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جنين/ االستقالل: 
العس���كرية  المحكم���ة  م���ددت 
االس���رائيلية في س���الم غرب جنين، 
مس���اء أمس  الثالثاء، توقيف األسير 
الفت���ى ثائر حس���ين عصاعصة )17 

عامًا( حتى 2020/1/28 . 
وأف���ادت عائلة الفت���ى ثائر وهو من 

مدينة جنين ش���مال الضفة الغربية 
المحتل���ة ، ت���م اعتقاله في ش���باط 

الماضي.
وأش���ارت عائل���ة الفتي األس���ير  أن 
المحكم���ة رفض���ت طل���ب محامي���ه 
باإلفراج عنه، ومددت توقيفه للمرة ال� 

14 على التوالي منذ اعتقاله.

االحتالل يمدد توقيف فتى 
للمرة الـ 14 على التوالي

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ومئ���ات  غلي���ك"  "يه���ودا  المتط���رف  اقتح���م 
المس���توطنين المتطرفي���ن صباح أم���س الثالثاء 
المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة 

مش���ددة من ش���رطة االحتالل، احتفاال بما يسمى 
عيد "الحانوكاة" اليهودي. وأغلقت شرطة االحتالل 
باب المغاربة الس���اعة العاش���رة والنصف صباحًا 
عقب انتهاء فت���رة االقتحام���ات الصباحية، علمًا 

أن هناك فترة اقتحام���ات أخرى بعد صالة الظهر. 
وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 

أن 211 مس���توطنًا اقتحموا المسجد 
الصباحية،  الفت���رة  األقص���ى خ���الل 

مئات المستوطنين يقتحمون األقصى.. وجرافات 
االحتالل تهدم ثالثة منازل ومحالت تجارية بالقدس 

بإلغاء تدريس اللغة العربية.. »إسرائيل« 
تكرس العنصرية والتهويد بالقدس 

غزة/ دعاء الحطاب:
تحاول حكومة االحتالل اإلسرائيلية جاهدة لتكريس »يهودية« 
الدولة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، وتغيير 

تشكيل لجنة فلسطينية قانونية لمتابعة 
العمل مع المحكمة الجنائية الدولية

رام الله / االستقالل:
أعلن األمين العام المس����اعد التحاد المحامي����ن العرب، رئيس 
اللجن����ة القانونية في المجلس الوطني، حس����ين ش����بانة، أنه 

»أبو شلوف« لـ »االستقالل«: 2019 العام 
األقسى على األسرى داخل سجون االحتالل 

غزة/ خالد اشتيوي:
أك���د الناطق اإلعالمي باس���م مؤسس���ة مهج���ة القدس 
للشهداء واألس���رى والجرحى طارق أبو شلوف، على أن عام 

2019 ه���و األصعب على الحركة األس���يرة داخل س���جون 
االحتالل اإلسرائيلي، مش���يرًا إلى أن هناك 
أكثر من خمس���ة آالف أس���ير موزعين بين 

هآرتس: طاقم »إسرائيلي« ترك فتى 
فلسطينيًا نصف ساعة دون إسعافه

وزير »إسرائيلي«: سنعمل على 
تغيير األمر الواقع في حائط البراق 

»الجنائية الدولية«.. هل تردع 
»إسرائيل« عن مواصلة جرائمها؟ 

غزة / سماح المبحوح:
ف���ي خطوة س���ابقة من نوعها أح���دث قرار محكم���ة الجنايات 
الدولي���ة القاض���ي بفت���ح تحقي���ق مع ق���ادة دول���ة االحتالل 

نتنياهو يجمد مخطط ضم األغوار 
تخوفًا من الجنائية الدولية

»إعمار الخليل« تنتزع قرارًا بإخالء 
المستوطنين من مبنى البكري

حماس: قبول السلطة للدعم األمريكي 
تراجع وانقالب على موقفها

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت مصادر صحفّية عبرية أن رئيس حكومة االحتالل »اإلسرائيلي« بنيامين 

نتنياهو، أعطى تعليماته لتجميد مشاورات مخططات ضم األغوار 
ومناطق من الضفة الغربية المحتلة لسيادة الكيان الصهيوني.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادق���ت اللجنة المالية التابعة للكنيس���ت، أمس الثالث���اء، على منحة خاصة 
لمس���توطنات الضفة تصل إلى عش���رات الماليين من ال���دوالرات. وذكر موقع 
"0404" العب���ري أن المنح���ة تش���مل 34.5 ملي���ون ش���يقل لصال���ح مجالس 

نابلس/ االستقالل: 
باش���رت جرافات االحتالل، أمس الثالثاء، أعمال تجريف لتوسعة مستوطنتي 
»ش���يلو« و«ش���فوت راحيل«، المقامتين على أراضي قرى جالود وقريوت وقصرة 
جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في 

االحتالل يجرف مساحات من أراضي 
نابلس لتوسيع مستوطنتين

المصادقــة علــى دعــم 
المستوطنات بماليين الشواقل

الغول لـ »االستقالل«: تشكيل »فتح وحماس« 
قائمة انتخابية واحدة تكريس لتقاسم السلطة 

غزة/ قاسم األغا:
ر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول،  َحذَّ
من مخاطر إج���راء االنتخابات العاّمة، أمام اس���تمرار حالة 

االنقسام، التي ُتمثل مصلحة استراتيجية لالحتالل. وقال 
الغول في تصريح لصحيفة »االس���تقالل«: 
إن التوّج���ه نحو العملية االنتخابّية في ظل 
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 وشـــّدد على أن "المصالحة هي األساس والمدخل 
الحقيقي إلنهاء االنقسام"، مضيًفا أن "االنتخابات 

تأتي في سياق تنفيذ ملفات المصالحة".
وبشـــأن إجراء االنتخابات بمدينة الُقدس المحتلة، 
أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إلى 
أن "أي انتخابات ســـتكون باطلة ما لم تشـــمل كل 

األراضي الفلسطينية". كما قال.
وتابع: "يجـــب التعامل مع االنتخابات في ســـياق 
عملية متكاملة إلنجاز عملية المصالحة وليســـت 
بديًل عن هذه العمليـــة".    وعّبر الغول عن رفض 
جبهتـــه "إصـــدار المرســـوم الرئاســـي المتعلق 
باالنتخابـــات، قبـــل عقـــد اجتماع لجنـــة تفعيل 
وتطوير منظمة التحرير الفلسطينّية، أو االجتماع 
القيادي المقّرر؛ لبحث كل المتطلبات السياســـية 
والتنظيمّية إلنجـــاح االنتخابات وضمان االعتراف 

بنتائجها".
وأضـــاف: "كمـــا أن المطلـــوب مـــن وراء عقد هذا 
المرجعية السياســـية  البحـــث فـــي  االجتمـــاع، 
للنتخابات، خصوصا بعد اتخاذ المجلس المركزي 

لمنظّمـــة التحرير عبر دوراتـــه المتعاقبة قرار حّل 
العلقة مع إسرائيل؛ ألنه سيترّتب على هذا القرار 
إعادة صوغ لوظائف المجلس التشريعي والرئاسة، 

ولذلك هذا أمر يجب أن ُيبحث".
ولفت إلى أن " للعتراف الدولي بفلســـطين )دولة 
مراقب غيـــر عضو( في األمم المتحـــدة، متطلّبات 

بصياغة النظام السياسي الفلسطيني".
وقال: "كل هذه األمور يجب بحثها في إطار االجتماع 
القيادي الذي تدعو الجبهة الشـــعبية لعقده قبل 

إصدار المرسوم الرئاسي بشأن االنتخابات". 

انتخابات �شاملة 
وشّدد الغول على ضرورة إجراء االنتخابات الشاملة 
)رئاســـية، تشـــريعية، مجلس وطنـــي(، إذ بذلك 
ُيمكن أن ينتهي االنقسام وُيعزز من وحدة شعبنا 

الفلسطيني.
وأوضـــح أن عقـــد انتخابـــات للمجلـــس الوطني 
الفلسطيني يحمل أهمّية كبيرة لكونه اإلطار الذي 
يعكس تمثيل شـــامل لشـــعبنا بالخارج والداخل، 

خلفا لرئاسة السلطة والمجلس التشريعي".

وقال: "إن المجلس الوطني، هو المختّص برســـم 
البرنامج السياســـي الذي يجـــب أن نتوّحد عليه، 
ونخـــوض نضالنا ضـــد االحتلل باالنطـــلق منه، 
ثم هو )المجلـــس( من ُيقرر في قواعد الشـــراكة 
الوطنية، التي من خللها ندير مؤسساتنا والشأن 
الوطني العام". وجـــّدد التأكيد على ضرورة اإلقرار 
بإجراء االنتخابات الشـــاملة، والربط الُمحكم بينها 
بتواريخ محددة. وبّين أن "اقتصار االنتخابات على 
الرئاســـة والمجلس التشريعي؛ ســـُيضعف من 

ضرورات وحدة شعبنا في أماكن تواجده كافة، كما 
سُيضعف من أشكال النضال التي يجب أن تتوحد 

في إطار الصراع المستمر مع االحتلل". 

�شغوطات خارجية 
وكشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
عـــن ضغـــوط خارجّية دفعـــت رئيس الســـلطة 
الفلسطينية للذهاب نحو اعتزامه إجراء االنتخابات 
الرئاســـية والتشريعية، وليس انطلًقا من الحاجة 
الوطنيـــة، معّبًرا عن خشـــيته من وجـــود أهداف 
خبيثـــة لتلك الضغوط.  وذكـــر أن دعوة وترحيب 
شـــخصيات قيادية من حركتـــي "حماس" و"فتح" 
بتشـــكيل قائمة انتخابية واحدة بين الحركتين، 
يعني تكريس التقاسم للسلطة والنظام السياسي 

الفلسطيني.
وتســـاءل: "إذا كان هناك اســـتعداد على تشكيل 
قائمـــة موحدة ومشـــتركة، لمـــاذا ال يكون هناك 
تفاهم مشـــترك لتوحيد النظام السياســـي وفق 
االتفاقـــات الموقعـــة، ونتجّنب مخاطـــر القائمة 
المشتركة التي لن ُتخرج الساحة الفلسطينية من 

مأزقها الحالي".
ولـــم يصـــدر الرئيـــس محمـــود عّباس مرســـومًا 
ُيحـــدد فيـــه موعد إجـــراء االنتخابات )الرئاســـية 
والتشريعية(، على الرغم من تسلمه منذ نحو شهر 
موافقة الفصائل وحركة "حماس" على إجرائها، عبر 

رئيس لجنة االنتخابات المركزّية حنا ناصر.
وأجمعـــت الفصائـــل كافة علـــى موافقتها إجراء 
انتخابات تشريعية، ثّم انتخابات رئاسية في فترة 

زمنية أقصاها )3( أشهر.
وفي وقت سابق، قالت "حماس" إنها تنتظر إصدار 
المرســـوم الرئاســـي المتعلق بإجراء االنتخابات، 
والدعـــوة لعقد لقاء وطني من أجـــل التوافق على 
آليـــة إجراء االنتخابات. وخلل األســـابيع الماضية، 
وصـــل وفد لجنة االنتخابات قطـــاع غزة مرات عّدة، 
عقد خللها لقاءات مع قيادة "حماس" والفصائل؛ 
لتقريب المواقف وضمان إجرائها بشكل توافقّي.

وجرت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 2005، 
بينما أجريت آخر انتخابات تشـــريعية )برلمانية( 

عام 2006.

نرفض إصدار المرسوم قبل عقد االجتماع القيادي الُمقّرر

الغول لـ »االستقالل«: تشكيل »فتح وحماس« قائمة انتخابية واحدة تكريس لتقاسم السلطة 
غزة/ قا�شم الأغا:

ر ع�ش��و املكتب ال�شيا�ش��ي للجبهة ال�ش��عبية كايد  َح��ذَّ
العاّم��ة،  النتخاب��ات  اإج��راء  خماط��ر  م��ن  الغ��ول، 
ثل م�ش��لحة  اأم��ام ا�ش��تمرار حال��ة النق�ش��ام، التي تمُ

ا�ش��راتيجية لاحت��ال. وق��ال الغ��ول يف ت�ش��ريح 
ل�ش��حيفة »ال�ش��تقال«: اإن التوّج��ه نح��و العملي��ة 
النتخابّي��ة يف ظ��ل النق�ش��ام، �ش��تعّزز م��ا ه��و قائم، 
و�ش��توؤدي اإىل تكري�س النق�ش��ام، ورمب��ا الذهاب نحو 

املحتل��ة(«.   وال�ش��فة  النف�ش��ال )ب��ن قط��اع غ��زة 
واأ�ش��اف: »بن��اًء عل��ى ه��ذا الأ�ش��ا�س؛ ف��اإن اجلبه��ة 
وافق على املبداأ الذي  ال�ش��عبية لتحرير فل�ش��طن ل تمُ

يقول اإن النتخابات هي مدخل لإنهاء النق�شام«.

لدى حمكمة بداية دير البلح املوقرة
يف الق�شية  رقم  2017/18  
تنفيذ عيني والغاء ت�شجيل  
يف الطلب رقم : 516  /2019

المســـتدعي / محمد أنور عبد الرحمن أبو جميزة باألصالة عن نفسه و باإلضافة إلى 
باقي ورثة والده المرحوم أنور عبد الرحمن سالم أبو جميزة من دير البلح عزبة البروك 

هوية )918480633(   وكيله العدلي المحامي / جميل أحمد أبو بركة   
المستدعى ضدهم : سامية يحيى عبد الكريم ابو جميزة من القرارة أرض 

ابو جميزة ومجهولة محل االقامة اآلن.
مي أحمد عبد الرحمن أبو جميزة من دير البلح شارع البحر البروك منزل ابناء 

عبد الرحمن احمد ابو جميزة ومجهول محل اإلقامة اآلن.
رانية يوسف عبد الرحمن ابو جميزة من دير البلح شارع البركة بجوار مسجد 

البركة منزل ابناء يوسف ابو جميزة ومجهول محل االقامة اآلن .
الطلــ ب : تبليغ المستدعي ضدهم بالقضية 2017/18 بواسطة النشر المستبدل .

التفاصيــــــل:  1-المســـتدعي أقام لـــدى محكمتكم الموقـــرة القضية 
2017/18  ضد المستدعى ضدهم وآخرين.  

2-تبين من مشروحات اإلعلن أن المستدعي ضدهم مقيمون  خارج البلد . 
3-لذلـــك نلتمس تبليغ المســـتدعى ضده بالقضية  2017/18 بالنشـــر 

المستبدل وحسب األصول. واقبلــوا االحتــرام

 املحامي الوكيل 
 جميل اأبو بركة   

القدس المحتلة/ االستقلل: 
صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست، أمس 
الثلثاء، على منحة خاصة لمستوطنات الضفة 

تصل إلى عشرات المليين من الدوالرات.
وذكـــر موقع "0404" العبري أن المنحة تشـــمل 

34.5 مليون شيقل لصالح مجالس المستوطنات 
التي تعانـــي من أزمة مالية علـــى ضوء نفقات 
أمنية خاصة، كما تشمل مبلغ 5.5 مليون شيقل 

لغايات دعم سلطات اإلسعاف واإلنقاذ.
في حيـــن امتدح رئيس مجلس مســـتوطنات 

الضفـــة "دافيـــد الحيانـــي" رئيـــس الـــوزراء 
اإلسرائيلي على المنحة، مشـــيًرا إلى األهمية 
األمنيـــة التي تمثلهـــا مســـتوطنات الضفة 
لـ"إســـرائيل" وضرورة دعـــم صمودها في وجه 

التحديات.

نابلس/ االستقلل: 
باشرت جرافات االحتلل، أمس الثلثاء، أعمال تجريف لتوسعة 
مستوطنتي "شـــيلو" و"شفوت راحيل"، المقامتين على أراضي 

قرى جالود وقريوت وقصرة جنوب نابلس.
وقال مســـؤول ملف االستيطان شـــمال الضفة، غسان دغلس، 
في تصريحـــات صحفيـــة، إن المســـتوطنين باشـــروا أعمال 

تجريف واســـعة لبنـــاء المزيد مـــن الوحدات االســـتيطانية 
لتوسيع مستوطنة "شـــفوت راحيل"، في حوض رقم 13 موقع 
"الخفافيـــش" من أراضي قرية جالود. وأضاف، أن قرارًا صدر عن 
المحكمة العليا العام الماضي يقضي بوقف جميع أعمال البناء 
والتوسع في مستوطنة "شـــفوت راحيل" المقامة على أراضي 

قرية جالود.

وأكـــد دغلـــس أن جرافات االحتلل تقوم بأعمـــال تجريف في 
الحوض رقـــم 12 من أراضي قرية جالود موقـــع "راس مويس" 
لتنفيذ الخطة االســـتيطانية 205/22 التي تستهدف أراضي 
المواطنيـــن في قريتي جالود وقريوت لتوســـيع مســـتوطنة 
"شيلو"  وبناء أكثر من 175 وحدة سكنية استيطانية جديدة .

وأشـــار إلى أن  مجلسي جالود، وقريوت، بادرا ومن خلل منظمة 

"يـــش دين" لتقديـــم االعتراض علـــى الخطة االســـتيطانية 
المذكورة فور اإلعلن عنها، والتي تستهدف مساحات واسعة 
من أراضـــي القريتين، وعلـــى الرغم من أن االعتـــراض منظور 
فيه لدى المحكمة العليـــا، إال أن جرافات االحتلل بدأت أعمال 
التجريف الفعلي في الجزء المستهدف من حوض رقم 12 من 

أراضي قرية جالود، دون االنتظار لنتائج االعتراض.

االحتالل يجرف مساحات من أراضي نابلس لتوسيع مستوطنتين

الخليل/ االستقلل: 
اســـتولى مســـتوطنون، أمس الثلثاء خط مياه في 
منطقة الســـهلة بالقرب من المحكمة الشرعية في 
البلدة القديمـــة بالخليل، إليصـــال المياه من بيت 
الزعتري إلى بيت أبو رجب الذي استولوا عليه مؤخرًا.

وأوضحـــت البلدية فـــي بيـــان لها، وفـــق الوكالة 
الرســـمية، أّن هذه األعمـــال أدت إلى إتلف خطوط 

المياه الرئيســـة للبلديـــة والتي ُتغـــذي المنطقة 
بأكملها بالمياه.

واعتبرت هذا اإلجراء تعديًا واضحا على صلحياتها، 
وانتهـــاكا صارخا لـــكل االتفاقيـــات والمعاهدات 
الجانبين اإلســـرائيلي والفلسطيني  الموقعة بين 
والتي كفلت للبلدية حقها بإدارة المدينة بشـــكٍل 
كامـــل دون انتقـــاص، محـــذرة من مغبـــة تمادي 

المســـتوطنين فـــي البلديـــة القديمـــة وارتفـــاع 
المواطنين وممتلكاتهم  وتيرة اعتداءاتهم علـــى 

والممتلكات العامة.
وأكـــدت البلدية أّنهـــا ماضية ولجنـــة اإلعمار في 
معركتهما القانونية ضد الوجود االســـتيطاني في 
البلـــدة القديمة، وأّنهما ستســـتردان بيت الرجبي 

والزعتري كما استردتا بيت البكري أمس.

المصادقة على دعم المستوطنات بماليين الشواقل

المستوطنون يستولون على خط مياه في البلدة القديمة بالخليل 



3األربعاء 28 ربيع اآلخر 1441 هــ 25 ديسمبر 2019 م

وفي الوقـــت ذاته ، قـــررت حكومة االحتالل 
اإلســـرائيلي تجميـــد خطـــة ضـــم األغـــوار 
الفلســـطينية، فـــي أعقـــاب إعـــالن محكمة 
الجنايـــات الدوليـــة في الهاي بـــدء خطوات 
للتحقيق في ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب 

في األراضي الفلسطينية المحتلة. 
وذكـــرت صحيفـــة "يديعـــوت أحرونوت" أن 
جلســـة كانت مقـــررة للوزارات اإلســـرائيلية 
بخصوص ضـــم الضفة تم إلغاؤها، خشـــية 
استثارة محكمة الجنايات الدولية في الهاي 
التي ســـتقرر خالل 120 يومـــا هل يحق لها 

محاكمة "إسرائيل" أم ال.
وفي أعقـــاب قـــرار محكمة الجنايـــات هدد 
وزير النقل اإلســـرائيلي بزيالل سموتريتش  
الســـلطة الفلســـطينية بتفكيكهـــا ، إذا لم 

تسحب التماسها خالل 48 ساعة.
يذكر أن المدعية العامة في محكمة الجنائية 
الدولية" باتو بنسودا"  أعلنت قبل أيام نيتها 

فتـــح تحقيق في ارتكاب "اســـرائيل" جرائم 
حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس 

الشرقية.
ت�أثري قرار املحكمة

المختص بالشأن االسرائيلي باسم أبو عطايا 
رأى أن تأجيل أو وقف االحتالل االســـرائيلي 
لبعض المشـــاريع والمخططات االستيطانية 
كالخان األحمر وضم األغـــوار خطوة ايجابية 
توضـــح مدى تأثيـــر قرار محكمـــة الجنايات 
الدولية على دولة االحتالل االسرائيلي ، الفتا 
إلى أن االحتالل لم يلِغ أي قرار ، إنما اتخذ قرار 
التجميد والتوقف عن االستمرار بمشاريعه . 
وأوضـــح أبـــو عطايـــا لـ"االســـتقالل " أن 
قـــرار محكمـــة الجنايات الدولية شـــكل 
رادعًا لـ "اســـرائيل" وأثـــر عليها خوفا من 
المالحقة التي قد تطال قادة عســـكريين 
وشـــخصيات بـــارزة ، إضافة إلـــى عرقلة 

تحركهم في مختلف الدول . 

وبيـــن أن القرار يحتاج الى جهد دبلوماســـي 
وقانونـــي مـــن الفلســـطينيين الســـتثماره 
بالشـــكل الصحيـــح ، مـــن خـــالل المتابعة 
المســـتمرة مـــع محكمة الجنايـــات وتقديم 
الملفـــات والقضايا كافة التـــي تثبت تورط 
" اســـرائيل " في ارتكاب جرائـــم حرب ضد 

االنسانية . 
وأشـــار إلى أنـــه بالوقت الذي تخشـــى فيه 
" اســـرائيل " مـــن تداعيـــات قـــرار محكمة 
الجنايات  الدولية، فإن تأجيل أو تجميد عدد 
من المشـــاريع االســـتيطانية يأتي كمحاولة 
اسرائيلية لكســـب مزيد من الوقت للمماطلة 
والتســـويف ألجل مواجهة القـــرار ومعرفة 

كيفية تغييره .
 ولفت إلى أن دولة االحتالل ســـتعمل خالل 
المرحلـــة القادمـــة على مســـارين ، األول أن 
يكـــون لديهـــا الوقت الكافـــي للضغط على 
السلطة لسحب القرار وعدم الذهاب لمحكمة 

الجنايات الدولية لتقديم ما لديها من ملفات 
تثبت تورطهـــا بارتكاب جرائـــم ، خاصة أن 
قـــرار المحكمة لم يِدن " اســـرائيل " وحدها 
بل تحـــدث بارتكاب الطرفين الفلســـطيني 

واالسرائيلي جرائم حرب . 
 ونبه إلى أن المســـار الثاني الذي من الممكن 
أن تتخذه " اســـرائيل " هو  ممارسة ضغوط  
وتحـــرك دبلوماســـي مـــن خالل ســـفاراتها 
وممثليها لتزوير الحقائق واستخدام خطاب 
المظلوميـــة بالظهور بانها تتعرض لإلرهاب 

من الفلسطينيين .
�صغوط اقت�ص�دية

بـــدوره ، اتفـــق الباحث والمختص بالشـــأن 
اإلسرائيلي عليان الهندي مع سابقه بالتأكيد 
على خشـــية " اســـرائيل"  من قـــرار محكمة 
الجنائية الدوليـــة وتعرض قادتها للمطاردة 
من حوالي  110 دولة حول العالم ، مستبعدًا 
أن تتراجع " اسرائيل " عن ارتكاب جرائم ضد 

الفلســـطينيين العتبارها أنها دولة تعرضت 
للنازية ولإلرهاب وتدافع عن نفسها  .

وأوضح الهندي لـ"االستقالل " أن " اسرائيل 
" تخشى أن يتخذ جنودها وقادتها ووزراءها 
مواقف وقـــرارات مضـــادة لهـــا، كرفضهم 
التجنيـــد والخدمـــة العســـكرية خوفـــا من 

المالحقة من المؤسسات الدولية . 
وتوقـــع أن تشـــهد الســـلطة الفلســـطينية 
ضغوطـــًا اقتصاديـــة مـــن دولـــة االحتالل 
اإلســـرائيلي كفـــرض عقوبـــات اقتصادية 
ووقف االستيراد والتصدير، لدفعها للتراجع 
عن تقديـــم الملفات والقضايـــا التي تثبت 

تورطها بارتكاب جرائم . 
وبين أن " اسرائيل " ستمارس أيضا ضغوطًا 
الواليات  بواسطة  الدولية  المؤسســـات  على 
المتحدة األمريكيـــة وحلفائها ، لعدم النظر 

بالملفات والقضايا المقدمة ضدها . 

قرار بتجميد ضم األغوار ووقف إخالء »الخان األحمر« 

»الجنائية الدولية«.. هل تردع »إسرائيل« عن مواصلة جرائمها؟ 
غزة / �صم�ح املبحوح:

يف خطوة �ص�بقة من نوعه� اأحدث قرار حمكمة 
اجلن�ي�ت الدولية الق��صي بفتح حتقيق مع ق�دة 

دولة الحتالل الإ�صرائيلي ب�رتك�بهم جرائم حرب 
�صد الفل�صطينيني، ح�لة من اخلوف يف الأو�ص�ط 

ال�صرائيلية، كم� �صكل قوة ردع اأم�م اتخ�ذهم 
عدة قرارات وجتميد وت�أجيل عدد من امل�ص�ريع 

ال�صتيط�نية .  وق�ل وزير اخل�رجية الإ�صرائيلي، 
ي�صرائيل ك�ت�س، يف حوار اإذاعي حول ق�صية اإخالء 

املجمع ال�صكني يف خ�ن الأحمر: » نحن ل نخلي 
اخل�ن الأحمر من �صك�نه خ�صية من حمكمة اجلن�ي�ت 

الدولية، حتى ل تكون هذه اخلطوة مبث�بة الق�صة 
الأخرية ب�لن�صبة للمحكمة«. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــفت مصادر صحفّية عبريـــة أن رئيس حكومة االحتالل 
»اإلســـرائيلي« بنيامين نتنياهو، أعطـــى تعليماته لتجميد 
مشـــاورات مخططات ضم األغوار ومناطق من الضفة الغربية 

المحتلة لسيادة الكيان الصهيوني.
وجاء التجميـــد، وفًقا لما نشـــره موقع صحيفـــة »يديعوت 
أحرنوت«« لمنـــع أي تصعيد ومواجهة في المحافل الدولية، 
وذلك بعد قرار المدعي العـــام للجنائية الدولية نيتها فتح 

تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الضفة وغّزة.
وبّيـــن الموقع أنه جرى إلغاء اجتمـــاع لموظفين في الوزارات 
»اإلسرائيلية« كان سيبحث مخطط ضم األغوار، ونقل الموقع 
عن مصـــادر مطلعة علـــى القضية قولها »الضم ســـيدخل 

مرحلة التجميد العميق«.
وانطلق مخطط ضـــم األغوار بتصريحات لنتنياهو عشـــية 
انتخابـــات الكنيســـت الثانية في أيلول/ســـبتمبر الماضي، 
وحظي بدعم مطلق من قبل أحزاب اليمين، وللشروع بالمخطط 
تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات الحكومية لتشجيع 

مخطط ضم غور األردن.
وحســـب موقـــع »يديعـــوت« فإنـــه ال مفـــر إال مـــن تجميد 
المشاورات ومخطط ضم األغوار، الذي انطلق قبيل انتخابات 

الكنيست في أيلول/ســـبتمبر الماضي. وعزا الموقع تجميد 
المشاورات والمباحثات إلى الخوف من أي إجراءات قد تتخذ 

ضد »إسرائيل« في الجنائية الدولية.
ُيشـــار إلى أن الجلســـة األولى للجنـــة الوزارية المشـــتركة 
المكلفة بالبحث بمخطط الضم، كانت ســـتعقد في األسبوع 
الماضي تزامنت مع إعالن الجنائية الدولية، وعليه تقرر إلغاء 

الجلسة وتجميد مشاورات الضم.
وقامت ســـلطات االحتالل بإخطار جميع المدعوين إلى الجلسة 
بقرار اإللغاء، بسبب تقديرات تشير أن المدعي العام للمحكمة 
على وشك نشـــر نتائج الفحص األولي بشـــأن الفلسطينيين 
واالحتـــالل، وكان القلق هو أن عقد اجتماع للموظفين في هذا 

الوقت من شأنه أن يكثف المواجهة مع المحكمة.
ويرأس اللجنة الوزارية المشـــتركة، مدير عام مكتب رئيس 
الحكومـــة، رونيـــن بيرتس، فيما يشـــارك فـــي عضويتها 
مندوبـــون عـــن وزارة الخارجية، اإلدارة المدنية، المستشـــار 

القضائي للضفة الغربية، طاقم مركز األمن القومي.
ويهدف طاقم اللجنة الوزارية المشـــتركة تحضير المخطط 
لتحفيـــز عملية تطبيـــق الســـيادة وضم األغـــوار وترجمة 
المخطط إلى قرار حكومي أو مشـــروع قانـــون يصادق عليه 

الكنيست.

نتنياهو يجمد مخطط ضم األغوار 
تخوفًا من الجنائية الدولية

الخليل/ االستقالل:
انتزعت لجنة إعمـــار الخليل، أمس، قـــرارًا يقضي بإخالء 
المســـتوطنين من مبنى البكري، الواقـــع في منطقة تل 
الرميدة بالبلـــدة القديمة بالخليل، بعد صراع قانوني دام 
15 عاما في أروقة المحاكم اإلسرائيلية بمختلف أنواعها.

وأكـــد مدير اللجنة عماد حمدان، أن هـــذا النجاح لم يكن 
ليحقـــق دون المتابعة الحثيثة من قبل الوحدة القانونية 
للجنة، إيمانـــا منها بضرورة التصـــدي لكافة المحاوالت 

اإلسرائيلية السطو على الممتلكات الفلسطينية.

وأفـــاد محامـــي اللجنـــة توفيق جحشـــن، بـــأن المحاكم 
اإلسرائيلية عمدت إلى اتباع منهجية التسويف والمماطلة 
فـــي اإلجـــراءات القضائيـــة من خـــالل قبولهـــا دعاوى ال 
تحمل شـــكال وال مضمونا قانونيا، بهدف إطالة أمد مكوث 
المســـتوطنين في المبنـــى وثني لجنة إعمـــار الخليل عن 
المطالبة به. وأضاف أنه بعد كافة هذه المقارعات القضائية 
التـــي اســـتمرت 15 عامـــا، أصـــدرت المحكمـــة المركزية 
اإلسرائيلية قرارا برد اســـتئناف المستوطنين وإخالئهم، 

وتغريمهم عن الفترة التي مكثوا فيها في المبنى.

»إعمار الخليل« تنتزع قرارًا بإخالء 
المستوطنين من مبنى البكري

غزة / االستقالل:
قالـــت حركـــة » حمـــاس«، أمـــس، إن قبـــول الســـلطة 
الفلســـطينية، للدعم األمريكي لتعزيـــز األجهزة األمنية 
في الضفة الغربية »تراجع وانقالب على موقفها الرافض 

لسياسة أمريكا العدائية تجاه شعبنا«.

واعتبر عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم »حماس« في 
تصريـــح صحفي ، أن ذلك الدعم يأتـــي »للمحافظة على 
وظيفتها األمنية في الضفة الغربية واستمرارًا للتنسيق 
األمنـــي مع االحتـــالل«، مضيفا أن »كل ذلـــك يأتي على 

حساب حقوق شعبنا وقضاياه الوطنية«. 

حماس: قبول السلطة للدعم األمريكي 
تراجع وانقالب على موقفها
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
اإعالن بيع باملزاد العلني يف الق�ضية رقم 4196 / 2017

نعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذية رقم 4196 / 2017 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ لؤي عيسى دياب 
الهبيل والمنفذ ضده/ خالد إسماعيل محمد جحجوح وآخر جزءًا من األرض في أرض 
القسيمة 23 من القطعة رقم 2354 من أراضي أبو هولي خانيونس )منطقة القرارة( 
مجاور لشركة المطاحن الفلســـطينية، واألرض يحدها من الناحية الشمالية أرض 
مكتب المالك بطول 13 مترًا ويحدها من الناحية الشـــرقية شارع ترابي بعرض 16 
مترًا وبواجهة بطول 16.15 مترًا ويحدها من الغرب باقي أرض المالك بطول 15.16 
متـــرًَا ويحدها من الجنوب أرض عمارة المالك بطـــول 13 مترًا وهي مقام في الجزء 
الجنوبـــي من األرض عمـــارة مؤلفة من عدة طوابق على نظـــام الفيال وباقي األرض 
مشجرة بأشجار الفواكه المتنوعة والمقسم رقم 1/23 يوجد به غرفة وباقي األرض 

مشجرة بأشجار متنوعة مساحتها 210م2
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد عليه الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في 
أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين بواقع 10% من قيمة 
التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة المشتري، علمًا بأن المزاد سينعقد 

الساعة الثانية عشر من يوم األحد بتاريخ 2020/2/2م  حرر في 2019/12/24م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة / اأ. رامي �سلوحة

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

 الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية 

  اإعالن عن بيع اأر�س مبوجب وكالة لدى الإدارة العامة للم�ساحة 
  ملعاملة  ت�سجيل جمدد

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة للمساحة بغزة السيدة / نفيسة عمر يوسف 
شـــبير لتنفيذ الوكالة التالية : الوكالة رقم : ســـجل )22( – صفحة )2019/391( 

بتاريخ 2019/3/3 صادرة عن سفارة دولة فلسطين – القاهرة 
p00144276 الموكل / عادل محمد يوسف شراب وثيقة رقم

والوكالة رقم : 1176 بتاريخ 2019/9/10 صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطين 
– االمارات العربية المتحدة.  والتي وكل بموجبها :-  الموكل / عليان محمد يوســـف 

شراب .     / يوسف محمد يوسف شراب   الوكيل / صالح احمد محمد الخطيب 
موضـــوع الوكالة / اجراء معاملة بيـــع ارض الواقعة في اراضي خانيونس 

قطعة رقم 108 قسيمة رقم 59 .
فمن له اعتراض بهذه الشأن عليه التقدم باعتراضه الى االدارة العامة للمساحة – دائرة 
التسوية خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف 

وبخالف ذلك سوف يتم السير في اجراءات المعاملة . تحريرا في 2019/12/18

  دائرة الت�سوية 
 الإدارة العامة للم�ساحة

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�ضي والعقارات )623/ 2019(
يعلن للعمـــوم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
الحسن ماجد عاطف االسي من سكان غزة هوية رقم 400062410 بصفته 

وكيال عن: ماجد عاطف إبراهيم االسي 
بموجب وكالة رقم: 1054 / 2017 الصادرة عن القاهرة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1122 قسيمة 20 المدينة دمرة

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

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.
 التاريخ:  23/ 12/ 2019م

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

وأضاف "أن بداية العام شهد تشكيل وزير األمن 
الداخلي اإلســــرائيلي جلعاد أردان لجنة توصي 
بالتضييق على األســــرى في الســــجون  سميت 
"لجنــــة أردان"، حيــــث قامت مصلحة الســــجون 
بتركيب أجهزة التشويش المسرطنة في سجني 
"النقب ورامون"، والتضييق على األسرى في كافة 

السجون.
وبين أن الهجمة اإلسرائيلية طالت أيًضا األسيرات 
داخل السجون من خالل تركيب كاميرات المراقبة 
داخل ساحات السجن، مما يحرمهن من ممارسة 
حياتهن بخصوصية وبقائهن على مدار الساعة 
بالحجــــاب والتضييق عليهن مــــن خالل التنقل 
بالبوسطة من سجن إلى آخر وهن مقيدات األرجل 

واأليدي بسالسل حديدية.
وبلغ عدد األســــيرات الفلســــطينيات القابعات 
في معتقالت االحتالل، )42( أســــيرة، يقبعن في 
"ســــجن الدامون"، في قســــم يحتوي على )13( 
غرفــــة، في كل غرفة توجد ما بين أربع إلى ثماني 

أسيرات.

الهجمة ازدادت
كما تعاني األســــيرات بشــــكل عــــام من مماطلة 
بإجراء الفحوصات وتشــــخيص األمــــراض، األمر 
الذي يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي لألسيرات، 
وأخطرهن حالة األسيرة المقدسية الجريحة إسراء 
جعابيص، كما تحرم األسيرات من إدخال الكتب 
أو توفير غرفة لعمل مكتبة في الســــجن لمحاربة 
العملية التعليمية لهن، فضاًل عن حرمان العديد 

منهن من زيارات األهل واألبناء.
وأشــــار أبو شــــلوف إلى أن الهجمة زادت كذلك 
علــــى األســــرى األطفــــال، فهنالــــك حوالي 220 
طفاًل يتواجــــدون داخل األســــر يعمل االحتالل 
على طمــــس أحالمهــــم وحرمانهم من أبســــط 
حقوقهم، ويتم معاملتهم معاملة سيئة خاصة 
األطفال المقدســــيين، وذلك من خالل سلخهم 
عن هويتهم المقدســــية ومحاولة للسيطرة على 

عقولهم في هذه المرحلة الحساسة.
ولفت إلى أن هذا العام شهد أيًضا زيادة كبيرة في حاالت 
االعتقال اإلداري، حيث يعتبر هذا االعتقال التعســـفي 

ســـيًفا مســـلًطا على رقاب األسرى الفلســـطينيين وال 
يستثني منه أحًدا، مشيرًا إلى  أن هذا العام شهد زيادة 
في سياسة اإلهمال الطبي، حيث يعتبر هذا الملف من 

أخطر الملفات على الحركة األسيرة.
وأوضــــح الناطق باســــم مهجة القــــدس أن إدارة 
مصلحة الســــجون تتعمد سياسة القتل البطيء 
مــــن خالل عــــدم إعطاء الــــدواء المناســــب وعدم 

التشــــخيص الصحيح وعدم إجــــراء الفحوصات 
الالزمة وكذلك عدم توفير البيئة الصحية لألسرى 
المرضــــى. ولفت إلى أن هنــــاك حوالي 700 حالة 
مرضية داخل الســــجون بينهــــا 27 حالة مصابة 
بالســــرطان، فهذه الفئة من األســــرى بحاجة إلى 
العناية الصحية. وذكر أن حوالي 15 أسيًرا مريًضا 
فيما يسمى "سجن الرملة" يعيشون تحت ظروف 
اعتقاليه وصحية صعبة وســــيئة، وال يتم إجراء 

الفحوصات الالزمة لهم.

قوانني خطرية 
وأوضــــح أبو شــــلوف أن احــــدى الجرائــــم التي 
ارتكبــــت خالل عام 2019 هــــي احتجاز االحتالل 
حيــــث  الفلســــطينيين،  الشــــهداء  لجثاميــــن 
وصل عدد الشــــهداء المحتجزين 253 شــــهيدًا 
وشهيدة ما زالت ســــلطات االحتالل االسرائيلي 
تحتجــــز جثامينهم في مقابــــر مجهولة تعرف 
بمقابــــر األرقــــام، وكان آخرهم احتجــــاز جثامين 
الشــــهداء بســــام الســــايح من محافظة نابلس 
واألســــير الشــــهيد فارس بارود من قطــــاع غزة، 

حيث اســــتخدم االحتالل ذلــــك ضمن العقوبات 
الجماعية على الشــــعب الفلســــطيني كوسيلة 
عقاب لعوائل الشهداء.   وشدد على أن االحتالل 
عمل خالل العام 2019 على شــــرعنة وسن بعض 
القوانين الخطيرة  في الكنيست مثل قطع أموال 
الشهداء واألســــرى من الضرائب الواردة للسلطة 
الفلسطينية، واقتراح ليبرمان بسن قانون اإلعدام 

لألسرى الفلسطينيين.
واعتبــــر الناطق باســــم مهجة القــــدس أن هذه 
االنتهاكات اإلســــرائيلية بحق األســــرى مخالفة 
لجميع القوانين والمواثيق واألعراف الدولية التي 
كفلتها لهــــم، محماًل منظمات حقوق اإلنســــان 
واللجنة الدولية للصليب األحمر واألمم المتحدة 

المسؤولية عن هذه االنتهاكات بحق األسرى.
وطالــــب المؤسســــات الدوليــــة بالوقــــوف عند 
واجباتها، وأال تقف صامتة  وتمارس دور المتفرج 
أمام عنجهية المحتــــل، بل يجب عليها التحرك 
الفــــوري والعاجل إلنقاذ حياة األســــرى، وخاصة 

المرضى منهم.

»أبو شلوف« لـ »االستقالل«: 2019 العام األقسى على األسرى داخل سجون االحتالل  »أبو شلوف« لـ »االستقالل«: 2019 العام 
األقسى على األسرى داخل سجون 

االحتالل 

غزة/ خالد ا�ستيوي:
اأك��د الناط��ق الإعالمي با�س��م موؤ�س�س��ة مهج��ة القد�س 
لل�سهداء والأ�س��رى واجلرحى طارق اأبو �سلوف، على اأن 
ع��ام 2019 هو الأ�س��عب على احلركة الأ�س��رية داخل 

�س��جون الحت��الل الإ�س��رائيلي، م�س��ريًا اإىل اأن هن��اك 
اأك��ر م��ن خم�س��ة اآلف اأ�س��ري موزع��ني ب��ني ال�س��جون 
واملعتقالت ومراكز التوقيف يعي�سون ظروفًا اعتقالية 
ومعي�س��ية وحياتية �س��عبة و�س��يئة للغاية. وق��ال اأبو 

�سلوف ل�"ال�ستقالل" اإن معاناة الأ�سرى الفل�سطينيني يف 
�س��جون الحتالل ت�ساعفت خالل العام 2019، ب�سبب 
حجم النتهاكات والهجمة الإ�سرائيلية ال�سر�سة عليهم 

داخل ال�سجون«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد والد األســـيرة ميس أبو غوش من مخيم قلنديا شمال 
القدس المحتلة أن ابنته تعرضت لتحقيق قاس في مركز 

المسكوبية اإلسرائيلي.
وقال أبو حســـين لـ مكتب إعالم األسرى": إنه بعد اعتقال 
ميس بعدة أســـابيع قامت مخابرات االحتالل باستدعائه 
ووالدتها إلى المركز ذاته؛ وهناك أحضرها المحققون فلم 
يتعرفا عليها، ولكنها حين ابتسمت مّيزها من ابتسامتها 
وشـــعر بالذهـــول لهـــول ما حل بهـــا. وأضـــاف "أحضر 
المحققون فتـــاة مرهقة متعبة يتحدث منظرها عن أيام 
قاسية مرت بها، وكنت غضبت وقتها ألخبر المحققين أن 
هذه ليست ابنتي ولكنها ابتسمت لي فهدأت قلياًل وبدأ 

عقلي يغرق في التساؤالت عما مرت به".
وأشـــار إلى أن المحامين حين تمكنوا من زيارة ميس للمرة 

األولى أخبرتهم عن وسائل التعذيب التي مرت بها؛ ولكن 
االحتالل منعهم من نشر أي تفاصيل حول ذلك وهددهم 
بســـحب رخص المحاماة منهم إذا تم إبالغ األهل أو وسائل 
اإلعالم بذلك. ويبين أبو غوش أن والدتها حاولت خالل تلك 
الفرصة احتضان ميس ولكنها تألمت جســـديًا وقالت لها 
ال أســـتطيع احتضانك فكل شيء يؤلمني، وحينها تأكدت 

العائلة بأن ميس تعرضت لتعذيب وحشي.
كما قـــال: " كنا خالل الزيارات بعـــد أن خرجت ميس من 
تحقيق المســـكوبية نحـــاول أن نفهم منهـــا طبيعة ما 
تعرضت له من تعذيب؛ فتبـــدأ بالحديث قليال ثم تدمع 
عيناها وتصمت وتغير مجـــرى الحديث؛ نحن نعلم أنها 
قوية ولكنها ال تريد إزعاجنا بهذه التفاصيل وال تريد أن 
تســـبب لنا القلق، وحين تصمت وتدمع عيناها أعلم أنها 
مرت بظروف غير طبيعية خاصة في األيام األربعة األولى 

من اعتقالها ومن ثم تحويلها للتحقيق العسكري".
ووصف الوالد استقبال العائلة للمعلومات التي ذكرتها 
مؤسســـة الضمير لحقوق اإلنســـان حـــول تعرض ابنته 
ألساليب تعذيب وحشية مثل الضرب والشبح والتحرش 
اللفظي والتفتيـــش العاري؛ بأنها شـــكلت صدمة لهم 
ولم يتمكنوا من التعليق حول ذلك وبقي الصمت ســـيد 
الموقف لســـاعات. وأشـــار إلـــى أنه حين اســـتقبل خبر 
استشـــهاد نجله في بداية عـــام 2016 كان أهون عليه 
كثيرًا من اعتقال ميس وخبر تعرضها للتعذيب، خاصة 

وأنها فتاة وكل ما يخصها هو حساس بالنسبة للعائلة.
ُيذكر أن قوات االحتالل اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت 
ميس أبو غوش في التاســـع والعشرين من أغسطس/ آب 
الماضي وتعرضت للتحقيق في مركز المســـكوبية ألكثر 

من شهر.

والد األسيرة أبو غوش: لم نتعرف عليها حين رأيناها من التعذيب والمعاناة

جنين / االستقالل:
حّولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي األسير حســـين أمين عارف الصمادي )28عاًما( من 
بلدة قباطية جنوب جنين، إلى االعتقال اإلداري بعدما كان مقرًرا اإلفراج عنه اليوم األربعاء.

وذكر مكتب إعالم األســـرى أن محكمة سالم العسكرية أصدرت قرار اعتقال إداري لمدة 
ستة شهور بحق األسير الصمادي، بداًل من إطالق سراحه بعد انتهاء محكوميته الفعلية.

وأوضح أن قوات االحتالل أعادت اعتقال األســـير المحرر صمادي بتاريخ 2019/5/15 بعد 
اقتحام منزله في قباطية، ونقلته إلى التحقيق في مركز "الجلمة"، والذي استمر معه ألكثر 
من شـــهر، وبعد تأجيل محاكمته ثالث مرات حكمت عليًه بالسجن الفعلي لمدة ثمانية 
أشهر، إضافة إلى غرامة مالية مقدارها 4 آالف شيكل. وأضاف أن األسير الصمادي أنهى 
محكوميته وكان من المفترض إطالق سراحه اليوم األربعاء إال أن مخابرات االحتالل أوصت 
بإصدار قرار اعتقاِل إداري بحقه لمدة ستة شهور دون تهمة. واألسير الصمادي هو أسير 

سابق كان اعتقل مرتين وأمضى ما يقارب أربع سنوات في سجون االحتالل.

تحويل أسير لالعتقال اإلداري 
بعد انتهاء محكوميته
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية
تقدم لمحكمة شــــرق خانيونس الشــــرعية مضبطة موقعة من مختار عائلة ابو رجيلة 
مؤرخــــة في 2019/12/23 تتضمن ان عبد الله حمدان محمد قديح من عبســــان الكبيرة 
وسكانها قد توفي الى رحمته تعالى سنة 1980م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في 
زوجته عزيــــة حامد حمد قديح وفي اوالده منها وهم عبيد واحمد وعبد وحماد وحمدان 
ومحمد وعبيدة وحميدة فقط وال وراث للمتوفى المذكور سوى من ذكر وليس له وصية 
واجبــــة او اختيارية وال أوالد كبار توفــــوا حال حياته وتركوا ورثة, فمن له حق االعتراض 
مراجعة محكمة شــــرق خانيونس الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 

االعالن وحرر في يوم 27 ربيع آخر لسنة 1441وفق 2019/12/24م

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

اإعالن �شادر عن بلدية بني �شهيال
 تعلن بلدية بني ســــهيال لإلخــــوة المواطنين المتصرفيــــن والمجاورين ألرض 
القســــيمة )56( من القطعة  رقم )220 ( أراضي بني ســــهيال المسماة – الشطر 
الشمالي  – شارع العطاء، والبالغ مساحة القسيمة اإلجمالية )19978( مترًا مربعًا 
بأنه قد تقدم لها المواطن /   حاتم رمضان حســــين الدرديسي    من سكان بني 
ســــهيال ، وسند الملكية  باسم/ عبد المولى سالم سليمان الدرديسي ، من أرض 
القســــيمة المذكورة بغرض الحصول على إذن بناء مبنــــى دور ارضي مقترح مع 
خدمات  على مساحة المقســــم المخصص له )157( مترًا مربعًا لكل طابق وذلك 

طبقا للطلب والمخططات المودعة لدى قســــم التخطيط و التنظيم بالبلدية .
         فـــكل من لديـــه اعتراض على الملكية أو الطلـــب ، عليه أن يقدم 
اعتراضه لدى قســـم التخطيط  والتنظيم بالبلدية خالل )خمســـة عشر 
يوما( من تاريخ هذا اإلعالن و لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

عالء ر�ســوان                           حمــاد الرقب
الق�سم القـانوين                     رئي�س البلدية

 دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء 

لدى حمكمة ال�ستئناف بغزة املوقرة
 يف ال�ستئناف احلقوقي رقم 2019/734

 يف الطلب رقم 2019/459 ) ن�سر م�ستبدل(
المدعون/ أحمد عطوة أحمد ابو لبدة من سكان خانيونس بني سهيال هوية رقم / 411260581

سلوى عطوة احمد ابو لبدة من سكان خانيونس بني سهيال  
 وكيلهم المحامي / ادهم يوسف القرا 

المســـتدعى ضدهم / هناء عطوة احمد ابو لبدة من خانيونس – بني ســـهيال – 
البلد خلف مخبز العودة . شيرين عطوة احمد ابو لبدة من خانيونس – بني سهيال 
– البلـــد خلـــف مخبز العودة . مرفـــت عطوة احمد ابو لبدة مـــن خانيونس – بني 
ســـهيال – البلد خلف مخبز العودة . اخالص عطوة احمد ابو لبدة من خانيونس – 

بني سهيال – البلد خلف مخبز العودة .   ) مجهولين محل االقامة حاليا (
 مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

الى المســــتدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعين المذكورين قد تقدموا 
لدى محكمة االســــتئناف بغزة باالستئناف المرقوم اعاله استنادا إلى ما يدعونه في 
استئنافهم ونظرًا ألنكم مجهولي محل االقامة وبناء على قرار السيد قاضي محكمة 

االستئناف بغزة بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل .
لذلــــك يقتضــــي عليكم ان تحضــــروا لهــــذه المحكمة يوم االحــــد الموافق 
2020/1/19م التاســــعة صباحا كما يقتضي عليكم ايداع جوابكم التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكم اذا تخلفتم عن 

ذلك فسينظر في القضية باعتباركم حاضرين . تحريرا في 2019/12/15م

رئي�س قلم حمكمة ال�ستئناف بغزة 
هناء ما�سي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ احمد عطاالله عابد البردينى....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804368512  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نور محمد رامي محمود الداعور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804507614   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وجاء في التعميم ونشــــر تفاصيله موقــــع "عرب48"، أن 
قانون القومية ينص على أنه ســــيتم تنظيم استخدام 

اللغة العربية من خالل قانون خاص.
وتظهر تعليمات الوزارة في وثيقة نشــــرتها، األســــبوع 
الماضي، المســــؤولة عن موضوع المدنيــــات في الوزارة 
عينات أوحايون في موقع رسمي شمل إجابات على أسئلة 
امتحان "البجــــروت" في صيف العام الحالي، وتطرق أحد 

األسئلة في امتحان "البجروت" إلى مكانة اللغة العبرية.
وتم إدخال "قانون القومية" الذي جرى ســــّنه في تموز/
يوليو العام الماضي، إلى المنهاج الدراسي في شهر آب/

أغســــطس الماضي، حيث تم توزيع "مرشد للمعلم" مع 
مواد تدريس هذا القانون العنصري، واحتوى "المرشد" 
على نصين للقراءة، أحدهما يؤيد القانون واآلخر يعارضه.

وُيذكر أن بيــــن بنود "قانون القومية" تراجع مكانة اللغة 
العربية من لغة رســــمية إلى لغة ذات "مكانة خاصة"، ما 

يعني تغييب اللغة العربية عن الحيز العام في البالد.
تكري�س يهودية الدولة

المديــــر العام لوحدة شــــؤون القدس فــــي وزارة التربية 
والتعليم الفلسطينية، ديمة السمان قالت:" في الوقت 
الذي تتغني به إســــرائيل أمام المحافــــل الدولية بأنها 
الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشــــرق األوسط، تمارس 
العنصريــــة ضد مليــــون ونصف فلســــطيني باألراضي 

الفلسطينية المحتلة". 

وأوضحــــت الســــمان لـ"االســــتقالل"، أن قــــرار تهميش 
اللغة العربيــــة يأتي ضمــــن العنصرية اإلســــرائيلية، 
لتكريس "يهودية" الدولــــة، وتغيير الطبيعة الثقافية 

للفلسطينيين في األراضي المحتلة عام الـ48. 
ونوهت الــــى أن "إســــرائيل" أصدرت القــــرار حديثًا، إال 
أنها ُتمارســــه على أرض الواقع منــــذ احتاللها لألراضي 
الفلســــطينية عام الـ48، حيث كانت جميع المؤسسات 
الرســــمية تتعامل فقط باللغة العبريــــة، كذلك إصدار 

الوثائــــق الرســــمية باللغة العبرية، اضافــــة إلى محاربة 
المناهج الفلسطينية ومحاولة تضليلها. 

 وتوقعت السمان أن تستمر محاوالت االحتالل لتطبيق 
قرار إلغاء اللغــــة العربية في القدس الشــــرقية وصواًل 
لكافة األراضي الفلســــطينية بمدينة القدس و الضفة 

الغربية. 
اإ�سفاء ال�سبغة اليهودية 

وبدوره، أكد زياد الحموري مدير مركز القدس للمساعدات 

االقتصاديــــة واالجتماعيــــة ، أن تعميــــم وزارة التربية 
والتعليم اإلســــرائيلية بتجاهل اللغــــة العربية واعتبار 
اللغة العبرية اللغة الرســــمية الوحيدة في "إســــرائيل"، 
يأتي في ســــياق خطة ممنهجة لتهويد مدينة القدس 

بالكامل، وتطبيق فعلي لقانون القومية العنصرية.  
وأوضح الحموري لـ"االســــتقالل"، أن تلك الخطوة قديمة 
جديدة، فالكنيست اإلسرائيلي اتخذ سابقا قرارًا باعتبار 
اللغة العبرية هي اللغة الرســــمية الوحيدة في األراضي 
الـفلسطينية المحتلة عام الـ48 وإلغاء اللغة العربية، في 
محاولة إللغاء الوجود الفلسطيني وإعطاء القدس وكافة 

المعالم والمؤسسات الفلسطينية الصبغة اليهودية.  
وحذر مــــن التداعيات الخطيــــرة الُمترتبة على عدم ذكر 
وزارة التربية والتعليم اإلســــرائيلية للغة العربية، والتي 
تتمثــــل في إلغاء االعتراف بحقوق الفلســــطينيين في 
القدس ومناطق عام 48، وبنــــود القانون التي ال يطالب 
التالميذ بمعرفتها سُتلغى، إضافة التخاذ قرارات جديدة 
امتدادًا للقرار السابق كـ" مطالبة الطالب بإنشاد النشيد 

اإلسرائيلي بداًل من الفلسطيني". 
وشــــدد على ضــــرورة مقاومة القــــرارات العنصرية التي 
تتخذهــــا ســــلطات االحتــــالل، والحفاظ علــــى الوجود 
الفلسطيني بالقدس واألراضي المحتلة عام الـ48، في ظل 
صمت المجتمع الدولي عن تمادي االحتالل اإلســــرائيلي 

بعنصريته وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني. 

بإلغاء تدريس اللغة العربية .. »إسرائيل« تكرس العنصرية والتهويد بالقدس 
غزة/ دعاء احلطاب:

اول حكومة الحتالل الإ�ســرائيلية جاهدًة لتكري�س  تحُ
»يهودية« الدولة على الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة عام 
1948م، وتغيــر الطبيعــة الثقافية للفل�ســطينيني، من 

خالل فر�س القرارات و�ســن القوانني العن�ســرية، والذي 
كان اآخرهــا اإقــرار قانــون يتيــح تهمي�ــس اللغــة العربية 
واعتبــار اللغــة العربيــة اللغــة الر�ســمية الوحيــدة يف 
»اإ�سرائيل«.  وعممت وزارة الرتبية والتعليم الإ�سرائيلية 

تعليمــات علــى معلمي مو�ســوع املدنيــات اعتــربت فيها اأن 
اللغة العربية هي اللغة الر�سمية الوحيدة يف »اإ�سرائيل« 
مبوجــب »قانــون القومية« العن�ســرية، وجتاهلت ب�ســكل 

كامل اللغة العربية.

رام الله / االستقالل:
أعلن األمين العام المساعد التحاد المحامين 
العرب، رئيس اللجنة القانونية في المجلس 
الوطني، حسين شبانة، أنه تم االتفاق على 
تشــــكيل لجنة قانونية خاصــــة، تضم وزير 
العدل، محمد شاللدة، والمستشار القانوني 

للرئيس علــــي مهنا، من أجل متابعة العمل 
مع المحكمــــة الجنائية الدوليــــة، بعد قرار 

المدعية العامة األخير.
وأوضــــح شــــبانة فــــي تصريح لــــه، أن هذا 
االتفاق، جاء خالل لقــــاء قانوني عقد بدعوة 
من رئيس اتحاد المحاميــــن العرب، نقيب 

المحاميــــن المصريين، ســــامح عاشــــور، مع 
نقيب المحاميــــن جواد عبيــــدات، وحضور 
شــــبانة، كممثل لالتحاد مع األستاذ سالمة 

بسيسو من غزة.
وأضاف شــــبانة، أن رئيس االتحاد، أكد على 
أهمية عقد لقاء قانوني موسع، يضم رؤساء 

النقابــــات والمختصيــــن القانونيين العرب 
إلى جانب نقابة المحامين الفلســــطينيين؛ 
لتحضير الملفــــات وتجهيزهــــا إلى جانب 
إمكانيــــة زيارة اتحــــاد المحامين العرب إلى 
المحكمــــة الجنائية الدوليــــة؛ لدعم موقف 

المدعية العامة في هذا الشأن.

وأشــــار إلــــى أن أكثر من خبير فــــي القانون 
الجنائي، ويحملون درجــــة الدكتوراة، أكدوا 
أنهــــم أعدوا ملفــــات خاصة لدعــــم موقف 
فلســــطين من أجل محاكمــــة قادة االحتالل 
على جرائمهم، وأيضًا دعم موقف المدعية 

العامة، وإسناده.

تشكيل لجنة فلسطينية قانونية لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية
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أعلن أنا المواطن/ بهاء معين محمد أبو عرمانة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 8 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   03795798

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ابراهيم محمد صالح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801535733  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالقادر جبريل حامد أبو جبة ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801589433   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نسرين سليم عبدالسالم علوش...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901273730   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  أحمد محمد أحمد البلعاوي ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
909089971   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد احمد محمد جربوع ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
906692256   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

�إعالن جريدة 
أنا المواطن / موســـى إبراهيم مســـلم أبو مصطفى من ســـكان خان 
يونس أحمل هوية رقم )929574465 ( للعلم لدى الجهات الرسمية 
وغير الرســـمية واألشـــخاص بأنني المنتفع والمتصرف الوحيد في 
المنزل رقم )4+216/3 ( بلوك G المســـجل فـــي 1961 / ۱ / ۲۰ لدى 
وكالة الغوث تحت بطاقة تموين رقم ) 27502580 ( المعسكر / بلوك 

G خان يونس / شارع أبو الريش . 
من لديه اعتراض على ذلك يتوجه إلى الجهات المختصة خالل خمســـة 

عشرة يومًا من تاريخ نشر اإلعالن .

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

�ملو�شوع : تبليغات �شرعية 
إلى المدعى عليـــه/ محمد عثمان محمد الفرا من خان يونس وســـكانها 
ســـابقا والمقيم حاليا خارج قطاع غزة  في المملكة العربية الســـعودية 
ومجهول محل اإلقامة فيها يقتضـــي حضورك الى محكمة خان يونس 
الشـــرعية يوم الثالثاء الموافق 2020/1/28 الساعة الثامنة صباحا وذلك 
للنظر في القضية اســـاس 2019/1235 وموضوعهـــا تفريق للضرر من 
الغيـــاب والمقامة عليك من قبـــل زوجتك ومدخولتـــك بصحيح العقد 
الشـــرعي المدعية/ ليا زهير عبد الرحمن طبل المشـــهورة الفرا من خان 
يونس وســـكانها وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال عنك 
يجر  بحقك االيجاب الشرعي  لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 

27 من ربيع ثاني  لسنة 1441ه وفق 2019/12/24م.

  قا�سي خان يون�س ال�سرعي
ال�سيخ / اأحمد حممود عا�سور  

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالــــت صحيفــــة "هآرتس" العبريــــة، إن طاقم إســــعاف 
إسرائيلي، ترك فتى فلســــطينيا يبلغ من العمر 16 عامًا، 
غارقًا في دمائه، بعد إصابته برصاص شرطة االحتالل، لمدة 

نصف ساعة، دون إسعافه، ظنًا أنه فارق الحياة.
وفــــي 15 أغســــطس/آب الماضــــي، استشــــهد الطفــــل 
الفلســــطيني نســــيم مكافح أبو رومي )14 عامًا( من بلدة 
العيزرية، جنوب شــــرقي القــــدس المحتلــــة، على أبواب 
المســــجد األقصى، وأصيب رفيقه حمودة خضر الشــــيخ، 

بزعم تنفيذهما عملية طعن لجندي إسرائيلي.
وتفيد الوثائق، بحسب ما نشرته الصحيفة، أمس الثالثاء، 
أن الفتى )الشــــيخ( "ظل ممددًا علــــى األرض لمدة نصف 
ســــاعة داخل حفرة كبيرة من الدماء، اعتقــــادًا بأنه توفي 

متأثرًا بجراحه".
وخالل نقل "الشيخ" إلى سيارة اإلسعاف، الحظ طاقم هيئة 
اإلسعاف اإلسرائيلية أنه يتنفس بشكل طبيعي، وقاموا 

"بمنحه العالج الالزم وأنقذوا حياته"، بحسب الوثائق.
ويتواجــــد الفتــــى الفلســــطيني حاليــــًا في مستشــــفى 

إسرائيلي، تابعة لمصلحة السجون اإلسرائيلية بالقدس 
المحتلــــة، وهو بحالة جيــــدة ومتهم بالقتــــل، وفق ذات 

المصدر.
واتهمت أسرة "الشيخ" طاقم اإلسعاف اإلسرائيلي بعدم 

تقديــــم العالج له، رغم أنه كان يتحــــرك على األرض على 
مدى نصف ساعة كاملة، بعد إصابته، بحسب "هآرتس".

وقالت الصحيفة: "في حاالت كثيرة بالماضي، قال شهود 
عيان فلســــطينيون إن طواقم اإلســــعاف )اإلســــرائيلية( 

تمتنــــع عن إســــعاف منفــــذي العمليات، حتــــى إن كان 
باإلمكان إنقاذهم".

وأضافت: "حدث ذلك مثاًل، وفق مصادر فلســــطينية، في 
سبتمبر/أيلول الماضي عندما حاولت فلسطينية )28 عامًا( 
وفــــق االتهام تنفيذ هجوم على حاجز قلنديا )جنوبي رام 

الله بالضفة الغربية المحتلة(".
وأوضحت أنه وفقا لما هو متبع، فإن الشــــرطة اإلسرائيلية 
تدير في هذه الحاالت، مواقع ساحات الهجوم، ويطلب من 
عناصرها منح أفراد الطواقم الطبية إذنًا بالوصول إلى منفذ 

الهجوم، بعد التأكد من أنه لم يعد يمثل خطرًا.
مــــن جانبها، انتقــــدت منظمة "بتســــليم" الحقوقية في 
"إســــرائيل"، تعامل طواقم اإلســــعاف اإلســــرائيلية مع 

المصابين الفلسطينيين.
وقالت في بيــــان تعليقًا على الوثائق التي حصلت عليها 
"هآرتــــس": "حقيقة أن أحدًا مــــن المتواجدين بالمكان لم 
يهتم بالمرة، بفحص الفتى، ومعرفة إن كان حيًا ويحتاج 
للرعاية الطبية، تشــــير إلى طاقم طبي يســــتخف بالحياة 

وبوظيفته عندما يدور الحديث عن حياة فلسطينيين".

هآرتس: طاقم »إسرائيلي« ترك فتى فلسطينيًا نصف ساعة دون إسعافه

غزة/ االستقالل: 
دعت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين أمس الثالثـــاء، الشـــعب اليوناني والقوى 
الديمقراطية التقدمية الصديقـــة اليونانية إلى التصدي لزيارة مجرم الحرب واليميني 
العنصري والفاســـد رئيس وزراء الحكومة االســـرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى اليونان، 
المقررة يـــوم 2 يناير المقبل، لبحث مشـــاريع الغاز والعالقات بيـــن اليونان واالحتالل 
اإلسرائيلي. وقالت "الشعبية" في تصريٍح صحفي صدر عنها أمس، على ضرورة التصدي 
لزيارة نتنياهو ومنع اســـتقباله ورفض إقامة عالقات مـــع الكيان العنصري الصهيوني 
الفاشي، بل والدعوة إلى اعتقاله ومحاكمته باعتباره مجرم حرب، تماهيًا مع إعالن محكمة 

الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب لالحتالل.
واعتبرت، أّن "ما يجـــري هو محاولة من االحتالل بدعم الواليات المتحدة لفرض هيمنته 
على بلدان المتوســـط، في إطار مخططاته للســـيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها، وبما 

يصب في مصلحة حماية أمن االحتالل ومخططاته التوسعية الخبيثة في المنطقة".
وأكدت، أّنه "سبق وأن لّبت القوى الصديقة اليونانية ورفاقنا دعوَتنا لالحتجاج على مثل 
هذه الزيارات والتقارب الجاري بين اليونان ودولة االحتالل، وهو ما يجب أن يمثل دافعًا 
للتحرك الواســـع عبر التظاهر واالحتجاج على هذه الزيارة، والرافضة للتقارب السياسي 

والعسكري واالقتصادي بين اليونان واالحتالل اإلسرائيلي".
وقالت الجبهة "ســـبق وحذرنا من عواقب هذه العالقات بين اليونان والكيان، وما تلحقه 
بالضرر البالغ على مصالح الشـــعبين، والعالقة التاريخيـــة التي تربطهما". وحّذرت "من 
خطورة تســـاوق الحكومة اليونانية مع خطط الكيان الصهيوني لتســـويق سرقة الغاز 
الفلسطيني إلى أوروبا عبر اليونان". وتأتي هذه الزيارة في ظل تغول االحتالل على حقوق 
الشعب الفلسطيني وحصاره لقطاع غزة، واستمراره في بناء المستعمرات ونهب األرض 

والثروات واعتقال أكثر من 6 آالف أسير وأسيرة في سجونه.

غزة / االستقالل:
قال مركز حماية لحقوق اإلنســـان إن اســـتمرار سلطات 
االحتـــالل اإلســـرائيلي في سياســـة الهـــدم باألراضي 
الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة 
تحٍد إلعالن المدعيـــة العامة للمحكمة الجنائية الدولية 

بشأن عزمها فتح تحقيق في جرائم االحتالل.
وأدان المركز في بيان صحفي ، هدم قوات االحتالل ثالثة 
منازل في جبل المكبر وبلدة العيسوية بالقدس، بدعوى 

عدم الترخيص، مؤكـــًدا على الوضع القانوني القائم في 
األراضي المحتلة وخاصة القدس.

ويرى أن عدم اتخـــاذ المجتمع الدولي موقًفـــا حازًما إزاء 
سياســـة االحتالل فـــي األراضي المحتلة شـــجعه على 
ارتكاب مزيد مـــن االنتهاكات للقانـــون الدولي لحقوق 
اإلنســـان والقانون اإلنســـاني الدولي وقرارات الشرعية 

الدولية.
وأضاف أنه يتطلع لقيام الدائرة التمهيدية في المحكمة 

الجنائية الدولية بالفصل في اختصاصها اإلقليمي بشأن 
الحالة الفلسطينية لردع االحتالل ووقف انتهاكاته.

ودعا المركز المجتمع الدولي وخاصة األطراف الســـامية 
المتعاقـــدة على اتفاقيـــة جنيف الرابعـــة، إلى تحمل 
مســـئولياتها القانونية واألخالقية والوفاء بالتزاماتها، 
والعمل على إيجاد آلية تجبر االحتالل على احترام قواعد 
القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية عموًما والقدس خصوًصا.

»حماية«: استمرار االحتالل بالهدم بالقدس تحٍد إلعالن »الجنائية«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير إســـرائيلي أمس، إنه سيعمل على تغيير األمر 
الواقع فـــي منطقة حائط البراق الصغيـــرة على مداخل 

المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة.
وأضاف وزير األديان اإلســـرائيلي يتســـحاك فاكنين : 
»ســـأعمل على تغيير هذا الوضع، المسؤولية ملقاة على 
عاتق حاخام الحائط واألماكن المقدسة الحاخام شموئيل 

ريفينوفيتش«.
وقالت مواقع محســـوبة علـــى المتدينيـــن )الحريديم( 

اليهـــود في إســـرائيل، بينهـــا »كيبـــا«، إن تصريحات 
»فاكنين« جاءت خالل جولة أجراها في المنطقة.

وبحســـب المصدر ذاته، اســـتمع الوزير اإلسرائيلي إلى 
»شـــكاوى المصلين اليهود من ســـكان الحي اإلسالمي 
)مالصق للحائط الصغير( الذين تحدثوا عن سنوات من 

اإلهمال«.
وقال »فاكنين: » لدى البعض )لم يحدد( مصلحة في بقاء 
الوضـــع الراهن«. ولم يذكر الوزير اإلســـرائيلي مزيدًا من 

التفاصيل عن مقصده.

ويطلق اليهود مســـمى »حائط المبكـــى الصغير« على 
منطقة »رباط الكرد«، التي تعتبر أقرب نقطة إلى ُمصلى 
»قبة الصخـــرة«، وجزء من الجدار الغربي لحرم المســـجد 
األقصـــى . ورباط الكرد، بنـــاٌء مملوكي، يعـــد واحدًا من 
سبعة أربطٍة شيدت على مر التاريخ في القدس، لحماية 

المسجد األقصى والمدينة.
ويؤكد الفلسطينيون ودائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، 
أن حائط وســـاحة البراق، التي تسيطر عليها إسرائيل، 

هي أرض وقف إسالمي، وجزء من المسجد األقصى.

وزير »إسرائيلي«: سنعمل على تغيير األمر الواقع في حائط البراق 

الشعبية تدعو اليونان إلى التصدي 
لزيارة »نتنياهو« ألراضيها



األربعاء 28 ربيع اآلخر 1441 هــ 25 ديسمبر 2019 م

رغم مرور أكثر من ســــبعين عاما على احتالل »اســــرائيل« ألرض فلســــطين, اال ان هناك تهديدات 
حقيقية على اســــتمرار وجودها في المنطقة, فهي كيان غاصب ال زال معزوال ويعاني من مشكالت 
داخلية وخارجية كبيرة وعميقة, مركز دراســــات »إســــرائيلي« كشف عن مشروع بحثي يعمل عليه، 
يتحدث عن »أهم ما تواجهه »إسرائيل« من جملة تهديدات وجودية، وكشف المركز أنه منشغل في 

تحليل وقراءة أهم وأخطر خمسة تهديدات أساسية وجودية على »إسرائيل«. 
أولها : قيام تحالف عسكري إقليمي ضدها، فرغم المشكالت التي تعصف بالمنطقة العربية والشرق 
اوسطية, ورغم اللهاث الرسمي العربي إلقامة تحالف معها, ورغم تفوقها العسكري الواضح, اال ان 
»اسرائيل« تحذر من قيام تحالف عسكري اقليمي  ضدها, خاصة ان هناك محور المقاومة والممانعة 
في المنطقة والذي تجابهه »اســــرائيل« وتعمل على اســــتمرار عزلتها ودحرها من المنطقة, واشار 
المشــــروع البحثي الى »ضرورة تحسين صورة »إســــرائيل« لدى الرأي العام العربي من خالل التقدم 
بالعملية السياســــية مع الفلسطينيين، وتعميق جذور الســــالم والتعاون متعدد المجاالت، وزيادة 

التواجد »اإلسرائيلي« في مشاريع المنطقة برمتها.
وثانيها: توسع االنتشار النووي في الشرق األوسط، حيث تسعى اسرائيل لمنع أي دوله في المنطقة 
الشرق اوسطية من امتالك السالح النووي, وتحديدا »ايران« لما تمثله من خطر وجودي على اسرائيل 
حسب الدراسة البحثية, ووجود السالح النووي في يد اعداء اسرائيل سيحرمها من تفوقها النوعي 
والحصري في حيازة هذا الســــالح لذلك ترى اســــرائيل وجوب التنسيق الدائم مع الواليات المتحدة 
لعدم انتشار هذا الســــالح في المنطقة، وتوفير مظلة حماية للدول العربية المعتدلة التي تخشى 

إيران النووية، وتشجيع برامج نووية مدنية من خالل مراقبة قوية تمنع تحولها ألبعاد عسكرية«.
وثالثها: انهيار منظوماتها الدفاعية بسبب هجمات صاروخية مكثفة واسعة ودقيقة تستهدفه, 
من خالل طائرات مســــيرة دون طيار وهجمات ســــايبر تعمل على إحداث شلل في هذه المنظومات 
الدفاعية, وذلك يتطلب زيادة فعالية األجهزة الدفاعية، والحماية، ومنع أعداء »إســــرائيل« من حيازة 
قدرات صاروخية دقيقة من خالل المسارات السياسية واألمنية، والحفاظ على منظومة عالقات قوية 
مع الواليات المتحدة التي توفر ل«إســــرائيل« القدرة واإلنذارات الالزمة في الوقت المناسب، وتقوية 

المنظومات الدفاعية لها.
ورابعها: العزلة الدولية التي قد تواجهها اسرائيل، واتساع رقعة المقاطعة العالمية لها، وإمكانية 
فرض عقوبات عليها، ورغم أن هذا سيناريو ليس قائما في المدى المنظور، لكن االنتقادات الدولية 
إلسرائيل بسبب الوضع الفلسطيني متنامية«. وهذا التهديد قد يزداد على »إسرائيل« في حال قامت 
بضم الضفة الغربية، وسنت قوانين وتشريعات داخلية تتعلق بحقوق باقي مواطنيها غير اليهود، 
ورفضت التجاوب مع أي مبادرات دولية إلحالل الســــالم في المنطقة، وظهور مواقف أمريكية ليست 
متعاطفــــة معها في ضوء التطورات األمريكية الداخلية، ألن أي زعزعة بعالقات الجانبين، ســــتكون 

الكلمة المفتاحية لعزلة إسرائيل الدولية، ما يتطلب توثيق العالقة مع واشنطن«.
خامســـا: التحديات الداخلية التي تتعلق بهوية »إســـرائيل«، ما سيكون لها آثار سلبية 
مباشرة تمس بهويتها الديمقراطية الليبرالية، ويعتبر تهديدا وجوديا عليها، وقد يترك 
تأثيراته على أمنها أيضا.  ويتمثل ذلك بظهور احتجاجات شـــعبية واسعة على أساس 
قومي أو عرقي أو أيديولوجي، وهي كفيلة بهجرة اليهود من »إسرائيل« الذين سيشعرون 
بفقدان التعاطف معها، أو الخوف إن اســـتمروا في الحياة داخلها، وسوف تظهر هجرة 
األدمغة، وتراجع االســـتثمارات، وتوقف الســـياحة، ما قد يتسبب بأضرار كبيرة القتصاد 
»إســـرائيل«، فضال عن اإلساءة لســـمعتها في الغرب، وتوسيع الفجوة بينها وبين يهود 
الشـــتات«, فإســـرائيل تعاني من جبهة داخلية رخوة ال تستطيع ان تتحمل المشكالت 

وتنهار سريعا امام االزمات, وهى تعتبر ذلك من اخطر العوامل لسرعة انهيارها.

"إسرائيل" والتهديدات الخمسة 
رأي

ما مْن شـــك بأن إســـرائيل، التـــي تملك الجيش 
األكثر قّوة في الشـــرق األوســـط، إْن لم يكن أبعد 
من ذلك، بصفته مدعوما مادًيا ومعنوًيا من الدولة 
العظمى فـــي العالم، الواليات المتحدة األمريكّية، 
ما من شـــك بأنها على الرغم من ذلك، بدأت تطِلق 
التصريحات المتالحقـــة والتي تؤكد لكل مْن في 
رأســـه عينها، أنها متوجســـة وقلقـــة للغاية من 
تنامـــي قّوة محـــور المقاومة والممانعـــة، علًما أّن 
قطار التطبيع الذي انطلق بســـرعة كبيرة مع عدٍد 
ال بـــأس فيـــه من الـــدول الخليجّية، لن ُيســـِعف 
الكيـــان، الذي يعيش أخطر أزماتـــه الداخلّية منذ 
إقامته على أنقاض فلســـطين، في الجريمة األكبر 
التي ارتكبها العقل البشـــرّي منذ بـــزوغ التاريخ، 
التطبيع لن ُيساعد الكيان، ألن الدول التي اتخّذت 
من التطبيع منهًجا وسياســـة لـــم تحارب الكيان 
عســـكرًيا بالمـــّرة، وال نلمح لألردن ومصـــر، اللتين 
وقّعتا على اتفاقيتْي سالٍم مع إسرائيل، لذا يِجب 
القول والفصل: النظامان في القاِهرة وعّمان وقّعا 
االتفاقيات، فيما تواصل الشـــعوب العربّية رفض 

هذه االتفاقيات ُجملة وتفصيال.
***

عندما تتحّدث إســـرائيل بالصـــوت العالّي عن أّن 
التحّديـــات التي ُيواِجهها كيـــان االحتالل غدت 
إســـتراتيجّية، ال بـــْل وجودّيًة، فإّن هـــذا األمر ال 
ُيمِكـــن أْن نمّر عليه مّر الكرام، وإقناع أنفســـنا بأّن 
إســـرائيل تحاربنا نفســـانًيا، نعم هذا واِرد، ولكن 
الحـــرب النفســـّية الصهيونّية تهـــِدف إلى كّي 
الوعي العربّي واســـتدخال الهزيمة، وليس إرهاب 
الصهاينـــة في دولة االحتـــالل، وعندما نقول كّي 
الوعـــي العربّي نقِصد بـــأّن دولة االحتـــالل، َوَمْن 
يـــدور في فلكها، تعمل بوتيـــرٍة عالّيٍة على إقناع 
اإلنســـان العربّي بأنها الدولة التي ال ُتهَزم ألّنها 
تمتِلك الجيش الـــذي ال ُيقهر، وهنا المكان وهذا 
الزمـــان لتوضيح الموضح: حـــذار، حذاِر من الوقوع 
في هـــذه المصيدة أْو المكيدة مـــن إخراج وإنتاج 
الدولـــة العبرّية، والتي تهدف إلـــى إقناع العرب 
بدونيتهم مقابـــل فوقّية الصهيونـــّي، وبالتالي 
إيصـــال األمة العربيـــة إلى قناعة بأن إســـرائيل 
عصّية على االنكســـار، وهذه القناعة، هي هدامة، 
ذلك أن من يؤمن بجبروت إسرائيل غير المثبت و/

أْو المؤكد، لن يجرؤ حتى على التفكير بالنصر، فما 

بالكم بصنعه؟.
***

ولكْي نضع عدًدا من الحروف على بعٍض من النقاط، 
ه بأن د. تشارلز فرايليخ، النائب الساِبق لمجلس  ننوِّ
األمن القومّي في كيان االحتالل، المحســـوب على 
ما ُيّســـمى بالـ”يســـار الصهيونّي” في إسرائيل، 
أصدر كتاًبا مخصصـــا كله لموضوع “عقيدة األمن 
القومّي إلسرائيل- اســـتراتيجيا جديدة في عصر 
من التحّوالت”، يشـــمل تطـــّور العقيدة، من وضع 
مبادئهـــا األساســـية من قبل ديفيـــد بن غوريون 
)اإلنذار، الردع، والحســـم(، مـــروًرا بتغيرات الوضع 
األمنّي إلســـرائيل، وصوال إلى الحاجة إلى تحديث 
أســـس العقيدة األمنّية وجعلها تتالءم مع الواقع 
الحالّي المؤلف ُيشدد في كتابه “من التهديدات، 
وصوال إلى تحدي الصواريخ”، ُيشـــّدد على الحاجة 
إلى تعزيز القدرة الدفاعّية إلسرائيل، حيُث يقول: 
“أعداؤنـــا تعّرفوا على نقاط ضعفهم في مواجهة 
القتال، وســـهولة  الجيش اإلســـرائيلّي بســـاحة 
إصابتنا في جبهتنا الداخلّية، ومضوا نحو مواجهٍة 
طويلة األجل تستند إلى مخزوٍن هائٍل من القذائف 
والصواريخ”، مضيفا في الوقت عينه أنه “ال ُيمِكن 
إلســـرائيل أن تخضع لالبتزاز بواســـطة الصواريخ، 
وأّن االنشغال بفجوة األسعار بين صاروخ اعتراضّي 
غالي الثمن وصاروخ رخيص غير مهم”. كما أوضح 
المؤلـــف أن:”الصـــاروخ االعتراضّي يمنـــع القتل، 
ويوفـــر ضرًرا كبيـــًرا على االقتصـــاد، ويمنعنا من 
التوّرط في حروب ليســـت ضرورية يمكن أْن تؤذي 
أيضا مكانة إســـرائيل الدولّية، بسبب قتل جماعيٍّ 

لمواطني أعدائنا”.

***
ف ولـ”حاجٍة فـــي نفس يعقوب” يتغاضى  المؤلِّ
ويتجاَهل أّنـــه في حرب لبنان الثانّية تمّكن حزب 
اللـــه اللبنانّي، خـــالل العدوان الذي اســـتمّر على 
بـــالد األرز 34 يـــوًم، تمكـــن من تدميـــر العقيدة 
القتالّيـــة لبن غوريون، إْذ إن الجيش الذي ال ُيقَهر 
كان أوهن من حســـم المعركة خالل وقٍت قصيٍر، 
ا في منع  وباإلضافـــة إلى ذلك أخفق إخفاًقـــا ُمودّيً
تحويل الجبهة الداخلّية اإلســـرائيلّية إلى ساحة 
مواجهـــة، كما أكدت عقيدة بن غوريون بأن حروب 
إسرائيل يجب أن تجري في أرض العدو فقط، ومن 
األهمّيـــة بمكان التذكير، هـــذا إن نفعت الذاكرة، 

بأّن أكثر من مليون إســـرائيلّي هربوا من الشـــمال 
إلى المركز والجنوب خشّيًة من صواريخ حزب الله 

الـ”بدائّية”.
***

كمـــا أن زعم المؤّلـــف بأّن حماس باتـــت مردوعة 
وتبحث عـــن تهدئٍة طويلة األمد، هو عذٌر أقبح من 
ذنب، وكذبة ال تســـتِند إلـــى الحقائق على أرض 
الواقـــع، ألنها تتعاَرض حتى مع إقرار قادة الكيان 
من المستويْين السياسّي واألمنّي، الذين يؤّكدون 
بأّن الردع اإلســـرائيلّي لم يتـــآكل ُمقاِبل الُمقاومة 
الفلســـطينّية في قطـــاع غزة، بل أكثـــر من ذلك: 
الردع اختفى، وهذا ربما ُيفّســـر أّن تنظيما صغيًرا 
جًدا ُمقارنة بقّوة إســـرائيل العســـكرّية، ونقصد 
)الجهاد اإلســـالمّي(، تمكن خـــالل أّياٍم من إطالق 
مئـــات الصواريخ باتجـــاه جنوب الدولـــة العبرّية 
ومركزها، األمر الذي شل الحياة في أكثر من نصف 
إســـرائيل، ودفع رئيس الوزراء “ســـّيد األمن” )!(، 
بنيامين نتنياهو، إلى استجداء مصر للوصول إلى 

تهدئٍةمع )الجهاد اإلسالمّي(، وهذا ما كان.
***

ـــا  المؤّلف د. فرايليخ، الذي شـــغل منصًبا حساّسً
للغايـــة بالمنظومـــة األمنّية اإلســـرائيلّية، واطّلع 
على األســـرار الدفينة يجِزم فـــي كتابه أّن األعداء 
اكتشفوا “سهولة إصابتنا في جبهتنا الداخلّية، 
ومضـــوا نحـــو مواجهة طويلة األجل تســـتند إلى 
مخزوٍن هائٍل مـــن القذائـــف والصواريخ”، وهذا 
اإلقرار ُيضاف إلى االعتراف الرسمّي بالكيان بعدم 
وجـــود منظومـــاٍت دفاعّيٍة لصـــّد صواريخ )كروز( 
الُمجنّحة اإليرانّية، أْي أّن الحرب القاِدمة ســـتكون 
طاِحنًة بكّل ما تحمل هذه الكلمة من معاٍن، وأكثر 
ما نخشـــاه أْن تلجأ إسرائيل الســـتخدام األسلحة 
النووّية، التي تمتِلكها بحســـب اإلعـــالم الغربّي، 
لمنـــع هزيمتها، ذلك أّنه بحســـب كتـــاٍب أصدره 
مدير مكتب موشـــيه داّيان، وزير األمن أّبان حرب 
أكتوبر 1973، أصيـــب داّيان في األّيام األولى من 
الحرب بكآبة شـــديدة وهلٍع كبير، وذلك العتقاده 
بـــأّن العرب ســـيقومون بالقضاء على إســـرائيل، 
وتحـــّدث عن الخـــراب الثالث للهيـــكل المزعوم، 
وطلب من رئيســـة الـــوزراء آنذاك، غولـــدا مائير، 
استخدام  الخيار النووّي، فهل التاريخ يعود على 

نفسه؟

هل تلجأ »إسرائيل« للنووّي تفادًيا للهزيمة؟
زهير أندراوس

في مســــتطاعنا القول مطمئنين إن التكتل الرباعي 
الذي عقد مؤتمره التأسيسي في العاصمة الماليزية 
كواال المبور ؛ هو أول تكتل إســــالمي أو عربي ليس 
وراء تكوينه يد غربية أوروبية أو أميركية . ” جامعة 
الدول العربيــــة ”  كانت بريطانيا وراء تأسيســــها 
في مارس 1944 لقطــــع الطريق على تكوين وحدة 
أو اتحــــاد عربــــي يعمل فعــــال على حمايــــة العرب 
وتنمية بلدانهم ، و” منظمة المؤتمر اإلســــالمي ” 
التي غيرت اســــمها إلى “منظمة التعاون اإلسالمي 
” حركــــت أميركا خطــــوات تأسيســــها في 1969  
لمواجهة االتحاد السوفيتي مستثمرة جريمة حرق 
يهودي أســــترالي منبر صالح الدين في المســــجد 
األقصى ليبدو تأسيس المنظمة ردا إسالميا جماعيا 

على تلك الجريمة .
و”مجلــــس التعاون لدول الخليــــج العربية ” كانت 
أميركا وبريطانيا الداعيتين لتأسيسه في 25 مايو 
1981 للوقوف في طريــــق الثورة اإليرانية . وهزال 
وعدمية ما أفادت به التكتالت الثالثة العالم العربي 

واإلسالمي يشهد على نوايا تكوينها التي لم تكن 
عربية أو إســــالمية نقية . تكتل كواال لمبور  الرباعي 
في مستطاعنا القول إنه مختلف عن تلك التكتالت 
. تركيا وإيران وماليزيا ليســــت أدوات خاضعة في 
يد الغــــرب األوروبــــي واألميركي . تركيا منافســــة 
ومتحديــــة له مع أنها عضو فــــي الناتو ، وإيران في 
حالة عداء مع أميــــركا ، وبال  ود مع الغرب األوروبي . 
وقطر صاحبة العالقة الوثيقة بالغرب خاصة أميركا 
محــــدودة التأثير علــــى توجهات التكتــــل ، وتريد 
منــــه األمان في وجه الرباعــــي العربي المقاطع لها . 
وماليزيــــا ذات خصوصية اســــتقاللية في هويتها 
الوطنية وسياستها الدولية تنزهت بها عن التقرب 
من إســــرائيل اســــترضاء ألميركا والغرب األوروبي 

مثلما تفعل أكثرية الدول العربية .
وأظهر قــــادة الدول األربع نضجا ومســــئولية عالية 
فــــي مخاطبة العالم ، وإن ظهــــر أردوغان كعادته ، 
وهــــو محق في هذا ،  صقريا متحديا حين تكلم عن 
حرمان  المســــلمين بمليارهم وسبعمائة مليونهم 

مــــن وجــــود ممثل دائــــم لهم في مجلــــس األمن ، 
فالعالــــم مثلما قال ليس خمــــس دول . وما أظهره  
النظام الســــعودي مــــن عداء نحــــو التكتل الجديد 
ليس مفاجئــــا حين أبدى تخوفه من أن يكون بديال 
لمنظمة التعاون اإلســــالمي التــــي يهيمن  عليها 
لواقــــع وجــــود مقرها في جــــدة . وطمــــأن  مهاتير 
محمــــد رئيس وزراء ماليزيا الملك ســــلمان بأن هذا 
ليس مــــا يســــتهدفه التكتــــل ، ومهاتير صادق 
أميــــن في قولــــه ، فقمة التكتل تمحــــورت حول ” 
دور التنميــــة في الوصول إلى الســــيادة الوطنية ” 
، ومــــا أعظم الهدف ، وما أصلح الوســــيلة ! الهدف 
والوسيلة يوضحان التطلع الشريف النبيل للتكتل 
. يريــــد أن ينفع العالم اإلســــالمي ، وأن يفتح أبوابا 
كثيرة واســــعة لهذا النفع بأصح الوسائل وأفعلها 
وأبعدهــــا عن معاداة اآلخريــــن . إنه تكتل حضاري 
تنموي إنســــاني ، ال تكتل يبحث عن زعامة جوفاء  . 
ونوعيــــة دوله تؤكد هذا التوجه ، فكلها ناجحة في 
حقول التنمية الشــــاملة بما فيها قطر التي ال يرجع 

نجاحها في التنمية إلى غناهــــا بثروة غازها وحده 
، فقــــد تعزز هذا الغنى بكفــــاءة القيادة القطرية ، 
وحيوية مواطني الدولة الصغيرة . تكتٌل دوُله بهذه 
المزايا يشجعنا على توقع نجاحه دون تجاهل شدة 
وخطورة ما ســــيلقيه أعداؤه فــــي دربه من معيقات 

ومحبطات .
الغرب وإســــرائيل واألتباع العرب ســــيضمون قوى 
صفوفهــــم لقتل التكتل ، وفاز النظام الســــعودي 
من البداية بإبعاد باكستان وأندونيسيا عنه بعد أن 
وافقتا على أن تكونا من مؤسسيه الستة ، فتأسس 
بأربعة . ونجــــاح التكتل في إنجــــاز األهداف التي 
احتوتها المذكــــرات الثماني عشــــرة التي وقعها 
قادته األربعة في ختام قمته سيزيد أعضاءه عددا، 
وال شــــيء ينجح كالنجاح ، ودولــــه نجحت منفردة ، 
ومن المنطقي واليســــير أن تنجــــح مجتمعه ، وقد 
تكــــون قدوة لغيرها في العالــــم كله ، وتقدم مثاال 
لنجاح تكتل إسالمي ليس وراء تكوينه قوى غربية 

تتخذه ستارا خادعا لمصالحها .  

حماد صبحتكتل كواال لمبور الرباعي.. تحقيق أهدافه سيزيد أعضاءه عددًا
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أعلن أنا المواطنة/عايشة عمر عيد العمرات....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   957473754

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/هاني علي محمود صلوحه...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   946513074

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد كمال محمد السلول....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400712708

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طالب عثمان محمد السرحي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800122269  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مي نادر سعد الدين أبو شعبان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
403746704  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مازن كمال عبد الرؤوف البيومي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803005453

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رياض مسيب حسين حنونه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
912480837  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ماجد محمد محمود بحر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
700333420  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

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

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رامز ضياء عبد الرؤوف العرجا....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
406055657  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

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

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد أحمد جمعة األغا...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   404650905

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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أعلن أنا المواطن/ أحمد سليمان أحمد البيوك....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804647493  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد حسن الحالق....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800391047  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عادل مصطفى اسماعيل اصليح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802012245  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكـــد الناطـــق باســـم وزارة الزراعـــة، أدهـــم 
البسيوني، أن أسعار الخضروات بالعموم، في 
متنـــاول يد المواطن، واصفًا أســـعار أغلبها بـ 
"الجيد" مقارنة بأسعارها في نفس الوقت من 
العام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا في 

أسعار صنفين فقط، وهما: البندورة والخيار.
وأضاف البســـيوني،" ارتفاع أســـعار البندورة 
والخيـــار، جاء بنـــاء على ظـــروف المناخ خالل 

األســـبوع الماضـــي، فأثـــرت علـــى الكميات 
المعروضة في األســـواق بشـــكل نسبي، ومع 
ارتفاع درجات الحرارة، ستكون بإذن الله خالل 

األيام القادمة عودة ألسعارها الطبيعية".
وأكد على أن أسعار باقي الخضروات طبيعية، 
وال يوجد إشكاليات في أي صنف من أصناف 
الخضار، باســــتثناء البندورة والخيار، اللذين 
يتأثران بشــــكل كبير بالظروف الجوية في 
كل عام بمثل هذا الموســــم، نتيجة لظروف 

البــــرد الشــــديد، وقلــــة عقد األزهــــار، وعدم 
نضوجها بشــــكل سريع، ما يؤدي إلى نقص 
في الكميــــات المعروضة وارتفــــاع ملحوظ 
في األسعار، ســــرعان ما يتالشى بأي ارتفاع 

بدرجات الحرارة.
وكشف البسيوني، عن أن وزارة الزراعة، حققت 
اكتفـــاء ذاتيًا فـــي معظم أنـــواع الخضروات، 
وصل نســـبته 98% رغم الحصار الذي يعاني 
منه قطاع غزة، مردفًا: "هذا اإلنجاز ال يتعارض 

مع ارتفاع أسعار بعض األصناف، عندما نقول 
اكتفـــاء ذاتيًا، يعني أن كميـــة ما ُينتج هو ما 
يكفي قطاع غزة بشكل عام، أي ال يوجد لدينا 
عجز بالمســـاحات المزروعة بالخضار، وال يوجد 
عجز في الكميـــات المنتجة، هناك تأثر فقط 

بالظروف الجوية السائدة".
وأكـــد أن قطـــاع غـــزة، مقبل خالل شـــهري 
آذار/ مـــارس ونيســـان/ إبريـــل علـــى وجود 
وفرةبالمحاصيل بكميات كبيرة، مما سيتطلب 

منـــا فتـــح مجـــاالت تســـويقية أمـــام هذه 
المحاصيل، لخارج قطاع غزة.

وأوضح أن موضوع تصدير الخضار لخارج قطاع 
غزة مرتبط بالمعابر من حيث المبدأ، وبالنسبة 
لوزارة الزراعة األولوية لألسواق المحلية في غزة، 
طالما أن هناك نقصًا في الكميات المعروضة، 
وارتفاع في األســـعار، فال يمكن أن نسمح بأن 
تصدر للخارج إال بكميات محددة جدًا، قد تكون 

لبقاء القنوات التجارية الموجودة.

غزة/ االستقالل:
أعلن وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان ناجي سرحان انطالق العمل في إنشاء )111( وحدة سكنية 

جديدة في حي الندى شمال قطاع غزة ضمن المنحة اإليطالية.
وقال ســـرحان إن المشـــروع الجديد عبارة عن )12( عمارة سكنية بإجمالي )111( وحدة سكنية، تشمل المرافق 
والخدمات العامة وهي عبارة عن مرحلتين من المشروع، وتم حفر األساسات لعدد من العمارات السكنية. وشكر 
ســـرحان الحكومة اإليطالية على هذه المنحة، مشـــيرًا إلى أن وزارته تبذل كل الجهود من أجل التخفيف من 
معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني. يذكر أن وزارة األشغال العامة واإلسكان سلمت قبل أيام المرحلة األولى 

من المشروع بواقع 75 وحدة سكنية ألصحاب المنازل المهدمة كليا.

رام الله/ االستقالل:
سجلت السياحة األجنبية الوافدة إلى فلسطين، مستوى قياسيًا جديدًا في 2019، باستقبالها 3.5 ماليين 
سائح. وقالت وزيرة السياحة واآلثار الفلسطينية روال معايعة، إن نموًا في حركة السياحة الوافدة إلى البالد 

بنسبة 15.4% مقارنة مع 2018، التي سجلت حينها 3 ماليين سائح.
وذكرت معايعة في تصريح لها، أن الجنسيات األمريكية والروسية والرومانية والبولندية واإليطالية، كانت 

أكثر 5 جنسيات زائرة لفلسطين خالل العام الجاري.
وأضافت أن نســـبة اإلشغال خالل األسبوع الجاري في محافظة بيت لحم تبلغ 100% وأن السياح الذين لم 

يجدوا غرفًا فندقية شاغرة، توجهوا إلى الخليل ورام الله للمبيت.

انطالق العمل بإنشاء )111( وحدة 
سكنية جديدة في حي الندى

السياحة الوافدة إلى فلسطين 
تسجل رقمًا قياسيًا في 2019

رام الله/ االستقالل:
قال الجهــــاز المركــــزي لإلحصاء الفلســــطيني 
وســــلطة النقد الفلســــطينية: إن النتائج األولية 
لميزان المدفوعــــات الفلســــطيني للربع الثالث 
2019، تشير إلى أن عجز الحساب الجاري للميزان 

بلغ 387 مليون دوالر أمريكي.
وال تشــــمل البيانات الجزء مــــن محافظة القدس 
والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد 

احتالله للضفة الغربية عام 1967.
وأكد اإلحصاء والنقد في بيان صحفي، اســــتمرار 
العجز في الحســــاب الجاري )سلع، خدمات، دخل، 
تحويــــالت جارية(، والذي بلــــغ 387 مليون دوالر 
أمريكــــي، وعزيا هذا إلــــى العجـز فــــي الـميزان 
التجاري الســـــلعي الذي بلغ 1,420 مليون دوالر 
أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 

276 مليون دوالر أمريكي.

وفي المقابل سجل حســــاب الدخل )تعويضات 
العاملين، ودخل االســــتثمار( فائضًا مقداره 770 
مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثالث 2019. وقد 
كانت تعويضات العاملين في "إسرائيل" البالغة 
734 مليــــون دوالر أمريكي الســــبب الرئيس في 

فائض حساب الدخل.
هذا وبلغ دخل االســــتثمار المقبوض من الخارج 
75 مليون دوالر أمريكي، نتج بشكل أساسي عن 
الدخل المقبوض على اســــتثمارات الحافظة في 
الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع 

الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كما ســــجل صافي التحويـــــالت الجارية فائضـًا 
بلغت قيمتــــه 539 مليون دوالر أمريكي، بارتفاع 
بلغت نســــبته 13% عن الربع الســــابق. وقد بلغ 
إجمالي التحويالت الجارية من الخارج 625 مليون 
دوالر أمريكي حيث شــــكلت التحويالت الجارية 

للقطاع الحكومي ما نسبته 29% منها )وبارتفاع 
بلغت نســــبته 37% عــــن الربع الســــابق(، بينما 
شــــكلت التحويالت الجارية للقطاعات األخرى ما 

نسبته %71.
ومن الجدير بالذكر أن تحويالت الدول المانحة قد 
شكلت نحو 28% من إجمالي التحويالت الجارية 

من الخارج.
كما أشــــارت النتائج األولية لميــــزان المدفوعات 
إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي 
مقداره 325 مليون دوالر أمريكي، نتيجة الفائض 
المتحقق في الحســــاب المالي البالغ 234 مليون 

دوالر أمريكي.
في المقابل ســــجلت األصــــول االحتياطية لدى 
سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعًا مقداره 5 مليون 
دوالر أمريكي خالل هــــذا الربع مقارنة مع ارتفاع 
مقداره 15 مليون دوالر أمريكي في الربع السابق. 

الزراعة بغزة توضح سبب ارتفاع أسعار »البندورة« و »الخيار« 

387 مليون $ أمريكي عجز ميزان المدفوعات الفلسطيني

رام الله/ االستقالل:
قـــال عبد االلـــه أتيرة عضو المجلـــس الثوري 
لحركـــة فتـــح، إن مخرجات الجلســـة األخيرة 
للمجلس الثوري كانت على مستوى التحديات 

التي تواجه الوضع الفلسطيني الحالي.

وأشار أتيرة في تصريح له، أن قرارات المجلس 
الثـــوري األخيـــرة كانت واضحـــة وهي ملزمة 

للجميع في التطبيق.
وأكـــد أن غزة وملف التقاعد المالي للموظفين 
كان حاضرًا خالل الجلسة، وتم أخذ قرار واضح 

بإنهاء هذا الملف وتم رفعه بقرار من الرئيس 
محمود عباس.

وتوقـــع القيادي في حركـــة فتح أن يكون 
هنـــاك حلـــول قربية فيمـــا يتعلق بملف 

التقاعد المالي. 

توقعات بحلول قريبة لملف التقاعد المالي
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أعلن أنا المواطنة/ ميساء سعيد محمد خروف....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
404767493  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ كوثر نصر الله اسماعيل حمدان....... 
/.عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802728212

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زياد عيد حافظ كحيل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901669978  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رفعت محمد عاشور شملخ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   930936042

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فطوم سليمان مطرود أبوريدة  ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
924700743  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد أحمد جمعة األغا....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
404650905  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد ياسر يوسف معروف....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
401183553  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالله جمعة محمد العمري....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802938415  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسني محمد سعيد الجمل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   902197060

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نورا عدنان مكاوي جرادة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   41076739

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وسام عماد يوسف القبط....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802283457  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ علي محمد علي حمودة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
927516  فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها مشـــكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

لندن/ االستقالل:
 حدد االتحـــاد األوروبي ثالثة أهداف للدفع باتفاق جديد يشـــكل طبيعة العالقة مع 

بريطانيا، بعد انسحابها من التكتل الشهر الُمقبل.
وفي مقال نشـــر على موقع "بروجيكت ســـنديكيت" ، قال مفـــاوض االتحاد األوروبي 
ميشال بارنييه" إن التفاهم على عالقة بعد بريكست والمصادقة عليها بحلول نهاية 
2020 كما يريد بوريس جونســـون سيشـــكل تحديا هائال لكننا ســـنفعل ما بوسعنا، 

حتى إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك".
وأضاف: سيكون أمام الجانبين أحد عشر شهرا لالتفاق بعد خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي في الموعد المحدد في 31 كانون الثاني/ يناير الُمقبل. ويرفض جونسون اي 
تمديد بعد نهاية 2020. وأوضح بارنييه إن لديه ثالثة أهداف للمناقشـــات المقبلة، 
موضحا انه بشـــأن العالقات الدولية ســـيواصل االتحاد األوروبي العمل بشكل إيجابي 
مع المملكة المتحدة ســـواء على المســـتوى الثنائي أو في الهيئات الدولية مثل األمم 
المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشـــرين. وأشـــار أنـــه في مجال األمن 
ســـيكون األمر أصعب ألن "التعاون في تقاســـم المعلومات ال يمكن أن يكون بالدرجة 
نفســـها مع بلد ثالث خارج مجال شـــينغن"، مشـــيرا أن "مكافحة اإلرهاب والهجمات 

المعلوماتية والمحاوالت األخرى لتقويض ديموقراطياتنا تتطلب جهدا مشتركا".
وتابـــع: أي اتفـــاق للتبادل التجاري الحـــر يجب أن ينص على قواعـــد عادلة في مجال 
المعايير والمساعدات الحكومية والقضايا الضريبية، مؤكدا" إذا حققنا هذه األهداف 

الثالثة فسنكون قد استفدنا بأفضل شكل من السنة المقبلة".

بغداد/ االستقالل:
تواصلـــت االحتجاجات العراقية أمس، 
في الوقت الذي تنتهـــي فيه المهلة 
الدســـتورية أمـــام الرئيـــس العراقي 
لتكليف مرشح الكتلة األكبر لتشكيل 

الحكومة.
واقتحـــم متظاهرون غاضبـــون  حقل 
النفطـــي في محافظة  القرنة1"  "غرب 
البصرة، حيث امتدت المظاهرات أمام 
ميناء المعقل، احتجاجًا على طرح اسم 
المحافظ أسعد العيداني، ضمن قائمة 
المرشـــح تكليفهم لرئاســـة الحكومة 

المقبلة.
فيما أغلق متظاهرون الباب الرئيســـي 
المـــؤدي إلـــى مبنى ديـــوان محافظة 
البصرة، ومنعوا الموظفين من الدخول، 
كما قطعوا الطرق المؤدية إلى مينائي 
خور الزبيـــر وأم قصر، إلى جانب إغالق 

مبنى مديرية التربية وسط البصرة.
"الســـومرية  نقلـــت شـــبكة  بدورهـــا، 
نيـــوز" العراقيـــة عن مصـــدر أمني، أن 

يـــوم أمس، على  أقدموا  "متظاهريـــن 
قطع جسر الديوانية النجف أمام حركة 
السير"، حيث إن "القطع تم بعد إشعال 

النيران في اإلطارات وسط الجسر".
وانتهت، الخميس، المهلة الدستورية 
الحكومة  لتشـــكيل  مرشـــح  لتكليف 

المقبلة، إال أن رئاسة الجمهورية قالت 
إن األحد هو آخر يوم للمهلة، وانتهت 
منتصـــف الليلة الماضيـــة، وذلك من 
أيـــام العطـــل ضمن  دون احتســـاب 
المحتجون  وأجبـــر  الرســـمية.  المهلة 
حكومـــة عـــادل عبـــد المهـــدي على 

االستقالة، مطلع كانون األول/ ديسمبر 
الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة 
المتهمـــة  السياســـية  النخبـــة  كل 
بالفســـاد وهدر أموال الدولـــة، والتي 
تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين 

عام 2003.

احتجاجات عراقية متواصلة مع فراغ دستوري
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أعلن أنا المواطن/ بالل خميس محمد الباز....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803211333

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود اسماعيل عبد صبح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
973597446  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جبر خميس منصور شعت....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
930537519  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

طرابلس/ االستقالل:
قال رئيس المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطني الليبية 
فائز السراج إن بإمكان من يعترض على مذكرة التفاهم األمني 
الموقعة مـــع تركيا اللجـــوء للعدالة الدولية، فيمـــا انتقد وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ابتعاد اليونان عن الحوار 
بشـــأن قضايا شرق المتوســـط، إذ رفضت أثينا االتفاق البحري 

واألمني بين طرابلس وأنقرة.
وصرح الســـراج في مقابلة مـــع صحيفة »كوريري ديال ســـيرا« 
اإليطالية، أن حكومته المعترف بهـــا دوليا »ليس لديها بديل 
ســـوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا«، موضحا أن حكومة 

الوفاق مهتمة حاليا بإحضار دبابات وطائرات مسيرة تركية.
وتقوم قـــوات حكومة الوفاق منذ أبريل/نيســـان الماضي بصد 

الهجوم الذي تشـــنه قوات اللواء المتقاعـــد خليفة حفتر على 
طرابلس من أجل الســـيطرة عليها، وتقـــدم دول إقليمية الدعم 
لحفتـــر وعلى رأســـها مصر واإلمـــارات، في حيـــن تدعم تركيا 
وإيطاليا حكومة الوفاق. وذكر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق للصحيفة اإليطالية أن بإمكان أي شـــخص يعترض على 
مذكـــرة التفاهم التركية الليبيـــة اللجوء إلـــى القانون الدولي 
والمحاكم الدولية، مشـــددًا على أن »ليبيا دولة ذات سيادة ولها 

الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد«.
وكان السراج وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 
نوفمبر/تشـــرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم، األولى تتعلق 
بالتعاون األمني والعســـكري، والثانية تخـــص تحديد مناطق 

النفوذ البحري لكال البلدين.

االتحاد األوروبي يحدد 3 أهداف 
لصياغة عالقة جديدة مع بريطانيا

تونس/ االستقالل:
أعلن رئيس الحكومة المكلف فـــي تونس الحبيب الجملي، أنه 
قرر تشـــكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كافة األحزاب 
السياسية، وذلك بعد إعالن ثالثة أحزاب من بين أربعة شاركت 
في مفاوضات تشكيل الحكومة، رفضها المشاركة في الحكومة 
المرتقبة. وقال الجملي في مؤتمر صحفي إنه سيشكل حكومة 
كفاءات وطنية مســـتقلة عن كل األحـــزاب، »تتميز بنظافة اليد 
والقدرة على التسيير، ولن أتردد في عزل أي وزير يثبت انتماؤه 

ألي حزب من األحزاب«.
وأوضـــح أن هناك »تجاذبات« بين األحـــزاب حالت دون التوصل 
إلى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة، وقال »داخل األحزاب 
هناك آراء مختلفة وتصورات مختلفة، وهذا زاد المشهد صعوبة 

كبيرة.. هذا الشق له رأي واآلخر له رأي آخر«.
واألحزاب الثالثة الرافضـــة لالنضمام إلى الحكومة هي حركة 
»تحيا تونس«، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وقد بررت 
مواقفها بـــأن الحكومة المرتقبة -قبل القـــرار الجديد- ليس 
لديها رؤية سياســـية واضحة، وأنها ستكتفي بالمحاصصة 
الحزبية، دون أن تخفَي خشـــيتها من هيمنة حركة النهضة 
عليها، فضال عن كونها ال تســـتجيب ألغلـــب مطالبها. وكان 
الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف في منتصف أكتوبر/

تشـــرين األول الماضـــي الخبير في المجـــال الزراعي الحبيب 
الجملـــي بتشـــكيل حكومة جديـــدة ضمن مهلـــة ال تتجاوز 
شهرين، بعدما أعلن حزب »النهضة« ذو المرجعية اإلسالمية 

ترشيح األخير لتولي المنصب.

السراج: من يعترض على اتفاقنا
 مع تركيا فليلجأ للعدالة الدولية

تونس.. الجملي يعلن أنه سيشكل 
حكومة كفاءات وطنية مستقلة
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غزة/االستقالل: 
قال عماد هاشـــم، المدير الفنـــي لفريق الصداقة، إنه غير 
راٍض، عـــن نتيجة التعـــادل )1-1( أمام متصـــدر الدوري 
العام خدمات رفح ، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من 

الدوري الفلسطيني الممتاز ألندية قطاع غزة .
وأشاد هاشم بأداء العبيه الكبير، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة 
طيبة للغاية، اســـتحقوا خاللها الفوز، أمام متصدر الدوري 
الذي لم يتعـــرض للهزيمة حتى اآلن، ويبعد بفارق واضح 

عن أقرب مالحقيه. وأضاف أن فريقه فرض أسلوبه وإيقاعه 
على المباراة، وكان األفضل، مشيًرا: "أهدرنا أكثر من فرصة 

سانحة للتسجيل، وترجمنا أفضليتنا بالهدف األول".
وأكمل: "كنا نتطلع للتعزيز، لكننا اســـتقبلنا هدًفا من كرة 

ثابتة حذرت منها الفريق، وتدربنا عليها".
واختتم: "الفريـــق ســـيواصل العمل والتركيـــز أكثر في 
المباراة المقبلـــة، وأنا ثقتي كبيرة بالالعبين وفي قدرتهم 

على تقديم األفضل في األسابيع المقبلة".

»هاشم« التعادل أمام المتصدر غير مرٍض

غزة/االستقالل: 
قـــدم المدير الفني محمـــود المزين 
ورقة اســـتقالته على طاولة مجلس 
إدارة نادي شـــباب رفح ، وذلك عقب 
خســـارة الفريق أمام هالل غزة وتأزم 
موقفه على سلم الترتيب و التواجد 
بالمركز الحادي عشـــر و قبل األخير 
برصيـــد 11 نقطة و االقتـــراب ألول 
مرة في تاريخه مـــن الهبوط للدرجة 

األولى.
و وافق مجلـــس إدارة نادي شـــباب 
رفح على قبول االســـتقالة ، و تعيين 
الكابتن رأفت خليفة خلفًا له، تحضيرًا 

للقاء خدمات الشاطئ األحد المقبل.
ويمر فريق الكرة بالنادي بتراجع كبير 
في مســـتوى العبي الفريق مما أدت 
لتدهور النتائج هذا الموســـم، حيث 
تم تعيين ثالثة مدربين للفريق قبل 

خليفة.

المزين يقدم استقالته من
 تدريبات »الزعيم« وخليفة خلفًا له

مدريد/االستقالل: 
أعلن رئيس ريال مدريد األسبق فيسنتي بولودا 
عن خوضــــه انتخابات ريال مدريــــد القادمة ضد 

فلورنتينو بيريز رئيس المرينجي الحالي.
تولى بولودا رئاســــة النادي الملكي لفترة وجيزة 
فــــي عام 2009 وهو عضو في النــــادي منذ العام 
1998 وسيكون مســــتعدًا لتحدي بيريز في عام 
2021. وكان بيريــــز قــــد تولى المســــئولية بعد 
استقالة رامون كاليدرون في عام 2009، وقال في 
تصريحات إلذاعة الكادينا ســــير : “ريال مدريد 
يملك رئيســــًا يقوم بعمٍل جيد.. ولكن في العام 
القادم سوف تكون هناك انتخابات جديدة وأريد 

أن أكون بها”.

وأضاف بولودا الذي قــــال أن الريال بحاجة إلى 3 
العبين كبار ًجدد : “رئيــــس النادي بريال مدريد 
يمكن أن يذهــــب إلى أي بلــــد ويعاملونه هناك 
كأنه رئيس للحكومة.. فهذا المنصب يجمع كل 
شيء خّير وشرير في نفس الوقت.. يجب أن يكون 
هناك مرشــــحان في االنتخابــــات القادمة ليكون 

األمر مختلفًا عن النظام الموجود”.
من ناحيته وجه فلورنتينو بيريز دعوة لمشجعي 
ريال مدريد لاللتفاف ومســــاندة الفريق في عام 
2020 حيــــث يتطلع النادي إلى ترســــيخ مكانته 
كالمؤسسة الرياضية صاحبة الجماهيرية األكبر 
فــــي العالــــم. أن ينافس به على اســــتعادة لقب 
الــــدوري اإلســــباني . وقال في بيــــان على الموقع 

الرسمي للنادي الملكي على اإلنترنت : “كما نعلم 
جميعــــًا فإن ريال مدريد هو شــــعور كوني يجمع 
ماليين النــــاس حول العالم.. وبالنســــبة ألعضاء 
النادي وجماهيرنا فأنا أتمنى لهم إجازة سعيدة 
مع عائلتهــــم وأحبابهم.. وفي العام الجديد نريد 
أن يكون عامًا للنجاح واأللقاب لفريقي كرة القدم 
وكرة الســــلة.. ويجــــب علينا أن ال نستســــلم وأن 

نواصل العمل بنفس الحماس”.
ويحتل الريال المركز الثاني خلف برشلونة بفارق 
نقطتين في جدول ترتيب الدوري اإلسباني وهو 
في طريقه الستقبال العام الجديد، والذي سيكون 
واجبــــًا عليــــه أن ينافس به على اســــتعادة لقب 

الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا.

مرشح جديد ينافس بيريز في انتخابات ريال مدريد لعام 2021

مدريد/ االستقالل: 
اســـتعاد المدرب اإلســـباني إرنســـتو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة 
اإلســـباني ذكرياته في عام 2019 خالل تصريحات نشرتها يومية ماركا 

اإلسبانية.
و قال فالفيردي إن الفريق الكتالوني كان ســـيظفر بالثالثية في الموسم 
الماضي لو لم يخســـر أمام ليفربول اإلنجليزي في أنفيلد رود حيث يرى أن 
خســـارة نهائي كأس الملك أمام فالنســـيا كانت بسبب الهزيمة الثقيلة 

ضد الريدز.
و صرح مدرب البارسا قائاًل ” نسير وفق الخطة الموضوعة و نريد أن نستمر 
في القيام بواجبنا في المراحل الحاســـمة من الموسم و هدفنا في 2020 

الفوز بكل المباريات و هذا األمر يحتاج أن يكون معك قليل من الحظ”.
و أضـــاف فالفيردي مفيـــدًا ” قبل مباراة ليفربول فـــي أنفيلد كنا نحظى 
بموسم رائع في دوري األبطال ، سنحت لنا الفرص في موقعة اإلياب لكننا 
استقبلنا الهدف األول بشكل مبكر للغاية ، و من الناحية النفسية كانت 

هناك بعض اللحظات التي عبرت فيها ذكرى روما في أذهاننا”.
و اســـتطرد المدرب اإلسباني” عشنا بعض لحظات الضعف في المباراة و 
تلقينا العقاب ، إنها واحدة من أقسى لحظات 2019 ، و تلك الخسارة أثرت 
علينا بالسلب في نهائي كأس الملك ، و لو كنا خرجنا منتصرين من موقعة 

ليفربول لكنا فزنا بالنهائي وحصدنا لقب الكوبا ديل راي”.

مدريد/ االستقالل: 
احتل محمـــد صالح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول اإلنجليـــزي المركز الخامس في قائمة أغلى 10 

العبين في العالم بالوقت الحالي.
وقدرت صحيفة "أس" اإلســـبانية، قيمة محمد صالح في سوق االنتقاالت العالمية حاليًا بـ158 مليون 
يورو، متفوقًا على هاري كين نجم توتنهام اإلنجليزي، وأنطوان جريزمان مهاجم برشـــلونة اإلسباني، 
وثنائي مانشســـتر ســـيتي، كيفين دي بروين ورحيم ســـترلينج، بجانب بول بوجبا العب مانشستر 

يونايتد اإلنجليزي.
وتصدر كيليان مبابي نجم باريس ســـان جيرمان الفرنســـي قائمة أغلى 10 العبين في العالم بالوقت 
الحالي، بعدما بلغت قيمته التسويقية 225 مليون يورو، يليه زميله في فريق العاصمة الفرنسية نيمار 
بـ 192.9 مليون يورو، ثم ليونيل ميســـي نجم برشلونة اإلسباني بـ 186.6 مليون يورو، ثم هازارد نجم 

ريال مدريد اإلسباني بـ 162.8 مليون يورو.
وتوج محمد صالح مع ليفربول بـ 3 بطوالت، حيث ساهم في تتويج "الريدز" ببطولة دوري ابطال اوروبا 
العـــام الحالي بعد الفوز الـــذي تحقق على توتنهام بهدفين دون مقابل فـــي المباراة النهائية التي 
جمعتهما بالعاصمة اإلســـبانية "مدريد"، قبل أن يحصل على بطولة كأس السوبر األوروبي عقب الفوز 
الذي تحقق على تشيلسي بركالت الترجيح فى المباراة التي جمعتهما بملعب "فودافون أرينا" معقل 
نادي بشـــكتاش التركي، قبـــل أن يتوج بلقب كأس العالم لألندية. وبـــات محمد صالح نجم ليفربول 

اإلنجليزي أول العب مصري في التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم لألندية.
ويعد محمد صالح ثالث العب مصري ينال شـــرف المشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 
لألندية، بعدما ســـبق ونجح الثنائي حسين الشحات ويحيى نادر في تحقيق هذا اإلنجاز فى النسخة 
الماضيـــة مع العين اإلماراتـــي، وتوج "الفيراري" بجائزة أفضل العب فـــي بطولة كأس العالم لألندية، 

ليصبح أول العب مصري وعربي يحقق هذا اإلنجاز.

فالفيردي: ليفربول 
حرمنا من الفوز بالثالثية

»أس« اإلسبانية: محمد صالح 
خامس أغلى العب في العالم
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أعلن أنا المواطن/ محمد عامر الطيب....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803294419   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد سعيد محمد أبو الكاس....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800532335  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مصباح جمال مصباح نبهان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803656891  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  شهد أسعد مصطفى أبوطه ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
406137984   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  محمد حسن حسنين العطار ..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802148544   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رامي تيسير حجازي حجازي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400276622  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عيسى أحمد اسماعيل صليح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
991207333  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شرين محمد مسلم الشاعر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802686105  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رواء طارق وصفي قدورة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   400070850

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

طولكرم/ االستقالل: 
ناشـــد ذوو األسرى والفعاليات الرســـمية والوطنية في طولكرم، المؤسسات والهيئات 
الدوليـــة والمعنية بحقوق اإلنســـان إلى التدخل العاجل إلنقاذ حياة األســـرى المرضى 
القابعين في ســـجون االحتالل بظروف صحية صعبة، والضغط لوقف سياسة االعتقال 

اإلداري التي تنتهجها سلطات االحتالل بحق المئات منهم.
وأكدوا خالل وقفتهم األســـبوعية التضامنية مع األســـرى أمام مكتب الصليب األحمر، 
التي خصصت للتضامن مع األســـير أحمد زهران الذي دخـــل يومه 95 على إضرابه عن 
الطعام، رفضًا العتقاله اإلداري على وجوب مواصلة دعم األســـرى ومساندتهم، في ظل 
ما يتعرضون له من ممارســـات قمعية تعسفية من اســـتمرارها فرض االعتقال اإلداري 

واإلهمال الطبي المتعمد.
وقال مدير مكتب نادي األســـير في طولكرم إبراهيم النمر ، إن وضع األســـير زهران في 
تدهور خطير، مشيرا إلى أنه يعاني من عدة أمراض، ويقبع في مستشفى "سجن الرملة" 
مكبل اليدين، في الوقت الذي تم فيه تأجيل طلب البت في االستئناف المقدم من قبل 
هيئة األسرى والمحررين باسمه في محكمة "عوفر" تحت حجج واهية، وتعرضه للتحقيق 

معه، رغم خطورة وضعه الصحي، ما ينذر بخطر شديد على حياته.
وشّدد النمر على ضرورة الضغط لإلفراج عنه فورا، إلى جانب األسير األكبر سنا في سجون 
االحتالل فؤاد الشـــوبكي )80 عاما(، المحكوم لمدة 20 عاما، ويعاني من أمراض خطيرة، 
في ظل إهمال طبي متعمد، ورفض االحتالل اإلفراج عنه، مطالبا بضرورة توســـيع حركة 

التضامن مع األسرى، خاصة في هذا الوقت الذي يعاني فيه األسرى الكثير.

ونظموا جوالت اســـتفزازية فـــي باحاته، وتلقوا 
شـــروحات عن "الهيكل" المزعوم وسط محاوالت 

ألداء طقوس تلمودية بالمسجد.
وأوضحـــت أن 15 موظًفـــا من حكومـــة االحتالل 

وثالثة عناصر من المخابرات اقتحموا المسجد.
وفي الســـياق ذاته، استدعت شـــرطة االحتالل 
امـــس 10 مواطنين مـــن بينهم شـــبان وإناث، 
لمقابلة مخابرات االحتـــالل خالل تواجدهم في 

محيط مصلى باب الرحمة شرقي األقصى.
وكانت شـــرطة االحتالل فتحت الساعة السابعة 
من صبـــاح أمس باب المغاربة، ونشـــرت عناصر 
وقواتهـــا الخاصة في داخل المســـجد األقصى 
وعنـــد بواباتـــه الخارجيـــة، لتأميـــن اقتحامات 

المتطرفين اليهود.
وال تزال تواصل شـــرطة االحتالل فرض قيودها 
على دخول المصلين الفلســـطينيين للمســـجد 
بواباته  األقصـــى، واحتجـــاز هوياتهـــم عنـــد 

الخارجية، وخاصة النساء والشبان.
ويشـــهد المســـجد األقصى يومًيا )عـــدا يومي 
الجمعـــة والســـبت( اقتحامـــات وانتهاكات من 
المســـتوطنين وأذرع االحتـــالل المختلفة، فيما 

تزداد وتيرتها خالل فترة األعياد اليهودية.
وكانت ما تســـمى "جماعات الهيـــكل" المزعوم 
دعت لتنفيذ اقتحامات نوعية وواسعة للمسجد 
األقصى خالل هذا األســـبوع، احتفااًل بما يسمى 
"عيد الحانـــوكاة" العبري، والذي يســـتمر حتى 

االثنين القادم.
وخالل هـــذا العيـــد اليهودي، تبـــدأ الجماعات 
اليهوديـــة المتطرفة الداعية إلقامـــة "المعبد" 
مكان األقصى، بالنشرات المّحرضة على إقامة أي 

شعائر داخل األقصى احتفاء به.
وفي ســـياق آخر، هدمت جرافات االحتالل أمس 
الثالثـــاء، منزلين فـــي بلدة جبـــل المكبر جنوب 

القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات تابعة لبلدية 
االحتالل في القدس تســـاندها قـــوة معززة من 
جيش االحتـــالل، اقتحمت "خلة عبـــد" في بلدة 
المكبر ســـاعات الفجر، وشـــرعت بهدم منزلين 
تعود ملكيتهما لعائلة شـــقيرات، وذلك بدعوى 

البناء غير المرخص. كمـــا هدمت جرافات بلدية 
االحتالل، أمـــس الثالثاء، منزاًل قيد اإلنشـــاء و٣ 
محالت تجارية في حي عليان بقرية العيساوية 

شمال شرق القدس المحتلة.
وأفاد محمد عليـــان بمحاصرة قـــوات كبيرة من 
قـــوات االحتـــالل للمنـــزل والمحالت، وشـــرعت 
بهدمها وسط مشادات كالمية بين أفراد العائلة 

وموظفي بلدية القدس وجنود االحتالل.
ويعود المنـــزل والمحالت التجارية للمقدســـي 
جمال عطا عليان، والمبنى عبارة عن طابقين قيد 

االنشاء، بناهما العام الماضي.
وتبلغ مســـاحة المبنى 190 متـــًرا مربًعا، ومكون 
من ثالثـــة محالت تجارية بالطابق األول، والثاني 

منزل مكون من 4 غـــرف ومطبخ وحمامين، وكان 
من المقرر أن يسكنه صاحبه وزوجته و4 أوالد.

وفـــي الســـياق ذاتـــه، هدمت قـــوات االحتالل 
االســـرائيلي،  أمس، غرفة سكنية منطقة شرق 

بلدة السموع جنوب الخليل.
وقال منســـق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة 
الجدار واالســـتيطان راتب الجبـــور لوكالة األنباء 
الفلسطينية الرســـمية "وفا"، إن قوات االحتالل 
هدمت غرفة ســـكنية تعـــود ملكيتها للمواطن 

خضر اسماعيل الحوامدة في منطقة غوين.
كما قامـــت دوريـــات االحتالل بحملـــة مالحقة 
بالقرب من  القاطنيـــن  المواطنيـــن  ومداهمـــة 

المستوطنات شرق يطا والخط االلتفافي)60(. 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، ٣1 مواطًنا 
من انجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، رافق 
ذلك اعتداءات علــــى المواطنين، وعمليات تخريب 

داخل المنازل، منها منازل ألسرى سابقين.
وبّين نادي األســــير في بيان له: أن االحتالل اعتقل 
)14( مقدســــًيا غالبيتهم أســــرى ســــابقون، عرف 
منهــــم: أيوب أبو عصب، وصالــــح أبو عصب، ومجد 
داري، ومحمد عمــــاد داري، ومحمــــود عبيد، وأحمد 
سعد مصطفى، وإسماعيل محيسن، وأحمد محمد 
محمود، ومحمد مرعي درباس، وأحمد عايش عبيد، 
ومحمــــود الترياقي، ودانييل أبو نصــــره )17 عاما(، 

عالوة على مواطنين آخرين من عائلة الكركي، جرى 
اعتقالهما من رأس العامود.

ومن محافظــــة رام اللــــه والبيرة اعتقــــل االحتالل 
األديــــب والمفكــــر د. أحمد قطامــــش، الذي قضى 
سابقًا في معتقالت االحتالل قرابة )11( عاًما، وذلك 
بعد أن بقي مطارًدا من قبل االحتالل ألكثر من )17( 
عاًمــــا، كما اعتقل االحتالل مــــن رام الله والبيرة آدم 
فتحي حامد )29 عاًما(، وعاصف عمر حامد )21 عاًما( 
وكالهما من بلدة ســــلواد، باإلضافة إلى الطالب في 
جامعة بيرزيت جعفر عزيز كايد، وأكرم علي سلمة 
مــــن بيتونيا، وخالد بســــام داوود من بلدة بيت دقو 

قضاء القدس.

ومن بيت لحـــم، اعتقل االحتـــالل ضياء جميل 
نواورة، حيث جرى اعتقاله من مدينة البيرة وهو 
طالب في جامعـــة بيرزيت، وعمر كايد طقاطقة، 
وفادي فايز طقاطقة، وســـند أمجد طقاطقة )16 

عاما(.
فيما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من عدة بلدات 
وأنحاء فــــي محافظة الخليل وهــــم: نديم فالح أبو 
عياش، وعبيدة غازي عادي، ونور الدين رائد حسن، 
وخالد ذياب الشــــرباتي، وعلي هشــــام أبو عياش، 
ومحمد إياد البو، علًما أن والده معتقل، وأحد أشقائه.  
وُيضاف إلى المعتقلين الفتى شادي محمد مسلم 

)16 عاما(، من مخيم عقبة جبر في أريحا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت وسائل إعالم عبرية  أمس الثالثاء، أن محكمة حزب 
الليكود اإلسرائيلي، قررت عدم إجراء االنتخابات الداخلية 
التمهيدية »البرايمرز« النتخاب القائمة البرلمانية للحزب. 

وقالت القناة الثانية العبريـــة عبر موقعها اإللكتروني، إن 
محكمة الليكود، المؤلفة من تســـعة قضـــاة، قررت إلغاء 
البرايمرز، خالفا لقرارها الذي اتخذته األسبوع الماضي، الذي 

يقضي بإجراء هذه االنتخابات.
وأضافـــت القنـــاة، أن المحكمة قـــررت اجـــراء االنتخابات 
الداخلية النتخاب رئيس الحزب فقط، والتي ســـيتنافس 
فيها على رئاســـة الحزب، عضو الكنيســـت جدعون ساعر. 
وأشارت القناة العبرية، الى أن ساعر صرح أول أمس، أنه في 
حال فوزه برئاسة حزب الليكود، سوف يعمل على ترشيح 

نتنياهو لرئاسة الدولة.

الخليل/ االستقالل: 
قالت وســـائل إعالم عبرية، إن قوات الجيش اعتقلت طفال 
فلسطينيا، صباح أمس الثالثاء، قرب المسجد اإلبراهيمي 

في مدينة الخليل )جنوب القدس المحتلة(.
واوضحت صحيفة »يســـرائيل هيـــوم« العبرية، أن 
جنود االحتـــالل المتمركزين على مدخل المســـجد 
اإلبراهيمي، اعتقلوا فلسطينيا بعد »أن عثروا بحوزته 

على ســـكين لدى مروره بالقرب من نقطة تفتيش«، 
وفق زعمها.

وأشـــارت إلى أنه جرى نقل الطفل لمركز شـــرطة االحتالل 
لمواصلة التحقيق معه.

يشـــار إلى أن العديد من الفلســـطينيين استشـــهدوا أو 
اعتقلـــوا على حواجـــز االحتالل والنقاط العســـكرية على 

مداخل ومحيط المسجد اإلبراهيمي.

قناة عبرية: محكمة »الليكود« قررت 
إلغاء االنتخابات التمهيدية الداخلية

االحتالل يعتقل طفال قرب الحرم 
اإلبراهيمي بزعم حيازته سكينَا

وقفة تضامنية مع األسير 
المضرب زهران بطولكرم

االحتالل يعتقل 31 مواطنًا من الضفة والقدس 

الضفة الغربية/ االستقالل:
اعتقلت أجهزة أمن الســـلطة أسيرين محررين من 
ســـجون االحتالل، واســـتدعت اثنين آخرين على 
خلفية سياســـية، فيما تواصل اعتقال آخرين منذ 

فترات متفاوتة. 
ففـــي نابلس، أعـــاد جهاز األمـــن الوقائي اعتقال 

األســـير المحرر والمعتقل السياســـي لعدة مرات 
قتيبة عازم بعد اســـتدعائه للمقابلة صباح اليوم، 
فيما يواصل اعتقال الشـــاب محمد اشـــتية لليوم 

السابع على التوالي دون أن يعلم أهله أي شيء.
وفي طوباس، استدعى جهاز األمن الوقائي األسير 
المحرر والمعتقل السياســـي لعدة مرات الشـــيخ 

إبراهيم عبد الرازق للمقابلة عصر اليوم.
وفي الخليل، اعتقلت أجهزة السلطة األسير المحرر 
والمعتقل السياسي لعدة مرات رائد شويكي منذ 
يوميـــن، فيما اســـتدعى الوقائي األســـير المحرر 
والمعتقل السياســـي لعدة مرات أســـامة شاهين 

للمقابلة صباح اليوم.

أجهزة السلطة في الضفة تعتقل وتستدعي ٤ محررين

مئات امل�ستوطنني ..
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االستقالل/ وكاالت:
ربما تنتهي فترة االســـتراحة الطويلة في الحمـــام التي تتيح للموظفين قراءة 

األخبار وتصفح مواقع التواصل االجتماعي، مع تصميم مقعد مرحاض جديد.
وتشكو العديد من الشركات من أن موظفيها يستغلون استراحة قضاء الحاجة 

للهروب من العمل والمهام الموكلة إليهم.
وبحسب ما أفاد موقع »أوديتي ســـنترال«، فإن المرحاض الجديد جاء بتصميم 

لمنع الموظفين من قضاء وقت طويل في الحمام، يكون على حساب العمل.
وأضاف الموقـــع أن مقعد المرحاض الجديد لن يكون مريحا بعد الجلوس عليه 
لسبعة دقائق، نظرا لشكله المائل بمقدار 13 درجة. وسيجبر األمر الجالس على 

المقعد على استخدام عضالت الساق حتى ال ينزلق عنه.
ويحمل المقعد الجديد اسم »المرحاض القياسي«، وصممه المهندس اإلنجليزي 
مهابر غيل. وتلقـــى االبتكار الجديد دعما من جمعية المراحيض في بريطانيا، 

التي تعمل على تغيير معايير الصحة والنظافة في األماكن العامة.
ويقول غيل إن نسبة االنحدار في المقعد توازن بين قضاء الحاجة بشكل مريح 
إلى حد ما، مع إجبار الموظفين على النهوض بسرعة، لكنه لن يتسبب في نهاية 

المطاف في مشكالت صحية خطيرة.
وأضاف أن االبتكار سيكون ميزة كبيرة للشركات التي ترغب في زيادة إنتاجية 

الموظفين.
وربما يكون مفاجئا لكثيرين أن االستراحات الطويلة للموظفين تكلف الصناعة 
والتجارة في بريطانيا نحو 4 مليارات جنيه إســـترليني )5.2 مليار دوالر( سنويا، 

بحسب المهندس.

مرحاض يحارب الموظفين 
ويزيد اإلنتاجية

واشنطن/ االستقالل:
 تطفـــو على ســـطح المياه بين الواليـــات المتحدة 
وكندا أصغر جزيرة مأهولـــة في العالم، إذ تملكها 
عائلة منذ خمسينيات القرن الماضي، وتتكون من 
منزل وحيد تحيط به شجرتان، وقد تحولت الجزيرة 

إلى مزار للسياح.
وتقـــع الجزيرة التي أطلق عليهـــا أصحابها »جزيرة 
الغرفـــة الواحدة فقـــط«، ضمن أرخبيـــل مكون من 
نحو ألف جزيرة صغيرة علـــى الحدود بين الواليات 
المتحدة وكندا، وفق ما ذكر موقع »أوديتي سنترال«.

وتبلغ مســـاحة الجزيـــرة حوالي 3300 قـــدم مربع 
)310 مترًا مربعًا(، مما يجعلها أصغر جزيرة مأهولة 

بالسكان في العالم.
واشـــترت الجزيرة عائلة ســـيزالند في خمسينيات 
القرن الماضي، باعتبارها مالذا مريحا، لكن ساكنيها 
لم يتوقعـــوا أبدا أن تصبح مصدر جذب ســـياحي 

معترف به دوليا.
وعلى الرغم من أن العائلة المالكة للجزيرة لم تفكر 
يومًا في أن يصبح منزلها الوحيد فوقها مشـــهورا 
جدا، فإن هذا المنزل الوحيد فوق الجزيرة لعب دورا 

كبيرا في شهرتها.
وما لم تتوقعه عائلة سيزالند هو أن تلفت الجزيرة 
نظـــر القائميـــن على موســـوعة غينيـــس لألرقام 
القياســـية لتفتح أبوابها، لتدخل إلى الموســـوعة 

العالمية باعتبارها أصغر جزيرة مأهولة بالعالم.
وكان لقـــب أصغر جزيرة في العالم ســـابقا تحمله 
جزيرة »صخرة األسقف« الواقعة قرب سواحل جزيرة 
صقلية اإليطالية، قبـــل أن ينتقل إلى جزيرة عائلة 
سيزالند التي تبلغ مساحتها نصف مساحة الجزيرة 

اإليطالية.

شجرتان ومنزل.. أصغر جزيرة مأهولة بالسكان في العالم

االستقالل/ وكاالت:
كشـــف برنامج متلفز عن اتباع بعض شـــركات الطيران، سياسات 
جديدة مع أصحاب الوزن الزائد، إذ يتم تحديد سعر التذكرة، بحسب 

الوزن.
كما أكدت تلك الشـــركات، أنه ال توجد رسوم إضافية على األمتعة، ويأتي هذا 

اإلجراء، لنشر الوعي ضد البدانة والترويج لحياة أفضل.
وعّلقت مقدمة البرنامج على الخبر قائلة: »أتوقع خسارة شركات الطيران في حالة 

تعميم هذا القرار«.

شركة طيران تحدد قيمة 
التذكرة حسب وزنك

جاكرتا/ االستقالل:
تعيش ربة المنزل اإلندونيسية، ديتا أغوستا، 
على مشارف إحدى ضواحي العاصمة جاكرتا 
مع أكثر من 250 قطة، أنقذتها من الشـــوارع، 
لتوفر بذلك ملجأ لهذه الحيوانات، على أمل أن 

تجد من يتبناها يوما ما.
وتشـــعر أغوســـتا )45 عاما(، منـــذ الطفولة، 
بالرغبة فـــي إنقاذ القطط، حيـــث كانت ترى 
القطط الضالة تهيم علـــى وجهها في أنحاء 
الحـــي الذي تقطنه. وقالت: »من الصعب رؤية 

القطـــط المهملة فـــي الشـــوارع«، كما نقلت 
وكالـــة »رويتـــرز«. وعندما انتقلـــت مع زوجها 
محمد لطفي، الذي يعمل في تربية أســـماك 
الســـلور)القرموط(، قبل أربعة أعوام من مدينة 
بكاسي في إقليم جاوة الغربية إلى منزل أكبر 
فـــي بارونج في نفس اإلقليـــم الواقع جنوبي 
جاكرتا، أصبحت تستطيع التصرف وبدأت في 

نقل القطط لمنزلها.
وينفق الزوجـــان ما ال يقل عـــن مليون روبية 
)72 دوالرا(، يوميـــا، لتغطية تكاليف الطعام 

واألدويـــة والتخلص من الفضـــالت ألكثر من 
250 قطـــة. كما عينا طاقما من خمســـة عمال 
لتنظيف المنـــزل بأكمله، مرتين يوميا، وذلك 

حرصًا منهما على نظافة الملجأ.
وتقول أغوستا، إنها ال تأخذ القطط التي تبدو 
موفورة الصحة، بـــل تنتقي تلك التي تحتاج 
المســـاعدة، وتتوقـــع بقاء القطـــط المصابة 

باإلعاقة معها في الملجأ إلى األبد.
وتتجول أيضا في أنحاء الحي على نحو منتظم 

إلطعام جميع القطط التي تصادفها.

لندن/ االستقالل:
نبه المســـؤولون في بريطانيا من ُدمى مصنوعة فـــي الصين ويتم بيعها في 

البالد، إذ إنها تحتوي على مواد كيميائية تسبب السرطان والعقم.
 Sweet»وفـــي التفاصيل، تضـــم الدمى التي ُتعرف في الســـوق البريطانية بـ
Fashion Doll« و«Girl Beautiful Doll« مســـتوى مرتفعـــًا جـــدًا مـــن مادة 
الفثاالت. وتباع كل واحدة من هذه الُدمى بين 1.29 و ما يقارب 4 دوالر أميركي.
ولم تحصل هذه الدمى على موافقات تتعلق باألمان، لكنها توزع في كافة المناطق 
البريطانية. والجدير ذكره أن هذه الُدمى هي نسخة مقلدة ورخيصة من دمية »باربي«. 

دمى تهدد صحة إندونيسية تعيش مع 250 قطة
األطفال بأمراض خبيثة

 واشنطن/ االستقالل:
منذ فترة طويلة يستخدم التوت الناضج لشجرة الجنيبا المسمى 
جينيبابو فـــي جميع أنحاء أمريكا الوســـطى والجنوبية لتصنيع 
العصائـــر والمشـــروبات.  لكن منـــذ بضع ســـنوات، أصبح توت 
الجينيابو غير الناضج مطلوبًا على نحو واســـع، بسبب قدرته على 
تحويل األطعمة إلى اللون األزرق. وتم توثيق خصائص التوت غير 
الناضج عندما اســـتخدمه األوروبيون كصباغ مؤقت للوشم، ولكن 
لم يتم التعرف هـــذه القدرة العجيبة بتحول األطعمة إلى اللون 
االزرق حتى 2014. وفي ذلك الوقت نشـــر األســـتاذ والبيولوجي 
فالديلـــي كينوب كتابه »نباتات غيـــر تقليدية لتلوين األغذية« 

في البرازيل، حيث شرح بالتفصيل عملية استخراج صبغة زرقاء 
صالحة لألكل من توت جينيبابو، بحسب موقع أوديتي سنترال.

إن األصباغ الزرقاء الطبيعية نادرة جدًا في صناعة المواد الغذائية، 
لذا فإن اكتشاف البروفيسور كينوب تسبب في ضجة تحولت في 
النهاية إلى جنون غذائي أزرق. وفي حين أن العملية البيولوجية 
البرازيلية الســـتخراج صبغة زرقاء صالحة لـــألكل من التوت غير 
الناضج، ربما تكون جذبت أشـــخاصًا مهتمين بخصائص تلوين 
الفاكهة. وســـرعان ما جذبت األطعمة الزرقاء المصبوغة بصبغة 
جينيبابو انتباه الطهاة البرازيليين، الذين اســـتخدموها لتطوير 

نسخ مذهلة بصريًا من الحلويات واألطعمة الشهيرة.

لندن/ االستقالل:
أرســــلت إمرأة بريطانية 1900 رســــالة معايدة بمناسبة عيد الميالد 
ألشــــخاص ال تعرفهم، في محاولة منها لمحاربة اإلحساس بالوحدة 

وتعزيز القيم اإلنسانية.
واستغرقت السيدة »فايوز« من مدينة نوتينغهام في إنجلترا الكثير 
من الوقت في كتابة رســــائل المعايــــدة وتوزيعها  في جميع أنحاء 
المدينة، حيــــث أن »فايوز« التي تبلغ 45 عامــــا كانت تريد الوصول 

إلى األشخاص األكثر حاجة، بحسب قناة »بي بي سي« البريطانية.
 وأرفقت كل رســــالة من الرسائل بكمية من الشوكوالتة، وبدعوة إلى 
العشــــاء في ليلة العيد، ستقوم بتحضيره مجموعة من المتطوعين 

ضمن فعاليات هذا العمل الخيري.
وقالت فايوز: »األجواء المرتبطة باحتفاالت عيد الميالد تحبط الكثير 
من األشــــخاص وتســــبب لهم الكآبة، ولهذا يمكن صنع الفارق عبر 

تذّكرهم وتقديم شيء لهم«.
وأضافت: »عندما يأتي شــــخص ويتشــــكرك على هذا العمل، أنت 
تســــتطيع أن تقرأ في عينيه الســــعادة التي تســــببت له بها هذه 

الهدية البسيطة«.
وبدأت فكــــرة العمل عندما كانت فايوز تعمل ممرضة في مشــــفى 
األمراض العقليــــة، وأخبرتها إحدى المرضى عــــن وحدتها وحزنها 

بسبب قدوم العيد وهي وحيدة.

دعت 1900 شخص ال تعرفه للعشاءفاكهة غريبة تحول األطعمة إلى اللون األزرق
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