمة 
بتأجيل تطبيق قـــرار المدعية العامة وســـتجند الواليات 
المتحدة ودول أخرى لممارســـة الضغط على المحكمة إلى 
حين إدخـــال اإلصالحات في المحكمة، ومن بينها ســـحب 
صالحية النظر في قضايا موجهة إلى الدول غير المنضوية 
في إطار المحكمة. أما وزير الخارجية اإلسرائيلي "يسرائيل 
كاتس" فطلب من ســـفراء "إسرائيل" في الخارج بدء العمل 
للتعاطي مع قرار المحكمة وســـيعقد اليوم االجتماع األول 
بهذا الخصوص. واختتمت الصحيفـــة بالقول إن الواليات 
المتحـــدة هددت قضاة المحكمة بمنـــع دخولهم للواليات 
المتحـــدة حال الموافقة على طلـــب القاضية بالبدء الفوري 
باســـتالم دعاوى ضد "إســـرائيل" ما دفع المحكمة لتأجيل 

القرار لمدة 120 يومًا.

»يديعوت« تنشر قائمة المطلوبين المفترضين لمحكمة الجنايات الدولية

القدس المحتلة / االستقالل:
ذكرت وسائل إعالم عبرية أن إحصائيات الوكالة اليهودية 
أظهــــرت أنه منذ عام 2010 حتى العــــام 2019، هاجر إلى 
فلســــطين المحتلة حوالي 255 ألف يهودي من 150دولة. 
وقالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، يوم أمس، إن 

إحصائيات الوكالة اليهودية أكدت، أن 34 ألف من هؤالء 
المهاجرين، وصلوا »إسرائيل« خالل العام 2019.

وبحسب الصحيفة، حضر المهاجرون الجدد من 150 دولة 
بالعالم، تصدرتها روســـيا، وأوكرانيا، وفرنسا، والواليات 

المتحدة األمريكية، وإثيوبيا.

ووفقًا للصحيفة، أشارت احصائيات الوكالة، إلى أن حوالي 130.000 
يهودي قدموا من روسيا ودول االتحاد السوفيتي، وحوالي55000 
من أوروبا، وحوالي 36000 من أميركا الشـــمالية، منهم 32000 من 
الواليات المتحدة، وحوالي 13420 من دول أميركا الالتينية، وحوالي 

10500 من إثيوبيا، وحوالي 2560 من جنوب إفريقيا.

خالل العقد األخير.. 255 ألف يهودي هاجروا لـ »إسرائيل«
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يبدو أننا أمام مشــــهد جديد لمعاناة االسرى الفلسطينيين في ســــجون االحتالل الصهيوني وذويهم, في 
ظل تعنت الســــلطة الفلســــطينية عن حل مشــــاكلهم واعادة الرواتب المقطوعة عن ابنائهم للعام الثاني 
على التوالي, والســــبب الغير معلن لقطع هذه الرواتب أن هؤالء االســــرى ال ينتمون الى تيار رئيس الســــلطة 
محمود عباس, ويصنفون على انهم معادون لسياســــاته, لذلك يجب معاقبتهم على انتمائهم السياسي , 
ومعارضتهم لفخامة الرئيس محمود عباس بقطع رواتبهم, وحرمانهم من ابسط حقوقهم, فال يكفي ابدا ما 
يفعله بهم االحتالل, وحالة القهر التي يعيشــــونها داخل السجون الصهيونية, انما يجب ان تزيد السلطة 
من معاناتهم ومشــــاكلهم, وان تضيق الخناق على اســــرهم, وان تجوع ابناءهم النهم ال يمتثلون لسياسة 
رئيس الســــلطة الفلسطينية الذي يؤمن بالسالم والتعايش المشترك مع »اسرائيل« وال يؤمن بالمقاومة وال 
الكفاح المســــلح, في الوقت الذي تكفر فيه »اســــرائيل« بالسالم والتعايش المشترك , وتتنكر لكل الحقوق 
الفلســــطينية, وترى في قتل الفلسطينيين وازهاق ارواحهم اقصر الطرق لتحقيق حلم اقامة دولة اسرائيل 
الكبرى, وال ادري على ماذا يراهن رئيس السلطة, فغانتس بتصريحاته اسوء من نتنياهو, وليبرمان وساعر في 
تصريحاتهما أسوء منهما, وبينت جاء ليتوج كل هذا االجرام الصهيوني بتصريحاته العنصرية واالجرامية, 
فعلــــى من تراهن يا ســــيد عباس, هؤالء االســــرائيليون ال يمكن المراهنة عليهم, خاصــــة في ظل االنحياز 
االمريكي السافر لهم, عليك ان تراهن ولو لمرة واحدة على الشعب الفلسطيني, وفصائلة الوطنية واالسالمية, 

وال تترك المجال ألفكارك وظنونك ان تقودنا للهاوية.  
العشــــرات من األســــرى قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار »مالية السلطة« بقطع 
رواتبهم للعام الثاني على التوالي، دون مبررات واضحة. وحددوا يوم األربعاء المقبل 25 ديســــمبر موعدًا لبدء 
اإلضراب حتى إعادة رواتبهم كاملة بنسبة 100% وبأثر رجعي أسوة بباقي األسرى, وهذا يعني اننا سننشغل 
عن االحتالل الصهيوني بمشكالت داخلية نحن في غنى عنها, ما لم تتعقل السلطة وتتخذ قرارا بإعادة رواتب 
االســــرى المقطوعة, خاصة ان رئيس الســــلطة وقف في اكثر من مناسبة خطيبا متحديا امريكا و«اسرائيل«, 
بأنه لن يســــمح بقطع رواتب االســــرى مطلقا, وان »اســــرائيل« لو منعت كل االموال عن السلطة, فستقتطع 
السلطة من اللحم الحي ألجل منح االسرى حقهم برواتبهم, فهل هذا مجرد كالم خطابي يا سيادة الرئيس, 
ام انك تعتبر ان هؤالء االسرى ال 37 ليسوا فلسطينيين, وال يستحقون تقاضي رواتبهم, النهم يعارضون 
سياساتك, ان اكبر خسارة ستجنيها في حياتك يا سيد عباس هي ان تتحدى االسرى وذويهم وتعاديهم 
وتخلق لهم ازمات, فهذه معركة خسارة ال محالة, ألن االسرى محل اجماع شعبي ووطني, وعليك ان تستفيد 
مما حصل في خيمة االسرى المحررين برام الله, وكيف تضامن الشعب معهم وتجند االعالم المحلي والعربي 
لنصرتهم, الكل سيتجند لنصرة االسرى داخل سجون االحتالل اذا ما خاضوا اضرابا مفتوحا عن الطعام, واذا 
ما خاض ذووهم في غزة اضرابا عن الطعام يوم األربعاء القادم, شعب وفصائل واعالم سيناصرهم, وستقف 
وحدك تجابه الطوفان, حتى انصارك ومن يغويك من المحيطين بك ســــيتخلون عنك, ألن مجابهة االســــرى 

وذويهم محرقة ألي كان.
رئيس هيئة شــــؤون األسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أبلغ االسرى أن قضيتهم تتبع مسؤولية مسؤول 
جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج, وقال إن السلطة تنصلت من وعودها السابقة لألسرى بإنهاء ملفهم المالي، 
األمر الذي دفعهم للتهديد بإضراب مفتوح عن الطعام، لعل رســــالتهم تصل وتتراجع الســــلطة عن قرارها 
المستمر منذ عامين, ويبدو أن ماجد فرج الناصح االمين للرئيس عباس اصبح المتحكم في سياسة السلطة, 
فهو كالملح يتداخل في كل شــــيء, في التنســــيق االمني, وفي مشكلة العجول , وفي اموال المقاصة, وفي 
رواتب الموظفين, وفي رواتب االســــرى وتصنيفهم, وفي المصالحة مع حماس, وفي اجراء االنتخابات, وهذا 
بالتأكيد له ما بعده, لكننا نؤكد دائما ان االســــرى ليسوا محل مساومة وال اهواء, ومن يضع يديه في موضوع 
االســــرى ليعبث فيه, كمن يضع يديه في عش الدبابير, وااليام ســــتثبت لكم ذلك, فهل تتعقلون وتحلون 

االزمة قبل االربعاء القادم؟ نتمنى ذلك.

السياسة التعسفية بحق األسرى
رأي

لـــم َيُعـــد خافيا على أحـــد ان كل ما يجري مـــن تحركات 
سياســـية في المنطقة برعاية امريكية وإسرائيلية ودعم 
مـــن دول عربية ،هدفه األســـاس هو تمزيـــق وتفتيت ما 
تبقـــى من اواصر اجتماعية وصالت ثقافية ودينية تجمع 
بين شـــعوبها . فمن الســـودان الذي انقسم إلى شطرين 
ولم يزل في دائرة االستهداف ،إلى اليمن الذي تتناهشه 
أيـــادي المقتتلين مـــن أبنائه بدعم صريـــح من تحالف 
عربي أمريكي ال يخفي نواياه الشـــريرة، وصوال إلى الجرح 
الســـوري ومحاوالت التفتيت والنهب المستمرة منذ اكثر 
مـــن ثماني ســـنوات، وغير بعيد عن ذلك العـــراق ولبنان 
وليبيا ونار الفتنة والحرب تحـــرق األخضر واليابس فيها 
، والعامل المشـــترك لدى الجميع هو الدعوات المستمرة 
والتـــي ُتعلن على المأل وبدون خجل لتقســـيم وتجزئة ما 
تبقى من جغرافيا قد تســـتر كثير من الخالفات العرقية 

والطائفية بين مكونات تلك الدول .
ولكن ما يحدث في فلسطين الحبيبة يفوق كل ما ذكرناه 
بكثيـــر ، فهذا الوطن الصغير الذي يحتله شـــذاذ اآلفاق 
مـــن بني صهيون منذ عشـــرات الســـنين، ويقيمون على 
اطالله دولة ال تتقن ســـوى فن القتل واإلرهاب والعدوان، 
ويتخذون منه نقطة انطالق لمهاجمة باقي مكونات االمة 
المنكوبـــة بقيادات وحـــكام ال يملكون من أمرهم شـــيئا 
، هـــذا الوطن علـــى أبواب المزيد من التقســـيم الممنهج 
والمدروس، وما ُيعد له من خطط شيطانية منذ امد طويل 
تكاد تصل إلى نهاياتها السعيدة التي ال يتمناها القليل 
ممـــن تبقى من المخلصين والغيورين . ففلســـطين التي 
كانـــت يوما ما عزيزة علـــى أبنائها ،ومهوى فـــؤاد امتها، 
أصبحـــت اليـــوم يتيمة يتهـــرب الجميع من مســـئولية 
رعايتهـــا او الحفاظ عليها، فالعدو يحتل قســـرا أكثر من 
%78 من أراضيها ويحاصـــر البقية، ويفرض حكمه على 
أكثر من %84 من مســـاحة عاصمتها الموعودة »القدس« 
ويهـــّود ما تبقى، هذه فلســـطين التي يتعـــرض اهلها 
للقتل والتشريد واإلبعاد منذ االنتداب البريطاني وما تاله 
من احتـــالل صهيوني  تعيش انقســـاما داخليا منذ عام 

2007م حّولها إلى دولتين »عدوتين« لألسف الشديد !!
دولة في غزة بدون سيادة برًا وبحرًا وجوًا، وتتعرض لحصار 
خانق منذ اكثـــر من 12 عاما ، ودولة في الضفة تحاصرها 
المســـتوطنات مـــن كل جانب ، وتنخر عظامها الشـــوارع 
االلتفافية، وال تملك من امرها شـــيئا ســـوى مالحقة من 
يفكـــر في مقاومة المحتل في إطار اتفاقيات »التنســـيق 
االمني« والتي هي الســـبب الرئيســـي لبقاء السلطة على 

قيد الحيـــاة. وبغض النظر عمن يتحمل مســـئولية ذلك 
االنقســـام وما أدى إليه من مصائب وكوارث، إال أن اإلصرار 
على اســـتدامته ووضع العوائق امـــام انتهائه، هو اخطر 
واكثـــر تأثيرا من االنقســـام بذاته، خصوصـــا والمنطقة 
تعيش حالة مـــن إعـــادة التموضع وتغييـــر االولويات ، 
والقـــوى االســـتعمارية الكبرى ما زالت تذّكرنـــا بانها من 
يتحكم بتقســـيم الجغرافيا رغما عنا كما حدث في اوائل 

القرن الماضي. 
الجميـــع اليـــوم في فلســـطين امـــام امتحـــان حقيقي ، 
والرســـوب فيه يعني الدخول في حالة من الضياع والتيه 
ال يعلـــم مآالتهـــا إال اللـــه ، وربما تكون اكثـــر خطورة من 
مرحلة 48 او 67، ففي تلك الفترة كان هناك من يســـاند 
ويدافع ويحتضن، اما اليوم فالكل مشـــغول بحاله ويقول 
نفسي نفسي !! ربما استبشر البعض خيرا بدعوة السلطة 
لالنتخابـــات التشـــريعية، واعتقد آخـــرون أنها يمكن ان 
تكون مدخـــال لترميم العالقة بين شـــطري الوطن، ولكن 
لألسف ما بدا بانه عامل توحيد في وقت ما، يبدو انه تحول 
إلى صاعق تفجير آخر كالتي تمتلئ بها الساحة الداخلية 
الفلســـطينية . فبعد موافقة حماس والفصائل باستثناء 
»الجهاد » الذي يرفض المشاركة في إفرازات »اوسلو« على 
المشـــاركة في االنتخابات القادمة رغم االشتراطات التي 
بـــدت تعجيزية في بعضها إال ان المرســـوم االنتخابي لم 

يصدر بعد وال يبدو انه سيصدر قريبا .
الســـلطة برئاســـة محمود عباس حاولت منذ البداية وضع 
الفصائل وبالتحديد حماس التي تعتبر القوة االكبر التي 
تواجهها امام مشاكل كثيرة ، فرفضت تزامن االنتخابات 
التشـــريعية والرئاســـية ، ورفضت عقد اللقـــاء الوطني 
الســـاعي لتهيئة االجواء الداخلية قبل إصدار المرســـوم 
االنتخابـــي ، ومن ثم أصرت على تفعيل النظام النســـبي 
الكلـــي وإلغاء القوائم، تال ذلك اشـــتراط الحصول على رد 
كتابي من حماس والفصائـــل بالموافقة على االنتخابات 
وعـــدم تعطيلها !! كل ما ســـبق من شـــروط كانت كفيلة 
بتفجير العملية برمتها وهو ما كان يتوقعه البعض ولكن 
ذلك لم يحدث !! فحماس والفصائل الراغبة في المشاركة 
فهمت ما تســـعى إليه الســـلطة ، وقررت رغـــم التنازالت 
الكبيـــرة التي قدمتها ان تفّوت عليهـــا الفرصة ووافقت 
على كل شـــروطها ، ونفـــذت كل ما ُطلـــب منها ، وبذلك 
كانت االجواء كلها مهيأة لصدور المرسوم االنتخابي كما 
كان متفقا عليه، ولكن ذلك لم يحدث !! فقد برزت مشكلة 
اخرى هذه المرة ليس بيـــد حماس والفصائل القبول بها 

او رفضها . 
الســـلطة تشـــترط اآلن موافقة »إســـرائيل« علـــى إقامة 
االنتخابات في »القدس الشـــرقية« كمـــا ينص على ذلك 
اتفاق »اوســـلو«، وترفـــض إقامتها بدون ذلـــك ، وبذلك 
اصبحنـــا امام وضـــع تتحكم فيـــه »إســـرائيل« المأزومة 
سياســـيا وعســـكريا بعملية فلســـطينية بحتـــة . طبعا 
السلطة ترفع شعار ان إسقاط حق القدس في االنتخابات 
هو »خيانة« ، وحماس من جهتها ال تســـتطيع ان تطالب 
بهذا األمر وإال اتهمت بالتســـاوق مع االحتالل !! إذن نحن 
امام عائق كبير والمقرر بشأنه هو العدو التاريخي للشعب 
الفلســـطيني، وال نعتقـــد انه يمكن ان يفـــّوت أي فرصة 
لتحقيق نقاط في ظل المعركة المستمرة بينه وبين هذا 

الشعب بغض النظر عن الطريقة.
ما نريد الوصول إليه ليس إجراء االنتخابات من عدمه فهذا 
ليـــس أولوية في ظل االحتالل ، وال اعتـــراف العدو بأن من 
حق شـــعبنا ان يمارس خياراته في القدس الشـــرقية ألن 
كل القدس وفلسطين التاريخية من حقنا ويجب ان نعمل 
علـــى اســـتعادتها !! ولكن المهم هنـــا أن نتنبه لما يحاك 
ضد قضيتنا وشـــعبنا من مؤامرات ودسائس ، وُيستخدم 
من أجـــل الوصول إليهـــا العديد من الوســـائل ربما تكون 
االنتخابـــات إحداها، فإســـقاط هذا االســـتحقاق او تأجيله 
ربمـــا يدفع البعـــض في غزة في ظل الشـــعور بعدم جدية 
السلطة، وممارستها في بعض االحيان لسياسة التحريض 
واالســـتقواء، ربما يدفعهم إلى االكتفاء بما تحت ايديهم 
من حكم هذا »الشـــريط الساحلي الصغير« ، واالعتماد على 
دعم بعض الدول كقطر وتركيا على سبيل المثال ، وبعض 
التســـهيالت كإقامة ممر بحري وجوي وغيره من المشاريع ، 
وحينها يكون الحلم قد اصبح حقيقة ، وما سعى له األعداء 

لسنوات طوال أصبح واقعا ال رجعة عنه  !!
اكثـــر ما ُيخيفنا هـــو انه يجري اإلعداد بعناية لتقســـيم 
المقّســـم وتجزئة المجزأ !!  فمشـــروع فصل غزة عن باقي 
الوطن ال تخطئه عين، والدعوة إليه سرا وجهرا لم تتوقف 
منذ ســـنوات ، ودعم هذا المشـــروع ماليا وسياســـيا من 
بعض الدول ال يخفى على احد!! ولكن هل يسمح الشعب 
الفلســـطيني بذلك !! هل ما تبقى من غيورين على مصالح 
هذا الشـــعب، ويقدمون في سبيل ذلك الغالي والنفيس 
يقبلون بهذا االمر !! هل ينتصر المخرز على الكف مجددا 
!!أم يفاجئنا هذا الشـــعب المبدع كعادته وُيســـقط هذا 
المؤامرة إلى األبد كما أســـقط الكثير مـــن قبلها !! إن غدًا 

لناظره قريب !!

 تأخير مرسوم االنتخابات التشريعية..  قراءة واقعية !!
بقلم/ أحمد عبد الرحمن

لم يبتعـــد جدعون ســـاعر المنافـــس القـــوى لنتانياهو عن 
الحقيقـــة، بل قـــال الحقيقة ذاتهـــا عندما صـــرح أنه ال حل 
للدولتيـــن، أو ال للدولـــة الفلســـطينية ، وأن الحديث عن حل 
الدولتيـــن وهم ، وينتقل من فشـــل إلى فشـــل منذ أكثر من 
1981، ويقصد بذلك مشـــروع التقســـيم الذى أقترحته لجنة 
بيـــل الملكيـــة البريطانيـــة عـــام 1937 بعد الثـــورة العربية 
الكبرى. وأكد ال دولة مســـتقله بين النهر والبحر إال إســـرائيل 
كدولة مســـتقلة. وهو ما يعني أيضا ضم منطقة األغوار وبقاء 
كل الكتل االســـتيطانية. بل ان كل هـــذه المنطقة بما فيها 
المنطقة التي تديرها الســـلطة الفلسطينية تخضع للسيادة 
أألمنيـــة اإلســـرائيلية. وبتصريحاته يعيد الرؤيـــة والمقاربة 
االقتصادية التقليدية. فهو ال ينظر للفلسطينيين إال كسكان 
وليس كشعب، وكل ما يمكن منحهم شكل من أشكال الحكم 
الذاتي المرتبط باألردن ، وال يمانع بحكم الواقع االقتصادي من 
وجود شكل من أشكال االرتباط االقتصادي بين سلطة الحكم 

الذاتي الفلسطيني واألردن وإسرائيل.
 هـــو هنا يتحدث عن حقيقـــة الفكر أأليدولوجـــى الليكودي 
الذي تؤمن به كل األحزاب اإلســـرائيلية ال للدولة الفلسطينية 
في منطقة الضفة الغربية وهي منطقة القلب االســـتراتيجية 

لفلســـطين الدولة وإســـرائيل الدولة. ، وأن البديل في الفكر 
أأليدولوجـــي هو األردن كوطن بديل للفلســـطينيين. هذا هو 
القاســـم المشترك بين كل النخب في إســـرائيل ، فهو بهذه 
التصريحـــات لم يأت بجديد، بل يؤكـــد على حقيقة فرضتها 
إســـرائيل بسياسات أألمر الواقع من خالل الكتل االستيطانية 
التـــي تحولت لدولة في قلب األراضي الفلســـطينية التي من 
المقـــرر ان تقـــوم عليها الدولـــة الفلســـطينية ، والتي تقدر 
مساحتها بأقل من عشـــرين في المائة من مساحة فلسطين، 
ومع افتراض اقتطاع األراضي التي تقوم عليها المستوطنات، 
إضافة لمنطقة األغوار ، فهذا يعنى أن المتبقي أقل من عشرة 
في المائة من المساحة المقررة لفلسطين استنادا لحدود عام 
1967، وهو ما يعني ايضا تنازال فلسطينيا مقارنة بالقرار رقم 
181 األممـــي الذي خصص حوالى 44 في المائة من مســـاحة 

فلسطين االنتدابية التاريخية للدولة العربية. 
الجزء المتبقي يفتقد للتكامل الجغرافي ، وحرمان الســـيطرة 
على الموارد الطبيعية ، وبكل المقاييس حتى لو افترضنا قيام 
الدولة الفلســـطينية تكون ضعيفة هشـــة تابعه منزوعة من 
أي قدرات عســـكرية ، ووظيفتها فقط وظيفة شرطية بسالح 
خفيف يســـتخدم ضد أي احتجاجات أو هبـــات أو انتفاضات 

فلسطينية ضد أي شكل من أشكال سيطرة إسرائيل. 
ويذهب ساعر ليجافى الحقيقة ويحمل السلطة الفلسطينية 
والقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ويحملها 
كل الفشـــل للوصول لتسوية سياســـية تاريخية ، برفضهم 
كل المبادرات الســـخية من وجهة نظره التـــي قدمتها كافة 
الحكومات اإلســـرائيلية عمالية او ليكودية أو وسط ، حتى ما 
قدمـــه نتانياهو من تنازالت، هـــذه التصريحات غير حقيقية 
وهى الوهم الذى تحدث عنه ســـاعر. فهو ال يعترف بإسرائيل 
دولة احتالل، وال يعترف بالفلسطينيين شعبا لهم حقوقهم 
التاريخية والشرعية على أرضهم. ويعتبر كل الضفة الغربية 
أرضا إسرائيل وأن أي تنازل عن هذه األرض يعتبر تنازال كبيرا 

من قبل إسرائيل. 
هذه التصريحات كما أشرنا ليست بالجديدة ، بل تجسد كيف 
تفكر كل األحزاب اإلسرائيلية ، وكيف يفكر الليكود واليمين 
في إسرائيل لمســـتقبل الدولة الفلسطينية التي ال تمانع ان 
تقوم في غزة التي تشـــكل زائده جغرافية لن تشـــوه خارطة 
إســـرائيل إذا اقتطعت بمســـاحتها القزمية التي ال تزيد عن 
واحد في المائة من مســـاحة فلســـطين الكلية. ويبدو ان هذا 
التفكير اليميني هو الذى يشـــكل صلب صفقة القرن كما تم 

تسريب الكثير من تفاصيلها، مع بعض التعديالت الطفيفة 
التي ال تمس جوهـــر الفكر والرؤية اليمينيـــة التي يطرحها 
ســـاعر. وسواء فاز برئاسة حزب الليكود وهو ما يعني أن يكون 
أحد االحتماالت لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية في المستقبل او 

بعد االنتخابات القادمة، وهو امتداد لحكم الليكود. 
والسؤال ماذا تعني هذه التصريحات على مستقبل الخيارات 
الفلســـطينية ؟ وكيف يمكن مواجهتها ؟ ابتداء هذه الرؤية 
تعني أن ال فائدة من خيار التفاوض ، وان هناك مرحلة جديدة 
من المواجهة السياســـية ليس مع إســـرائيل بل مع الواليات 
المتحدة إذا ما تم اإلعالن الصريح لصفقة القرن، التي صرحت 
الواليات المتحدة ان هناك عقوبات على الطرف الذي يرفضها، 

والمقصود بذلك الطرف الفلسطيني. 
هـــذه التصريحات تفـــرض على الفلســـطينيين مراجعة كل 
خياراتهـــم بعـــد خمس وخمســـين عامـــا على تاريـــخ حركة 
النضال الفلسطيني وبعد أكثر من عشرين عاما على إتفاقات 
أوســـلو مراجعة نقديه، والبحث في الخيـــارات والبدائل التي 
تضمن الحد أألدنـــى من الحقوق التاريخية الثابتة للشـــعب 
الفلســـطيني، بدال من ان نعيش في وهم حل الدولتين الذي 

تحدث عنه جدعون ساعر.

د. ناجى صادق شرابوهــم حــل الدولتيــن!
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أعلن أنا المواطنة/ سارة خميس شريف الحلو....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800275554

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي عماد عودة المصري ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404559569

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الكريم جبريل عيسى أبو طعيمة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803888601  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جهاد محمد اسماعيل االسطل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   943770883

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن نعيم حسن ابو الزمر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400956686  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود صبحي ديب عامر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901632273   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد مصطفى محمد دراز..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802369512   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  سليمان ابراهيم محمود النجار  ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804699841   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  أزهار محمد محمود ابو دقة  ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800530404   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
يرتقب أن تصعد أســـعار البنزين )95 
أوكتـــان( األكثر شـــعبية في الســـوق 
الفلســـطينية، اعتبارا من يناير/ كانون 
ثاني المقبل ولمدة شهر كامل، مدفوعة 
بصعود أسعار النفط الخام في األسواق 

العالمية.
وتظهر مالمح أســـعار الوقود للشـــهر 
المقبل، خالل الثلث األخير من الشـــهر 
الجاري في السوق اإلسرائيلية، وتلقائيا 
في الســـوق الفلســـطينية، حيث تعد 
إســـرائيل المورد الوحيـــد للوقود إلى 

األسواق المحلية.
وبلغ متوسط أسعار النفط في نوفمبر/ 
الماضـــي، 61.9 دوالرا  تشـــرين ثاني 

للبرميل بالنسبة لخام برنت.
للبتـــرول  العامـــة  اإلدارة  وحـــددت 
الفلســـطينية على إثر ســـعر البرميل، 
سعر ليتر البنزين )95 أوكتان( بـ 6.10 
شواقل خالل تعامالت ديسمبر/ كانون 
أول الجاري، مقارنة مع 6.06 شواقل في 

نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

الجمعـــة  وحتـــى نهايـــة تعامـــالت 
الماضية، بلغ ســـعر برميـــل برنت 64 
دوالرا كمتوســـط خالل الشهر الجاري، 
بزيـــادة 2.1 دوالرا للبرميل، مقارنة مع 

متوسط أسعار الشهر الماضي.
كذلك، اســـتقر متوســـط سعر صرف 
الدوالر األمريكي مقابل الشـــيكل خالل 
تعامالت األسابيع الثالثة الماضية من 
الشهر الجاري، مقارنة مع أسعار نوفمبر 

الفائت، عند متوســـط 3.48 شـــيكال/ 
دوالر.

وتدخل أسعار صرف الدوالر/ شيكل في 
تحديد أسعار الوقود المباعة في السوق 
الفلســـطينية، إذ تشـــتري إســـرائيل 
النفـــط بالعملـــة األمريكيـــة، وتبيعه 
محليا أو للسوق الفلسطينية بالشيكل، 
وتعكس تغير أسعار الصرف على سعر 

لتر الوقود.

وبحسب وزارة الطاقة اإلسرائيلية، فإنها 
تشـــتري النفـــط بنوعيه مـــن العقود، 
الفورية واآلجلـــة، إال أن معظم كميات 
الواردات من الخام تتم بالعقود الفورية.

الجانب  اســـتهالك  ويبلـــغ متوســـط 
الفلســـطيني الشـــهري من مشتقات 
الوقود، نحو 70 مليون ليتر، يضاف لها 
قرابة 15 ألف ليتر وقود مهرب، معظمه 

سوالر.

ارتفاع آخر مرتقب على أسعار الوقود في فلسطين مطلع 2020

رام الله/ االستقالل:
اتسع عجز ميزان االســـتثمار الدولي الفلسطيني 
فـــي الربع الثالـــث 2019 بنســـبة 10% مقارنة مع 
الربع الثاني الســـابق له، بحســـب بيانـــات تقرير 
مشترك بين اإلحصاء الفلســـطيني وسلطة النقد 

الفلسطينية.
وأشـــارت البيانات المشـــتركة الصادرة، أمس، إلى 
أن التفـــاوت بين أرصـــدة اســـتثمارات االقتصاد 
الفلســـطيني الموظفـــة خارج فلســـطين وأرصدة 
االســـتثمارات األجنبيـــة الموظفة فـــي االقتصاد 

الفلسطيني، بلغ 2.114 مليار دوالر، بارتفاع %10 
مقارنة مع الربع السابق. وبلغ إجمالي أرصدة أصول 
االقتصاد الفلســـطيني المســـتثمرة فـــي الخارج 
7.423 مليارات دوالر، موزعة بين اســـتثمار أجنبي 

مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة %19.
كما تتوزع بين اســـتثمارات أخرى )أهمها العملة 

والودائع( 69%، وأصول احتياطية %8. 
أمـــا علـــى المســـتوى القطاعـــي، فقـــد شـــكلت 
االســـتثمارات الخارجية لقطـــاع البنوك 66% من 

إجمالي األصول الخارجية لالقتصاد الفلسطيني.

في المقابل، بلـــغ إجمالي أرصدة الخصوم األجنبية 
)االلتزامات( على االقتصاد الفلسطيني )أرصدة غير 
المقيمين المستثمرة في فلسطين( حوالي 5.309 

مليارات دوالر.
توزعت الخصوم، بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 
52%، واســـتثمارات حافظة 13%، واســـتثمارات 
أخرى )أهمها القروض والودائع من الخارج( %35. 

وعلى المســـتوى القطاعي، شـــكلت االستثمارات 
األجنبية في قطاع البنوك حوالي 37% من إجمالي 

الخصوم األجنبية على االقتصاد الفلسطيني.

رام الله/ االستقالل:
للمرة األولى منذ أزيد من 5 سنوات، سجلت مناطق في الضفة الغربية، معدالت 

هطول مطرية تجاوزت 1000 ملم خالل موسم الشتاء الماضي 2018/ 2019.
ووفق بيانات استندت على األرقام المجمعة الصادرة عن دائرة األرصاد الجوية 
الفلسطينية، والمنشورة على موقعها اإللكتروني عبر اإلنترنت، فإن 4 مناطق 

في الضفة الغربية سجلت معدالت هطول فوق 1000 ملم.
في المرتبة األولى، جاءت بلدة سيلة الظهر قضاء محافظة جنين، التي سجلت 

كمية هطول للمطر في الموسم الماضي، بلغت 1061 ملم.
وارتفعت نسبة هطول المطر في الموسم الحالي مقارنة مع الموسم الماضي 

بنسبة 111% صعودا من 502.6 ملم خالل موسم 2017 – 2018.
في المرتبة الثانية، جاءت بلدة دير أبو مشــــعل قضاء محافظة رام الله والبيرة، 

التي سجلت كمية هطول مطرية للموسم الماضي بلغت 1021 ملم.
وبلغت كمية األمطار الهاطلة على دير أبو مشــــعل في موســــم الشــــتاء قبل 
الماضي 2017 – 2018 نحو 621 ملم فقط، أي أن الموسم الحالي ارتفع بنسبة 

.%64.4
في المرتبة الثالثة، جاءت المزرعة الغربية قضاء محافظة رام الله والبيرة، التي 

سجلت كمية هطول بلغت 1016 ملم خالل موسم الشتاء الماضي.
وجــــاءت دير الغصون في المرتبة الرابعة، بمعدل هطول مطري بلغت كميته 

في الموسم الحالي 1002.5 ملم، مقارنة مع 623.4 ملم في الموسم الماضي.

أرقام الفتة لمعدل هطول المطر في 
فلسطين خالل موسم الشتاء الماضي

رام الله/ االستقالل:
قال وزير االقتصاد خالد العسيلي: إن االعتماد على االستيراد من الجانب اإلسرائيلي يتناقص تدريجيًا كل 

شهر في اطار سياسة الحكومة لالنفكاك االقتصادي عن االحتالل.
وأوضح العسيلي، في تصريح له أمس، أن استراتيجية الحكومة باالنفكاك عن االحتالل تشمل عدة عناصر 
واتجاهات جديدة، أبرزها تعزيز المنتج الوطني ودعم اقامة استثمارات وصناعات جديدة. وأشار العسيلي 
الى أنه تم الطلب من اليابانيين خالل زيارة وزير الدولة الياباني للمدينة الصناعية الزراعية في أريحا في اطار 
تعزيز العالقة مع الحكومة اليابانية مشاريع لتسهيل عمل الصناعة، وجذب مستثمرين جدد إلى فلسطين. 

العسيلي: االعتماد على االستيراد من 
»إسرائيل« يتناقص تدريجيًا بشكل شهري

غزة/ االستقالل: 
أعلن رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي مساء أمس األحد أن اللجنة ستبدأ عملية 

صرف المساعدات النقدية لألسر المتعففة في قطاع غزة، غدًا  الثالثاء الموافق 2019/12/24.
وأوضح السفير العمادي في بيان صحفي تلقت »االستقالل« نسخة عنه مساء أمس أن عملية الصرف ستتم 
عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، من بينها أسماء ألسر معتمدة ضمن كشف 
جديد، بواقع 100$ لألسرة الواحدة. وبّين أن الصرف سيكون وفق اآللية المعمول بها خالل المرات السابقة، 
لألسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا آللية الترتيب األبجدي للمستفيدين.
ومنذ أشهر طويلة تصرف قطر بشكل شـــهري مساعدات نقدية لعشرات آالف األسر الفقيرة في القطاع 

ضمن جملة من المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين.

العمادي: الثالثاء صرف المساعدات 
النقدية لألسر المتعففة

عجــز ميــزان االستثمــار الدولــي
 الفلسطيني يتسع 10 % في الربع الثالث

رام الله / االستقالل:
وقعت لجنة االنتخابات المركزية ممثلة برئيســـها 
د.حنا ناصر، وممثل االتحاد األوروبي السيد جيرهارد 
كروس، اتفاقية لتمويل مشروع يدعم أنشطة لجنة 

االنتخابات المركزية، بقيمة 2.16 مليون يورو.
ويهدف المشـــروع الذي سينفذ على مدار سنتين 
إلى الحفاظ علـــى جاهزية اللجنة، وبنـــاء قدراتها 
لتنفيـــذ أي عملية انتخابيـــة، وتعزيز عالقتها مع 

شـــركاء العملية االنتخابية. وتتضمن المشـــاريع 
المخططة في الضفة الغربية وقطاع غزة العديد من 

األنشطة والبرامج.
وأهم هذه االنشـــطة تجهيز المقـــر العام الجديد 
للجنـــة، وتطوير قـــدرات موظفي اللجنـــة، وتعزيز 
الوعي االنتخابي لدى طلبـــة المدارس والجامعات. 
وكذلك تطوير العالقة مع شركاء العملية االنتخابية 
من خـــالل بناء كادر انتخابي، وتمكين المشـــاركة 

السياسية واالنتخابية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 كما وســـيتم تقديـــم منح لمؤسســـات المجتمع 
المدنـــي لتنفيذ مشـــاريع بإشـــراف مـــن اللجنة، 
تســـتهدف فئـــات اجتماعية مختلفة مـــن أبناء 

الشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه االتفاقية في إطار التعاون الوثيق بين 
اللجنة واالتحاد األوروبي، والذي يعتبر أحد الشركاء 

الرئيسيين للجنة منذ تأسيسها.

توقيع اتفاقية تمويل مشروع بين لجنة االنتخابات واالتحاد األوروبي
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أعلن أنا المواطنة/ هبة وليد خليل ابوسلطان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
926670068  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ عماد يوسف محمد صبرة...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
923988372  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ثابت سالم الريفي ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   946676046

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد زكريا علي رضوان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801034711

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سالمة عليان حسين وادي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   911185825

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد وائل جمال أبو العطا....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
403674468  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ياسر نزار جمال ارقيق....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
412448003  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

عمان/ االستقالل:
 أعلنت الحملة الوطنية األردنية إللغاء 
اتفاقية الغاز مع إســـرائيل ونشطاء، 
عن تنظيم وقفة احتجاج، أمس، أمام 
مجلس النواب ضمن سلسلة فعاليات 
أطلقتها الحملة لمناهضة االتفاقية، 
وذلـــك قبل أســـابيع قليلـــة من بدء 

نفاذها رسميا.
وشـــارك نشـــطاء أردنيـــون، الجمعة 
باســـم  المنصرمة، بإطالق هاشـــتاغ 
"أســـقطوا اتفاقيـــة الغـــاز"، ضمـــن 
عاصفـــة إلكترونيـــة. وطالبت الحملة 
الوطنيـــة األردنية إلســـقاط اتفاقية 
لجنة  بتشـــكيل  إســـرائيل  الغاز مع 
تحقيق نيابية خاصـــة للتحقيق في 

حيثيات إبرام هذه الصفقة.
وأعلنت الحملة في ملتقى عقدته يوم 
الثالثاء المنصرم، عن جملة فعاليات 
تصعيدية لمناهضة االتفاقية، ودعم 
توصيـــات مجلس النـــواب في إعداد 
مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد 
الغاز اإلسرائيلي "المسروق"، على حد 

وصف صحيفة "الغد" األردنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التوافق 
على دعـــوة مجلس النـــواب األردني 
لالســـتجابة إلى 8 مطالب تقع ضمن 
والدستورية،  التشريعية  صالحياته 
أبرزها: دعـــم المذكرة التـــي وقعها 
نحو 63 نائبا لصياغة مشـــروع قانون 
منع استيراد الغاز من إسرائيل لعام 
2019، والسير به بشكل بالغ السرعة 
عبـــر مراحلـــه الدســـتورية ليصبـــح 

تشريًعا نافذا وملزما.

ودعـــت الحملـــة إلـــى تنفيـــذ وقفة 
للمطالبـــة  جماهيريـــة  احتجاجيـــة 
بإســـقاط االتفاقيـــة، وإدانة أصحاب 
القرار المسؤولين عن هذه االتفاقية، 
الحزبية  المؤسسات  أيضا  فيما دعت 
المملكة  والنقابية في كل محافظات 
إلى تنظيم وقفات احتجاجية كل في 

مدينته ومحافظته.
وتهـــدف الوقفة، حســـب القائمين 
على الحملة، إلى إسناد موقف النواب 

الرافضين لالتفاقيـــة، والضغط على 
الحملة  لتنفيـــذ مطالـــب  المجلـــس 
واألوساط الشعبية، والتي تقع ضمن 
صالحياته الدســـتورية التشـــريعية 
بإســـقاط  والكفيلـــة  والرقابيـــة، 
االتفاقيـــة. وســـتعمل الحملـــة على 
توقيع عريضة جماهيرية، في جميع 
تطالب  المملكـــة،  ومحافظـــات  مدن 
ومحاســـبة  االتفاقية  بإســـقاط هذه 

المسؤولين عنها.

األردن.. وقفة احتجاجية ضد صفقة الغاز مع »إسرائيل«

الخرطوم / االستقالل:
 وقعت الســـودان علـــى برنامج بقيمـــة 20 مليـــون دوالر مع صندوق 
األمين العام لألمم المتحدة "بناء الســـالم"، يهدف إلى دعم السلطات 

االنتقالية.
وأوضح بيـــان صادر عن األمـــم المتحدة بالســـودان، أن "التوقيع على 
البرنامج جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الســـوداني، عبد الله حمدوك، 

بإعالن أن بالده مؤهلة لصندوق بناء السالم".
وأشـــار البيان إلى توفير تمويل المرحلة األولى على الفور من البرنامج 
في المجاالت الثالثة ذات األولوية المحددة بالنســـبة إلى إقليم دارفور، 
المتعلقة بحكم القانون، والحلول الدائمة، وبناء الســـالم على مستوى 

المجتمع.
ولفت إلى أن مشـــاريع بناء السالم لدعم حكومة السودان "ستنفذ لبناء 
الســـالم في دارفور من خالل معالجة قضايا األرض التي هي الســـبب 
الرئيس وراء الكثير من الصراع ودوافعه، وإعادة بناء العقد االجتماعي".

وذكر البيـــان أن األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن 
في 16 تشرين األول/ أكتوبر الماضي، أن السودان مؤهل للحصول على 

الدعم من الصندوق لمدة خمس سنوات.
وأشار إلى "إمكانية توفير مزيد من الموارد لدعم عملية السالم الوطنية 
كمـــا هو مطلوب وفقـــا لالحتياجات المحددة التـــي حددتها الحكومة 

السودانية".

السودان يوقع اتفاقًا لبناء 
السالم ودعم السلطة

بيروت / االستقالل:
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب: إنه سيعمل على "تشكيل حكومة 
مصغرة مؤلفة من مســـتقلين"، مؤكدًا أنه ســـيعمل على االستماع إلى مطالب الحراك 

الشعبي خالل األيام المقبلة.
وأكـــد دياب -في مؤتمر صحفي عقده مـــن داخل المجلس النيابي )البرلمان( في ختام 
المشـــاورات النيابية غير الملزمة لتأليـــف الحكومة الجديدة- أنه وجد تجاوبًا كبيرًا من 
جميـــع النواب والكتـــل النيابية التي التقاها اليوم، مضيفا "من يشـــكل الحكومة هو 

رئيسها، ولن أعتذر عن عدم التأليف الحكومي".
وبّين دياب أن هذه الحكومة التي يســـعى لتشـــكيلها ســـتتكون من عشرين وزيرا، 
مشـــيرا إلى أن كل األطراف بمن فيها حزب الله تؤيد تشكيل حكومة من المستقلين 
واالختصاصيين. وتابع "حان وقت العمل، وفي هذه المرحلة الدقيقة والحساســـة نحن 
بحاجـــة إلى كل جهد ممكن، وفـــي ضوء النصائح المفيدة التي ســـمعتها من الكتل 

والنواب، سنعمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن".
وبشـــأن تعامله مع مطالب الحراك الشـــعبي، قال دياب إنه يوافـــق على كل ما يقال في 
الحراك الشـــعبي لجهة تشـــكيل حكومة من المســـتقلين واالختصاصيين واألشخاص 
المعروفين بنظافة اليد، الذين يعملون بجدية على الملفات الملحة، وال سيما االقتصادية 
منها. وبدأ دياب استشـــاراته البروتوكوليـــة مع الكتل البرلمانية والنواب المســـتقلين 
من أجل تشـــكيل الحكومـــة الجديدة، حيث يســـتمع إلى وجهات نظـــر الكتل والنواب 
واقتراحاتهم بشـــأن شـــكل الحكومة المقبلة. وكتب دياب في صفحته على موقع تويتر 
أن الوضع في البالد ال يســـمح بإضاعة الوقت، وقال إنه سيكثف االستشارات للوصول إلى 
النتيجة التي يتمناها اللبنانيون، داعيا إلى البدء في ما دعاها مســـيرة جديدة تستجيب 

لمطالب اللبنانيين التي قال عنها إنها "محّقة وتشكل قاعدة لبناء دولة جديدة".

رئيس الحكومة اللبناني المكلف 
اسطنبول/ االستقالل:يعلن مالمح حكومته الجديدة

احتفلت البحرية التركيــــة أمس، بإطالق غواصة 
»بيري رئيــــس«، أول غواصة محليــــة الصنع، في 
أحواض بناء الســــفن بمدينة »كولجك« التركية، 
بواليــــة قوجــــه ايلي )شــــمال غرب(، بمشــــاركة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجرى بناء الغواصة محلية الصنع في إطار مشروع 
محلي، يهدف إلى المســــاهمة في زيادة قدرات 
البحرية التركيــــة وتطوير الصناعــــات الدفاعية 

التركية في مجال صناعة الغواصات.
ويجــــري إطالق الغواصة »بيري رئيس«، في حفل 
يقام في مقر القيادة العامة ألحواض بناء السفن 
بمدينــــة كولجك، بمشــــاركة الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
وسيشــــمل الحفــــل أيضــــا وضع حجر األســــاس 
لمشروع بناء سفينة »سيدي علي رئيس«، محلية 
الصنع، والتي ســــتكون خامس ســــفينة حربية 

تركية يجري بناؤها بإمكانات محلية.
وفي إطار مشــــروع بناء غواصــــات ذات نظام دفع 
مستقل بإمكانات محلية، تعتزم البحرية التركية 
بناء 6 غواصــــات، تعتبر غواصــــة »بيري رئيس« 

واحدة منها.
وفــــي الوقت الذي تقــــوم فيه البحريــــة التركية 
بإطالق غواصة »بيري رئيــــس«، تواصل الطواقم 
المختصــــة بالعمل على إتمام بناء غواصة »خضر 
رئيس«، بالتزامن مع استمرار العمل في تصنيع 

الغواصتين الثالثة والرابعة.
ويهدف مشــــروع بناء غواصــــات جديدة محلية 
الصنــــع لصالــــح البحرية التركيــــة، والذي تنفذه 
رئاسة الصناعات الدفاعية في القوات المسلحة 
التركية، إلى تزويد البحرية التركية بـ 6 غواصات 
ذات قــــدرات عالية على تنفيــــذ عمليات طويلة 
بسرعة عالية، وقدرة على تحييد األهداف البرية 

والبحرية.

ومن المقــــرر أن تدخل الغواصــــة »بيري رئيس« 
الخدمــــة عــــام 2022، علــــى أن يتــــم تشــــغيل 
الغواصات الخمس األخرى، والتي تستمر أعمال 
بنائها في إطار المشروع المذكور، اعتبارا من عام 
2027، مــــا يضمن رفع جاهزيــــة وقدرات البحرية 

التركية.
ويبلــــغ طول الغواصة 68.35 متــــرًا بقطر خارجي 
يبلــــغ 6.3 أمتــــار، فيمــــا يبلغ وزنهــــا 1850 طن، 

وتتسع لـ 40 فرًدا.
 »Type-214« تعتبر الغواصات التي ُتعرف باسم
وتتمتــــع بالقدرة على القيادة بشــــكل مســــتقل 
بفضــــل تقنية خاليــــا الوقود، األولــــى من نوعها 

ضمن مالك البحرية التركية.
ويذكــــر أن الغواصــــات مجهــــزة بأســــلحة ضد 
األهداف البريــــة والبحرية، وتمتلك قدرات عالية 
في مجــــال إطالق مختلــــف أنــــواع الطوربيدات 

والصواريخ وزراعة األلغام.

تركيا تدشن أول غواصة محلية الصنع

واشنطن/ االستقالل:
 قـــال الرئيس األميركـــي دونالـــد ترامب، إن 
الواليات المتحدة والصين، ســـتوقعان اتفاقا 

تجاريا أوليا »قريبا جدا«.
وقال ترامب في فلوريدا: »حققنا انفراجة فيما 
يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا«.

وُأعلن عن مـــا يعرف باتفـــاق »المرحلة واحد« 

في وقت ســـابق من الشـــهر الجـــاري في إطار 
مســـاع إلنهاء الحرب التجارية المستمرة بين 
أكبر اقتصادين في العالم منذ أشـــهر، والتي 
أدت إلى اضطراب في األسواق ونالت من النمو 

العالمي.
وبموجب االتفاق وافقت الواليات المتحدة على 
خفض جزء من الرســـوم الجمركية على السلع 

الصينية مقابـــل زيادة كبيرة في مشـــتريات 
الصين من المنتجات الزراعية األمريكية.

وفـــي األســـبوع الماضي، قـــال وزيـــر الخزانة 
األميركـــي ســـتيفن منوتشـــين، إن االتفـــاق 
ســـيوقع في أوائل يناير، مضيفـــا أن االتفاق 
ترجم بالفعـــل، ويجري تنقيحه مـــن الناحية 

الفنية.

ترامب: اتفاق التجارة مع الصين »قريب جدًا«
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غزة/االستقالل: 
اســـتعاد بيت حانون األهلي صـــدارة الترتيب 
من جديد بفوزه الكبير على القادســـية بثالثية ، 
بينما خطف التفـــاح فوزا ثمينا من أنياب البريج 
بالدقائق األخيرة ، أشعل من خاللها القاع، ضمن 
منافســـات األسبوع الثالث عشر من بطولة دوري 

الدرجة األولى الغزي.
و قاد المهاجم فضل أبو ريالة فريقه بيت حانون 
األهلي لفوز ثمين على المنتشـــي القادســـية 
بثالثية بيضـــاء، ليســـتعيد صدارته من جديد 
برصيد 26 نقطة، بينما ظل القادســـية عند 19 

نقطة بالمركز الخامس مؤقتا.

وسجل أبو ريالة الثالثية » الهاتريك » بالدقائق 
40 و49 و90.

هذا و تمكن فريق التفاح على ملعب اليرموك، من 
اقتناص انتصاٍر غالي على حساب فريق خدمات 
البريج بهـــدف دون مقابل، ليبتعـــد خطوة عن 
صراع البقاء، رافعـــًا رصيده إلى 17 نقطة ويقفز 
للمركز الســـابع، بينما هبط البريج للمركز التاسع 
عند 16 نقطة. وســـجل هدف التفاح العبه فادي 

عوض الله بالدقيقة 88.
و بالدرجـــة الثالثة فرع » غزة والشـــمال » واصل 
فريق المشـــتل نتائجه االيجابية بتحقيق فوزه 
الثانـــي وذلك على حســـاب الشـــمس بهدف 

نظيف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط بالصدارة، فيما 
ظل الشمس بدون رصيد.

ســـجل هدف المشتل هدافه حســـين كنعان 
بالدقيقة27 من عمر المباراة. 

وفـــي نفس الدرجـــة » فرع الوســـطى و الجنوب 
»حقق فريق المصدر انتصارًا غاليًا على حســـاب 
فريق العودة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي 

أقيم على ملعب النصيرات وسط القطاع.
ليرفع المصدر رصيده إلى 3 نقاط من لقاء واحد 

نفس رصيد العودة الذي لعب لقاءين.
بالدقيقة67،  البديني  وســـجل الهدفين محمد 

وكرم حسان بالدقيقة 94.

غزة/ االستقالل: 
فرضت نتيجة التعادل اإليجابي على 3 لقاءات 
مـــن مباريات الدوري، وذلك ضمن منافســـات 

الجولة الثالثة عشر من دوري غزة الممتاز.
و في اللقاء األول عاد فريق خدمات رفح بنقطة 
صعبة من أنياب الصداقة، عندما تعادل معه 
بهدف لمثلـــه، ليبقى متصدرًا للدوري برصيد 
27 نقطة، فيما ظل الصداقة بمركزه الرابع عند 

18 نقطة.
وســـجل للصداقة عمـــر أبو عبيـــدة بالدقيقة 
71، وســـجل لخدمـــات رفـــح ســـامي قعدان 

بالدقيقة78.
وعلى ملعب الدرة وسط القطاع تنفيذًا لعقوبة 
الحرمان للشـــاطئ، فرض التعـــادل االيجابي 

المثير بأربعة أهداف لمثلها على لقاء خدمات 
البحرية  ليتقـــدم  الشـــاطئ وضيفه األهلي، 
للمركز الثاني مؤقتـــا برصيد 22 نقطة، بينما 

ظل األهلي بمركزه األخير عند 7 نقاط.
وجاءت بداية الشـــوط األول ســـريعة بتقدم 
األهلي عبر يوســـف لولـــو بالدقيقـــة 1، ورد 
البحريـــة بهدفين ، األول عن طريق ســـليمان 
العبيد بالدقيقة 35، و أمجد أبو عودة بالدقيقة 
44 وفي الشـــوط الثاني عـــاد األهلي وتعادل 
فـــي الدقيقـــة 58 عـــن طريق محمد شـــبير، 
ويواصل األهلـــي تقدمه وأضاف الثالث العبه 
أحمد ســـالمة بالدقيقة 78، و في آخر الدقائق 
تمكن أنس أبو ستيتة من التعديل بالدقيقة 
85 وعاد زميله العبيد وســـجل الهدف الرابع 

والتقدم للبحرية بالدقيقـــة 88، إال أن األهلي 
رفض االستســـالم وأدرك التعـــادل عبر العبه 
إبراهيـــم الترامســـي بالدقيقـــة90 من عمر 

المباراة. 
و علـــى ملعب خانيونس جنـــوب القطاع ، عاد 
فريـــق غزة الرياضي بنقطـــة من أمام مضيفه 
شـــباب خان يونس، ليواصـــل تقدمه لألمام 
نحو تفادي الهبوط، بالتعادل بهدف لهدف، 
ليرفع رصيده إلى 12 نقطـــة ويتقدم للمركز 
العاشـــر مؤقتا، بينما رفع النشامى رصيدهم 

إلى 16 نقطة بالمركز السابع مؤقتا.
وســـجل للشـــباب محمد بركات بالدقيقة9، و 
تعـــادل الرياضي عن طريق كامل الترامســـي 

بالدقيقة 37.

األخضر الرفحي يواصل الصدارة 
واألهلي يخطف نقطة من »البحرية«

»الحوانين« يضربون القادسية بثالثية 
والتفاح يقتنص فوزًا غاليًا من البريج

 لندن / االستقالل: 
حقـــق واتفورد انتصـــاًرا ثميًنا، بالتغلـــب على ضيفه 
مانشســـتر يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي 
أقيمت على ملعب فيكارج رود، ضمن لقاءات الجولة رقم 

18 من الدوري اإلنجليزي.
ليحقق واتفورد بالتالي انتصاره الثاني في الدوري هذا 

الموسم.
وبتلك النتيجـــة ارتفع رصيد واتفـــورد إلى 12 نقطة، 
ليبقى فـــي المركز األخير بجدول الترتيب، بينما تجمد 
رصيد مانشســـتر يونايتد عند 25 نقطـــة في المركز 
الثامن. وأتت المحاولـــة األولى في المباراة في الدقيقة 
السادســـة، بعدما مرر جيمس كرة مـــن الجانب األيمن 
لمارسيال، الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء كرة 

ضعيفة مرت إلى جوار القائم.
وقدم الفريقان مســـتوى متوســـطًا في الدقائق الـ20 
التاليـــة، باالكتفاء بتدويـــر الكرة في وســـط الملعب 
وافتقاد اللمســـة األخيرة في الثلث األخير من الملعب، 
مع تمتع مانشســـتر بأفضلية طفيفة في االســـتحواذ 

على الكرة.
 لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي بين الفريقين 

بعدما قدما مستوى باهتًا للغاية.
ومن خطأ فـــادح من الحارس دي خيـــا، افتتح واتفورد 
التســـجيل مبكًرا في شوط المباراة الثاني وتحديدًا في 

الدقيقة 50، فمن مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، 
أرســـل هيوز كرة عرضية، تمهدت أمام سار، الذي سدد 
كرة ضعيفة للغاية، فشل الحارس اإلسباني بغرابة في 

التعامل معها، لتسكن الكرة شباكه.
وحاول مانشســـتر الرد في الدقيقـــة 52، بعدما ارتقى 
ماكتوميناي لكرة عرضية من مخالفة مســـدًدا رأســـية 

ذهبت في أحضان فوستر.
وتحصـــل واتفورد علـــى ركلة جزاء، بعد تعرض ســـار 
لعرقلـــة من قبل وان بيســـاكا، نفذها دييني مســـدًدا 
مباشـــرة في وســـط المرمى، مســـجاًل الهدف الثاني 

لواتفورد في الدقيقة 54.
وارتقـــى ماجواير لركلـــة ركنية فـــي الدقيقة 81 من 
عرضية ماتا، مسدًدا رأسية ضعيفة أمسك بها حارس 

واتفورد بسهولة.
وتبادل بوجبا الكرة مع مارســـيال في منطقة الجزاء في 
الدقيقة 83، ليسدد بوجبا بعدها مباشرة إال أن فوستر 

تمكن من إبعادها بنجاح.
ومرر بوجبا كـــرة بينية مميزة من قبل وســـط الملعب، 
لينفرد جرينوود بفوســـتر، وحاول وضع كرة ساقطة، إال 

أن تسديدته ذهبت أعلى العارضة في الدقيقة 85.
وواصل فوســـتر تألقه بالتصدي لتســـديدة قوية من 
راشـــفورد من داخل منطقـــة الجزاء فـــي الدقيقة 89، 

لينتهي اللقاء بعدها بفوز واتفورد بهدفين دون رد.

مانشستر يونايتد يسقط أمام 
متذيل الدوري اإلنجليزي 

وكاالت/ االستقالل: 
أعلن االتحاد األفريقي لكرة القــــدم »كاف«، القائمة النهائية 

لجائزة  أفضل العب أفريقي في عام 2019.

وضمــــت القائمة النهائية 3 العبين هم الجزائري رياض محرز 
نجم مانشستر ســــيتي اإلنجليزي والســــنغالي ساديو ماني 

مهاجم ليفربول اإلنجليزي وزميله المصري محمد صالح.

صالح ومحرز وماني في القائمة 
النهائية ألفضل العب إفريقي

ميونخ/ االستقالل: 
حســـم نادي بايرن ميونخ، صفقته األولى للموسم المقبل 

2020-2021، من أجل المنافسة بقوة محلًيا وقارًيا.
ووفًقا لصحيفة »بيلد« األلمانية، فإن النادي البافاري توصل 
التفاق مع أليكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، بضمه في 

صفقة مجانية الصيف المقبل.
وأفادت الصحيفة بأن حارس األزرق الملكي ســـيوقع على 

عقد لمدة 5 ســـنوات، لينضم إلى البايرن فور نهاية عقده 
مع ناديه في صيف 2020.

يأتي ذلك، بعدما أعلن شالكه، رحيل حارسه الشاب، البالغ 
من العمر 23 عاًما، فور نهاية الموسم الحالي، لعدم رغبته 

في تجديد عقده.
وكان بايـــرن ميونخ قد تعاقد مع ليون جوريتســـكا بذات 

الطريقة بعد انتهاء تعاقده مع شالكه في صيف 2018.

بايرن ميونخ يحسم صفقة جديدة
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موسكو/ االستقالل: 
أفاد ســـفير السلطة الفلسطينية في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، بأنه من المقرر وصول 
الرئيس الروســـي فالديمير بوتين، األراضي الفلســـطينية في شهر كانون ثاني/ يناير 

المقبل، خالل زيارة معلن عنها منذ فترة.
وقال نوفل في تصريحات صحفية امس األحد، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
التقى بعض الســـفراء العرب، وأبلغ الجميع بأن الرئيس بوتين سيزور »إسرائيل« ودولة 
فلسطين. ونبه الدبلوماسي الفلسطيني إلى أنه من المرجح أن تكون زيارة بوتين يوم 20 
يناير 2020. مشيًرا إلى أن الرئيس الروسي سيلتقي نظيره الفلسطيني بالقصر الرئاسي 
في بيت لحم. وبّين نوفل، أن روســـيا تستعد لدور أكبر لها في المنطقة في ظل التراجع 

األمريكي وكثير من المواقف والتطورات في المنطقة العربية.
واســـتطرد: »القيادة الفلسطينية تنتظر زيارة الرئيس بوتين، ورؤية روسية جديدة في 
ظل تداعيات الموقف الدولي بهذا الملف تحديًدا«. وأعرب السفير الفلسطيني عن أمله 
بـــأن يعلن بوتين قريًبا بعض األفكار اإليجابية التي تســـاعد على خلق حالة من التوازن 

بالمنطقة، في ضوء »االنحياز األمريكي الكامل إلسرائيل«.

حكومة االحتالل اقتحموا األقصى، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.
وتأتي هذه االقتحامات في ســـياق حملـــة دعا إليها مســـتوطنون لتصعيد عمليات 
اقتحام األقصى، تزامنًا مع ما يســـمونه عيـــد "الحانوكا" العبري الذي يحل اعتبارًا# من 
اليوم ولمدة أســـبوع. كما اســـتولى مســـتوطن  أمس األحد عنوة علـــى أرض في خربة 
الحديدية في وادي المالح باألغوار الشمالية، في ظل استمرار تجريف األراضي الزراعية 
في تلك المنطقة. وقالت مصادر محلية إن المستوطن سيطر على أرض المواطن ماجد 

عبد الرازق وقام بحراثتها وطرد صاحبها منها بالقوة.
وأضافت أن المستوطنين عملوا مؤخرا على االستيالء على أراض لمزارعين من المنطقة 

بعضهم من مدينة طوباس لهم أراض واستثمارات زراعية في المنطقة.
بدوره، اســـتنكر مجلس قروي المالح في تصريح صحفي استمرار اعتداء المستوطنين 
على األراضي الزراعية في المنطقة والتي أضرت بالموســـم الزراعي وتســـببت بخسائر 
للمزارعين ويشـــار إلى أن عددا من المســـتوطنين يقومون بحراثـــة أراضي المواطنين 
في األغوار الشـــمالية منذ بداية الموسم الزراعي، ويحرمون أصحابها من استغاللها أو 
دخولها، بحماية جيش االحتالل. كما اســـتولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، االحد، على 

رافعة شوكية خالل اقتحامها قرية عين البيضاء باألغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات االحتالل اقتحمت القرية واستولت على 
رافعة شـــوكية، مملوكة للمواطن يوسف فقهاء، مشـــيرا إلى أن جنود االحتالل دققوا 

في البطاقات الشخصية للمارة.

خان يونس / االستقالل: 
بحثت بلدية خـــان يونس جنـــوب محافظات غزة 
مع رؤســـاء لجان األحياء احتياجات السكان وسبل 
تطويـــر المدينـــة والنهـــوض بواقعهـــا في عدة 
قطاعات بما ينعكس إيجابـــًا على طبيعة الخدمة 
المقدمة للمواطنين ويعزز من جودتها كمًا ونوعًا.

وشـــارك في االجتمـــاع الذي عقـــد بالبلدية أمس، 
القائم بأعمال مدير عام البلدية محمـد األســـطل، 
ومسئول لجان األحياء أسامة سالمة، وممثلي لجنة 
حي معن، الكتيبة، المحطة، مركز المدينة، الشيخ 

ناصر، جورت اللوت، البطن السمين.
وتطـــرق المجتمعـــون إلى ضرورة المســـاعدة في 
تطويـــر بعض الطـــرق الفرعية فـــي األحياء التي 
تتطلـــب تدخاًل مـــن بلدية خان يونـــس من خالل 
تنفيذ مشـــاريع التعبيد والتبليـــط للتخفيف من 
معاناة المواطنيـــن، إلى جانب تنفيذ المشـــاريع 

المســـتقبلية فـــي كل األحيـــاء المتاخمـــة لمركز 
المدينـــة ومنحها األولوية في عمليـــة التطوير ال 
ســـيما وأن الطرق في معظم تلـــك األحياء بحاجة 

ماسة إلى إعادة تأهيل بالكامل.
وبدوره أكد األسطل على دور لجان األحياء وأهميته 
في دعم مســـيرة التنمية المجتمعية عبر مساندة 
عمل البلدية التي تسعى وفق اإلمكانيات المتاحة 
تقديم األفضل للســـكان في ظل الظروف الصعبة 
التي خلفها الحصار وشح التمويل الخارجي، مشيرًا 
إلـــى أن البلديـــة تمكنت خالل الســـنوات القليلة 
الماضية من تنفيذ بعض المشاريع الحيوية وفق 
ُســـلم األولويات والخطة االســـتراتيجية التنموية 
التي شارك في إعدادها المجتمع المحلي، ودراسة 
االحتياجات األكثر من ثـــم األقل من أجل تحقيق 
شـــفافية العمل وعدالة التوزيـــع للمنح التي يتم 

تمويلها من الخارج.

ومن جهة أخـــرى، وزعت  بلدية خان يونس جنوب 
محافظات غزة مجموعة من األشتال وأشجار الزينة 
على مجموعة  من المؤسسات الخدماتية والمدارس 
التعليمية والتجمعات والمراكز المختلفة وكذلك 
العائالت ولجان األحياء وذلك في إطار مســـاعيها 
المختلفـــة إلضفاء المظهر الحضـــاري على مرافق 

المدينة المختلفة.
وبين رئيس قســـم الحدائق والمتنزهات عمر مطر 
أهمية جهود البلدية فـــي تعزيز النواحي البيئية 
من خالل زراعـــة وتوزيع األشـــتال المختلفة على 
قطاعات واســـعة من المجتمع لزيادة المســـاحات 
الخضراء حفاظًا على البيئة وتكوين ثقافات وقيم 
إيجابية لدعم مســـيرة البنـــاء المجتمعي. وأوضح 
مطر أن البلدية تســـعى جاهدة لالرتقـــاء بالواقع 
البيئـــي لمدينة خان يونس وتعزيز دور اإلنســـان 

الفلسطيني وغرس قيم المواطنة الصالحة.

بلدية خان يونس تبحث مع لجان األحياء احتياجات السكان وتطوير المدينة

غزة / االستقالل:
قالت إدارة جامعة األزهر في قطاع غزة إن أكثر من 
خمســــة آالف طالب وطالبة لم يسددوا رسومهم 
الدراســــية للعام الدراســــي الحالي بين تســــديد 
جزئي وصفــــري، محــــذرة من أنها لن تســــتطيع 
االســــتمرار في عملها في ظــــل "عجز مالي مميت" 

بلغ 33 مليون دينار.
وأضافت الجامعة في بيان صحفي "شــــارفنا على 
نهاية الفصل الدراســــي األول وبسبب استنكاف 
الطلبة عن دفع رســــومهم نظًرا لغيــــاب إجراءات 
فاعلة ُتلزمهم بدفع رســــومهم الدراســــية اقترب 
عدد الذين لم يســــددوا رســــومهم الدراسية إلى 
أكثر مــــن )5000 طالــــب/ة( بين تســــديد جزئي 

وصفري".
واعتبــــرت أنها من أكثر جامعــــات الوطن تقديًما 

لإلعفاءات الدراســــية، موضحة أن متوســــط عدد 
الطلبة المســــتفيدين من هــــذه االعفاءات بلغت 
مجتمعة في الفصــــل الدراســــي الواحد )3500-

4000 طالب(، بواقع مبلغ وقــــدره )800-850 ألف 
دينار( تتحمله الجامعة في سبيل مساعدة الطلبة.

وأشارت إلى تراكم كم كبير من الشهادات العالقة 
في قسم الخريجين بسبب سياسة االكراه والضغط 
التي ُتمارس علـــى الجامعة أثناء دراســـة الطالب 
وعدم تحصيل الرســـوم الدراســـية منه، حيث بلغ 
عدد الشـــهادات العالقة )2000 شـــهادة( برصيد 
مالي يتجاوز )2 مليون دينار(، وهو ما تسبب بزيادة 

الديون المستحقة والمهدرة على الجامعة.
ولفتــــت إلى أنهــــا قدمــــت تســــهيالت إلصدار 
الشــــهادات العالقــــة عبر إعفاء %30 من نســــبة 

المتراكمات.

وجاء في البيان أن الجامعة "تؤمن بمبدأ مســــاعدة 
الطلبــــة المتعففيــــن والفقــــراء في ظــــل الوضع 
االقتصــــادي الــــذي يعاني منــــه طلبتنــــا وأولياء 
أمورهم، وتتحمل الجامعة المســــؤولية األخالقية 

واألدبية والوطنية الكاملة عن ضمان تعليمهم".
ولفتــــت إلى أنها "تقوم بجهــــد حثيث وكبير في 
التواصــــل مع مؤسســــات وجهات مانحــــة لدعم 
الرسوم الدراســــية للطلبة المتعففين، بلغت أكثر 
مــــن 26 جهة مانحــــة تقدم خدماتهــــا ألكثر من 
)911 طالبًا(، يتم تصنيفهم حسب حاالت البحث 

االجتماعي، وضمن شروط المؤسسات المانحة".
وطالبت الجامعــــة من الجميع احتــــرام إنجازاتها 
ودورهــــا تجــــاه طلبتهــــا واحتــــرام قراراتها التي 
تســــعى إلى ضمــــان اســــتمراريتها، والكف عن 

اإلساءة والتشهير والتعريض بالجامعة.

لندن/ االستقالل:
رّحب رئيس الهيئة الشـــعبية العالمية لكسر الحصار 
عـــن غزة عصام يوســـف ببيـــان المدعيـــة العامة في 
المحكمة الجنائية الدولية الخاص بفتح تحقيق رسمي 

في الجرائم المرتكبة في فلسطين.
ودعا يوســـف في تصريح صحفي أمـــس، إلى المضي 
بشـــكل عاجل بإجراءات التحقيق بالجرائم اإلسرائيلية 
في األراضي الفلســـطينية المحتلة، بما يضمن الخروج 

بقرارات قضائية عادلة تنصف الضحايا.
وأشار يوسف، إلى أن جرائم االحتالل بدأت منذ عقود، 
وتحديـــدًا منذ العـــام 1948 عندما شـــنت العصابات 
الصهيونية حربها على الشـــعب الفلســـطيني األعزل 
المســـالم واقترفت بحقه المجازر، وشـــردته من أرضه، 

وأقامت دولة االحتالل العنصرية على أرضه السليبة.
وأضاف »كل يوم يمـــر يثبت تورط االحتالل بمزيد من 

الجرائم، ويغرقه بدم ضحاياه أكثر وأكثر«.
وأكد أن »حقوق الشـــعب الفلســـطيني لن تضيع ولن 
تســـقط بالتقـــادم، طالما أن هنالك شـــعبًا حيًا يدافع 
عن حقوقه، ويجتهد في ســـبيل ذلك حتى وإن كانت 
موازيـــن القوى ليســـت في صالحه في وقـــت ما أو في 

مرحلة ما من تاريخ صراعه مع االحتالل«.
وطالب يوســـف بضرورة االســـتمرار بمالحقة االحتالل 
اإلسرائيلي ووضعه أمام المساءلة القانونية، ومطاردة 
كل مـــن تلطخت يداه مـــن قادة االحتالل ومســـؤوليه 
بدم األبرياء من أبناء الشـــعب الفلســـطيني، وجلبهم 

للعدالة«.

وأشـــار إلى أن جرائم دولة االحتـــالل ال تزال ماثلة أمام 
العيـــان في غزة الذي شـــنت عليه الحـــروب المتكررة 
وأسقطت على أرضه الطاهرة اآلالف بين شهيد وجريح، 
وأبادت خالل حروبها أسرًا بأكملها، وهدمت بنى القطاع 
التحتية وتركت مليوني إنســـان يعانون حصارًا ظالمًا 
منذ أكثر من 13 عامًا، ويعيشون نتائجه الكارثية حتى 

اللحظة.
ونّوه يوســـف إلى أن »جرائم االحتالل ال يمكن رصدها 
في بضع كلمـــات، مبينًا بأنها تتخذ أشـــكااًل مختلفة، 
ويســـتمر االحتالل في اقترافها بكل صلف وعنجهية، 
وحرمت الفلســـطينيين من الحياة بأمن وســـالم وعدل 
على أرضه منذ عشرات السنين، بينما المجتمع الدولي 

يقف صامتًا حيال هذه الجرائم«.

يوسف يدعو للتعجيل في إجراءات التحقيق بجرائم االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اندلع حريق ضخم في منطقة »غوش تســـوحر« شرق المجلس 

اإلقليمي أشكول دون معرفة األسباب الحقيقية.
وأفادت وســـائل اعالم االحتالل اإلســـرائيلي بأن حريقًا ضخمًا 
اندلع في منطقة غوش تسوحر، حيث طلبت الشرطة اإلسرائيلي 
المستوطنين البقاء في منازلهم وإغالق النوافذ وعدم االقتراب 

من النار.
فيما زعم موقع حدشـــوت، بأن الحريق الكبير في أشكول سبقه 
رصد إطالق بالونـــات حارقة من قطاع غزة، لكن لم يؤكد بعد أن 

الحريق بفعل البالونات.

اندالع حريق ضخم في أشكول 
بمستوطنات »غالف غزة«

»األزهر«: 5 آالف طالب لم يسددوا الرسوم ويستحيل استمرار عملنا بالعجز

بيت حانون/ االستقالل: 
شـــرعت بلدية بيت حانون بتنفيذ مشـــروع تطوير شـــارع مدرسة غازي الشوا 
الثانويـــة للبنين ومنطقـــة أبو جبـــة بالمدينة، بتمويل من صنـــدوق تطوير 
وإقراض الهيئات المحلية، بقيمة تبلغ حوالي 244 ألف يورو وتنفيذ الشـــركة 
الفلســـطينية الشرقية.  ويأتي هذا المشـــروع ليخدم سكان منطقة الزيتون 
ومنطقة أبو جبة، حيث  يعاني طلبة مدرسة غازي الشوا ومدرسوها من صعوبة 

الوصول للمدرسة خالل فصل الشتاء.

رام الله / االستقالل:
أدانـــت الجبهـــة الديمقراطية لتحرير فلســـطين 
الخيـــارات التـــي تخطط لهـــا حكومة تـــل أبيب، 
للتعامل مع قـــرار المدعية العامة حـــول الجرائم، 
لمســـاءلة االحتـــالل عـــن سياســـته اإلجراميـــة 

العدوانية بحق شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية.
وأفادت صحيفة »اســـرائيل اليـــوم«  أمس االحد، إن 
مناقشـــات ســـتجري على الصعيدين السياســـي و 
المهني القانوني بشـــأن السياســـة التي ستتبعها 
»اسرائيل« للتعامل مع قرار المدعية العامة للجنائية 

الدولية حول جرائم حرب ارتكبت بحق فلسطينيين.
و وفقًا للصحيفة، فإن حكومة االحتالل تدرس عدة 
خيارات بشـــأن التعامل مـــع القرار، من بينها منع 

محققي المحكمة الوصول إلى فلسطين.
وأضافـــت الجبهـــة في بيـــان لهـــا : أن الخيارات 
االســـرائيلية هي مؤشر على عدم االلتزام واحترام 
القوانيـــن الدوليـــة، وهي  محاولـــة مفضوحة من 
حكومة االحتالل إلبعاد النظر عن المجازر والجرائم 

اليومية المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني.
كما دعت الجبهة محكمـــة الجنايات الدولية, إلى 

االســـراع بالتحقيـــق في مزاعم ارتكاب إســـرائيل 
جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الفلســـطينية 
بما فيها القدس المحتلة, وجددت الجبهة نداءها 
إلى القيادة الرسمية للتحرك الميداني في نقل كل 
ملفات االحتالل اإلجرامية اإلرهابية االســـتيطانية 
إلى المحاكم الدولية، واستغالل الفرص في فضح 
حكومة االحتالل ونقلها  إلـــى المحكمة، وتطبيق 
قرارات المجلسين الوطني والمركزي, بما في ذلك 
وقف التنســـيق األمني مع دولة االحتالل, وسحب 
االعتراف بها, وفك االرتباط والتبعية القتصادها.

»الديمقراطية«: منع وصول المحققين الجنائيين لألراضي المحتلة يوفر غطاء لسياسة االحتالل 

بوتين يزور األراضي 
الفلسطينية في يناير 2020

بلدية بيت حانون تنفذ مشروع تطوير 
شارع مدرسة غازي الشوا ومنطقة أبو جبة

79 »اإ�سرائيليًا« ..
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 احلاج نزار فيا�ض »73 عامًا« يعد امل�سروبات ال�ساخنة يف هذا املكان منذ عام 1967 يف مدينة طولكرم    )وفا(

لندن/ االستقالل:
توفيت طفلة في العاشـــرة من عمرها بعدما أصيبت بعدوى قبيل خروجها من 

المستشفى الذي كانت تعالج فيه من السرطان.
ووفقا لما نشـــرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانيـــة، اتهمت كيمبرلي داروش 
مستشفى الملكة إليزابيث في غالسكو، بالتستر على وفاة طفلتها ميلي صاحبة 

العشر سنوات بسبب التقاطها عدوى قاتلة من المستشفى.
وأظهر تحقيق ســــري، بأن العــــدوى التي أدت إلى تعفــــن دم الطفلة، 
انتقلت إليهــــا عبر إمدادات المياه في المستشــــفى، ولــــم يتم إعالم 

والديها بهذه النتائج.
وطالبت األم وزيرة الصحة جين فريمان ومجلس الصحة بمدينة غالسكو، بإجابات 
حول القضية التي القت تعاطفا كبيرا في الفترة األخيرة، بينما يصر المسؤولون 

على أن إمدادات المياه آمنة.
وعبرت الســـيدة داروش عن غضبها وإحباطها من الطريقة التي تتعامل فيها 
إدارة المستشـــفى مع الحادثة، خاصة وأن الطفلة شفيت من السرطان وكانت 

على وشك العودة إلى المنزل.
القضية تتم مناقشتها عبر وسائل اإلعالم البريطانية، بجانب االهتمام الكبير 

من وزيرة الصحة التي تواجه مطالبات باالستقالة بسبب هذه الواقعة.

القاهرة/ االستقالل:
نجح فريق طبي مصري من إعادة يد شاب قطعت في حادث عن طريق أداة »الصاروخ« 

المستخدمة في قطع السيراميك.
وأعاد فريق من الجراحين، بمستشـــفى الطوارئ بجامعة المنصورة المصرية، رســـغًا 

لشاب بعد قطعه بصاروخ سيراميك، في عملية جراحية استمرت 8 ساعات.
 وتمت العملية الناجحة تحت إشـــراف أســـتاذ األوعية الدموية ومدير المستشفى 
الدكتور سمير عطية وبمشاركة أطباء من تخصصات العظام وجراحة األوعية الدموية.

وقـــال عطية، في بيان صحفى »حضر المريض عبدالحليـــم عبدالله )21 عاما(، يعمل 
بالســـيراميك بإصابة بالغة بالطرف العلوي األيمن والذي كان بـــه إعاقة والتواء منذ 
الصغر وعند إجراء الفحص الطبي عليه تبين وجود فصل شـــبه تام لمفصل الرســـغ 
بسبب صاروخ لقطع السيراميك وتبين أن اليد ملتصقه بالساعد بقطعة من الجلد فقط 

وقطع تام للعظام والعضالت والشرايين واألوردة واألعصاب«.
وأضـــاف في البيان »أنه على الفور تم نقـــل المريض للعمليات وتم عمل تثبيت 
للعظام بواســـطة أطباء العظام الدكتور حامد محمـــد والدكتور أحمد بصل أطباء 

جراحة العظام«.
وأضاف الدكتور مســـعد سليمان أستاذ ورئيس قســـم جراحة األوعية الدموية: »تم 
توصيل الشرايين الرئيسية واألوردة المغذية لليد ووصول الدم لهذا الطرف وإنقاذه 
من البتر بواســـطة أطبـــاء جراحة األوعية الدموية الطبيب محمـــد عماد الدين مدرس 
مساعد جراحة األوعية الدموية وبمساعدة األطباء مصطفى عبدالجواد وأحمد الغمري 
وأحمد رمضان المقيمين بقسم جراحة األوعية الدموية تحت إشراف عمرو الشافعي 

والدكتور تامر عبدالحي«.

مصر... إعادة يد شاب 
بعد قطعها بصاروخ

كاليفورنيا/ االستقالل:
كشــــفت مجموعة ناشطة عن خططها لبناء مدينة 
حديثــــة بقيمة 3 مليارات دوالر إليواء مواطنين بال 

مأوى "مشردين" في والية كاليفورنيا.
وتعتقــــد جماعة "مواطنون مرة أخرى" )ســــيتيزن 
أغين( أن مشــــروع بناء مدينة حديثة للمشــــردين 
ســــوف يحل أزمة أولئك الذين ال مــــأوى لهم في 

كاليفورنيا.
ووفقــــا لتقريــــر نشــــرته صحيفة "ديلــــي ميل" 
البريطانية، ســــتتوافر فيها منازل وشقق المدينة 
الحديثة المقترحة كل وسائل الراحة، مثل أجهزة 
التلفزيــــون، ومستشــــفى ومرافــــق رعاية صحية، 

باإلضافة إلى مطاعم ومقاهي.

كذلك ســــتحتوي المدينة على أنفاق تحت األرض 
من أجل "تقليل اضطراب حياة المواطن"، المشــــرد 

الذي اعتاد العيش بال مأوى لفترة من الزمن.
وتتكون المدينــــة، المقترحة على مســــاحة 300 
فدان، من مجموعات مــــن البنايات المؤلفة من 16 
طابقا، أما الشقق في هذه المدينة فستكون متاحة 

للمشردين مجانا.
 وتقّدر "مواطنــــون مرة أخرى" أن المدينة الجديدة 
ســــتكون جاهزة خــــالل 11 عاما فقــــط، حيث من 

المقترح افتتاحها في العام 2031.
جدير بالذكر أن واليــــة كاليفورنيا تعاني من أزمة 
تشرد مزمنة، انتقدها مســــؤولون حكوميون مثل 
الرئيــــس دونالد ترامب ووزير اإلســــكان والتنمية 

الحضرية بن كارسون.
ويقدر عدد المشردين، الذين بال مأوى، في الوالية 

بحوالي 150 ألف شخص.
ولتحقيق هذه الغاية، أنشــــأت جماعة "مواطنون 
مرة أخرى" موقعا على "غو فاند مي"، وتلقت تبرعات 

بقيمة 820 دوالرًا فقط.
وقال مؤســــس جماعة "مواطنون مرة أخرى" دتيون 
ناسون، في بيان: "لقد حان الوقت للتفكير بشكل 
مختلف لحل أزمة التشــــرد، فبدال مــــن بناء 4000 
مأوى إضافي، يمــــّول المواطنون مــــرة أخرى لبناء 
مدينة واحدة، تلبي احتياجات جميع المشــــردين 
من البالغين في أميركا، وستكون أسرع وأقل تكلفة 

بالمليارات عن الجهود الحالية".

كلفتها بالمليارات.. إنشاء مدينة للمشردين فقط

روما/ االستقالل:
قدم مطعم إيطالي، حائز على جائزة أفضل مطعم بمدينة ليفربول اإلنكليزية في حزيران 
الماضي، عرضًا مغريًا لزبائنه بتقديم خصم على الفاتورة يصل إلى 5 في المئة في حال 

قاموا بتنفيذ شرط يفرضه المطعم. 
وفي التفاصيل، فقام المطعم بهذه المبادرة بهدف تطبيق برنامج ُيعرف باســـم "هيا 
نتحدث" ، من أجل تشجيع الزبائن على قضاء وقت ممتع وقّيم مع أحبائهم وأصدقائهم 

من دون النظر إلى الهاتف أو تشتيت االنتباه. 
وفي هذا الســـياق، يتعين على الراغبين في االســـتفادة من الخصم تسليم هواتفهم 

الذكية عند الوصول إلى المطعم، فيضعها النادل في صندوق ويتم إغالقه بمفتاح. 
وقد سارع العديد من الزبائن، الذين يزورون المطعم بانتظام، إلى اإلشادة بهذه المبادرة 

التي وصفها أحدهم بأنها "رائعة وضرورية في زمن التكنولوجيا هذا".

مطعم يقدم خصمًا على الفاتورة 
إذا تخليتم عن هواتفكم

تكساس/ االستقالل:
توفيت امرأة وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، وذلك 
بعــــد أن تعرضتا لهجوم "جنونــــي" من 3 كالب 
شرسة من فصيلة "بيتبول" في شمال هيوستن 

بالواليات المتحدة األميركية.
وقالت شــــرطة هيوستن، في والية تكساس، إنه 
تم اســــتدعاؤها إلى مبنى في شــــارع أرلينغتون 
بالقرب من إيســــت هاميلتون في حوالي الساعة 
السادســــة صباحا بعــــد أن قال رجــــل: إن زوجته 

تعرضت لهجوم من الكالب.
وأشــــارت شرطة هيوستن إلى أنه تم نقل المرأة، 
التي أصيبت بجروح خطيــــرة جراء هجوم الكالب 
الشرســــة، إلــــى المستشــــفى، وأنها فــــي حالة 
مستقرة، بحسب ما أفادت صحيفة "اإلندبندنت" 

البريطانية.
 ويبدو أن الكالب أصيبت بـ"حالة جنونية"، إذ بعد 
لحظات، وردت مكالمة أخرى، وهذه المرة من مالك 
الكالب الثالثة، الذي قال: إن كالبه هاجمت امرأة 

أخرى وجدت ملقاة قرب مجرى مائي.
وعثر رجال الشــــرطة على المرأة مقتولة، وعالمات 
العض في جميــــع أنحاء جســــدها، وفقا لتقرير 

تلفزيوني بثته قناة "إيه بي سي 13" اإلخبارية.
يشــــار إلى أن "البيتبــــول" كلب هجيــــن يتميز 
بقوة وشراســــة كبيرة، إلى حد أن الكالب األخرى 
تخشاه، ويعد من أقوى كالب العالم، ويستخدم 
في نــــزاالت الكالب، لقوته العضلية وقدرته على 

التحمل في القتال لعدة ساعات.

لندن/ االستقالل:
ذهبت شارلوت، وهي فتاة بريطانية، تبلغ من العمر 
22 عامـــا إلى مركـــز اقتراع في مدينة مانشســـتر 
لكـــي تدلي بصوتها، مثل بقيـــة البريطانيين، في 
االنتخابات العامة التي أجريت في الثاني عشر من 

ديسمبر الجاري.
وتقول الفتاة، بحســـب التفاصيل التـــي أوردتها 
صحيفة "مترو" البريطانية، إنها صّوتت في المساء 
بعد يـــوم عمل طويل. وهناك، انزلـــق خاتم الفتاة 

دون أن تـــدري، وخرجـــت من مركز االقتـــراع عائدة 
إلى منزلها.ولم تـــدرك أنها فقدت الخاتم إال عندما 
عادت إلى المنزل، حيث بحثت عنه هناك كثيرًا دون 

جدوى، وشعرت بانزعاج شديد.
ولم تفكر بمراجعة مركز االقتراع، إذ أنها لم تتذكر 
متى أضاعـــت الخاتم.. وأين. لكـــن صديقة قدمت 
إشـــارة أمل لها، عندما سألتها: هل أدليت بصوتك 

في االنتخابات؟
وأضافت الصديقة "شـــاهدت إعالنا على شـــبكات 

التواصل االجتماعي يشـــير إلى العثور على خاتم 
داخل صنـــدوق اقتـــراع بمدرســـة أساســـية في 

مانشستر".
وفورًا، هاتفت شـــارلوت إدارة المدرســـة وأعطتها 
أوصاف الخاتم، التـــي تطابقت مع الخاتم الموجود 

لديهم.
وأعربت عن ســـعادتها الغامرة بالعثور على الخاتم 
العزيز على قلبها واســـتعادتها إيـــاه من صندوق 

االقتراع، كما قالت الصحيفة.

كالب مجنونة تقتل امرأة وتصيب أخرى

فقدت خاتم زواجها ثم عثرت عليه بصندوق االنتخابات!

بريطانيا: شفيت من 
السرطان وماتت بسبب 

مياه المستشفى


