
251598الخميس 29 ربيع اآلخر 1441 هــ 26 ديسمبر 2019 م

11

02

04

05

03

12

02

04

القدس المحتلة/ االستقالل:
لقي مستوطن، مصرعه متأثرا بجروح 

أصيب بها عصر أمس، في القدس.
وكانت ق���وات االحت���الل أعلنت عن 
إصابة مس���توطن بجروح خطيرة جراء 
طعنه من قبل مجهول في مستوطنة 

جبل أبو غنيم جنوب القدس.

وأف���ادت القن���اة 12 العبري���ة، ب���أن 
ف���ي حادثة  الذي قتَل  المس���توطن 
طعن في منطقة جب���ل أبو غنيم في 
المدينة، هو ضابط امن المحاكم في 
عناصر  وألقت  »هارحوما«،  مستوطنة 
االحت���الل القبض على المش���تبه به 

دون ان تعلن خلفية الحادث.

مقتل ضابط أمن مستوطنة 
»جبل أبو غنيم« في القدس طعنًا 

االحتالل يقرر مصادرة أموال 8 أسرى من الداخل المحتل

»حماس«: يجب على عباس أن يصدر 
مرسوم االنتخابات فوًرا دون إذن االحتالل

مركز: انتهاكات أجهزة السلطة 
بالضفة تمنع إجراء أي انتخابات قادمة

غزة/ االستقالل:
أك����دت حركة المقاومة اإلس����المية )حماس(، يوم أم����س، على ضرورة 

إصدار الرئيس محمود عباس المرس����وم الرئاس����ي بإجراء 
االنتخابات الفلس����طينية فورا دون إذن االحتالل بإجرائها 

الضفة الغربية/ االستقالل:
قال مركز اإلنس���ان للديمقراطية والحقوق إن ممارس���ات أجهزة األمن التابعة 

للس���لطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد النشطاء والطالب 
واألكاديميي���ن والمحرري���ن وغيره���م، تعي���ق وح���دة الصف 

ديوان الموظفين في غزة: بدء تسوية 
عقود المالية والبطالة الدائمة

غزة/ االستقالل:
كش����ف ديوان الموظفين في غزة ، أمس األربعاء، عن قرار بتس����وية ملفات موظفي 

عق����ود وزارة المالية والبطالة الدائمة؛ وذل����ك للحفاظ على حقوقهم. 
وقالت فدوان أبو ش����ريعة مديرة التعيينات في ديوان الموظفين إن 

2019 شكل عالمة فارقة في التمدد 
االستيطاني بالضفة والقدس

غزة / سماح المبحوح:
ش���كل الع���ام 2019 الذي يش���ارف على االنته���اء عالمة فارقة ف���ي التمدد 

االستيطاني وسلب األراضي في الضفة الغربية ومدينة القدس 
المحتلتين، ال سيما في أعقاب اعتراف االدارة األمريكية بالقدس 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أق���دم عش���رات المس���توطنين، يوم أم���س، على 
اقتحام باحات المس���جد األقصى المبارك من جهة 
باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

اإلس���رائيلي. وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في 
القدس المحتلة، بأن ش���رطة االحتالل أغلقت باب 
المغارب���ة بعد اقتحام 189 مس���توطنا، بينهم 15 
طالبا م���ن المعاهد والجامع���ات اليهودية وعضو 

الكنيس���ت اإلس���رائيلي شارين هاس���كل، باحات 
»األقصى« وتنفيذ جوالت استفزازية. وأفاد شهود 

المس���توطنين طقوس���ا  بأداء  عيان 
تلمودي���ة ف���ي أماك���ن مختلفة في 

على وقع األعياد اليهودية
المستوطنــون يواصلــون اقتحــام وتدنيــس 

األقصى وتحذيرات من ازدياد وتيرة االقتحامات

غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار عقدها مؤتمرا صحفيا 
وصفته ب�"الهام" ظهر اليوم الخمي���س. وأوضحت الهيئة في دعوة مقتضبة 
لها أن المؤتمر يأتي لإلعالن عن خطة اس���تمرار المسيرات والفعاليات للعام 

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: 
مؤتمر صحفي  مهم ظهر اليوم

األسير زهران يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ97 رفضًا لإلداري
رام الله/ االستقالل:

يواص���ل األس���ير أحمد زه���ران )42 عاما( 
إضراب���ه المفتوح عن الطعام في س���جون 

االحتالل اإلس���رائيلي لليوم ال����97  على 
التوال���ي احتجاجا على اس���تمرار اعتقاله 
اإلداري. واألس���ير زه���ران يقطن بلدة دير 

أب���و مش���عل بمحافظ���ة رام الل���ه والبيرة 
وس���ط الضفة الغربية المحتلة 
وأمضى ما مجموعه 15 عاما في 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء األربعاء 

إنه يعتزم إصدار أمر بضم األغوار الفلسطينية إلى الكيان 
اإلس����رائيلي في وقت قريب. وأضاف نتنياهو في حديث 

نتنياهــو يعلــن عزمــه
 ضــم األغــوار قريبــًا

المحافظ غيث: القدس تعيش 
أسوأ مرحلة تهويد منذ عام 1967

كابينت االحتالل يجتمع األحد 
لمناقشة قرار »الجنائية«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وس���ائل إعالم عبرية، األربعاء، بأن المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر 

للش���ؤون األمنية والسياس���ية »الكابينت«، سيعقد اجتماعا يوم 
05األحد القادم. وذكر موقع )والال( العبري أن هذا االجتماع »يأتي على  02 06

) APA images (        م�صتوطنون بحماية جنود الحتالل خالل اقتحامهم باحات امل�صجد الأق�صى



الخميس 29 ربيع اآلخر 1441 هــ 26 ديسمبر 2019 م

غزة/ االستقالل:
أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار عقدها مؤتمرا صحفيا وصفته 

بـ"الهام" ظهر اليوم الخميس.
وأوضحـــت الهيئة في دعوة مقتضبة لها أن المؤتمر يأتي لإلعالن عن خطة اســـتمرار 
المســـيرات والفعاليات للعام 2020، حيث ســـيكون الســـاعة 12 ظهرا أمام برج شوا 
وحصري بمدينة غزة. وانطلقت مســـيرات العودة وكســـر الحصار في 30 مارس 2018 
داخل خيم العودة شـــرقي محافظات القطاع للمطالبة في كســـر الحصار والعودة إلى 
البلدات المحتلة من قبل االحتالل. وســـتكون فعاليات الجمعة المقبلة من مســـيرات 
العـــودة بعنـــوان "دماء الشـــهداء ترســـم طريق الحريـــة" تزامنًا مع ذكـــرى العدوان 

اإلسرائيلي الغاشم على القطاع عامي 2009-2008.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت وســـائل إعالم عبريـــة، األربعاء، بأن المجلس 
الـــوزاري اإلســـرائيلي المصغـــر للشـــؤون األمنية 
والسياسية »الكابينت«، سيعقد اجتماعا يوم األحد 

القادم.
وذكـــر موقع )والال( العبري أن هـــذا االجتماع »يأتي 
على خلفية قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
)فاتو بنســـودا( فتح تحقيق في تصرفات الجيش 
اإلســـرائيلي خـــالل عمليـــة الجرف الصامـــد«، في 
إشـــارة للعدوان على غزة بين 8 يوليو/تموز إلى 26 

أغسطس/آب 2014.
وأشار الموقع العبري إلى أن هذا االجتماع هو األول 
للكابينت منذ التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة 
في نوفمبر/تشـــرين ثان الماضي، ومنذ تولي وزير 

األمن نفتالي بينت مهام منصبه. وفق األناضول.
ويـــوم االثنين الماضي، قالت صحيفة »يســـرائيل 
هيوم«، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر نقل 
كل المداوالت حول قرار »الجنائية« إلى »الكابينت« 
وفرض السرية على محتواها »للحيلولة دون كشف 

اإلجراءات المستقبلية اإلسرائيلية في هذه المسألة 
الحساسة«.

والجمعـــة، أعلنت »بنســـودا« عزمهـــا فتح تحقيق 
في ارتـــكاب »جرائم حرب« محتملـــة في األراضي 

الفلسطينية.
وأوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، أنها 

ســـتطلب من المحكمـــة، تحديد ما هـــي األراضي 
المشمولة ضمن صالحياتها، كون إسرائيل ليست 
عضـــوا في المحكمة، مســـتطردة : »لدي قناعة بأن 
جرائم حرب ارتكبـــت بالفعل أو ما زالت ترتكب في 
الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع 

غزة«.

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: 
مؤتمر صحفي مهم ظهر اليوم

ألول مرة منذ العدوان األخير على غزة
كابينت االحتالل يجتمع األحد لمناقشة قرار »الجنائية«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس األربعاء عن األسيرة المقدسية منار 
شـــويكي )19 عاًما(، بعد قضائها أربع سنوات، في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي. 
وجاء قرار اإلفراج بعد أن رفضت محكمة االحتالل استئنافًا تقدمت به نيابة االحتالل 
على قرار جلسة محكمة »ثلثي المدة«، وفيها قضت المحكمة باإلفراج عنها.  ولفت 
نادي األســـير إلى أن قوات االحتالل اعتقلت األسيرة شويكي عام 2015 وكانت في 

حينه قاصرًا، وحكم عليها االحتالل بالّسجن لمدة ست سنوات.

االحتالل يفرج عن األسيرة 
المقدسية منار شويكي

اعتقلت عام 2015

غزة/ االستقالل:
توغلت عدة آليات لجيش االحتالل اإلسرائيلي يوم 

أمس، شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بتوغل 5 جرافات إسرائيلية 

شـــرقي بلدة بيت حانون باتجاه الشـــمال لمسافة 
محدودة، وشرعت بأعمال تجريف بالمكان.

يشار إلى أن هذا التوغل الثاني آلليات االحتالل منذ 
يوميـــن في ذات المكان. وتواصـــل قوات االحتالل 

خروقاتها اليومية في المناطق الحدودية لقطاع غزة 
في خرق واضح لتفاهمات التهدئة التي وقعت بين 
الفصائل الفلســـطينية و«إسرائيل« برعاية مصرية 

في القاهرة صيف عام 2014. 

توغل محدود آلليات االحتالل شرق بيت حانون

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء األربعاء 
إنه يعتزم إصدار أمر بضم األغوار الفلســــطينية إلى الكيان اإلسرائيلي 

في وقت قريب.
وأضاف نتنياهو في حديث إلذاعة جيش االحتالل أنه ينوي ضم األغوار 
قريًبــــا، والحصول على اعتراف أمريكي بالكتل والمســــتوطنات األخرى 

بالضفة الغربية المحتلة.
وجاءت تصريحــــات نتنياهو على خلفية نية محكمة الجنايات الدولية 
فتح تحقيق ضد "إســــرائيل" بعــــد وجود دالئل علــــى ارتكابها جرائم 
حرب في غزة، وبسبب االستمرار ببناء المستوطنات في الضفة الغربية 

المحتلة.
وكانــــت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت الثالثاء إن حكومة االحتالل 
قررت تجميد خطة ضم األغوار الفلســــطينية، في أعقاب إعالن محكمة 
الجنايات الدولية في الهاي بدء خطوات للتحقيق في ارتكاب "إسرائيل" 

جرائم حرب في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن جلسة كانت مقررة للوزارات اإلسرائيلية بخصوص 
ضم الضفة تم إلغاؤها، خشية اســـتثارة محكمة الجنايات الدولية في 
الهاي التي ستقرر خالل 120 يوما هل يحق لها محاكمة "إسرائيل" أم ال.

وبينت الصحيفة أن اإللغاء جاء بســــبب الخشــــية من أن يتسبب األمر 
باشــــتداد المواجهة مع المحكمة الدولية، وتنــــوي المدعية العامة في 

المحكمة نشر فحصها المبدئي حول محاكمة "إسرائيل" قريبًا.
وكانــــت المدعية العامة في المحكمة " باتو بنســــودا" أعلنت قبل أيام 
أن "إســــرائيل" لم تتوقف عن البناء والتوســــع االستيطاني في الضفة 
الغربية، وتنوي كذلك ضم أجزاء منها، مستشهدة بإعالن نتنياهو قبل 

أشهر نيته ضم األغوار.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أطلـــع محافظ القـــدس عدنان غيـــث وفدا 
بلجيكيا، علـــى ما تعانيـــه مدينة القدس 
وسكانها من االجراءات اإلسرائيلية المنافية 
لكافـــة األعـــراف والمواثيـــق واالتفاقيات 

الدولية.
وقـــدم غيث للوفـــد الضيف ومســـيحيي 
فلســـطين والعالم التهاني لمناســـبة عيد 
الميالد المجيـــد، معربا عن أمله في تحقيق 
العدالة والسالم والمحبة على أرض السالم، 
وأن يـــزول االحتالل عن عاصمة فلســـطين 

األبدية القدس.
ووضع غيث الوفـــد الذي يضم مجموعة من 
شـــخصيات تمثل قطاعات رسمية وأهلية 
ودينية، على التحديات التي تواجه مدينة 
القدس ومقدساتها المسيحية واالسالمية، 
مستعرضا أوضاع المدينة المقدسة وآليات 
التهويد التي تتبعها الحكومة اإلسرائيلية 
الحالية، ومن أهمها محاصرة سكان القدس 
األصليين والضغط عليهم بشتى الوسائل 
واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 
والتعليميـــة بهدف دفعهـــم إلى الهجرة 

الطوعية عن مدينتهم.
وأشار إلى نوايا ســـلطات االحتالل المبيتة 
بضـــم الضفـــة الغربيـــة وإعالن الســـيادة 

االســـرائيلية علـــى كافـــة المســـتوطنات 
التـــي تعتبـــر بموجـــب القانـــون الدولي 
غير الشـــرعية، وتـــؤدي إلى نســـف كافة 
االتفاقيـــات والتفاهمـــات بيـــن الجانبين 
الفلسطيني واإلسرائيلي التي جرت برعاية 
دولية، مســـتعرضا الممارســـات االحتاللية 
بحق أبنـــاء العاصمـــة المحتلة وسياســـة 
التهويد المتسارعة بحق المدينة المقدسة 
ومقدساتها االسالمية والمسيحية وخاصة 
المســـجد االقصى المبـــارك الذي يتعرض 
القتحامات اســـتفزازية يومية من قبل غالة 
المســـتوطنين المتطرفيـــن، إضافـــة إلى 

االعتداء على المقابر االسالمية.
ولفـــت إلـــى االعتـــداءات علـــى األماكـــن 
المســـيحية المقدســـة، موضحا أن هناك 
أكثر مـــن 100 اعتداء جـــرى بحق كنائس 
وأديرة ومقابر مسيحية قامت بها عصابات 
يهودية، وتتستر عليها الجهات الرسمية 
اإلســـرائيلية، مذكرا باالعتداء على كنيسة 
المعمدانية في القدس قبل سنوات وكتابة 
عبارات تشتم المسيحيين والسيد المسيح 
عليه الســـالم والسيدة مريم البتول، إضافة 
إلـــى االســـتيالء على أراضي المقدســـيين 
وهدم منشآتهم السكنية وتشريد سكانها 
والتحايل وممارســـة الخـــداع والتزوير من 

أجل الســـيطرة على األرض الفلســـطينية 
وسياسة التضييق على المقدسيين ومنع 
أي نشاطات فلسطينية في مدينة القدس.

وحذر غيث من اســـتمرار سلطات االحتالل 
االســـرائيلي في سياســـاتها التصعيدية 
بحق العاصمة الفلســـطينية المحتلة التي 
باتت تعيش أســـوء مرحلة تهويد منذ بدء 
االحتالل عـــام 1967، حيث يتعرض اهلها 
المرابطين الى سياسة تطهير عرقي تقود 
الى هجرة طوعية، كما جرى بحق الكثير من 
ابناء شعبنا المســـيحيين، مشيرا إلى أن ما 
نسبته 35% من سكان المدينة المقدسة 
ما قبل االحتالل كانوا من المسيحيين، فيما 
تضاءلت النســـبة بعد االحتالل إلى أقل من 

.%2
ودعا غيث الى الضغط اكثر على ســـلطات 
االحتالل وعدم التغاضـــي عن االنتهاكات 
المنافية للقانون الدولي واالنساني والكف 
عن اعتبار "إســـرائيل" دولة فـــوق القانون، 
موضحـــا أن الحكومة اإلســـرائيلية وبدعم 
مطلق مـــن اإلدارة األميركية الحالية تؤجج 
من حدة التطرف في المنطقة وتهيء األمور 
المنطقة وتمرير مخططاتها  نحو اشـــعال 
بالسيطرة الكاملة على التراب الفلسطيني 

وفي مقدمتها مدينة القدس.

نتنياهو يعلن عزمه 
ضم األغوار قريبًا

خالل استقباله وفدا بلجيكيًا
المحافظ غيث: القدس تعيش أسوأ مرحلة تهويد منذ عام 1967
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والمالحظ أن الحمالت االســـتيطانية ازدادت 
وتيرتها في الثلـــث األخيرة من العام 2019 
من قبل حكومة نتنياهو، ولعّل تصريح األخير 
خالل اقتحامـــه قلب مدينـــة الخليل جنوب 
الضفـــة الغربية: "ســـنبقى هنا إلـــى األبد"، 
وتفاخره بأن حكومته "الســـّباقة والرائدة في 
دعم االستيطان وبنائه هنا"، دليل على مدى 
نهمه البتالع مزيد من األراضي الفلسطينية 

لصالح مشروعه االستيطاني.
وفي الشـــهرين األخيرين، أعلنت ســـلطات 
االحتـــالل تنفيذ مخطط لتوســـيع ما يعرف 
"شـــارع األنفاق" لربط القدس بمســـتوطنات 
غوش عتصيون على حساب أراضي بيت جاال 

جنوبا.
كما أعلنـــت مصادرة 100 دونـــم من أراضي 
قرى جنـــوب نابلس وشـــمال رام الله، وألف 
دونم أخرى لتنفيذ مخطط استيطاني واسع 
على أراضي بلدة جينصافوط شـــرق قلقيلية، 
وآخـــر يســـتهدف أراضي وادي قانا شـــمال 
ســـلفيت، ومصادرة 85 دونما في شـــعفاط 
لشق أنفاق وجسور وطرق لتعميق التواصل 
بين مســـتوطنات األغوار ومستوطنات شرق 

القدس.
كما تســـلم المجلس القروي لبلدة كوبر قرب 
رام الله، قرارات بإعادة مصادرة نحو ألف دونم 
معظمها زراعية لصالح توســـيع مســـتوطنة 
"نحليئيـــل" جنوب البلدة التي يقيم بها نحو 

500 مستوطن "إسرائيلي" منذ إنشائها عام 
1983، وهم جزء من نحو 430 ألف مستوطن 
يعيشـــون في المســـتوطنات "اإلسرائيلية" 
المقامة علـــى األراضي المحتلـــة عام 1967 
بالضفـــة الغربية إلى جانب نحـــو 200 ألف 
مســـتوطن يقيمـــون فـــي شـــرقي القدس 

المحتلة عام 1967. 

تقارير دولية
وأكد منســـق األمم المتحدة الخاص لعملية 
الشـــرق األوســـط نيقوالي  فـــي  "الســـالم" 
مالدينوف، في تقرير لـــه، أن دولة االحتالل 
اإلســـرائيلي لـــم تتخـــذ أي خطـــوة لوقف 
األراضـــي  فـــي  االســـتيطانية  األنشـــطة 
الفلســـطينية المحتلة خالل العام 2019، بل 
أنها رفعت وتيـــرة البنـــاء، بموافقة حكومة 

االحتالل اإلسرائيلي . 
وكشـــف التقرير األممي أن عـــدد الوحدات 
االســـتيطانية التي قدمت مخططات لبنائها 
أو تمت الموافقة عليها خالل 2019 تبلغ 10 
آالف وحـــدة مقارنة بنحـــو 6800 في كل من 
العامين الماضيين، كما كشـــف التقرير أنه 
تـــم خالل 2019 اإلعالن عـــن مناقصات لبناء 
700 وحدة اســـتيطانية، مقارنـــة بأكثر من 

3000 وحدة في عامي 2017 و2018.
يشـــار إلى أن مجلس األمن الدولي اتخذ قرارا 
رقم 2334 ينص على أن المســـتوطنات في 
األراضي الفلســـطينية المحتلة عام 1967بما 

فيها القدس، ليس لها أي شـــرعية قانونية، 
الدولي  للقانـــون  انتهاكا صارخـــا  وتعتبـــر 
وعقبة أساســـية أمام تحقيـــق حل الدولتين 
والســـالم العادل والشـــامل، وهو ما لم تلتزم 

به "إسرائيل".
وبالرغم مــــن القرار األممــــي، إال أن الواليات 
المتحدة األمريكية في عهد الرئيس الحالي 
دونالــــد ترامب أعلنــــت وعلى لســــان وزير 
خارجيتها مايك بومبيو في نوفمبر الماضي 
بأن االســــتيطان فــــي األراضــــي المحتلة ال 
يخالف القانــــون الدولي، وأن بــــاله لم تعد 
تعتبــــر المســــتوطنات اإلســــرائيلية فــــي 

األراضي الفلسطينية غير شرعية".
تزايد اال�ستيطان

الخبيـــر فـــي شـــؤون االســـتيطان صـــالح 
الخواجـــا اعتبر أن العـــام 2019 كان األخطر 
على األراضي الفلســـطينية بارتفـــاع وتيرة 
المشـــاريع االســـتيطانية، حيـــث تضاعفت 
عمليـــة البنـــاء واإلعالن عـــن بنـــاء مزيد من 

الوحدات االستيطانية. 
وأوضـــح الخواجا لـ"االســـتقالل " أن االحتالل 
االســـرائيلي أعلـــن فـــي األشـــهر األخيـــرة 
من العـــام الجاري عـــن بنـــاء 11 ألف وحدة 
استيطانية لبناء مستوطنة جديدة على قرية 
قلنديا، وبناء مناطق صناعية بمناطق الشمال 

واألغوار. 
وبّيـــن أن االحتـــالل االســـرائيلي عمل خالل 

العام علـــى بناء 29 بؤرة اســـتيطانية، منها 
11 بؤرة تم إزالتها من خالل النضال والكفاح 
الفلســـطيني، وتبقى 18 بـــؤرة جديدة، مما 
يدلـــل على زيـــادة التوســـع االســـتيطاني 
ومصـــادرة األراضـــي إلى جانـــب االعتقاالت 
وهدم المنازل واالعتقاالت واالرهاب المنظم 

الممارس ضد الفلسطينيين.
وأشــــار إلى أنــــه تم اإلعالن عــــن ضم علني 
للمســــتعمرات المقامــــة بمناطــــق الضفة 
ومحيط مدينــــة  القدس المحتلتين، كذلك 
اســــتكمال عمليــــة ضــــم ألراض فارغة من 
الســــكان الفلسطينيين، الفتا إلى أن عملية 
الضم بدأت منذ عام 67 بضم الجزء الشرقي 
مــــن القدس، وفــــي العــــام 2002  تم ضم 
أكثر من 19 % مــــن أراضي الضفة الواقعة 
خلــــف جــــدار  الفصــــل العنصــــري لصالح 

المستوطنات.
ونّبه إلى أن "إسرائيل" تعمل للسيطرة  على 
أكتر مـــن 33 % من األراضي الفلســـطينية 
بالضفـــة المحتلة، وتهـــدف لتفريغ الوجود 
الفلســـطيني من 28 % مـــن أراضي منطقة 

األغوار.
ورأى أن "إسرائيل" تستكمل عملية المصادرة 
والتشريد والتهجير للفلسطينيين من خالل 
السيطرة على 65 % من أراضي الضفة كجزء 
من المخطط  االســـرائيلي الســـاعي لتحويل 
األراضـــي الفلســـطينية  مـــن أراض محتلة 

ألراض متنازع عليها. 
ت�سجيع اأمريكي 

بدوره، أكد خبير االســـتيطان والخرائط خليل 
التفكجـــي أن أكثـــر من عشـــرين إعالنا لبدء 
سريان مخططات اســـتيطانية أعدت سابقا 
اســـتعدادا لطرحهـــا كعطـــاءات للبناء في 
الضفة الغربية والقدس خالل منتصف العام 
2019، وخاصة في مناطق بيت لحم ورام الله 

وقلقيلية.
وعّد التفكجي في حديثه لـ"االســـتقالل" أن 
قرارات االدارة األمريكية ساهمت في ارتفاع 
المشـــاريع االســـتيطانية ومصادرة األراضي 
الفلســـطينية بالعام 2019 ، إذ زادت وتيرة 
االســـتيطان منـــذ تولي الرئيـــس األمريكي 
"دونالـــد ترامـــب"، لدعمه الالمحـــدود لكيان 

االحتالل االسرائيلي. 
وأوضح أن كيـــان االحتالل خالل العام 2019 
سابق الزمن لبناء آالف الوحدات االستيطانية، 
وخطط لبناء المزيد منها بالعام 2020 ضمن 

خطة مدروسة.
وشـــدد علـــى أن االعتـــداءات اإلســـرائيلية 
على الفلســـطينيين لـــم تتوقـــف عند حد 
ســـرقة أراضيهم وبنـــاء اآلالف من الوحدات 
االســـتيطانية ، بل وصلت االعتداءات لهدم 
البيوت والقتل على الحواجز وعمليات اطالق 
النار بشـــكل مباشـــر، والتي بلغت جميعها 

قرابة 740 اعتداء. 

بشرعنة ودعم أمريكي مفضوح 

2019 شكل عالمة فارقة في التمدد االستيطاني بالضفة والقدس
غزة / �سماح املبحوح:

�سكل العام 2019 الذي ي�سارف على 
االنتهاء عالمة فارقة يف التمدد 

اال�ستيطاين و�سلب االأرا�سي يف ال�سفة 
الغربية ومدينة القد�س املحتلتني، ال 

�سيما يف اأعقاب اعرتاف االدارة االأمريكية 
بالقد�س عا�سمة لدولة االحتالل، ونقل 

�سفارتها اإليها، واعتبار اال�ستيطان يف 
االأرا�سي الفل�سطينية اأمرا ال يخالف 
القانون الدويل .  كما �سّكلت االأرا�سي 

الفل�سطينية امل�سادرة مادة للحملة 
االنتخابية لرئي�س وزراء االحتالل املنتهية 

واليته بنيامني نتنياهو، جللب اأ�سوات 
الناخبني ويف مقدمتهم امل�ستوطنون. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
يعتزم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المصادقة على بناء 3 آالف وحدة استيطانية 

في الضفة الغربية المحتلة، وفًقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
وذكرت الصحيفة   في عددها األربعاء، أن نتنياهو صرح بأنه يعتزم المصادقة على بناء المزيد 
من الوحدات االستيطانية وذلك قبل يوم واحد من االنتخابات الداخلية لرئاسة حزب "الليكود" 

والتي ينافسه فيها وزير الداخلية األسبق جدعون ساعر.
وقـــال نتنياهو إنه ينوي خالل األســـبوعين القادميـــن المصادقة على القـــرار ضمن مجلس 

التخطيط األعلى للبناء.
وصعد االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا من أعمال البناء االستيطاني في الضفة والقدس، إضافة إلى 

هدم واسع لمنازل الفلسطينيين بدعوى البناء دون ترخيص.

نتنياهو يعتزم المصادقة على بناء 
الدوحة/ االستقالل:3 آالف وحدة استيطانية بالضفة

أدان رئيـــس المكتـــب السياســـي 
لحركـــة "حماس" إســـماعيل هنية 
باستهداف  اإلســـرائيلية  الجريمة 
األرثوذكس  الروم  أســـاقفة  رئيس 
المطران عطا الله حنا والتســـبب له 

بوعكة صحية ألمت به.
وقـــال هنية خالل اتصـــال هاتفي 
بحنا: إن "هذه الجريمة اإلسرائيلية 
تضاف إلـــى جرائـــم االحتالل ضد 
شعبنا ومؤسساته الدينية"، متمنيًا 

له الشفاء العاجل.

بـــدوره، حّمـــل حنا خـــالل االتصال 
المســـؤولية  الصهيوني  "االحتالل 
الكاملـــة عـــن التســـبب بالوعكـــة 
الصحية"، متهما إياه بتدبير حادثة 
التســـمم التي تعرض لها قبل أيام 
بالقرب من البطريركية في المدينة 

المقدسة".
وأوضـــح حنـــا وفـــق بيـــان مكتب 
هنية "أن المادة التي استنشـــقها 
إال أجهزة ومؤسســـات  ال يملكهـــا 
االحتالل، والتي استهدفت اغتياله 

أو إبقاءه مريضا مدى الحياة".

وفـــي تصريحات ســـابقة لحنا قال 
فيهـــا "إن األطبـــاء أجمعـــوا علـــى 
إصابته بتسمم، جعلتني في بعض 
األحيان غير قادر على التفكير بأمور 

ضرورية".
وحمــــل حنــــا ســــلطات االحتــــالل 
المسؤولية عن حادثة  اإلسرائيلي 
تسمم تعرض لها، "بعد أن قامت 
مواد  برش  إســــرائيلية  مؤسســــة 
كيميائية ســــامة خطــــرة، بالقرب 
المدينة  فــــي  البطريركيــــة،  مــــن 

المقدسة"

هنية يدين استهداف االحتالل للمطران حنا
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دولة فل�سطني 
حمكمة �سلح  خانيون�س 

يف الق�سية احلقوقية  رقم 2017/844
يف الطلب رقم 2019/1285

المدعي / تحسين ابراهيم محمد الخطيب وآخرون – من غزة 
وكيلة المحامي / ناهض حلمي السقا  

المدعى عليها  /فادية محمد ابراهيم الخطيب  من غزة – مجهول محل االقامة    
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك  قيمة الدعوى/ .مليون  دينار اردني 

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل   
في القضية الحقوقية  رقم 2017/844  في الطلب رقم 2019/1285

الى المدعى عليها المذكورة أعاله
 بمـــا ان المدعي أعاله  قد أقام دعوى يطالبك فيها اســـتنادًا الى ما يدعي في الئحة دعواه 
المحفوظ لك نسخة منها وملحقاتها في ملف الدعوى المحدد لنظرها جلسة 2020/1/22 م. 
  لذلـــك يقتضي عليـــك الحضور الى هـــذه المحكمـــة  وتقديم جوابك 

التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .
 وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يحق للمدعي ان يسير في 

الدعوى باعتبارك حاضرة حسب االصول . حرر في    /2019/12م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح  خان يون�س                                                                                          

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء  
حمكمة �سلح رفح املوقرة

يف الق�سية رقم 343 / 2018م
المســـتدعية/ فاطمة علي محمد الشـــاعر باألصالة عن نفســـها وباإلضافة لباقي ورثة وتركة 
المرحوم/علي محمد الشاعر – هوية رقم 905436135 وكالؤها المحامون/ سالمة بسيسو وأمين 

ساق الله وفؤاد عبد العال ويعاد عليان وميساء بكري وأدهم شال ورهام زنداح ولؤي بسيسو
المستدعى ضده/ عبد الحميد جمعة حسن الشاعر – من رفح حي الجنينة شارع عوني ضهير خارج البالد 

نوع الدعوى: اثبات صحة  عقود ونفاذها
قيمة الدعوى: )650 جنيه مصري( ستمائة وخمسون جنيهًا مصريًا

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في الدعوى المدنية رقم 343 / 2018
إلى المســـتدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المســـتدعية قد أقامت عليك دعوى اثبات 
صحة عقود ونفاذها اســـتنادًا إلى ما تدعيه في الئحة دعواها المودعة لك نسخة عنها 
ومـــن ملحقاتها قلم هذه المحكمة ، لـــذا يقتضى عليك أن تحضر لهذه المحكمة خالل 
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة، كما يقتضي عليك أن تودع قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة، علمًا أنه 
قد تحدد لها جلســـة 2020/1/9م لنظر الدعوى، وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستدعية أن تسير في دعواها حسب األصول. تحريرًا في 2019/12/24م

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
اأكرم اأبو طعيمة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )12104(
 منطقة تنظيم : حي المحطة – خانيونس 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســـتها 
رقم 2019/24 المنعقـــدة بتاريخ 2019/7/31 عن إيداع مخطط تفصيلي 
للشـــارع رقم )12104( بعرض )8( متر بدون ارتداد والمحصور بين شارع 

)64( وشارع رقم )66( والمار بالقسيمة رقم )15( من القطعة رقم )49( .
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن .

وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واألبنية واألمالك األخرى المشمولة 
بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ (( .

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
  مبحافظات غزة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدر وزير جيش االحتالل اإلســـرائيلي 
»نفتالي بينيت« يوم أمس، قراًرا يقضي 
بمصادرة أموال تعود لثمانية أسرى من 
فلســـطينيي الداخل المحتل عام 1948 

تطبيًقا لقراره السابق بهذا الخصوص.
اليوم«  »إســـرائيل  وذكـــرت صحيفـــة 
العبريـــة أن القـــرار الـــذي وقعه بينيت 
يقضي بوضع اليد على مئات اآلالف من 
الخاصة بثمانية من األسرى  الشـــواقل 
الفلســـطينيين فـــي الداخـــل المحتل 
يقضـــون أحكاًما طويلة بالســـجن ومن 
بينهم خمسة بالسجن المؤبد على ضوء 
دورهم بعدة عمليات، حيث سيتم وضع 

اليد على حساباتهم البنكية.
وبينـــت الصحيفـــة أن القـــرار يخـــص 
الراتب الذي يتلقاه األسرى من السلطة 

الفلســـطينية كمـــا يســـري أيًضا على 
المستفيدين من الراتب كالعائلة، حيث 
العائالت  أبناء  القرار تفاصيـــل  يفصل 

المستهدفين منه.
في حين، لفتت الصحيفة إلى أن هذه هي 
المرة األولى التي تقوم فيها »إسرائيل« 
بالعمل المباشر ضد مخصصات األسرى 
الشـــهرية التي يتلقونها من الســـلطة 
الفلســـطينية، كما سيتم التوقيع الحًقا 

على قرارات أخرى.
وينص القرار على مصادرة أموال األسرى 
:موفـــق نايف حســـن عيـــروك، ومتهم 
بإيصـــال منفـــذ العملية التـــي وقعت 
فـــي المحطـــة المركزية في تـــل أبيب 
قبل ســـنوات طويلة والتـــي قتل فيها 
23 شـــخًصا ومحكوم بالســـجن 30 عاًما، 
وإبراهيم محمد إبراهيـــم بكري المتهم 

بمساعدة منفذ عملية صفد في أغسطس 
إســـرائيليين    9 فيهـــا  وقتـــل   2002

ومحكوم بالسجن تسع مؤبدات.
أما المعتقل الثالث فهو ياسين حسان 
صالح بكـــري المتهم أيضًا بمســـاعدة 
منفذ عمليـــة صفد ومحكوم بالســـجن 

لتسع سنوات.
كما يشـــمل القرار األسير حكمت فهيم 
مصطفى نعامنـــة المتهم بــــ »التآمر« 
لتنفيـــذ عملية والعضويـــة في تنظيم 
معاٍد وتشـــجيع آخرين على النشاطات 
لـ »إســـرائيل« في المســـجد  المعادية 

األقصى.
في حين يشمل القرار أيضًا األسير محمد 
ســـعيد توفيق جباريـــن والذي يتهمه 
االحتالل بقتـــل 3 جنود إســـرائيليين 
عام  1992، ووليد نمر أبو دقة والمحكوم 

بالســـجن المؤبد على ضوء اشتراكه في 
قتل الجندي موشـــي تمـــام عام 1984، 
وسمير صالح سرساوي وهو أحد أعضاء 
خلية عســـكرية نفذت عمليات في إطار 
تنظيم فلســـطيني ونفـــذ العديد من 

العمليات ومحكوم بالسجن المؤبد.
ويشـــمل القـــرار أيًضا مجاهـــد محمد 
يوســـف ذوقان الذي أديـــن بالتخطيط 
»لمساعدة العدو ساعة الحرب والمساعدة 
في تنفيذ عملية ومحكوم بالسجن لمدة 

وبـــدوره وصف األميـــن العـــام لحركة 
المبـــادرة الوطنية مصطفـــى البرغوثي، 
القرار االســـرائيلي بحجز رواتب أســـري 
بمثابـــة  بأنـــه  الفلســـطيني  الداخـــل 
لصوصيـــة وقرصنة تمارســـها حكومة 

إسرائيل.
وقـــال البرغوثـــي فـــي تصريح لـــه، أن 

نفتالي بينت لـــم يتورع عن القيام بكل 
اآلثام التي تؤكـــد أن منظومة االحتالل 
تعتمد على التمييز والفصل العنصري 

اإلجرامية.
وأشـــار إلى أن هذا القـــرار يوضح مدى 
االنحطـــاط الذي وصلت إليه السياســـة 
أطفال  قـــوت  اإلســـرائيلية بمصـــادرة 

آبائهم أسرى في سجون االحتالل.
وأكد البرغوثي أن هـــذا القرار لن يزعزع 
إيمان الشعب الفلسطيني وال مناضليه 

بعدالة قضيتهم.
وللرد على هـــذا القرار شـــدد البرغوثي 
على ضرورة فرض العقوبات والمقاطعة 
علـــى االحتالل وأخذهم إلـــى المحاكمة 
والقانون الدولـــي، خاصة أن المجال بات 
مفتوحًا لمحاكمتهـــم بعد قرار محكمة 

الجنايات الدولية.

االحتــالل يقــرر مصــادرة أمــوال 8 أســرى مــن الداخــل المحتــل

األسير زهران يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ97 رفضًا لإلداري
رام الله/ االستقالل:

يواصل األســـير أحمد زهران )42 عاما( إضرابه 
المفتـــوح عـــن الطعـــام في ســـجون االحتالل 
اإلســـرائيلي لليوم الـ97  على التوالي احتجاجا 

على استمرار اعتقاله اإلداري.
واألســـير زهران يقطـــن بلدة دير أبو مشـــعل 
بمحافظة رام الله والبيرة وســـط الضفة الغربية 
المحتلـــة وأمضـــى مـــا مجموعـــه 15 عاما في 

معتقالت االحتالل.
ونقل األســـير زهران قبل أيام من "عيادة سجن 
الرملة" إلى أحد المشافي اإلسرائيلي وذلك بعد 
تدهور وضعه الصحي بســـبب اســـتمراره في 

اإلضراب.
وقال نادي األســـير إن وضع األســـير زهران في 
تدهور خطيـــر حيث يعاني من عـــدة أمراض، 

ويقبع في مستشفى "سجن الرملة".
وأّجلـــت محكمة االحتـــالل العليا فـــي "عوفر" 
البّت في االســـتئناف الذي قدمته هيئة شؤون 
األســـرى باســـم األســـير أحمد زهران ؛ بذريعة 

إمهال النيابة ليومين لتقديم بّينات.

وأوضحت هيئة األســـرى، أن محققين من مركز 
تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للّتحقيق 
مع األســـير زهران يوم أمس في "عيادة ســـجن 
الرملة" رغم إضرابـــه وحالته الصحية المتردية، 

فيما حضر ضبـــاط من إدارة ســـجون االحتالل 
واالســـتخبارات وقّدموا له وعودًا شفوية بإنهاء 
قضيته، علمًا أن إدارة سجون االحتالل كانت قد 
قّدمت ذات الوعود لألســـير في إضرابه السابق 

خالل شـــهر تّموز/ يوليو الماضي والذي استمّر 
لمدة )39( يومًا، ونكثت بها ورفضت اإلفراج عنه.

من جهته، قال مسؤول ملف األسرى في الجبهة 
الشـــعبية لتحرير فلســـطين وعضـــو لجنتها 
المركزية عـــالم كعبي، إن وضع األســـير أحمد 
زهران، الصحي، خطيٌر جدا ويستدعي التحرك 
العاجل من أجل إنقاذ حياتـــه، في ظل إضرابه 

المفتوح عن الطعام لليوم 97 على التوالي.
وأضاف كعبي فـــي تصريٍح لـــه، "أن ما يصلنا 
من معلومات عن وضع األســـير زهران يؤكد أن 
االحتالل يبيت النية لقتل زهران جوعا، حيث أن 
كل مـــا مورس بحقه حتـــى اآلن يدلل على قرار 

إسرائيلي بتصفيته".
وشـــدد أن ذلك يســـتدعي التحـــرك العاجل 
والفوري مـــن قبل الجميع إلنقاذ حياة األســـير 

زهران قبل فوات األوان.
وأكـــد أن الجبهة الشـــعبية تحمـــل االحتالل 
المســـؤولية الكاملة عن تبعـــات هذه الجريمة 
التي امتدت أكثر من ثالث شـــهور بحق األسير 

زهران.

كعبي: »االحتالل ينوي قتله جوًعا«
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دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء
حمكمة �سلح خانيون�س

 يف الطلب رقم 1248/2019
يف الق�سية رقم 2016 / 1206

 المستدعي/ سيف الدين مشرف نعمان القدوة - خانيونس
 وكيله  المحامي / مازن وافي . المستدعى ضدهم /

1_ عزة جرير نعمان القدوة - غزة - ابراج التعليم رقم 6 - الطابق الثاني
 2 - مهند جرير نعمان القدوة - غزة - ابراج التعليم رقم 6 - الطابق الثاني
 -3 سميحة سعد الدين محمود القدوة - غزة شارع القدس - برج الوحيدي . 

4 - مريد جرار نعمان القدوة - غزة شارع القدس - برج الوحيدي .
 نوع الدعوى / إزالة شيوع

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية الحقوقية 1206/2016
إلى المســـتدعى ضده المذكور بعاليه بما أن المستدعى قد أقام عليك دعوى 
) ازالة شـــيوع ( اســـتنادا إلى ما يدعـــي في الئحة دعواه المرفق لك نســـخة 
منهـــا ومـــن مرفقاتها لدى قلـــم المحكمة لذلك يقضى عليـــك الحضور إلى 
هذه المحكمة خالل خمســـة عشـــر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما 
يقتضىأن تودع قد هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد   تحدد لها جلســـة األحد 19/1/2020  
لنظر الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســـتدعي 

أن يسير في دعواه حسب األصول .  تحريرًا في 2019 / 12 / 23 

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

غزة/ االستقالل:
أكــــدت حركة المقاومة اإلســــالمية )حمــــاس(، يوم 
أمس، على ضــــرورة إصدار الرئيــــس محمود عباس 
المرسوم الرئاســــي بإجراء االنتخابات الفلسطينية 
فورا دون إذن االحتالل بإجرائها في مدينة القدس 
المحتلة، مســــتهجنة بشــــدة إعالن عباس تقديمه 
طلبــــا لالحتالل لالســــتئذان بإجــــراء االنتخابات في 

القدس.
وشــــدد القيادي فــــي حماس صــــالح البردويل في 
مؤتمر صحفي عقد في مكتب رئيس حماس بقطاع 
غــــزة يحيى الســــنوار بغــــزة "نعلن وبشــــكل واضح 
لجماهير شعبنا في الداخل والخارج أنه ال انتخابات 
دون القدس ولن يذهب فلسطيني واحد لصناديق 

االقتراع".
وقال "ســــنفرض عمليــــة االنتخابــــات فرًضا ونحّول 
القدس واالنتخابات فيها لحالة اشــــتباك سياسي 
وميداني وشــــعبي وليصدر المرسوم الرئاسي فوًرا 

دون انتظار موافقة االحتالل".
ونّبه البردويل إلى أن المراهنة على استثناء القدس 

مــــن أي عمل سياســــي أو انتخابــــي أو غير ذلك أمر 
مســــتحيل ال يقبله أي فلســــطيني وفي مقدمتهم 

حركة حماس.

وفي إشــــارة إلــــى اتهامات قيادات مــــن حركة فتح 
لحماس بأنها تريــــد انتخابات دون القدس، أضاف 
"ال نخضع لمزايدات وأكاذيب ال تنطلي على أحد ألن 

حماس يمكن أن تقبل انتخابات دون القدس".
ولفــــت القيادي بحمــــاس إلى أن إعــــالن عباس عن 
تقديمــــه طلًبــــا لالحتالل ألخــــذ اإلذن منــــه بإجراء 
االنتخابات في القدس شّكل صدمة كبرى لجماهير 
الشــــعب الفلســــطيني وقواه، ولم يســــتوعب عقل 

فلسطيني واحد هذا الفعل الغريب.
وتســــاءل البردويل "متى كان لالحتــــالل الحق في 
الوصاية على أرضنا ومقدســــاتنا حتى نطلب اإلذن 

ألي فعل أو تصرف في عاصمتنا".
وأضاف " ال نقبل بأخذ اإلذن من االحتالل؛ بل بفرض 
العمليــــة االنتخابية عليه فرًضــــا، وبتحويل القدس 
واالنتخابــــات فيهــــا إلى حالة اشــــتباك سياســــي 
وميداني وشــــعبي، وليصدر المرسوم الرئاسي فوًرا 

دون انتظار موافقة االحتالل.
وتابع حديثه "لقد هزمنا االحتالل في معركة بوابات 
االلكترونية، وســــنفرض عليه إجــــراء انتخابات في 
القدس، وسنكسر قراره وقرار ترامب باعتبار القدس 
عاصمة لالحتالل وســــتظل القــــدس عاصمة أبدية 

موحدة لفلسطين شاء من شاء وأبى من أبى".

»حماس«: يجب على عباس أن يصدر مرسوم االنتخابات فوًرا دون إذن االحتالل

الرياض/ االستقالل:
قال حســـاب "معتقلي الرأي" إن السلطات السعودية أطلقت سراح المهندس 
الفلســـطيني بشار أنيس، والذي اعتقل ضمن حملة طالت نحو 60 فلسطينًيا 

في نيسان/ أبريل الماضي.
وأضاف الحســـاب المختص بالمعتقلين في السعودية على 
تويتر، إن الســـلطات الســـعودية نقلت أنيس من سجنه إلى 
مطار الرياض مباشـــرة، قبل أن ترحله يوم أمس مع عائلته إلى 

األردن.
وأنيس هو ثاني المفرج عنهم من الحملة التي طالت أكثر من 60 فلســـطينيًا 
من المقيمين في السعودية في نيسان/ أبريل، اعتقلوا على خلفية نشاطهم 

لدعم القضية الفلسطينية.
وكانت الســـلطات الســـعودية أفرجت في العشرين من الشـــهر الجاري عن 
المعتقل الفلسطيني المهندس عبد الله عوض عودة، وهو أول معتقل تفرج 
عنه من ضمن 62  معتقال فلســـطينيا وأردنيا في الســـجون السعودية دون 

محاكمات.

السلطات السعودية تفرج عن 
فلسطيني وترحله إلى األردن

الضفة الغربية/ االستقالل:
قـــال مركـــز اإلنســـان للديمقراطية 
أجهـــزة  ممارســـات  إن  والحقـــوق 
األمن التابعة للســـلطة الفلسطينية 
في الضفـــة الغربية ضد النشـــطاء 
والمحررين  واألكاديمييـــن  والطالب 
وغيرهـــم، تعيـــق وحـــدة الصـــف 
الفلســـطيني وإجـــراء االنتخابات وال 

تخدم إال االحتالل اإلسرائيلي.
وأوضـــح المركـــز فـــي بيان لـــه، أن 
أجهزة الســـلطة ارتكبـــت ما يقارب 
49 انتهاًكا للحقوق والحريات خالل 
الثالث من شـــهر ديسمبر  األسبوع 
الجاري، واعتقلت ما يقرب 91 مواطًنا 
واســـتدعت 83 أخريـــن على خلقية 

انتماءاتهم السياسية.
وأكد أن أجهزة السلطة اقتحمت نحو 
29 منزاًل خالل األســـبوع، إضافة إلى 
تمديد اعتقال عـــدد من المواطنين 
المعتقلين علـــى خلفية حرية الرأي 

والنشاط السياسي.
وأشار أن ممارســـات أجهزة السلطة 
وحمالت االعتقال والمعاملة السيئة 
التـــي يتعرض لهـــا المعتقلون في 

سجونها، والتعذيب الشديد، إضافة 
لحرمـــان األهالـــي مـــن التواصل مع 

أبنائهم.
الحريات وتكميم  واســـتنكر تقييد 
األفواه تحت شعار التنسيق األمني 
مـــع االحتالل والذي يشـــتت الصف 

الفلسطيني، وفق البيان.
واعتبر أن ما ترتكبه أجهزة الســـلطة 

مـــن مخالفات غيـــر قانونيـــة يمنع 
إجـــراء أي عمليـــة انتخابيـــة قادمة 
ويعيق  الفلســـطينية،  األراضي  في 
جهـــود المصالحـــة بيـــن شـــطري 
الوطن، ويشكل خًطا أحمر على حياة 
المواطنيـــن وحقوقهـــم المكفولـــة 
القانون األساســـي الفلسطيني  في 
تعزز  التي  واالتفاقيـــات  والقوانين 

حقوق اإلنســـان والتي وقعت عليها 
السلطة الفلسطينية.

وطالب المركز بضرورة اإلفراج الفوري 
عن كافـــة المعتقلين السياســـيين 
وإجراء كافة اإلجـــراءات التي تعيق 
وتحـــرم المواطنيـــن مـــن حقوقهم 
وحرياتهم وتهيئة األجواء اإليجابية 

إلتمام المصالحة واالنتخابات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهر تقرير لوزارة القضايا االستراتيجية اإلسرائيلية، أن هناك زيادة ملحوظة وكبيرة 
في حاالت تأييد الفلســـطينيين داخل الجامعات األميركيـــة، وزيادة العدوانية تجاه 
إســـرائيل ومؤيديها. وبحسب التقرير الذي كشـــفت عنه صحيفة "يسرائيل هيوم" 
العبريـــة أمس، فإن هـــذا التصاعد الذي بات يالحظ من خالل نشـــاط حركة المقاطعة 
الدوليـــة، يتـــم بالرغم من إقرار قوانين فـــي العديد من الواليـــات األمريكية للحد من 
نشـــاطات هذه الحركة ومؤيديها. وقال الوزير اإلســـرائيلي جلعاد أردان للصحيفة، إن 
الحرم الجامعي بيئة آمنة للتعلم، لكنه تحّول إلى جهة إلســـكات أي طالب يعبرون عن 
دعمهم إلســـرائيل. ووفًقا للتقرير، فإن هناك زيادة بنســـبة %70 في حاالت التأييد 

للفلسطينيين خالل عام 2019، مقارنة بالنسب خالل األعوام السابقة.

رام الله/ االستقالل:
كشـــف أمين ســـر المجلس الوطني محمد صبيح عـــن وجود خطة في 
حال رفضت "إســـرائيل" إجراء االنتخابات العامة في القدس المحتلة، 
مؤكدا أنه يجري التشـــاور مع عديد الدول واالطراف االقليمية والعربية 
والمؤسســـات الدولية إلى جانب تدخالت سياسية وبرلمانية للضغط 

على "إسرائيل" إلجراء االنتخابات في القدس.
وأكد صبيح، في تصريح له أمس، أن القيادة وكافة مؤسســـات منظمة 
التحرير تبذل جهودا حثيثة مع مختلف دول العالم إلجراء االنتخابات 
في القدس، مشيرا إلى أنها ستكون معركة واضحة وقوية وستخسرها 

"إسرائيل".

صبيح: لدينا خطة في حال 
رفضت »إسرائيل« اجراء 

االنتخابات بالقدس

تقرير إسرائيلي: تزايد 
التأييد للفلسطينيين 
بالجامعات األميركية

مركز: انتهاكات أجهزة السلطة بالضفة تمنع إجراء أي انتخابات قادمة
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أعلن أنا المواطن/سمير وليد مصطفى الدجاني....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804619021  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ماجد اسماعيل مرضي عياش...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   957453764

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ محضية محمد مصطفى البنا....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
926701681  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنـــا المواطن/عبد الرحمن ســـرحان ســـيلمان ابو 
صعيليـــك....... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية 
التي تحمل رقم 401682620 فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شعبان عبد المطلب شعبان القرم....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
400753992  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مها محمد عبد كولك...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801782608

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/حلمي فتحي محمود طباسي..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900643040

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
كشف ديوان الموظفين في غزة ، أمس 
األربعاء، عن قرار بتسوية ملفات موظفي 
عقــــود وزارة المالية والبطالــــة الدائمة؛ 

وذلك للحفاظ على حقوقهم.
وقالــــت فــــدوان أبــــو شــــريعة مديــــرة 
التعيينــــات في ديــــوان الموظفين إن 
كل موظــــف مــــن عقود الماليــــة يجتاز 
المرحلة األولى والثانية من المسابقات 
الخارجية، ســــيمنح عن كل سنة خدمة 
في المؤسســــات الحكومية، درجة خبرة 

تضاف إلى نموذج التقييم.
وأوضحــــت أبو شــــريعة أن التســــويات 
األول  تصنيفيــــن،  ضمــــن  ســــتكون 
للوظائــــف التخصصية للفئــــة الثانية 
والثالثــــة ضمن المســــابقات الخارجية، 
والثاني للوظائف الحرفية والفنية ولها 

تسوية وتعيين بشروط.
وأشــــارت إلى أن تلك الشــــروط تتمثل 
بـ"أن يكون الموظف عقد مالية أو بطالة 
دائمة، أن يكون له في الخدمة 5 سنوات 

أو أكثر، وأن يكــــون متبقيًا له ما ال يقل 
عن 9 ســــنوات عن ســــن التقاعــــد، وأن 
يكون يعمــــل فعليًا في وظيفة حرفية، 
وتحتاجــــه الوزارة". وفق مــــا أورده موقع 

الرأي الحكومي.
ولفتــــت إلــــى أن كل من له أقــــل من 5 
سنوات ســــيبقى على بند العقد حتى 

يتحقق هذا الشــــرط، منوهة إلى أن كل 
من ال يجتــــاز المســــابقات الخارجية أو 
حتى لم تنطبق عليه شــــروط التعيين 
للحرفيين والفنيين، سيبقى عقد مالية 

ما دام هناك احتياج في وزارته.
ووفق أبو شــــريعة، فإن كل من هو عقد 
ماليــــة وتجاوز عمــــره 60 عاما ســــيتم 

إنهاء عقده، مشيرة إلى أنه تم تكليف 
وزارة الماليــــة بالتنســــيق مــــع التنمية 
االجتماعيــــة لصرف ضمــــان اجتماعي 

لهم.
وأضافت : "بخصوص ملف وزارة األوقاف 
فله معالجات خاصة ومختلفة عن ملف 

عقود وزارة المالية والبطالة الدائمة".

ديوان الموظفين في غزة: بدء تسوية عقود المالية والبطالة الدائمة

غزة/ االستقالل:
أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها باشرت التحقيق بشكل مشترك 
مع األطراف ذات العالقة في حادث انهيار جزء من مدرســـة الصفا 
األساسية للبنات في مديرية تربية الخليل، نتيجة أعمال حفريات 

بجانبها.
وشـــددت الوزارة في بيان صحفي يوم أمس، انها ســـتتخذ كافة 
اإلجـــراءات القانونية الالزمة والرادعة؛ حفاظًا على ســـالمة الطلبة 
والعامليـــن في المدرســـة، وعدم تعريضهم لـــأذى نتيجة هذه 
الحوادث، وســـتتخذ أيضًا كافة التدابير المناسبة؛ لتوفير البيئة 

التعلمية اآلمنة للطلبة وبما يحقق مصلحتهم وسالمتهم.
وأشارت إلى أن وزير التربية يتابع بشكل مباشر تفاصيل الحادث 
مع محافـــظ الخليل ورئيس بلديتها، ويجـــري اتصاالته مع كافة 
الجهـــات ذات العالقة، وأوفد طاقمًا للمتابعة والوقوف على جميع 
الحيثيات بالتنسيق مع الشرطة والدفاع المدني والبلدية والجهات 

المعنية.

التعليم تفتح تحقيقًا 
بانهيار جزء من سور مدرسة 

بالخليل نتيجة حفريات

رام الله/ االستقالل:
كشـــف مدير عام الصحة العامة فـــي وزارة الصحة 
ياسر بوزية يوم أمس، أنه تم التعامل مع 14 إصابة 
بإنفلونـــزا الخنازير في الضفة الغربية المحتلة منذ 

األول من شهر أيلول/سبتمبر الماضي 2019.
وأضـــاف بوزية، أن معدل اإلصابة بإنفلونزا الخنازير 
هـــذا العام أقل من العام الماضي بعد أن أصبح هذا 
النوع ضمن الفيروســـات الموســـمية التي تسجل 
في فلسطين باســـم H1N1، حيث تشخص سنويا 

العديد من الحاالت.
وأشـــار إلى أن وزارة الصحة استقبلت 10 عينات من 
قطاع غزة لم يتم تشخيص أي حالة منها باإلصابة 

بالمرض، بعد التأكد مخبرًيا منها.
ولفت بوزيـــة إلى أن الصحة تبـــذل جهودا حثيثة 
للوقاية من إنفلونزا الخنازير، من خالل توفير جميع 
ســـبل الوقاية وإصدار نشـــرات توعوية وتثقيفية 
حول آلية التعامل مع المرضى، ســـواء في المنازل، 

أو المستشفيات.
وأكـــد توفر العـــالج الالزم لهذا المـــرض في جميع 
المستشفيات الخاصة والحكومية، من خالل تزويده 
من قبـــل وزارة الصحة، مضيفا أن من لديهم مناعة 
جيدة ويصابون به يتماثلون للشفاء دون أن يعلموا 

أنهم أصيبوا.
ودعا بوزيه المواطنين إلى اإلكثار من تناول السوائل 

في فصل الشتاء، خاصة التي تحتوي على فيتامين  
)c(، وضرورة اســـتخدام المناديل الورقية واالبتعاد 

عن المصابين اآلخرين تجنبا للعدوى.
وأعرب مسؤولون في وزارة الصحة اإلسرائيلية، يوم 
أمس، عن قلقهم من نسبة التطعيم المنخفضة ضد 
االنفلونزا ومن ارتفاع عـــدد المرضى الذين أصيبوا 

بصورة خطيرة بسبب مضاعفات هذا المرض.
وأوضحت هيئة البث الرســـمية اإلسرائيلية )مكان( 
يـــوم أمس أن 9 إســـرائيليين أصيبوا بالمرض لقوا 
مصرعهم متأثرين بمضاعفـــات االنفلونزا، آخرهم 
أمس األول في مستشـــفى »شـــعاري تســـيدق« 

بالقدس.

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة الصحة في قطاع غزةأنها رصدت في مستشفياتها عددا 

محدودًا من حاالت الحصبة بما يقارب من  110 حالة.
وأوضحت أن أول حالة  ُســـجلت في شـــهر يونيـــو الماضي، وبدأت 

الحاالت بالتزايد في شهر ديسمبر الحالي.
وأرجعـــت الوزارة ســـبب انتشـــارها )الحصبة(  الـــى انهيار أنظمة 
التطعيم في الدول المجاورة التي كانت تسيطر على المرض فيما 

مضى ومنها لم يلتزم بالتطعيم، وبالتالي وصولها إلى قطاع غزة.
وطمأنت الوزارة خالل بيانها ، أنها تعمل وفق نظام تطعيم متكامل 
ضـــد مرض الحصبة ونســـبة التطعيم عالية وتتجـــاوز 99% على 
مدار الســـنوات العشـــر األخيرة، مؤكدة أن معظم سكان قطاع غزة  
لن يصابوا بها ولن ُيشـــكلوا أي خطر علـــى الصحة العامة كونهم 
محصنين ضد هذا المرض، بمعدل جرعتْي تطعيم منذ ثمانينات 

القرن الماضي.
في ذات الســـياق يواصل مستشفى الرنتيســـى لأطفال حملة 
التطعيـــم لطواقمـــه العاملة ضـــد الحصبة والـــذى  بلغ عددهم 
حتى األن تطعيم 200 موظف وموظفة فى أقســـام المستشفى 

المختلفة .
وتأتى هذه الحملة في اطار اإلجراءات الوقائية التي انتهجتها وزارة 
الصحة من مرض الحصبة  والمحافظة علي سالمة المرضى ومقدمي 
الخدمة وخاصة  فى أقســـام العزل للمرضـــى المصابين بالحصبة 

وسحب التحاليل المطلوبة لهم.

»صحة غزة«  تعلن إصابة 
110 أشخاص بالحصبة

الصحة: 14إصابة بإنفلونزا الخنازير بالضفة الغربية منذ 1 سبتمبر

رفح/ االستقالل:
رعت لجنة التواصل الجماهيري واإلصالح في حركة الجهاد اإلسالمي، إقليم رفح، 
صلحًا عشائريًا بين عائلتي »الخور والشاعر« وذلك في إطار الصلح بين العائالت 

وتمتين العالقة المجتمعية.
وشـــارك في اتمام الصلح كال من المختار أبو أكرم الشـــمالي ورجل االصالح أبو 
محمد القصاص والشـــيخ حماد األخرس ورجل االصالح رجب المصري وعدد من 

كوادر اللجنة.
وفي جو تصالحي ووحدوي اتفقت العائلتان على الصلح وإنهاء الخالف بينهما، 

وبجهود لجنة االصالح توج هذا العمل المبارك. 
وأكد المختار أبو أكرم الشـــمالي ان لجنة التواصل واالصالح لن تدخر جهدًا في 

سبيل حل أي اشكالية بين عائالت الشعب الفلسطيني األصيل.

»إصالح الجهاد« في رفح 
يرعى صلحًا عشائريًا

كوااللمبور/ االستقالل:
أعلنـــت المنظمـــة الثقافية الفلســـطينية فـــي ماليزيا يوم 
أمس، عن منح دكتوراه للطلبة الفلســـطينيين في ماليزيا في 

تخصصات عدة.
وأوضحـــت المنظمة فـــي بيان صحفي أن المنحة الدراســـية 
 )unikl( الكاملة لدراســـة الدكتـــوراه في جامعة كوااللمبـــور

تشمل تغطية كاملة لرسوم الرسوم الدراسية والبدل.
وبينت أن هذه المنح في المجاالت التالية: اإلدارة، و التصنيع، 
الكيميائيـــة، وااللي  المعلومات، والهندســـة  وتكنولوجيـــا 
الصناعـــي، وهندســـة ميكانيكية، والهندســـة الكهربائية 

وااللكترونيات.

ماليزيا: منح دكتوراة للفلسطينيين 
بمجاالت اإلدارة والتصنيع والهندسة
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تســـتغل اسرائيل ما يســـمى بعيد االنوار »الحانوكا« لتكثيف اقتحاماتها للمسجد االقصى, ويقوم 
اليمين الصهيوني المتطرف وتحت حراسة الجيش الصهيوني بالتحريض ضد المقدسيين, واعتقال 
النســـاء وضربهن, وطرد الرجال وابعادهم عن االقصى, ومنع الشـــبان المقدســـيين من الوصول اليه 
للصـــاة فيه, وتكثيف الخطاب العنصري على شـــاكلة »العربي الجيد هـــو العربي الميت«, و«الموت 
للعرب« والترويج لحلم اقامة »اســـرائيل الكبرى« من الفرات الى النيل, ووسط هذا االجرام الصهيوني 
البشـــع , تعلـــن وزارة خارجية العدو الصهيوني، الثاثاء، أنها تلقت التهاني من ســـفارات »اإلمارات 
العربية« حول العالم، بمناســـبة عيد »األنوار« )الحانوكا( اليهودي،  وقد جاء ذلك بعد أيام على تبادل 
رئيـــس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجيـــة اإلماراتي، عبد الله بن زايد، التغريدات على 
شـــبكات التواصل االجتماعي التي تروج لتطبيع العاقات بيـــن كيان العدو الصهيوني ودول عربية 
وإسامية. وأعاد نتنياهو، السبت الماضي، تغريدة لوزير الخارجية اإلماراتي، على حسابه على »تويتر«، 
حيث أعرب عن سعادته لما يتم من تنسيق بين )كيان العدو( وبعض الدول العربية. وكتب نتنياهو 
على حســـابه عقب مشـــاركة تدوينة ابن زايد »أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من 
الدول العربية. لقد آن األوان لتحقيق التطبيع والســـام«. وكان ابن زايد قد كتب على حســـابه قائا: 

»إصاح اإلسام.. تحالف عربي »إسرائيلي« يتشكل في الشرق األوسط«.
خطورة ما كتبه ابن زايد تدل على ان االمارات قادمة ال محالة على تطبيع متكامل واقامة عاقة مباشرة 
مع اســـرائيل, قائمة على فتح سفارات وتبادل سفراء, ولكن ال نعلم حتى االن هل السفارة االماراتية 
ستكون في القدس ام تل ابيب في حال تم اتخاذ القرار بفتحها, ونحن نتساءل ما هو الدور االصاحي 
الذي يريده ابن زايد لإلســـام, هل الدور االصاحي هو الذي ينادي بالســـام مع دولة باغية اســـمها 
»اسرائيل« ال تتوقف عن استهداف الفلسطينيين وقتلهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم, ثم دعونا 
نتســـاءل اذكروا لنا حقبة تاريخية منذ فجر التاريخ عاشت اســـرائيل فيها بسام مع جيرانها, وهل 
االســـام هو الذي يحتاج الى اصاح, الم تسمع يا ســـيد عبد الله بن زايد عن مجموعات جبل الهيكل 
الصهيونية المتطرفة, وجرائم مجموعات تدفيع الثمن, وحركة كاخ, وكاهانا حي, لماذا ال يتم تقديم 
ومحاكمة هذه الحركات الصهيونية المتطرفة, وال يتم الحديث عن تنامي التطرف بشـــكل كبير في 
المجتمـــع الصهيوني, وتغذية هذا التطرف بالمزيد من اراقة الدمـــاء وازهاق االرواح, نتنياهو خال 
اجتماع حكومته األسبوعي،  اعتبر أن التصريحات اإلماراتية األخيرة حول »إسرائيل« هي نتاج جهود 

باده نحو التطبيع، وقال: »نحن نسير قدما في خطوات جديدة مع جيراننا العرب«.
اما التحالف العربي مع اسرائيل الذي تحدث عنه وزير خارجية االمارات, فهو كمن يستجير من الرمضاء 
بالنار, »اســـرائيل« ليس فـــي عقيدتها التحالف مع العرب, وتعتبر ان العرب مجرد عبيد مســـخرين 
لخدمتها, ومخطئ من يظن ان التحالف مع »اسرائيل« سيحمي عروشهم وكراسيهم, ألن »اسرائيل« 
ال تســـتطيع الدفاع عن نفسها من هجمات المقاومة الفلســـطينية, فكيف ستدافع عن العرب, هل 
شاهدتم تل ابيب وهى تتحول لمدينة اشباح, ويهرب سكانها الى الماجئ, هل هي بذلك قادرة على 
حماية الزعماء العرب وكراسيهم, وهل تعتقدون ان »اسرائيل« ستقدم لكم خدمات بالمجان, اعلموا 
يقينا ان »اسرائيل« تطمع في خيرات بادكم, وتسعى لنهب ثرواتكم, والسيطرة على مقدرات االمة, 
وهى ال تحترم الضعفاء وال تراهن عليهم, افيقوا قبل ان تفيقوا على كارثة السيطرة االسرائيلية على 
بلدانكم, فاالستعمار اليوم ال يعني السيطرة العسكرية على االرض فقط, انما السيطرة على العقول 
والثقافات والتحكم في االقتصاد وترســـيخ التبعية لألعداء,  نتنياهو أعلن مشاركة الكيان الرسمية 
في معرض إكسبو 2020 الذي سيقام في دبي باإلمارات، وأن إسرائيل تقيم عاقات وطيدة مع 6 دول 

عربية على األقل، والتطبيع يتقدم خطوة بعد خطوة والذي يبشر بعاقات سلمية وتحالفات عميقة.

"الحانوكا" فرصة سانحة 
للتطبيع الرسمي

رأي
قـــررت المدعية العامة لـــدى المحكمة الجنائيـــة الدولية فاتو 
بســـنودا ، وبعد طـــول انتظار فتح تحقيق فـــي جرائم الكيان 
الصهيونـــي. خطوة فتح التحقيق تعـــد بالغة األهمية والجرأة 
وفـــي ذات الوقـــت ينطوي علـــى كثير من الخطـــورة ، في ظل 
عاقات دولية بالغة التعقيد ، إن لم نقل بالغة الخطورة . أهمية 
القرار أنه جاء في لحظة ، ظن فيها الكيان الصهيوني وقادته، 
وبفضـــل الحماية األمريكيـــة الامحدودة ، ومحابـــاة المجتمع 
الدولـــي لهم ، ظنوا أنهـــم بمنأى عن أية مســـاءلة قانونية أو 
أخاقية عما ارتكبوه وال زالوا من جرائم بحق فلســـطين، األرض 

والشعب والمقدسات.
وجـــرأة بســـنودا تجلت في إدراكهـــا ، أن قرار فتـــح التحقيق، 
قد يضعهـــا أمام مســـؤولية إثبات ادعائها ، فـــي حال رفض 
المحكمة لقـــرار فتح التحقيق . وبهذا المعنى ، فالمدعية فاتو 
مطالبة من قبل المحكمة بتقديـــم المزيد من األدلة والبراهين 
. وهـــي التي كانت قـــد عبرت عن قناعتهـــا : » أّن جرائم حرب 

قـــد ارتكبت بالفعل ، أو ما زالـــت ترتكب في الضفة الغربية بما 
يشـــمل القدس الشـــرقية وقطاع غزة »، ومضيفـــة » أن جميع 
المعايير القانونية التي ينـــص عليها ميثاق روما قد توافرت، 
وتســـمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب باألراضي 
الفلســـطينية«. وهي أي المدعية بسنودا ، لم تكن لتجرؤ على 
اتخاذ هكذا قرار لو لم يكن لديها ما يكفي من األدلة على قيام 

الكيان بارتكاب جرائم حرب .
أمـــا خطورة القرار ، فتكمن في أّن القرار ال يقتصر في التحقيق 
بجرائم حرب ارتكبهـــا الكيان الصهيونـــي وقادته وجنراالته 
فقط ، بل قد يطال فلســـطينيين يشتبه في ارتكابهم جرائم 
ضد مســـتوطنين صهاينة . وهذا ال ينسجم مع ما أقرته شرعة 
األمـــم المتحدة من قانون يجيز للشـــعوب تحـــت االحتال أن 
تقاومه بشتى الطرق والوسائل ، من موقع الدفاع عن أوطانها . 
والقرار بهذا المضمون قد وضّع الضحية والجاد في كفة واحدة 

، مما يمثل الخطوة الناقصة في قرار المدعية العامة بسنودا .

حتى بدء التحقيق الذي لن يبدأ قبل أربعة أشـــهر ، وقد يصل 
إلى ستة أشهر حســـب المدة القانونية التي أجازت للمحكمة 
النظر في قرار المدعية العامة بسنودا ، مع الوضع في الحسبان 
رفـــض المحكمة القرار . ســـتمارس الواليات المتحدة شـــتى 
ضغوط التأثير للتراجع عن القرار ، ومعها الكيان وقادته الذين 
جـــن جنونهم ، وعلت نبرات تنديدهم وتهديدهم ووعيدهم ، 
ليس ضد المحكمة الجنائية الدولية ، بل ضد الفلســـطينيين . 
حيث طالب ما يسمى بوزير المواصات الصهيوني » بتسلئيل 
ســـموتريتش » إلى ضرورة إعطاء إنذار للســـلطة الفلسطينية 
بســـحب شـــكواها إلى المحكمة الجنائيـــة ، وإذا رفضت علينا 
فرض الســـيادة في غور األردن ، ومن ثـــم العمل على تفكيك 
الســـلطة ، الُمطالبـــة بدورها عدم الخضوع لابتـــزاز والتهديد 
مـــن قبل اإلدارة األمريكيـــة أو الكيان الصهيونـــي، وأدواتهما 
الوظيفيـــة من نظم وممالـــك عربية تربطهـــا عاقات تجاوزت 

التطبيع إلى إقامة التحالفات معه .

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية »اإلسرائيلية« أن 14% 
فقط من الذين تلّقوا الجنســـية في الســـنوات الماضية بموجب 
»قانون العودة« هـــم من اليهود مقابل %86 مـــن غير اليهود، 
بيـــن »ال دينييـــن« أو من معتقدات أخرى. فـــي التفصيل، تذكر 
صحيفة »يديعـــوت أحرونوت« التي نشـــرت المعطيات أنه من 
بداية 2012 إلى نهاية تشـــرين األول/أكتوبـــر 2019، قِدَم إلى 
فلسطين المحتلة 179.849، 25.375 منهم من اليهود، في حين 

أن 154.474 من غير اليهود.
ومعنى ذلك أن ســـتة من كل ســـبعة »مهاجريـــن« غير معترف 
»الداخلية« أنهم يهود وفقًا  بهم من السلطات المدنية التابعة لـ
لنصوص وقواعد الشـــريعة اليهودية، كمـــا تفرضها الحاخامية 
في إســـرائيل. وفقًا لبيانات الوزارة نفســـها، ُيظهر التقســـيم 
حســـب البلـــدان التي قدمـــوا منهـــا أن الـــروس واألوكرانيين، 
الذين يتصدرون القائمة، هم األكثـــر تمايزًا لجهة االبتعاد عن 
اليهودية، إذ جاء من روســـيا 52337 من بينهم %4.3 فقط من 
اليهود، أي واحد من كل 25. أما من أوكرانيا، فكانت نسبة اليهود 
%8 من العدد الكلـــي 37958. وفي المرتبة الثالثة، كان اليهود 
القادمون من فرنســـا %27 من 28676. وحلت الواليات المتحدة 

في المركز الرابع، مع نسبة %30 من اليهود من 18272.
ومن أهم الســـلبيات في »قانـــون العودة« »اإلســـرائيلي« تبنيه 
العملي للتفســـير الموســـع غيـــر الخاضع للشـــريعة اليهودية 
 له »الهجرة« 

ّ
االرثوذكســـية الســـائدة في »إســـرائيل« لمن يحق

إليهـــا. وإن لم يـــأِت القانون على الحســـم في مســـألة »من هو 
اليهودي«، التي تعد إشـــكالية جـــدًا وذات تعقيدات يتداخل 
فيها الوجه القومي للجماعات اليهودية ووجه االعتقاد الديني، 
فإنه أتاح، خافًا للشـــريعة اليهوديـــة، لغير اليهود المجيء إلى 

فلسطين المحتلة.
وطبقـــًا للشـــريعة اليهودية األرثوذكســـية، اليهـــودي هو من 
كانـــت أمه يهودية. وبخاف ذلـــك، ال ُيعد يهوديًا حتى إن كان 
أبـــوه دون أمه يهوديًا. ويجب على اآلخر، مـــن غير هذا التحديد، 
أن يتهّود ضمن مســـار ال يخلو من صعوبـــات وربما عراقيل، وإال 
عـــّد ضمن »الادينيين«، علمـــًا أن الحاخامية ترفض تعريف أي 
شخص أنه يهودي كان قد تهّود في الخارج على أيدي المذاهب 
غير األرثوذكســـية، من اإلصاحيين والمحافظين، وهم الغالبية 
الســـاحقة من اليهود في الواليات المتحدة الذين يفوق عددهم 

اليهود في فلسطين المحتلة نفسها.

ويتيح »قانون العودة« الصادر عـــام 1950، وتعدياته الاحقة، 
والســـيما تعديل 1970، واجتهادات المحاكم »اإلســـرائيلية«، 
»الهجرة« إلى فلســـطين المحتلة )معطوفًا عليها قوانين أخرى( 
لكل ابن او ابنة يهودي، وزوج اليهودي، وكذلك الحفيد والحفيدة، 
وزوج االبن والبنت وزوج الحفيد والحفيدة. بالطبع، كما ورد هنا، ال 
يوجد خاف على إعطاء الجنسية »اإلسرائيلية« بموجب النصوص 
القانونية واالجتهادات، لكن الخاف برز إزاء من هو اليهودي من 
بين الذين استحقوا الجنســـية، األمر الذي يؤدي إلى تعقيدات، 
أواًل شـــخصية بما يرتبـــط بغير المعتـــرف بيهوديتهم، لجهة 
األحوال الشـــخصية والـــزواج والطاق والوصايـــة وغيرها، األمور 
التي تتحكم بها الحاخامية األرثوذكســـية، مـــا يعني أن مئات 
اآلالف ممن أتوا بحكـــم القانون، ويتزايد عددهم نتيجة التكاثر 
الطبيعي والقدوم المستمر، ليسوا جزءًا من النسيج العام الجامع 
لليهود في فلســـطين المحتلة، ومحرومون من الحقوق المدنية 
األساسية، علمًا أنهم أيضًا من ناحية استراتيجية ترتبط بهوية 
الدولة يؤثرون سلبًا في مجمل المعادلة الديموغرافية إلسرائيل، 
بين الغالبية اليهودية للســـنوات المقبلة، واألقليات األخرى غير 

اليهودية.

الخطوة الناقصة في قرار المدعية العامة فاتو بسنودا

سلبيات »قانون العودة«: 6 من 7 »مهاجرين« ليسوا يهودًا

رامز مصطفى

بقلم: يحيى دبوق 

ال أعتقــــد أن المجتمع الدولي ومؤسســــاته األممية التي تنتمــــي إليها أغلب دول 
العالــــم، وتعترف بها وتلتــــزم بمواثيقهــــا وتخضع ألحكامها، وتشــــتكي إليها 
وتحتكــــم إلى قوانينها، ومنها لجنة األمم المتحــــدة لمناهضة التمييز العنصري 
في جنيف، بحاجٍة إلى أدلٍة وقرائن وشــــواهد واعترافــــات، أو ينقصها المزيد من 
التحقيقات واالســــتقصاءات وجلسات االســــتماع وكلمات الدفاع، ليقر في أذهان 
قضاتهــــا ويثبت لدى هيئــــات محاكمها، ويدرك مندوبو دول العالم المنتســــبون 
إليها، أن سلطات االحتال اإلسرائيلي تمارس سياسة التمييز العنصري البغيض 
بحق سكان فلسطين األصليين وأهلها الشرعيين، وأنها تعاملهم معاملة الغازين 
البيــــض للقارة األمريكية لســــكانها األصليين من الهنود الحمــــر، الذين قتلوهم 
وأبادوهم، ومارسوا بحقهم سياسة التصفية والتطهر العرقي حتى لم يبق منهم 

أحد، مما سهل عليهم استيطان األرض ونهب خيراتها وادعاء شرعية امتاكها.
كان ينبغي على اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري، أن تباشر منذ سنواٍت 
طويلٍة، بنفســــها وبدافٍع من ضميرها اإلنساني، بفتح ملفات االحتال اإلسرائيلي 
وفضح سياســــاته العنصرية فــــي األرض المحتلة، وكشــــف مخالفاتــــه الدولية 
وجرائمه ضد اإلنسانية وممارساته المنافية للقوانين واألعراف الدولية، وأال تنتظر 
حتى تتقدم إليها الســــلطة الفلســــطينية بعد قبول انضمامهــــا إليها واعترافها 
بها، بشــــكوى ضد ممارســــاته العنصرية، وجرائمه المهولة بحق الشــــعب العربي 
الفلســــطيني في الضفة الغربية والقدس الشــــرقية وفي كل األرض الفلسطينية 

المحتلة عام 1948، حيث يعاني الســــكان العرب فيها معاناًة قاســــيًة وشديدًة، 
ويحرمون من أبســــط حقوقهم اإلنســــانية والمدنية، بينما يتمتع السكان اليهود 

الذين يجاورونهم في السكن واإلقامة بكل الحقوق واالمتيازات.
تمنح القوانين العنصرية اإلســــرائيلية المســــتوطن اليهودي الحق في التوســــع 
والبناء، وفي االمتاك والشــــراء، في استجاب المياه وحفر اآلبار، وتضمن بقوانينه 
ممتلكاتــــه وحقوقه، وتصون خصوصياته وحاجاتــــه، وتمنحه الحصانة إذا اعتدى 
على المواطنين الفلســــطينيين وتقتنــــع بروايتهم إذا حققــــت معهم، وتخفف 
األحــــكام عليهــــم إذا أدانتهم وقاضتهم، بينما تمنع الفلســــطينيين من التملك 
والشــــراء، وترفض الســــماح لهم بالتوســــع والبنــــاء، بل تقوم بهدم مســــاكنهم 
وتدمير منشــــآتهم ومصادرة أرضهم وردم آبارهم وإغاق شــــوارعهم، وتتهمهم 
دائمًا وتكذب روايتهم وترفض شــــهادتهم، وتدينهم بأبســــط االتهامات وأقل 
الشــــبهات، وتحاكمهم بشهادة غيرهم وقرينة سواهم، وتقسو عليهم بأحكامها 
وتتشــــدد عليهم بقضائها، وال تســــتجيب لشــــكواهم أو توافق على اعتراضهم، 
بل ترفض اســــتئنافهم وتعارض إعادة محاكمتهم، وال تخفف عنهم أو تخفض 
ســــنوات سجنهم، وترفض اإلفراج المبكر عنهم كما تفعل مع المحكومين اليهود 

المدانين بجرائم كبيرة وانتهاكاٍت خطيرٍة.
يبــــدو أن اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري قد قبلت رســــميًا الشــــكوى 
المقدمة إليها من الســــلطة الفلسطينية ضد إســــرائيل، على أساس أنها تمارس 

سياســــة الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس الشــــرقية، علمًا أن الكيان 
الصهيوني الــــذي يقترف كل هذه الموبقات والجرائم ينتســــب إلى هذه اللجنة 
ويعتــــرف بها منــــذ أربعين عامــــًا، ورغم ذلك فإنــــه ينتهك قوانينهــــا وال يلتزم 
بمواثيقهــــا، ويرتكب ذات الجرائم التي تحاربها وتعمل على الحد منها وإدانتها، 
لكنه يحظى برعاية الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول الغربية، التي تعرف 
جرائمه وتراقب سياسته، ولكنها تغض الطرف عنها، وتمنع عرضها ومناقشتها، 
وتمارس الضغــــط وتعاقب الدول التي تقترح إدراجها علــــى جدول أعمال اللجنة 

لمناقشتها والحكم عليها.
تهــــدد حكومة الكيان الصهيونــــي اللجنة الدولية لمناهضــــة التمييز العنصري 
باالنســــحاب منهــــا وســــحب االعتراف بهــــا، وترفع فــــي وجهها ورقة انســــحاب 
الواليــــات المتحدة األمريكية منها، وامتناعها عن تقديم الدعم المالي لها، ووقف 
مســــاهماتها الســــنوية التي تعتبر األكبر بالنســــبة إلى دول العالــــم األخرى، بل 
وتحتج لدى هيئة رئاســــة اللجنة بأن العديد من الدول العربية تعارض مناقشــــة 
الشــــكوى، وترفض عرضها على الجمعية العامة للجنة، وتعزز دفوعاتها القانونية 
بأن الســــلطة الفلســــطينية ليس لها حق تقديم شكوى إليها، إذ ال يحق لها أصًا 
االنضمام إليها والتمتع بذات االمتيازات التي تتمتع بها الدول األعضاء المستقلة 

المنتسبة إليها.
ال نفاجأ إذا ســــمعنا بعــــد أياٍم قليلة رفض هيئة اللجنة قبول الشــــكوى وعرضها، 

بحجة عدم اختصاصها في مناقشــــتها والنظر فيها، رغم أن المستشار القانوني 
لألمــــم المتحدة أعلن قانونية الشــــكوى، وأنها تســــتوفي كل الشــــروط المطلوبة 
شــــكًا ومضمونًا، فالكيان الصهيوني ما زال عبر حلفائه يتمتع بدعٍم دولي مهوٍل، 
ويحظى برعاية سياســــية تحــــول دون إدانته ومحاكمته، األمــــر الذي يفرض على 
الدول العربية ومعها الدول اإلســــامية، وهم دول كثيــــرة وبعضها قوية ومؤثرة، 
وجوب ممارسة الضغط والعمل الجاد للقبول بالشكوى ومناقشتها، لفضح الكيان 
الصهيوني وتعريته، وكشــــف كذبه وادعائــــه الديمقراطية الزائفــــة، واحترامه 
لحقوق اإلنسان بعنصريٍة فاضحٍة، وإال فإنها ستكون شريكًا مع العدو الصهيوني 

في سياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
أما الســــلطة الفلســــطينية فإن عليهــــا أن تصر علــــى موقفهــــا، وأال تتراجع عن 
شــــكواها، وأال تخضع البتزازات العدو وشــــروطه، وأال تقبل بعروضه وتغر بوعوده، 
وأال ترضــــى بجلســــات المصالحة ولقــــاءات المصارحة، وأن تمضي فــــي إجراءات 
المناقشــــة والمحاســــبة، رغم نواياه المعروفة بفرض المزيد من الشروط وممارسة 
الكثيــــر من الضغوط، لكنها معركة نضالية ضده، يجب أن نخوضها حتى النهاية 
بكل األســــلحة الممكنة والوســــائل المتاحة، فا نحقرن بعضها وال نستخفن بأي 
آلية منها، ســــواء كانت خشــــنة عســــكرية، أو ناعمة قانونية، أو دعائية شعبية، أو 
تضامنية دولية، فكل الوسائل مطلوبة وكل آليات النضال محمودة، شرط أال يكون 

فيها تنازٌل أو اعتراف، بل صموٌد وثباٌت وعناٌد وكبرياء.

د. مصطفى يوسف اللداويعنصرية االحتالل اإلسرائيلي في ميزان عدل األمم
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غزة/ االستقالل:
كشفت المتحدثة باسم وزارة التنمية االجتماعية في قطاع 
غـــزة، عزيزة الكحلوت، عن وجود تجاوب من قبل الوزارة في 
رام الله لنداءات األســـر التي تـــم حجب عنها مخصصات 
الشؤون في الدفعة األخيرة التي صرفت قبل نحو أسبوعين.

وقالت الكحلوت في تصريح لها، إن الوزارة بغزة تســـلمت 

كشـــوفات وتقاير حول االسر التي حجبت عنها الشيكات، 
وُيجـــرى تحويلها للـــوزارة برام الله التـــي بدورها تجاوبت 

وتعاطت مع ذلك عبر الموظف الخاص بهم في غزة.
وأوضحت الكحلوت أن هناك حال قادما لتلك األسر التي تم 
حجب المساعدات عنها، كما وعدت وزارة التنمية برام الله 

بإعادة النظر بتلك الملفات ودراستها من جديد.

الخرطوم/ االستقالل:
دعـــا صندوق النقـــد الدولي إلـــى تحرير 
الســـوداني  الجنيـــه  صـــرف  ســـعر 
أمـــام العمـــالت األجنبيـــة وإلغاء دعـــم 
الوقود بشـــكل تدريجي ضمن توصيات 
إلصالح االقتصاد المتـــردي، وذلـــك بعد 
ســـاعات من إعالن الحكومة الســـودانية، 
لمناقشـــة  مصغـــرة  لجنـــة  تشـــكيل 
خيارات رفع الدعم عن البنزين والغازولين 
في موازنة العـــام المقبل 2020، باعتباره 

القضية األساسية في الموازنة.
وقـــال صنـــدوق النقـــد في بيان لـــه، إن 
الســـودان بحاجـــة إلـــى اتخاذ قـــرارات 
وإصالحات جريئة وشـــاملة، حتى يستقر 
االقتصـــاد ويقـــوى النمـــو المتراجع في 
البالد. وزارت بعثة للصندوق الخرطوم في 
الفترة من 4 إلى 17 ديسمبر/ كانون األول 

الجاري.
األوضـــاع  أن  إلـــى  الصنـــدوق  وأشـــار 
االقتصادية في السودان ما تزال صعبة، 

على خلفية اســـتمرار عجز المالية العامة 
والتضخـــم المرتفـــع وضعـــف فـــرص 

الحصول على التمويل.
وتأتـــي دعوة صندوق النقـــد، إلى تحرير 
أمـــام العمالت  ســـعر صـــرف الجنيـــه 
األجنبية، بينما كان نظام الرئيس المخلوع 
عمر البشير قد خفض سعر صرف الجنيه 
بشـــكل كبير أمام الدوالر األميركي، األمر 
الذي فاقم من األزمات االقتصادية وأدى 
إلى نقص فـــي وفرة العديد من الســـلع 

الرئيســـة كالخبز والطحين والوقود وغاز 
الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدوالر بشكل 
حاد في األسواق الموازية )غير الرسمية(.

لكن صنـــدوق النقد أشـــار إلـــى أهمية 
"تحرير ســـعر الصرف، وتعبئة اإليرادات، 
الوقود؛ وإجراء  التدريجي لدعـــم  واإللغاء 
زيادة كبيرة فـــي التحويالت االجتماعية 
لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات 

الضعيفة".
وأعـــرب الصندوق عن أملـــه في أن يتيح 

التغييـــر السياســـي للســـودان، فرصة 
لتنفيذ اإلصالحات الضرورية التي تعالج 
الكبيرة،  الكلية  االقتصاديـــة  االختالالت 
وتخلـــق الظروف المالئمـــة لتحقيق نمو 

احتوائي مستمر.
غير أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات 
كبيرة، حيث انكمش النشاط االقتصادي 
في 2018 بنســـبة 2.3 فـــي المائة، ومن 
المتوقـــع أن ينكمـــش إجمالـــي الناتج 

المحلي بنسبة 2.5 في المائة في 2019.

رام الله/االستقالل:
أظهر مســــح اقتصــــادي يــــوم أمس، أن 
نصيــــب الفرد الفلســــطيني مــــن الناتج 
المحلــــي اإلجمالــــي، نما بنســــبة %3.6 
في أول 9 شــــهور من 2019 على أساس 

سنوي.
واستند المســــح على بيانات اقتصادية 
مجمعة صــــادرة عــــن الجهــــاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني، أظهرت أن نصيب 
المحلي  الناتــــج  الفلســــطيني من  الفرد 
اإلجمالي بلغ حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 

الماضي 2324 دوالرا.
كان إجمالــــي نصيــــب الفرد مــــن الناتج 
المحلــــي اإلجمالي، بلــــغ 2243 دوالرا في 

الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.
وتظهر الفجوة واضحة وآخذة في االتساع 
بيــــن نصيب الفــــرد من الناتــــج المحلي 
اإلجمالي فــــي الضفة الغربيــــة، ونظيره 
في قطاع غــــزة المحاصر للعام الـ 13 على 

التوالي.
وبلــــغ نصيب الفلســــطيني مــــن الناتج 

المحلــــي اإلجمالي في الضفــــة الغربية 
حتى نهاية سبتمبر الماضي، نحو 3264 
دوالرا، مقارنة مع 3012 دوالرا على أساس 

سنوي.

بينمــــا تراجــــع نصيب الفلســــطيني من 
الناتــــج المحلي اإلجمالي فــــي قطاع غزة، 
بنســــبة 12% على أســــاس ســــنوي إلى 
1049 دوالرا، نــــزوال مــــن 1192 دوالرا في 

الفترة المناظرة 2018.
وخالل الشهور التسعة األولى من العام 
الجــــاري، بلغــــت قيمــــة الناتــــج المحلي 
اإلجمالــــي في فلســــطين 10.8 مليارات 

دوالر، وفق حســــابات االقتصادي، مقارنة 
مع 10.2 مليارات دوالر على أساس سنوي.

ووفق بيانات الجاهــــز المركزي لإلحصاء 
الفلســــطينيين  عدد  بلغ  الفلســــطيني، 
داخل البــــالد نحو 4.94 ماليين نســــمة، 
منهم قرابة مليوني نسمة في قطاع غزة.

والناتــــج المحلــــي اإلجمالي، هو مؤشــــر 
اقتصادي يقيس القيمة النقدية إلجمالي 
السلع والخدمات التي أنتجت داخل حدود 
منطقة جغرافية مــــا )بلد مثال( خالل مدة 
زمنية محددة )سنة أو نصف سنة مثال(. 

والناتــــج المحلي اإلجمالي ليس مؤشــــرا 
علــــى الرفاهية االجتماعية وال على الثروة 

اإلجمالية.
ويتضمن الناتج المحلي اإلجمالي، النشاط 
اإلنتاجي لجميع المقيمين في بلد بعينه، 
بما في ذلك الشــــركات األجنبية العاملة 
في هــــذا البلــــد، بخالف الناتــــج القومي 
اإلجمالي الذي يقيس النشــــاط اإلنتاجي 
لجميع الحاملين لجنســــية معينة، بغض 

النظر عن مكان إقامتهم.

في 9 شهور.. 2324 دوالرًا نصيب الفلسطيني من الناتج المحلي اإلجمالي

رام الله/ االستقالل:
عبر رجل األعمال طارق النتشة صاحب مجموعة الهدى 
للمحروقـــات، عـــن امتعاضه لرفض بنـــوك عاملة في 

السوق المحلية، استقبال عملة الشيكل.
ووجـــه »النتشـــة« علـــى صفحته الشـــخصية بموقع 
التواصـــل االجتماعـــي )فيســـبوك(، نـــداء للحكومة 
الفلســـطينية وسلطة النقد الفلســـطينية، يطالبهما 

بالتدخل لدى البنوك الستقبال عملة الشيكل.
وتشـــكل عملة الشـــيكل أكثر من 95% من مبيعات 
مجموعـــة الهـــدى للمحروقـــات، التي تبيـــع الوقود 
للمستهلك النهائي في الضفة الغربية، وتحتاج يوميا 
إلى إيداع مبالغ بالعملة اإلســـرائيلية في حســـاباتها 

الخاصة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية.
واشـــتكى رجال أعمال يعملون فـــي قطاعات الزيوت 
والمحروقـــات والحلويات وبيع التجزئة، من رفض فروع 
بنوك استقبال قيم مرتفعة من الشيكل تزيد عن 20 

ألفا يوميا.
 وفي 5 ديســـمبر/ كانون أول الجاري، أصدرت ســـلطة 
النقد الفلســـطينية بيانا قالت فيه إن »مشـــاكل أزمة 
فائض الشـــيكل لدى البنوك العاملة في فلســـطين 
هي روتينية، وتقوم ســـلطة النقد منذ عدة ســـنوات 

بمعالجتها بنجاح«.
ويعمل في الســـوق الفلســـطينية بالوقت الحالي، 14 

مصرفا محليا ووافدا، موزعة بواقع 7 بنوك محلية )ثالثة 
بنوك إسالمية وأربعة تجارية(، و7 بنوك وافدة منها 6 

بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.
والشهر الماضي، أبلغ مصدران مصرفيان ، بأن البنوك 
اإلسرائيلية، توقفت عن استقبال فائض الشيكل من 

البنوك الفلسطينية، قبل أن تحل بنهاية نوفمبر.
وتحول البنوك الفلســـطينية شهريا، نحو 600 مليون 
شيكل من فائض الشيكل إلى البنوك اإلسرائيلية، بعد 
أن كانت القيمة الســـابقة لمبلغ التحويل 300 مليون 

شيكل.
وتعود أسباب فائض الشيكل في السوق الفلسطينية، 
إلى العمالة الفلســـطينية في إسرائيل والتي تتلقى 
أجورها بالشـــيكل والمقدرة شـــهريا بنحو 800 مليون 

شيكل تنتقل إلى الضفة الغربية.
السبب الثاني، هي مشتريات المقدسيين وفلسطينيي 
الداخل من أســـواق الضفة الغربيـــة، خاصة أيام عطل 
نهاية األسبوع؛ والســـبب الثالث العمليات المصرفية 

والمقاصة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
ويعنـــي تكـــدس فائـــض الشـــيكل لـــدى البنـــوك 
الفلســـطينية، أن تكاليـــف وخســـائر ســـتتحملها 
المصارف من تأمين وأرضية، وعدم قدرة على استقبال 
قيـــم مرتفعة من الشـــيكل من عمالئهـــا المحليين، 

وتكاليف أخرى.

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزيــــر التربية والتعليــــم د. مــــروان عورتاني، عن 
مصادقة البنــــك الدولي على تمويل مشــــروع الطفولة 
المبكرة بقيمة تسعة ماليين دوالر، والذي سيتم إطالقه 
في شــــهر شــــباط المقبل؛ بالتعاون مع وزارتي الصحة 

والتنمية االجتماعية.
جاء ذلك عقب لقائه بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وفريق البنك 

الدولي في فلسطين.

واتفــــق عورتانــــي وبلحاج علــــى الُمضي فــــي إجراءات 
انضمام فلســــطين لمجموعة رأس المال البشري، والتي 
تعد مؤشــــرًا مهمًا لتحسين مؤشرات األداء للشباب في 

سوق العمل.
ولفت وزير التربية إلى أن البنك الدولي ســــيدعم جهود 
فلســــطين وطلبها لالنضمــــام إلى مجموعة "الشــــراكة 
العالمية من أجل التعليــــم"، مؤكدًا قرار الوزارة بالعودة 
للمشاركة في االختبارات الدولية )تيمس وبيسا( والتي 

توفر معايير تستخدم لقياس جودة التعليم.

رجال أعمال يشكون رفض بنوك
 فلسطينية استقبال عملة الشيكل

التنمية : نطمئن األسر التي حجبت 
عنها »شيكات الشؤون« والحل قادم

البنك الدولي يصادق على تمويل مشروع 
الطفولة المبكرة بقيمة 9 ماليين دوالر

السودان: تعويم مرتقب للجنيه وإلغاء تدريجي لدعم الوقود
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جدة / االستقالل:
دعـــت منظمـــة التعاون اإلســـالمي 
إلى ضمان ســـالمة األقلية المسلمة 
وحماية األماكن اإلسالمية المقدسة 

في الهند.
)تضـــم 57 دولة،  المنظمة  وقالـــت 
مقرهـــا جدة(، إنهـــا تتابع عن كثب 
التطورات األخيرة التي تمس األقلية 
المسلمة في الهند، معربة عن قلقها 
إزاء التطـــورات المتعلقـــة بقضيتي 
حقوق المواطنة ومسجد "بابري" في 

الهند.
وأضافـــت: أن "أي عمل يتعارض مع 
المبـــادئ وااللتزامـــات المنصـــوص 
عليها في ميثاق األمم المتحدة التي 
تضمن حقـــوق األقليـــات قد يؤدي 
إلـــى المزيد مـــن التوتـــر، وتكون له 
آثار خطيرة على الســـالم واألمن في 

المنطقة".
تنديًدا  احتجاجات  الهند  وتشـــهد 
بقانون المواطنة المثير للجدل الذي 
أقره برلمـــان البالد مؤخًرا، ويســـمح 

بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين 
لجنسيات  الحاملين  النظاميين  غير 
وأفغانستان،  وباكستان  بنغالديش 
شرط أال يكونوا مسلمين وأن يكونوا 

يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.
بســـبب   ، شـــخًصا   23 وُقتـــل 
بين  اندلعـــت  التـــي  المواجهـــات 

الشرطة والمحتجين، فيما تعرض 4 
آالف شخص للتوقيف.

ويـــرى سياســـيون معارضون داخل 
البرلمان ومتظاهـــرون في عدة مدن 
هنديـــة، أن "مشـــروع القانون يعد 
المســـلمين، وينتهك  تمييزا ضـــد 

الدستور العلماني الهندي".

مـــن ناحية أخـــرى كانـــت المحكمة 
العليـــا الهنديـــة قد قضـــت في 9 
نوفمبر/تشـــرين الثانـــي الماضـــي، 
بأحقية الهندوس في موقع مســـجد 
"بابري" بمدينة أيوديـــا بوالية أوتار 
بتخصيص  وأمرت  )شمال(،  براداش 

أرض بديلة عنه للمسلمين.

»التعاون اإلسالمي« تدعو لضمان سالمة األقلية المسلمة في الهند

بيت لحم/ االستقالل:
 قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، إن البرلمان يعمل على تفويض 
برلماني إلرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا اقتضت الحاجة والتطورات، ولكنه أكد أن 

أنقرة ترى أن الحل السياسي هو األصل، وأن الحل العسكري غير مجد.
وأضاف قالين »سنســـتمر في دعـــم الحكومة الليبية المعتـــرف بها دوليا،هذا 
الدعم قد يكون على شـــكل تدريبات عســـكرية أو في مجاالت أخرى مثل الدعم 

السياسي«.
واســـتنكر توجيه لوم ألنقرة على دعمها حكومة الوفـــاق المعترف بها دوليا في 
ليبيا، بينما تدعم روســـيا واإلمـــارات ومصر قوات حفتر رغم أنـــه نقض اتفاقات 

سابقة مع الحكومة.
وقال قالين إنه »في أبريل/نيســـان الماضي اجتمـــع الطرفان الليبيان في أبو ظبي 
ووقعا على اتفاقية هدنة ومفاوضات ســـالم، ولكن بعد 15 يوما فقط من التوقيع 
علـــى االتفاقية هاجم حفتر طرابلـــس وجوارها ضاربا عـــرض الحائط باالتفاقية، 
ورغـــم أن حفتر هو من نقض االتفاقية فإنه يتم انتقاد تركيا التي تدعم حكومة 

السراج«.

طهران / االستقالل:
أعلنت الســــلطات المحلية في محافظة »أردبيل« 
اإليرانيــــة غربي البــــالد أن طائــــرة، يعتقد أنها 
حربية، ســــقطت يوم أمس، على جبال »ســــبالن« 

بالمحافظة.

ونقلـــت وكالة »إرنا« اإليرانية عن مصدر مســـؤول 
بمحافظة »أردبيـــل« أن التحقيقات بدأت بشـــأن 

الحادث وسيعلن عن نتائجها تباعا.
وذكـــرت الوكالـــة أنـــه تم إرســـال فـــرق اإلنقاذ 
واإلسعاف إلى مكان سقوط الطائرة للعثور عليها 

والبحث عن مصير الطيار.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن شهود عيان أنهم 
سمعوا أصوات انفجار كبير في المنطقة المحيطة 
بجبال »ســـبالن«، مرجحين أنها ناتجة عن اصطدام 

طائرة حربية بالجبال. 

سقــوط طائــرة إيرانيــة علــى جبــال »سبالن«

الرباط /االستقالل:
أعلنت الســــلطات المغربية، أن مديرية األمن الوطني تمكنت بتنسيق 
مــــع جهاز المخابرات من توقيف شــــبكة إجرامية مختصة في االتجار 

بالبشر وتنظيم الهجرة السرية.
وقال المكتب المركــــزي لألبحاث القضائية، التابــــع للمديرية العامة 
لمراقبــــة التــــراب الوطني )مخابــــرات(، في بيــــان له، إنــــه » في إطار 
المجهودات المبذولة لمكافحة ظاهرة االتجار بالبشر وتنظيم الهجرة 
الســــرية، وبناء على استغالل جيد لمعلومات دقيقة وفرتها المديرية 
العامة لمراقبــــة التراب الوطني، وبعد عمليات للتتبع والمراقبة، تمكن 
المكتب من توقيف ثمانية أشــــخاص يشــــتبه في ارتباطهم بشبكة 
إجرامية تنشــــط في تنظيم الهجرة الســــرية واالتجار بالبشر، كما تم 
ضبط مرشح للهجرة السرية بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار 

البيضاء«.
وأوضــــح المكتب أن عمليــــات التفتيش التي أجريت بمقرات ســــكن 
المشــــتبه فيهم أســــفرت عن حجز بطاقــــات لإلقامة بــــدول أجنبية، 
وتأشــــيرات مزورة، ومجموعة من جوازات ســــفر ألشــــخاص مرشحين 
للهجرة الســــرية، عالوة على معدات إلكترونية وهواتف نقالة وأختام 

وثالث سيارات.
وأضاف البيــــان، أن تفكيك هذه الشــــبكة اإلجرامية جاء في ســــياق 
العمليات األمنية الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة، الســــيما الهجرة 
الســــرية واالتجار بالبشر، والتصدي لهذه اآلفة الخطيرة وانعكاساتها 

السلبية على استتباب األمن واالستقرار.
وبعــــد توقيف المتهمين، جرى االحتفاظ بهم تحت تدبير الحراســــة 
النظرية في إطار البحث الذي تشــــرف عليه النيابة العامة المختصة، 
وذلك للكشــــف عن جميع المســــاهمين والمشــــاركين الضالعين في 
هذه القضية، وتحديد امتدادات هذه الشــــبكة اإلجرامية سواء داخل 
المغرب أو خارجه، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة بشــــبكات إجرامية 

أخرى بغية تفكيكها وتجفيف منابع دعمها.

المغرب يفكك شبكة للهجرة 
السرية واالتجار بالبشر

بيت لحم/ االستقالل:
 أفســـد إعصـــار إســـتوائي خطط آالف 
الســـكان في وســـط الفلبيـــن لالحتفال 
بأعيـــاد الميـــالد، بعـــد أن أجبرهم على 
الرحيـــل مـــن منازلهـــم أو حاصرهم في 
مناطـــق توقفـــت بهـــا حركة الســـفن 

والعبارات.
وأعلـــن مســـؤولون ليلة عيـــد الميالد أن 
سكان المناطق الساحلية أخلوا منازلهم 
فيما ظـــل اآلالف محاصرين في المرافئ 
مع توقف عمل العبـــارات، وفق »فرانس 

برس«.
ومـــن المتوقـــع أن تجتاح ريـــاح عاتية 

تصل إلى حد العاصفة ســـاحل األرخبيل 
الهادئ،  المحيط  المطل على  اآلســـيوي 
على مـــا أعلنـــت هيئة االرصـــاد الجوية 

المحلية.
ويســـلك اإلعصـــار »فانفوني« المســـار 
نفســـه لهايان أحد أقوى األعاصير التي 
ضربت وسط األرخبيل في نوفمبر 2013 
موقعـــا أكثر من 7350 قتيـــال ومفقودا. 
وقد حرم نحو أربعة ماليين شـــخص من 

المساكن.
وأصدرت الســـلطات أوامر لجميع السفن 
على المســـار المتوقع لإلعصـــار عبر جزر 
وســـط البالد بالبقاء فـــي المرافئ، فيما 

أبلغ المسؤولون سكان السواحل وكذلك 
المناطق المعرضـــة للفيضانات بضرورة 

االنتقال إلى أماكن آمنة.
وقال مســـؤول الدفاع المدني اإلقليمي، 
ريدين كابريغـــاس، إن »بعض العائالت 
مترددة في إخالء المناطق ألنهم يريدون 
االحتفـــال بعيـــد الميالد فـــي منازلهم، 
لكن المســـؤولين المحلييـــن اجبرونهم 
علـــى الخـــروج بعـــد رفضهـــم االمتثال 

للتحذيرات«.
ومطلع الشـــهر الجاري، قتل 13 شخصا 
على األقل في الفلبين جراء مرور اإلعصار 

كاموري.

إسالم أباد / االستقالل:
رفضـــت الخارجية الباكســـتانية التقرير 
األميركي بشأن الحريات الدينية، معتبرة 
ما ورد فيه »مخالفًا للواقع في باكســـتان«، 
مؤكدة أّن العديد من األسئلة تطرح حول 
التقرير برمته، مشـــددة في الوقت نفسه 
علـــى أّن إســـالم آبـــاد »تؤمـــن بالحريات 
الدينية وتعمل من أجـــل ذلك على كافة 

األصعدة«.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الباكســـتانية عائشـــه فاروقي، في بيان، 
إّن »التقريـــر األميركي أهمـــل الهند، ولم 
المنتهكة  الـــدول  فـــي قائمـــة  يذكرها 

للحريات الدينية، فـــي حين أّن الهند من 
أكثر الدول انتهاكًا للحريات الدينية«.

كما ذكر البيان أن ما تضمنه التقرير بشأن 
باكستان »ال أساس له من الصحة ومنحاز«، 
مؤكدة أن المجتمع الباكســـتاني »متعدد 
الثقافات واألديان ودســـتور البالد يحمي 
كل تلـــك األديـــان ويحافظ علـــى حقوق 
أبناء جميع األقليات، كما أّن جميع أطراف 
الحكم تبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ 
علـــى الحرية الدينية في البالد«، مشـــيرة 
إلى أن القضاء الباكستاني »أصدر على مر 
الزمـــان أحكامًا في حق األقليات، ومن أجل 

الحفاظ على حريتهم الدينية«.

كمـــا ذكـــر البيـــان أن مجلس الشـــيوخ 
األميركي عقد جلســـتين، وأعرب أكثر من 
70 مشرعًا أميركيًا عن قلقهم مما تمارسه 
القوات الهندية في إقليم كشـــمير، كما 
صدرت بيانـــات مماثلة بهذا الشـــأن عن 
لجنة حقوق اإلنســـان الدولية وعن مكتب 
األمين العام لألمم المتحدة ومؤسســـات 

أوروبية عدة.
الحريات  التقرير األميركي بشـــأن  ووضع 
الدينية الذي صدر في الـ20 من الشـــهر 
الجاري، باكســـتان بين الدول التي تسمح 
بانتهـــاك الحرية الدينيـــة، من دون ذكر 

الهند.

أوتاوا/ االستقالل:
أفاد مركز الزالزل في دولة كندا، يوم أمس، بأن زلزااًل شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب 

مقاطعة كولومبيا البريطانية في أقصى غرب كندا.
وقـــال المركز في بيان صادر عنه: "إن مركز الزلـــزال كان في بلدة بورت هاردي التي تبعد 188 
كيلو مترا عن مدينة فانكوفر بالمقاطعة، مضيفًة أنه وقع على عمق 10 كم تحت سطح األرض، 

وشعر به سكان فانكوفر. 
ولم ترد بعد أنباء فيما إذا كانت هناك خســـائر بشـــرية أو مادية، كما لم تصدر الســـلطات أي 

تحذيرات بخصوص خطر تسونامي. 
وقال مركز الزالزل الكنـــدي، إن الزلزال األول بلغت قوته 5.1 درجة، والثاني 5.6 درجة، والثالث 
5.8، مضيفًا أن ذلك ضمن سلســـلة زالزل ضربت الطرف الشمالي الشرقي لجزيرة فانكوفر في 

23 ديسمبر، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال عالم الزالزل أندرو شـــيفر من منظمـــة إيرثكوايكز الكندية، "إن عددا من الزالزل الصغيرة 

االرتدادية حصلت عقب الزالزل الكبيرة."

تركيا تبحث إرسال قوات إلى ليبيا

زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب كندا

إعصار يسرق فرحة آالف الفلبينيين بعيد الميالد

باكستان ترفض التقرير األميركي بشأن 
الحريات الدينية وتصفه بـ »المنحاز«
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غزة/االستقالل:
غادر الحكمان الدوليان ســـامح القصاص وحسام الحرازين 
قطـــاع غزة عبر معبر رفح البـــري, متوجهان إلى جمهورية 
مصر العربيـــة, ومنهـــا للبحرين للمشـــاركة في تحكيم 

مباريات بطولة غرب أسيا للسيدات.
وسُيدير القصاص عدد من مباريات البطولة حكمًا للساحة 

وحكمًا رابعًا, فيما سيشـــارك الحرازين حكمًا ُمساعدًا, في 
حال اجتيازهما اختبارات اللياقة البدنية.

وُتعتبر هذه المرة الثالثة التي سيشـــارك فيها القصاص 
في بطولة آســـيوية, فيما تعتبر هذه المرة األولى للحكم 
حســـام الحرازين رغم حصوله على الشارة الدولية منذ 12 

عامًا.

القصاص والحرازين ُيغادران غزة 
لتحكيم بطولة غرب آسيا للسيدات

غزة/االستقالل:
وافق االتحــــاد القطري لكــــرة القدم, علــــى طلب نظيره 
الفلسطيني بمشاركة المدربين د. جمال أبو بشارة, وعماد 
هاشم, في دورة التدريب المتقدمة pro المرحلة األولى 
والمقرر إقامتها فــــي العاصمة القطريــــة الدوحة خالل 

الفترة 4 وحتى 16 يناير القادم.

ويســــتعد هاشــــم والذي يعمل مدربًا لفريــــق الصداقة 
والمنتخب الوطني لكرة القدم الشــــاطئية لمغادرة قطاع 

غزة, لاللتحاق بالدورة التي تعتبر األعلى عالميًا.
ويحمل هاشــــم شــــهادة تدريب A  المعتمدة من قبل 
االتحــــاد اآلســــيوي, والعديد مــــن الــــدورات التدريبية 

المختلفة.

غزة: المدير الفني لمنتخب 
»الشاطئية« يستعد للمغادرة إلى قطر 

مدريد/ االستقالل:
اجتمع الفرنســــي زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريد، وإدارة الميرينجي، على رأي واحد بشــــأن 

موقف النادي من الميركاتو الشتوي المقبل.
ووفًقــــا لصحيفة »مــــاركا« اإلســــبانية، فإن ريال 
مدريد مقتنع بأنه ليست هناك حاجة إلجراء أي 
صفقة، خالل يناير/كانون ثــــان، رغم أن الفريق 

يواجه مؤخًرا أزمة في تسجيل األهداف.
وأبرزت الصحيفة أن زيدان، صرح خالل المؤتمر 

الصحفي، عقــــب مباراة أتلتيك بيلبــــاو األخيرة 
بالليجا، بأن الفريق ال يحتاج إلى تعزيز هجومه.

وأشارت إلى أن إدارة النادي، تتفق تماًما مع رأي 
المدرب الفرنسي، وتعتقد أن المجموعة الحالية 
من الالعبين، قادرة على تحقيق طموحات الفريق 

هذا الموسم.
ويــــرى الجميع في ريــــال مدريد، أنــــه ال يمكن 
االعتماد علــــى كريــــم بنزيما فقط، فــــي إحراز 
األهداف، لكنهم يتوقعون المزيد من التألق من 

جاريث بيل، وإيدين هازارد، ولوكا يوفيتش.
وشــــددت »ماركا« على أن الملكــــي لن يعقد أي 
صفقــــات، خــــالل يناير/كانون ثان، ســــواء في 

الهجوم أو الوسط.
ويهــــدف زيدان إلنهــــاء الموســــم بالمجموعة 
الحاليــــة من الالعبيــــن، إال إذا رحل واحد أو اثنان 

منها.
ويعد األقــــرب للخــــروج كل من إبراهيــــم دياز، 

وماريانو دياز.

قرار حاسم لزيدان وإدارة الميرنجي بشأن الميركاتو

االستقالل/ وكاالت:
بعد مفاوضات ســـرية وســـريعة، تلقـــى ليفربول 
اإلنجليزي ردا من نجم خط وسط ريال مدريد اإلسباني 
ومنتخب البرازيل كاســـيميرو، برفض االنضمام إلى 

بطل أوروبا خالل الصيف المقبل.
وقال موقع »الديســـماركي« الرياضي اإلســـباني، إن 
الالعـــب البرازيلي أبلـــغ إدارة النـــادي اإلنجليزي أنه 

»ليست لديه أي نية للرحيل عن ريال مدريد«.
وكان كاســـيميرو على القائمة القصيرة لدى المدير 
الفني األلماني لليفربول يورغن كلوب، خالل الشتاء 
والصيـــف المقبلين، وفقا للمصدر الذي أشـــار إلى 

»اتصاالت« بين الطرفين.

وحسب الموقع واسع االنتشار، فإن كاسيميرو يحمل 
الكثير من االمتنان لمديره الفني زين الدين زيدان، 
الذي اعتاد اختياره في قائمة األساســـيين للفريق 
الملكـــي طوال فترة توليه تدريب ريال مدريد، لذلك 

فضل البقاء في »سانتياغو بيرنابيو«.
ورغم تعاقـــد ليفربول مؤخرا مـــع الياباني تاكومي 
مينامينو، فإن كلوب ال يزال يبحث عن العب وســـط 
آخر يســـاعد الفريق خالل حملته الســـتعادة لقب 
الـــدوري اإلنجليزي الممتاز، الغائـــب عن النادي منذ 

30 عاما.
ويعتقد أن كلوب يريد بديال للغيني نابي كيتا، الذي 

لم يقدم األداء المنتظر منه في »أنفيلد« بعد.

أبو ظبي/ االستقالل
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي أن مباراة كأس السوبر 
المصري ستقام في العاصمة اإلماراتية، في فبراير/ 

شباط المقبل.
وأوضحت صحيفة االتحـــاد اإلماراتية عبر موقعها 
علـــى اإلنترنت  "فـــي إطار التعـــاون الرياضي بين 
اإلمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة 
الشـــباب والرياضة المصرية اتفاقية إلقامة مباراة 
الســـوبر بين األهلـــي بطل الـــدوري والزمالك بطل 

الكأس، في أبوظبي خالل فبراير/ شباط المقبل".
وأضافت الصحيفة أنه سبق أن "تم تنظيم السوبر 
المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين 

وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين األهلي والمصري 
البورسعيدي".

والتقـــى األهلي والزمالـــك في الســـوبر المصري 
)2017-2018( في سبتمبر/ أيلول الماضي، بملعب 
برج العرب في اإلسكندرية، حيث فاز الفريق األحمر 
3-2 ليتـــوج باللقـــب، بينما يقام الســـوبر المقبل 
الخـــاص بالموســـم الماضـــي )2018-2019( في 

أبوظبي.
وكان اتحاد الكرة المصري قد حدد يوم 19 فبراير/ 
شـــباط المقبل، موعدا لمباراة القمة بين القطبين، 
المؤجلـــة من الجولـــة 4 للدوري المصـــري الممتاز 

الجاري )2020-2019(.

ليفربول يفاوض نجم ريال مدريد 
»سرا«.. ويتلقى ردا سريعا

رسميا.. السوبر المصري يعود ألبوظبي
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ساحات المسجد األقصى، كما أدى العشرات منهم 
طقوسًا خارج باب السلسلة بصوت مرتفع.

وفرضت شـــرطة االحتالل تشـــديدات على دخول 
المصليـــن منـــذ ســـاعات الفجر، حيـــث احتجزت 
هويات المصلين، ومنعت عددا منهم الدخول إلى 
األقصى حتى انتهاء اقتحامات المستوطنين في 

الفترة الصباحية.
وكانت منظمـــات صهيونية قد دعت إلى تصعيد 
عمليـــات االقتحـــام لألقصـــى، تزامنـــا مـــع عيد 

»الحانوكاه« العبري، الذي يستمر لمدة أسبوع.
من جهته، قـــال مدير المســـجد األقصى المبارك 
الشيخ عمر الكسواني إن االحتالل يحاول استغالل 

األعياد اليهودية لزيادة وتيرة اقتحامات المسجد 
األقصى المبارك من قبل المستوطنين.

وأضاف الكســـواني في بيان صحفي، أن المسجد 
األقصى خالص للمسلمين، وكافة القرارات األممية 

وبينها قرارات اليونسكو تؤكد ذلك.
وطالب الدول العربية واإلســـالمية بمواصلة الدفاع 
عن المســـجد األقصى والوقوف إلى جانبهم، وأن 
تقف إلى جانـــب دائرة األوقاف فـــي دفاعها عن 
األقصـــى ألنه ليـــس للفلســـطينيين وحدهم بل 

للمسلمين كافة.
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 
األردنية، أمس، اســـتمرار االنتهاكات اإلسرائيلية 

بحق المســـجد األقصى المبـــارك، التي كان آخرها 
سماح شـــرطة االحتالل لعضو كنيســـت باقتحام 
الحرم الشـــريف، واســـتمرارها بإدخال مجموعات 

المتطرفين إليه.
وأكد الناطق الرســـمي باسم الوزارة السفير ضيف 
الله الفايز، رفض هذه االنتهاكات المتواصلة التي 
تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء 
العالم، وانتهاكا اللتزامات إسرائيل بصفتها القوة 

القائمة باالحتالل وفقًا للقانون الدولي.
وحذر من مغبة اســـتمرار هذه االنتهاكات التي ال 
تساهم إال بزيادة التوتر واالحتقان، وطالب بوقفها، 

وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني،

امل�صتوطنون يوا�صلون ..

غزة/ االستقالل:
قالـــت حركة "فتح"- األقاليم الجنوبية، في بيان صحفي أصدرته مســـاء األربعاء، إنها قررت 
إحياء ذكرى انطالقة الثورة الفلســـطينية الخامسة والخمسين، في احتفال مركزي بمدينة  
غزة ، مشـــيرة إلى أنه "ســـيتم تحديد المكان والزمان في الساعات القليلة القادمة". ودعت 
الحركة في بيان لها "أبناءها وجماهير شعبنا البطل إلي الجهوزية التامة للمشاركة الفاعلة 
في إحياء الذكرى، وااللتزام بما يصدر عنها من قرارات ومواقف عبر وسائلها الرسمية، وعدم 

التعاطي مع الدعوات المشبوهة الصادرة عن جهات خارجة عن الصف الوطني والحركة.

غزة/ االستقالل:
ردت ألويـــة الناصر صالح الدين الجناح العســـكري 
للجان المقاومة في فلســـطين أمـــس األربعاء، على 
تهديدات رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي 
أفيـــف كوخافي بالحرب على قطـــاع غزة، مؤكدة أن 

نتائجها ستكون وخيمة عليهم.
وقال المتحدث باســـم األلوية »أبو عطايا« في بيان 
صحفي: »نحـــن ال نســـعى للحرب ولكننا ســـُنري 
االحتـــالل قوتنا إن ٌفرضت علينـــا هذه الحرب التي 

يلوح بها«.
وكان كوخافي قـــال إن »نطاق الصواريخ والقذائف 
فـــي تزايد، ومداهـــا ودقتها تحســـنت.. عليكم أن 
تعرفوا وتدركوا أنه، في الحرب القادمة في الشمال 
أو مع حماس ســـتكون شـــدة النيران على الجبهة 

الداخليـــة كبيرة. أنظر إلى عيون الناس وأقول لهم. 
عليكم أن تســـتعدوا لذلك. عليك أن تستعد عقليا 

لذلك«.
وأكد »أبو عطايا« أن »رفاهية الشـــعب الفلسطيني 
التي تحـــدث عنها كوخافي خـــالل تصريحاته لن 
تتحقق إال بزوال االحتالل كامالاً عن تراب فلسطين«.

وذكـــر أن »اللحظة الفريـــدة التي يتحـــدث عنها 
كوخافـــي عن اغتياله للشـــهيد القائد في ســـرايا 
القدس الجناح العســـكري لحركة الجهاد اإلسالمي 
بهاء أبو العطا وعن إمكانية استغالله لهذه اللحظة 
ستكون لعنة ستطارده وتطارد قادته في المواجهة 

القادمة«.
وأوضـــح أن »دور المقاومـــة هو الحفـــاظ على أمن 
وسالمة شعبنا الذي لطالما احتضنها خالل الحروب 

الســـابقة والعمل علـــى تحرير كامل ٌتـــراب أرضنا 
فلسطين«.

وأضـــاف »شـــعبنا يعـــي أن المواجهـــة المقبلـــة 
ستكون صعبة ولكن نتائجها ستكون وخيمة على 

االحتالل«.
ونبه أبو عطايا إلـــى أنه »وفي المواجهة القادمة مع 
االحتالل ستكون قوة المقاومة بكافة محاورها أكبر 
من اســـتعداداته وتوقعاته الميدانيـــة والعقلية 
لذلك، ولن يشـــعر ســـكان الغالف باألمن دون رفع 

الحصار بشكل كامل عن غزة«.
ا يكوي  وشـــدد على أن »محور المقاومة ســـيظل ناراً
االحتـــالل طالما بقي في أرضنا ودنس مقدســـاتنا 
وقتـــل أبناء شـــعبنا، ولن تخمد النـــار إال بزواله عن 

أرضنا«.

ردًا على تهديدات كوخافي
ألوية الناصر: نتائج المواجهة المقبلة ستكون وخيمة على االحتالل

جنين/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلســـرائيلي عن القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 
ا(، من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين  األسير عبد الحليم نايف عز الدين )52 عاماً
ا على ذمة االعتقال اإلداري التعسفي  بالضفة المحتلة، بعد أن أمضى 18 شهراً

دون أي تهمة.
ُيذكــــر أن، عز الدين متــــزوج، وأب ألربعة أبناء، وســــبق أن أمضى ما يزيد عن 
ا في عدة اعتقاالت ســــابقة في سجون االحتالل على خلفية عضويته  11 عاماً
ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي، وأفرج عنه من سجن »النقب« 

الصحراوي.
فيما واصل األســـير المحرر المهندس ســـلطان خلوف بزيارات الواجب ألهالي 
االسرى والشـــهداء في المحافظة، وذلك عقب اإلفراج عنه من سجون االحتالل، 
حيث زار خلوف منازل الشـــهداء واألســـرى، كما التقى بعائلة الشـــهيد وليد 
العبيدي ابو القســـام قائد ســـرايا القدس في شمال فلسطين ومنزل الشهيد 

نضال  أبو شادوف واألسير اسماعيل ابو شادوف .

جنين: االحتالل يفرج عن القيادي 
في »الجهاد«  عبد الحليم عز الدين

االستقالل/ وكاالت:
تســــبب المنخفــــض الجوي الــــذي يضرب 
لبنان منذ مساء أول أمس والذي أطلق عليه 
اسم العاصفة "لولو"، بارتفاع مستوى موج 
البحر فــــي مخيم الرشــــيدية لالجئين في 
صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى وصول المياه 
إلى بعض المنازل، ووجود انهيار واسع في 

شبكة الطرق الرئيسية القريبة من البحر.
وناشــــد األهالي في المخيمــــات بالتدخل 
العاجل وبناء السد البحري قبل فوات األوان 

وتدمر المنازل على ساكنيها.
ووفق شــــبكة "الجئ أنــــت" المعنية بنقل 
فقــــد  الفلســــطينيين  الالجئيــــن  أخبــــار 
نقلــــت عن األهالي قولهم إن "الســــد الذي 

بنتــــه وكالــــة غــــوث وتشــــغيل الالجئين 
الفلســــطينيين )األونروا( في ســــبعينيات 
القرن الماضي في مخيم الرشــــيدية الواقع 
في مدينة صــــور )جنوب لبنــــان(، لم يعد 
يصلح إال للجلوس وتأمل البحر حين يكون 
هادئــــا، تم بناؤه ليحمــــي بيوت الناس من 
األمــــواج العاتيــــة. لكن فصل الشــــتاء لم 
يرحمهــــم، وأخيرًا كانــــت العاصفة "لولو" 

التي ضربت لبنان مساء أمس".
وأضافــــت الشــــبكة "كما لم يســــلم تجمع 
الالجئين الفلســــطينيين في جــــل البحرـ 
صور من العاصفة »لولو« حيث شــــملتهم 
السيول بغزارتها ومن شــــدة الرياح انهار 
بعض الحجارة من المنازل القديمة والغير 

مرممــــة بمعظمها، عدا عــــن اجتياح الموج 
لها بســــبب قربها منه ما سبب لهم أضرارًا 

كبيرة".
وقالت إن "تجمع "جل البحر" الذي ُيَعّد أكثر 
ا،  التجمعات الفلســــطينية في لبنــــان فقراً
ُيعاني ســــّكانه من أزمات عّدة جراء انعدام 
مقّومــــات العيش اآلدمي، من مياه شــــرب 
وبنى تحتيــــة وخدمات أساســــية، إضافة 
للموقع الجغرافي السيئ بالقرب من البحر، 
وفــــي ظّل هذا الواقع البائس، ال أحد ُيغيث 

األهالي أو ُيسهم بالحد من معاناتهم".
وأشــــارت شــــبكة "الجئ أنت" إلــــى أن نحو 
2500 الجئ فلسطيني يسكنون في بيوت 
على شــــاطئ البحر تــــكاد جدرانها تنهار 

عليهم، "وُيعتبر جّل البحر من أكثر األمكنة 
الشتائية، فهو معرٌض  بالعواصف  تضررًا 
من جهة الغرب لغضب العواصف البحرية، 
فيمــــا تهّدده مياه الشــــارع وخطــــر انزالق 
الســــيارات التي اجتاحت عــــددًا كبيرًا من 

المنازل القريبة من الطريق من شرقه".
وأكــــدت أن منــــازل التجمــــع تحتــــاج إلى 
تأهيل فوري تفاديًا لسقوطها فوق رؤوس 
ساكنيها بسبب فقر العائالت وعدم توافر 
اإلمكانات المادية لبناء مساكن بمواصفات 
آمنة، إضافــــة إلى منع الحكومــــة اللبنانية 
والقــــوى األمنية ســــكان تجمــــع البحر من 
ترميم منازلهم منذ ســــنوات طويلة، وعدم 
وجود موانع طبيعية ومكاسر لألمواج مقابل 

هذه المنازل لحمايتها من األمواج العاتية.
وقالت الشــــبكة إن "وكالــــة الغوث ال تقّدم 
أّية خدمــــات للتجمع الفلســــطيني، بحّجة 
أنه غير مســــجٍل لديها، وتنتشر النفايات 
في التجّمــــع، فال ُتوجد حاويــــات أو أماكن 
مخصصــــة لجمعهــــا، كما ال ُيوجــــد عمال 
نظافة يقومون بهذه المهمة، كما أّن مياه 
الصــــرف الصحي تصّب في البحر، بســــبب 

انعدام البنى التحتية".
وختمت الشبكة بقولها إن "الدولة اللبنانية 
تفرض قيودًا شــــديدةاً على دخــــول مواد 
البناء إلى مخيمــــات منطقة صور، وبالتالي 
صعوبة بناء ســــدود وحواجز أمام المساكن 

المهددة باألمواج".

المنخفض الجوي يكشف عورة البنية التحتية لمخيمات الالجئين بلبنان

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبر بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، األربعاء، مبادرة بعض قيادات الليكود بأن 

ا إلسرائيل بمثابة "إفالس أخالقي". يكون بنيامين نتنياهو رئيساً
وقـــال غانتس في تصريحات أوردها موقع يديعوت أحرونوت، إن الليكود ال يســـتطيع 
قيادة دولة "إســـرائيل" في هذا الوقت، وفي األسابيع األخيرة كثف نتنياهو ومبعوثوه 
الصدام مع الهيئات الشـــرعية والقانونية". وأشـــار إلى أنه ال يمكن لنتنياهو أن يكون 
ـــا أن موقف حزبه ثابت من هذه القضية،  ـــا في ظل ما يواجهه من اتهامات. مبيناً رئيساً

وكذلك قضية تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة في حال فاز باالنتخابات.
وأضاف "نحن نســـعى جاهدين من أجل قرار واضح سيأخذه "مواطنو إسرائيل" يتمثل 

في اختيار حكومة يقودها أزرق- أبيض ليحل محل حكم نتنياهو". وفق قوله.
ا، فلن يكون للقرارات  وبيـــن أن نتنياهو في حال حقق كتلة من الحصانة بـ 61 مقعـــداً
ا من مثل هذه الخطوة ونجاحه في حصد هذه المقاعد من  القانونية أية أهمية. محـــذراً

خالل خوض انتخابات تتحرك من أجل تغيير ذلك.

أثينا/ االستقالل:
حمل سفير فلسطين لدى اليونان مروان الطوباسي 
الحكومتين اليونانية والقبرصية مسؤولية توقيع 
أي اتفاقية مع "إســــرائيل" ال تأخــــذ بعين االعتبار 
موافقة دولة فلسطين عليها وخاصة فيما يتعلق 

بالغاز والحدود المائية.
جاء ذلك تعقيبا على لقاء من المقرر ان يعقد بين 
رئيس الوزراء اإلســــرائيلي بنيامين نتانياهو في 
اثنيا بداية الشهر المقبل مع نظيريه رئيس الوزراء 
اليوناني والرئيس القبرصي الســــتكمال التوقيع 
على اتفاقية إلنشاء خط ينقل الغاز من األحواض 
القبرصية واإلســــرائيلية إلى جزيرة كريت ومن ثم 

إلى األراضــــي اليونانية وبعدها إلى إيطاليا ومنها 
لمناطق أوروبية أخرى. 

وأضاف الطوباســــي، يوم أمس، أنه سلم رسالة من 
وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي 
لنظيره وزير خارجية اليونان حول هذا األمر مشيرا 
إلــــى أنه جرى بحــــث ذلك أيضا فــــي منتدى الغاز 

المنعقد في القاهرة .
وأشــــار الطوباســــي، إلى أن هذا المشــــروع ممول 
من االتحــــاد األوروبي ويندرج في إطار السياســــة 
األمريكية في شــــرق المتوســــط محمال الحكومة 
اليونانية والقبرصية مسؤولية توقيع اي اتفاقية 

ال تأخذ بعين االعتبار موافقة فلسطين.

وأكد أن إســــرائيل تقوم باالعتداء وانتهاك حقوق 
فلسطين المائية في شــــرق المتوسط منوها إلى 
أنه لدينا حدود مائية ونشــــترك فيها مع دول في 
مناطق اقتصادية خالصة مشــــددا على أنه ولهذه 
االســــباب ال يمكن توقيع أي اتفاق بحكم اتفاقية 
أعالــــي البحار التي انضمت اليها دولة فلســــطين 
واسرائيل ليســــت عضوًا فيها وفي نفس الوقت 
تقوم دول اخرى بتوقيــــع اتفاقيات قد تؤدي إلى 

مرور هذا األنبوب
من خالل المناطق االقتصادية الخاصة بفلسطين 
أو الحدود المائية دون أخذ موافقة أي طرف مشارك 

في اتفاقية أعالي البحار.

الطوباسي يحمل الحكومتين اليونانية والقبرصية 
مسؤولية توقيع اتفاقية الغاز مع »إسرائيل«

»فتح« تقرر إحياء ذكرى انطالقتها 
باحتفال مركزي في غزة

غانتس: مبادرة تعيين نتنياهو 
رئيسًا »إفالس أخالقي«
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الرياض/ االستقالل:
ك اإلبل، المبادرة لتسجيل  جددت وزارة البيئة والزراعة السعودية دعوتها مالاّ
إبلهــــم وإصدار الرقم اإللكتروني الخاص بها، بتقديم طلب التســــجيل عبر 

البوابة اإللكترونية للوزارة.
وقالــــت الوزارة: »عملية التســــجيل اإللكتروني لإلبل تجري دون رســــوم في 
المرحلة الحالية، وتنفذها شــــبكة واسعة من العيادة البيطرية في مختلف 
المناطــــق والمدن إذ تقوم على توثيق الثــــروة الحيوانية للمملكة من اإلبل، 
بهدف تنظيــــم قطاع الثــــروة الحيوانية بصفة عامة وتربيــــة اإلبل بصفة 

خاصة«.
وأضافت: »يتم ترقيم اإلبل بحقن شــــريحة إلكترونية بحجم حبة األرز تزرع 
خلف الجلد في رقبة من الجهة اليســــرى كل حيوان، وتحمل الشريحة رقما 
تسلسليا من 15 وحدة يمكن قراءة المعلومات المرتبطة بها بواسطة جهاز 

مهيأ لهذا الغرض«.
ويأتي برنامج الترقيم والتسجيل اإللكتروني لإلبل تماشيا مع خطط التنمية 
الوطنية الهادفة إلى ضمان اســــتدامة الموارد الحيوية للمملكة، وتحسين 
اإلنتاج الحيواني المستدام واالستقصاء والسيطرة على األمراض الحيوانية.

ويســــهم البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكوميــــة األخرى في ضبط اإلبل 
الســــائبة، والحد من حوادث المرور وإزهــــاق األرواح وإتالف الممتلكات على 

الطرق السريعة بين المدن.

رقم إلكتروني لإلبل
 فــي السعوديــة

كانبرا/ االستقالل:
من دون أن يالحظ أحد، تســـللت أفعى إلـــى داخل طائرة 
واتخذت من الهيكل السفلي مالذا لها، وسافرت مع الركاب 

على متنها.
وأقلعت الطائرة من مدينة بريزبن األســـترالية صوب مطار 
كوينز تاون جنوبي نيوزيلندا، لتقتل األفعى هناك، حسبما 

أفادت وكالة »يونايتد برس إنترناشونال« األميركية.
وأفـــاد المصدر بأن طيارا كان يســـتعد للهبوط على مدرج 
المطار، لكنه رأى شـــيئا غريبا سقط على األرض فسارع إلى 

إبالغ سلطات المطار، ولم يكن ذلك الشيء سوى أفعى.

وعلى الفور، تم اســـتدعاء فرق الطوارئ فـــي المطار التي 
هرعت إلى المكان، وكان من بينهم فريق األمن البيولوجي 

الذي عثر على األفعى وهي على قيد الحياة.
وفي نهاية المطاف أعلنت السلطات أنه تم »إعدام األفعى 

بشكل إنساني«.
وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات أفضت إلى أن األفعى 
تســـللت إلى متن طائرة قادمة من أستراليا، وسقطت على 
أرض المطار عندمـــا فتحت عجالت الهبوط. وفتش ضابط 
شـــرطة الطائرة القادمة من أستراليا، للتأكد من عدم وجود 

مزيد من الثعابين المختبئة في هيكلها السفلي.

مدريد/ االستقالل:
لجأت معلمــــة إلى حيلة ذكية لتعليم طالبها تركيب 
جســــم اإلنسان، جعلتها محط إشــــادات واسعة على 
مســــتوى العالم، حســــبما كشــــفت تقارير صحفية 

إسبانية.
وارتــــدت المعلمة فيرونيكا دوكــــي بدلة تحمل صورا 
مفصلة ألعضاء الجسد الداخلية، مما سهل على طالب 
الصف الرابع في مدرسة بمدينة بلد الوليد اإلسبانية، 

استيعاب حصة األحياء.
وقالــــت دوكــــي لصحيفــــة "إلبايس" اإلســــبانية، إن 

مالبسها تركت انطباعات مختلفة لدى التالميذ، بين 
"االرتبــــاك والصراخ والتصفيق، فيمــــا غطى البعض 

أعينهم".
وكانــــت المعلمة تريد تعليم الطالب درســــا بطريقة 
ســــهلة ومبتكرة، بعيــــدا عن األدوات البالســــتيكية 

المعتادة التي توفرها معامل المدرسة.
وقالــــت إنها عثرت علــــى البدلة الفريــــدة عن طريق 
الصدفة البحتة، عندما وجــــدت إعالنا عن بيعها على 
اإلنترنت، وأضافت: "رأيت األمر مثيرا جدا ألن األعضاء 

الداخلية يمكن رؤيتها مرسومة بوضوح عليها".

لندن/ االستقالل:
تحولت مهندسة أمريكية إلى »امرأة إلكترونية« بعد إصابتها 

في حادث سير.
وفـــي التفاصيل فقد تعرضت المهندســـة األمريكية لحادث 
ســـيارة، نتج عنـــه إصابتها بكســـور في ظهرهـــا وكاحليها 
وركبتيهـــا، فتلقت العديد مـــن عمليات »الـــزرع اإللكتروني« 

لتحسين جسمها.
وقالت وينتر مراز التي تعيش في ليفربول البريطانية، لبرنامج 
» صباح الخير بريطانيا »: إن غرسات تحت الجلد تساعدها على 
القيام بأنشـــطة يومية، مؤكدة أن لديهـــا اثنتين من الرقائق 

 LED الميكروية لفتح األبواب وإرسال المعلومات، وكذلك أضواء
في ذراعها ومغناطيس في أصابعها. وأوضحت مراز، أن عملية 
التحول إلى امرأة إلكترونية، بدأت عندما ُأجبرت على إجراء عملية 
زرع طبيـــة بعد الحادث، مشـــيرة إلى أن إحـــدى طبعات الركبة 

مطبوعة طبيًا بتقنية ثالثية األبعاد.
وحصلت وينتر على رقاقة صغيرة في يدها اليسرى، لتفتح باب 
السيارة، بالطريقة نفسها التي تكتشف بها أجهزة البطاقات، 

أو تتعرف إلى األبواب اآللية في المكتب على الموظفين.
وتحتـــوي رقاقة أخرى، مزروعة في يدها اليمنى، على معلومات 

بطاقة أعمالها.

استقلت طائرة وسافرت.. رحلة 
األفعى المغامرة تنتهي بـ »اإلعدام«

تعرضــت لحــادث سيــر 
فتحولــت إلــى امــرأة إلكترونيــة

القاهرة/ االستقالل:
في حادثة مروعة كشفتها محكمة األسرة المصرية، 
اعتاد زوج مصري على اطفاء سجائره "الدخان" بجسد 

زوجته لسنوات، وتسبب في اجهاضها.
وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "اليوم السابع" 
المصريـــة، فان الزوج أقدم فـــي ذات مرة على اطفاء 
سيجارته بجسد زوجته وهي حامل، وسط ضرب مبرح 

لها، مما تسببب باجهاضها.
وعلى اثرهـــا قضت محكمـــة جنح أكتوبـــر، بحبس 
الزوج سنة، وذلك بعدما ثبت قيامه بتعذيب زوجته 

واعتياده التعدي عليها بالضرب، وإحراق جسدها - 
بطفي السجائر، وفقا لتقارير طبية وشهادة الشهود، 
أثبتت اإلصابات بجسدها، والتسبب في إجهاضها .

وتقـــول الزوجة: "كنـــت أذهب لعملـــي أرى نظرات 
زمالئي، وهم يتحدثـــون عن حياتي والكدمات التي 
تمـــأ وجهي، رغم الحجـــج الكثيرة التـــي أخترعها 

لتفادي تدخالتهم".
هذا األمر دفع السيدة الى التوجه الى قسم الشرطة، 
واالبالغ عن زوجها الـــذي اعتاد االعتداء عليها طوال 

سنوات.

وتشير الزوجة في بالغها للشرطة، "تطورت األمور إلي 
تعذيبي بالحرق بطفي السجائر بجسدي ، وحرماني 
مـــن الطعام ،وفي أخر خالف تعـــرض فيها للضرب 
المبـــرح، والطرد وأنا غريقة فـــي دمائي، حيث أقمت 
دعوى طالق للضرر خوفا على حياتي من تهديداته، 
فى محاولة للهروب من العنف، والعيش بعيدًا عنه".

وأكدت الزوجـــة أنها طوال ســـنوات زواجها أجبرت 
على اإلنفـــاق على زوجها وأســـرته بحكم تقاضيها 
راتبًا أكبر منه، وبالرغم من ذلك لم ترحم من العذاب، 

ومعاقبتها بالضرب إذا أخطات من وجهه نظره .

نيودلهي/ االستقالل:
واجهت شـــاحنة في الهند، مشـــكلة حقيقية، عندما علقت الطائـــرة الضخمة التي كانت 
تنقلها، تحت جسر مرور، مما أوقف حركة السير تماما. وعلقت طائرة ضخمة »مهجورة« تابعة 
للبريد الهندي، كانت تنقلها شاحنة، تحت جسر للمرور بمدينة دورغابور بمقاطعة بردهمان، 
وفقا لوكالة رويترز. وتجمع المئات من المواطنين لتفقد المشهد »الغريب«، للطائرة العالقة 
تحت الجسر، والتي أوقفت الطريق السريع في المدينة تماما. وبعد ساعات من المحادثات 
بين الشـــرطة ورجال الدفاع المدني، استطاعت الســـلطات إخراج الطائرة من تحت الجسر، 
وذلك بعد إزالة إطارات الشاحنة، وسحبها باستخدام شاحنة أخرى. وقال مسؤولون إن سائق 
الشاحنة لم يقم بالحسابات الصحيحة الرتفاع الجسر قبل المرور من تحته، وأن المسؤولين 

عن الطريق السريع لم يبلغوا السائق »باستحالة« المهمة، مما أدى إلى الحادثة.

الحبس لمصري اعتاد إطفاء السجائر بجسد زوجته طائرة تعلق تحت جسر 

موسكو/ االستقالل:
أعلنت مؤسســـة »روس كوسموس« الروسية أن القمر 
الصناعـــي »ميتيور – إم« تعـــرض لتأثير خارجي، ما 
تسبب بفقدانه للتوجه في الفضاء واالنتقال إلى نظام 

التحليق الفضائي غير المتحكم فيه.
وأوضـــح ناطق باســـم المؤسســـة أن ســـبب التأثير 
الخارجـــي يحتمل أن يعود إلى نيـــزك صغير الحجم 
اصطـــدم بالقمـــر الصناعي، ما أدى إلـــى تغيير مدار 

تحليقه.

وأضاف أن الخبـــراء في مركز إدارة الرحالت الفضائية 
تمكنوا من اســـتعادة االتصال بالقمر الصناعي بعد 
عودته إلى منطقة  مسؤولية المركز وبدأوا العمل اآلن 

على استعادة تأهيله.
يذكـــر أن القمر الصناعي »ميتيـــور – إم« ينتمي إلى 
الجيل الثانـــي لأقمار الصناعية الروســـية لأرصاد 
الجوية. ويســـتخدم القمر الصناعي كذلك للحصول 
على معلومـــات عن األوضاع اإلشـــعاعية في الفضاء 

القريب ومراقبة  طبقة األوزون في الغالف الجوي.

اصطدام قمر صناعي روسي بنيزكمعلمة عبقرية »ترتدي الدرس« في حصة ال تنسى


