
غزة / سماح المبحوح: 
اس���تهداف مباش���ر بالرصاص الحي وقنابل الغ���از، وحرمان من 
التغطي���ة وحرية التنق���ل، ومالحقات واس���تدعاءات واعتقاالت، 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����فت وس����ائل إعالم عبرية، مس����اء أمس 
الس����بت، ع����ن اجتم����اع للمجل����س ال����وزاري 
األمني����ة  للش����ؤون  المصغ����ر  اإلس����رائيلي 
لمناقشة  األحد؛  اليوم  والسياسية س����يعقد 
اقتط����اع ماليي����ن الش����واكل م����ن عائ����دات 

الضرائب الفلسطينية )المقاصة(.

وذكرت القناة 13 العبرية إن »الكابينت« سيصوت 
األح���د على اقتط���اع مبلغ 149 مليون ش���يكل من 
عائدات الضرائب الفلس���طينية ب���دال عن الرواتب 
التي دفعتها الس���لطة لعائالت األس���رى ومنفذي 

العمليات في 2018.
وأشارت القناة العبرية إلى أن ذلك جاء بمبادرة من 

وزير األمن اإلسرائيلي نفتالي بينت.

الكابينت يصوت اليوم على اقتطاع 149 
مليون شيكل من أموال المقاصة

فصل الشتاء.. ضيف ثقيل الظل 
على األسرى في سجون االحتالل

غزة/ دعاء الحطاب 
تتضاعف معاناة األسرى الفلس���طينيين داخل سجون االحتالل 
اإلسرائيلي مع بدء فصل الش���تاء وأجوائه شديدة البرودة، حيث 

الضفة الغربية/ االستقالل:
يواصل األس����ير أحمد زهران إضرابه المفتوح 
ع����ن الطعام للي����وم ال�98 عل����ى التوالي، في 

ظروف صحية صعبة، رفضا العتقاله اإلداري. 
ويتواجد زه����ران في "عيادة س����جن الرملة"، 
ويعاني من صداع، وآالم في المفاصل، وإعياء 

ش����ديد، ونقص في كمية الس����وائل واألمالح 
في جس����مه، وفقد 30 كيلوغراما 
م����ن وزن����ه. ولم تص����در محكمة 

»أسرى فلسطين«  ُيحذر من 
استشهاد األسير موفق عروق

األسير زهران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 98

رام الله/ االستقالل:
حَذر مركز أس����رى فلسطين للدراسات من إمكانية استشهاد 
األس����ير المسن موفق نايف حسن عروق )77 عامًا( من مدينة 

900 انتهاك »إسرائيلي«
 بحق الصحفيين خالل 2019

الحتاد الإ�سالمي ي�سلم الأطر 
النقابية مبادرته لإنهاء 

النق�سام يف النقابات املهنية

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيف���ة "يديع���وت احرون���وت" العبرية 
مساء الس���بت أن "إس���رائيل" قررت تجاهل طلب 
الس���لطة الفلسطينية الس���ماح بعقد االنتخابات 

التش���ريعية في ش���رقي مدينة القدس المحتلة. 
ونقلت الصحيفة، عن مصادر إس���رائيلية مطلعة 
أن الق���رار اتخ���ذ ب�"ع���دم الرد على طلب الس���لطة 
به���ذا الخص���وص"، وذل���ك خالل جلس���ة عقدت 

مؤخًرا "بين أعلى المس���تويات". وقالت الصحيفة 
"يب���دو أن قرار التجاهل س���ينهي مس���ألة إجراء 

االنتخاب���ات الفلس���طينية". وكانت 
ل�"إسرائيل"  بطلب  توجهت  السلطة 

»الجهاد اإلسالمي« تختتم الدورة »اإ�سرائيل« تقرر جتاهل طلب ال�سلطة ال�سماح باإجراء االنتخابات يف القد�س
الثانية الجتماعات مكتبها السياسي 

غزة/ قاسم األغا:
اختتمت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين أمس السبت، دورة 
االجتماعات الثانية للمكتب السياس���ي للحركة، برئاسة األمين العام 

رام الله / االستقالل:
قال مركز فلسطيني متخصص بشؤون األراضي واالستيطان إن تصريح حكومة 
االحتالل اإلس���رائيلية بمحاربة البناء الفلس���طيني األوروبي في الضفة الغربية 
المحتلة، يشير إلى سعيه لمحو الوجود الفلسطيني في المنطقة  »ج » من خالل 

مركز: االحتالل يستهدف محو 
الوجود الفلسطيني بالمنطقة »ج«

تقرير: قرار االحتالل بتسجيل
 األراضي تشريع لضم مناطق بالضفة

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المكتب الوطني للدف���اع عن األرض ومقاومة االس���تيطان التابع لمنظمة 
التحرير إن قرار وزير جيش االحتالل نفتالي بينيت بنقل تسجيل المستوطنين 
ألراٍض بالضفة الغربية لوزارة »القضاء« اإلس���رائيلية يأتي في إطار تشريع ضم 

ضحايا جرائم المستوطنين 
ينشدون عدالة »الجنائية الدولية«

حما�س تدين »ت�سابق« 
الأمن والحتالل على 

اعتقال الن�سطاء بال�سفة

اخل�سري يوّجه ر�سالة 
لالأمني العام لالأمم املتحدة

عام 2019 : األسوأ اقتصاديًا واألعلى 
في معدالت بطالة الشباب في غزة

غزة / محمد أبو هويدي:
يعد عام 2019 من أسوأ األعوام التي مرت على الشباب الفلسطيني 
04ففي هذا العام زادت معدالت البطالة وش���حت فرص العمل وازداد 

) APA images (    2008 - 2007 ال�سرطة حتيي الذكرى الـ11 للعدوان الإ�سرائيلي على القطاع الذي وقع يف عام
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غزة/ قاسم األغا:
اختتمت حركة الجهاد اإلســـامي في فلسطين 
أمس السبت، دورة االجتماعات الثانية للمكتب 
السياسي للحركة، برئاســـة األمين العام القائد 

المجاهد زياد النّخالة.
وكانـــت الـــدورة الثانية لاجتماعـــات انطلقت 

بتاريخ 13 ديسمبر )كانون األول( الجاري. 
وبحســـب بيان صحفي صادر عن حركة االجهاد 
لعـــت عليـــه "االســـتقال"، فقد  اإلســـامي، اطَّ
اســـُتّهلت االجتماعـــات بالترّحم على شـــهداء 
شـــعبنا الفلسطيني، وشـــهداء معركة "صيحة 
الفجر"، وعلى رأسهم الشهيدان، القائد بـ"سرايا 
القدس" بهاء أبو العطا، والشهيد معاذ العجوري، 

وشهداء عائلة أبو ملحوس.
وحّمل المكتب السياســـي العـــدو الصهيوني 
المســـؤولية الكاملة عن تلك المجزرة البشـــعة، 
ـــا التحية ألهلنـــا في القـــدس والخليل  موجّهً
المحتلَتين، الصامدتين بمواجهة االحتال في 
ربوع فلســـطين والشـــتات، فضا عن الشهداء 
الذين ارتقوا بمسيرات العودة وكسر الحصار في 

قطاع غزة، وللجرحى كاّفة.
وجّدد التأكيد على اســـتمرار مقاومة ومشـــاغلة 
االحتال "اإلســـرائيلي"، كونها إحدى الوسائل 

الضاغطة على الكيان والمجتمع الدولي؛ إلجباره 
علـــى رفع الحصار المفروض علـــى القطاع وفتح 

المعابر أمام شعبنا بالقطاع. 
وأصدر المكتب السياســـي للجهاد اإلســـامي 
قرارات عّدة؛ لمعاينة ومعالجة القضايا الداخلية، 
أبرزهـــا تعزيز قّوة الحركـــة ودورها المقاوم على 

الساحة الفلسطينية.
ووفـــق بيـــان "الجهـــاد" فقـــد أفـــرد المكتب 
السياســـي جـــزءًا مهًما من نقاشـــاته للتصدي 
لقطعان المســـتوطنين ومحـــاوالت ضّم أراضي 
الضفـــة الغربية واألغـــوار المحتلَتين، والتأكيد 
على ضـــرورة تصعيـــد المقاومة هنـــاك لوقف 
اعتـــداءات االحتال علـــى شـــعبنا، إضافة إلى 
القضايا المتعلقة بالشؤون الداخلية والوطنية، 

واإلقليمية.
وأّكد المكتب السياســـي في ختـــام اجتماعاته 
على اســـتمرار المقاومة والجهاد ضد المشـــروع 
ا، والمضّي ُقدًما في  الصهيوني المدعوم أمريكّيً
مشـــروع تحرير األرض الفلســـطينية من دنس 
الغزاة، مشّدًدا على أن مقاومة شعبنا غير خاضعة 
للمســـاومة أو التراجـــع، "فخيارنا هـــو المقاومة 

وطريقنا هو الجهاد". 
وقال بيان الجهاد: "إن المكتب السياســـي أّكد 

حرصه الشـــديد علـــى ترتيب الوضـــع الداخلي 
وضرورة تعزيز الشـــراكة وإزالة أســـباب الفرقة 
واالختـــاف كرافعة لمشـــروع التحرير ومقاومة 
االحتـــال والعودة إلـــى فلســـطين كاملة غير 

منقوصة". 
وأضاف: "كما أكد المكتب السياسي رفضه كل 
مشـــاريع التسوية أو االعتراف بشرعية االحتال 
على أرض فلسطين، ومواصلة التصدي لكل تلك 
المحاوالت التي تهدف إلى ترســـيم وتشـــريع 
وجـــود المحتل على أرض فلســـطين والمنطقة 

العربية".
وأشـــار البيان إلى أن المكتب السياسي تطّرق لـ 
"صفقة العصـــر" األمريكية، الرامية إلى مصادرة 
القدس وتهويدها، وابتاع فلســـطين وإزاحتها 
عن جـــدول األعمـــال األممي للتفرغ لتقســـيم 
المنطقة العربية ونهب ثرواتها وتمرير التطبيع 
مع الكيان الصهيوني، وإقامة التحالفات األمنية 
واالقتصادية والعسكرية معه، وخلق عدّو بديل 

عن العدو الصهيوني. 
وذكر البيـــان تأكيد المكتب السياســـي تعزيز 
العاقـــة مـــع ُقـــوى المقاومـــة على الســـاحة 
الفلسطينية بشـــكل خاص، وقوى المقاومة في 
لبنـــان واألقطار العربية واإلســـامية كاّفة، التي 

تعلن اســـتعدادها لخوض المعركة ضد الكيان 
الصهيوني، وتتقاطـــع بنادقها مع بنادق حركة 

الجهاد االسامي على أرض فلسطين. 
وشـــّدد المكتب السياســـي على تحرير األسرى 
والعمل على إطاق ســـراحهم من قيد االحتال 
وضمان اإلفراج عنهم ليكونوا بين ذويهم وفي 
ربوع وطنهم واعتماد كل السبل من أجل تحقيق 

ذلك.
وحول أوضاع الاجئين الفلسطينيين، خصوًصا 
بمخّيمات لبنان، فقد دعا المكتب السياسي إلى 
تحسين ظروفهم المعيشية الصعبة والمعقدة؛ 
بســـبب مخـــاوف غير مبـــررة لبعـــض األطراف 
اللبنانيـــة، مؤكًدا عـــدم مقايضة أبناء شـــعبنا 
 العودة إلى أرض فلسطين 

ّ
الفلسطيني على حق

التاريخية بضيق شوارع المخيم وقسوة العيش 
فيه. 

وبشـــأن التطبيـــع مع االحتـــال، عّبـــر المكتب 
السياســـي عن إدانته ورفضـــه المطلق النزالق 
ا إّياه  بعـــض الدول العربيـــة نحو التطبيع، عـــاّدً
"طعنة في خاصرة شـــعبنا المحاصـــر والمقاوم، 
وإعان قبولهم للمســـاومة على مسرى الرسول 
محمد )صلى الله عليه وســـلم(، ومهد عيسى بن 

مريم )عليه السام(.

وقـــال: "نحـــذر مـــن تواصل خطـــوات تكريس 
التطبيع الهادف الستباحة ونهب خيرات الدول 
والســـيطرة علـــى مقدراتها وتحويلهـــا لقاعدة 
انطـــاق صهيونية إلثارة النزاعـــات والفتن في 
العالـــم العربي واإلســـامي"، متوجًها بالشـــكر 
لـــكل الـــدول الرافضـــة للتطبيـــع، وللمنظمات 
ونشـــطاء المقاطعة لاحتال في الدول العربية 

واإلسامية. 
)الرئاســـية  العامة  باالنتخابات  وفيما يتعّلق 
والتشريعّية(، لفت المكتب السياسي للجهاد 
إلى موقف الحركة القاضي بعدم المشـــاركة 

فيها.
وفي هذا الصـــدد، أضاف: "االنتخابات ليســـت 
المدخل الحقيقي الستعادة التوافق، إنما يتمثل 
في ترتيـــب البيـــت الداخلي وبنـــاء المرجعية 
الوطنيـــة إلعـــادة االعتبـــار للمشـــروع الوطني 
الحقيقي ومقاومة االحتال وإفشـــال مشـــاريع 

التسوية وتصفية حق العودة إلى فلسطين".
كما حّذر المكتب السياسي في ختام اجتماعات 
دورته الثانية من احتمالية أن تكون االنتخابات 
وصفة لتكريس االنقســـام؛ لتحقيق رغبة العدو 
وعمائـــه في جعلها مدخـــا لانفصال بدال من 

وحدة الصف الوطني. وفق البيان.

جّددت تمسكها بمقاومة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين

»الجهاد اإلسالمي« تختتم الدورة الثانية الجتماعات مكتبها السياسي 

رام الله/ االستقال:
قـــال المكتـــب الوطنـــي للدفـــاع عـــن 
التابـــع  االســـتيطان  ومقاومـــة  األرض 
لمنظمـــة التحريـــر إن قـــرار وزير جيش 
االحتال نفتالي بينيت بنقل تســـجيل 
المســـتوطنين ألراٍض بالضفـــة الغربية 
لـــوزارة "القضاء" اإلســـرائيلية يأتي في 
إطار تشـــريع ضـــم مناطق فـــي الضفة 
إلى "إسرائيل" بشـــكل فعلي، من خال 
خطوات تتنافـــى والقانـــون والمواثيق 

الدولية.
وأوضـــح المكتب في تقريره األســـبوعي 
الصـــادر يوم أمس، أن من شـــأن تطبيق 
أن يســـهل حصـــول  خطـــوة كهـــذه، 

المستوطنين على قروض إسكان.
وأشـــار إلـــى أن هذه الخطـــوة تأتي بعد 
أيام على إعان المدعية العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية فاتو بنســـودا االنتهاء 
من مرحلة الدراســـة األوليـــة للحالة في 
فلسطين، وتأكيدها على أن كافة الشروط 
القانونية لفتح التحقيق في جرائم حرب 
ارتكبتها "إســـرائيل" تحققت،  محتملة 
بما فيها جرائم االســـتيطان، والطلب من 
الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في 

اختصاصها اإلقليمي في فلسطين.
وأضـــاف أنها تأتي أيًضـــا عقب تجميد 
رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنياميـــن 
نتنياهو اجتماًعا للجنة المشـــتركة بين 
الوزارات في حكومته، للبحث في إجراءات 

فـــرض الســـيادة علـــى مناطـــق األغوار 
الفلسطينية، وشمال البحر الميت، عقب 
قرار المحكمة الجنائية، خشية من تحرك 

جديد للمدعية العامة للمحكمة.
وذكر التقرير أن حكومة االحتال تواصل 
الدولي، حيث  إرادة المجتمـــع  تجاهـــل 
أعلـــن نتنياهو نيته تقديم خطة لبناء 3 
آالف وحدة استيطانية، ومناطق صناعية 
جديدة في مســـتوطنات الضفة، وذلك 
في خضـــم المعركة االنتخابية الداخلية 
لحـــزب الليكود للتنافس على رئاســـته، 
وأعلن أنه بصدد تقديم خطة البناء خال 
األسبوعين المقبلين للمصادقة عليها من 

المجلس األعلى للتخطيط.
ويعتزم نتنياهو إصدار أمر بضم األغوار 
إلى االحتال قريًبا، والحصول على اعتراف 
أميركي بالكتل والمســـتوطنات األخرى 
بالضفـــة، وتعهده بذلك في خطابه أمام 

أنصاره عقب فوزه برئاسة حزب الليكود.
وفي سياق عزم حكومة االحتال المضي 
قدًما بمخططاتها االستيطانية، صادقت 
اللجنـــة المالية التابعة للكنيســـت على 
منحة خاصة لدعم مســـتوطنات الضفة، 
تصل إلى عشرات المايين من الدوالرات، 
منها 34.5 مليون شيقل لصالح مجالس 
المستوطنات، كما تشمل منح 5.5 مليون 
شيقل لغايات دعم ســـلطات اإلسعاف 

واإلنقاذ.
وبحســـب المكتب الوطني، فإن محافظة 

نابلس شـــهدت خال األسبوع المنصرم 
أعمـــال تجريف مســـاحات واســـعة من 
األراضي التابعة لقرى المحافظة، لصالح 
توسعة مستوطنتي "شـــيلو" و"شفوت 
راحيـــل"، المقامتيـــن علـــى أراضي قرى 

جالود وقريوت وقصرة.
وأشــــار إلى أن االحتال نفذ أعمال تجريف 
في الحــــوض "رقــــم 12" من أراضــــي قرية 
جالود موقع "راس مويــــس" لتنفيذ الخطة 
التي تســــتهدف  االســــتيطانية 205/22 
أراضي المواطنين في قريتي جالود وقريوت 
لتوسيع مستوطنة "شــــيلو"، وبناء أكثر من 

175 وحدة سكنية استيطانية جديدة.
ولفت إلى أن ســـلطات االحتال اصدرت 
قراًرا بتوســـعة طريق رئيس يقع خلف 
جدار الضم والتوســـع بمحيط مستوطنة 
"ألفـــي منشـــيه" المقامة علـــى أراضي 
المواطنيـــن فـــي محافظـــة قلقيليـــة، 
بهدف التضييق على أصحاب المشاتل 
المحصـــورة خلـــف الجـــدار ومصـــادرة 

أراضيهم.
وأوضح أنه من شأن توسعة الشارع الذي 
يمتـــد على طـــول 1300 متـــر، أن يؤدي 
إلى االســـتياء على مساحات من أراضي 
المواطنين في المنطقـــة، وتدمير اآلبار 
االرتوازية فيهـــا، وإلحاق أضرار بنحو 11 
مشـــتًا محصًورا خلف الجدار، تقع على 
مســـاحة 500 دونم، وتعيـــل الكثير من 

العائات الفلسطينية.

رام الله / االستقال:
قال مركز فلســـطيني متخصص بشـــؤون األراضي واالســـتيطان إن تصريـــح حكومة االحتال 
اإلسرائيلية بمحاربة البناء الفلســـطيني األوروبي في الضفة الغربية المحتلة، يشير إلى سعيه 
لمحو الوجود الفلســـطيني في المنطقة  »ج » من خال تصعيد هجماته العدوانية على األرض 

والسكن الفلسطيني.
وأشـــار مركز أبحاث األراضي في الضفة إلى استهداف االحتال محميات خربة طانا قرب نابلس 
شـــمال الضفة، فقطع 2700 شـــجرة وتدمير 3100 متر من السياج في 5 محميات رعوية، والتي 
نفذها مركز أبحاث األراضي بالشـــراكة مع مؤسســـة أوكســـفام وبتمويل من التعاون اإلنمائي 

البلجيكي.
ونوه إلى أنه سبق هذا االعتداء تدمير محمية النجادة »الدقيقة«، ومحمية أم الخير جنوب الخليل.

وأوضـــح أنه في صباح يوم االثنين الموافـــق 23 كانون أول 2019 اقتحمت قوة كبيرة من جيش 
االحتال برفقة 4 جيبات عســـكرية و4 مركبات تابعة للجنة التنظيم والبناء التابعة لما تســـمى 
باإلدارة المدنية اإلســـرائيلية و4 جرافات عجل برفقة 30 عامًا تابعين لشركة إسرائيلية خاصة، 

خربة طانا »6 كم شرق بيت فوريك« شرقي نابلس.
وأضاف أن تلك القوة وصلت منطقة المحميات الرعوية في خربة طانا، وفرضت منع التجوال 
وأعلنت المنطقة عســـكرية مغلقة ونصبت حواجز عســـكرية ومنعت أحـــًدا من الدخول 

والخروج.
وشـــرعت اآلليات والعمال الذين برفقة اآلليات العمل على تدمير كامل الســـياج في المحميات 

الرعوية في الخربة.
وبين المركز أن الهدف من إقامة المحميات الرعوية لتعزيز صمود التجمعات الفلســـطينية من 
حيث توفير أماكن لرعي األغنام بعد أن أغلق االحتال كل المراعي شرقي المحمية في المناطق 

البرية بحجة األغراض العسكرية، األمر الذي جعل كلفة تربية األغنام مضاعفة.
ولفت إلى أن المواطنين الفلســـطينيين في التجمعات الســـكانية المحيطة بالمحمية يملكون 

اآلالف من رؤوس المواشي، والتي تعتبر مصدر دخلهم األساسي.
وحذر المركز من أن أطماع االحتال في األراضي الفلســـطينية تتزايد بوتيرة عالية ومتســـارعة، 
خاصة بعد اجتماع وزير الجيش اإلســـرائيلي نفتالي بنيت مع سفراء الدول األوروبية والتهديد 

بهدم أي إنشاء يتم في المنطقة »ج«.
وأشار إلى أن االحتال يدمر المشاريع التنموية في المناطق »ج«، بعد أن صّرحت حكومة االحتال 

بوضوح بأنه )علينا محاربة البناء الفلسطيني األوروبي في المناطق المصنفة »ج«(.

مركز: االحتالل يستهدف محو 
الوجود الفلسطيني بالمنطقة »ج«

تقرير: قرار االحتالل بتسجيل
 األراضي تشريع لضم مناطق بالضفة
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�أو�صاع �صعبة للغاية 
رياض األشـــقر الناطق اإلعالمي لمركز أسرى 
فلســـطين للدراســـات، أكد أن األســـرى في 
ســـجون االحتالل يعيشـــون أوضاعًا صعبة 
للغايـــة خاصة في فصـــل الشـــتاء، نتيجة 
الشـــتوية،  والمالبس  األغطية  حرمانهم من 
وعدم توفر وسائل الحماية والتدفئة بشكل 

متعمد. 
لـ"االســـتقالل":  وقال األشـــقر خالل حديثه 
"إن فصل الشـــتاء ضيف ثقيل على األسرى 
داخل السجون اإلسرائيلية، حيث تتضاعف 
الشـــديدة وشـــح  البرودة  معاناتهم نتيجة 
األغطية والمالبس الشتوية، وانعدام وسائل 
التدفئة، إال أن تلك المعاناة تزداد خطورتها 
المصحوبة  الجوية  المنخفضـــات  أوقات  في 

باألمطار الغزيرة و الرياح القوية". 
لهـــا  الجويـــة  المنخفضـــات  أن  وأضـــاف 
انعكاسات سلبية جدًا على األسرى القابعين 
داخـــل الســـجون التي تقـــع فـــي المناطق 
الصحراويـــة )ســـجن النقب، نفحـــة، ريمون، 

عوفر، بئر الســـبع( نظرًا لألجـــواء الباردة جدًا 
التـــي تتميز بها تلك المنطقـــة، إضافة إلى 
أن تلك الســـجون غير مهيأة لتوفير الحماية 

لألسرى من تسرب مياه األمطار للداخل. 
وأوضـــح أن األســـرى نتيجة تلـــك الظروف 
إلى اإلصابـــة باألمراض  القاســـية معرضون 
الكثيـــرة والمتنوعـــة التـــي يســـببها البرد 
والرطوبة، والتي تالزمهم لسنوات بعد رحيل 
الشتاء، في ظل تعمد إدارة مصلحة السجون 

عدم تقديم عالج مناسب لهم.  
وبّين أن بعض األقسام في عدد من السجون 
ما تزال منذ سنوات طويلة مقامة من الخيام، 
األمر الذي يزيد من معاناة األسرى، إذ إنها ال 
تقي من البرد في فصل الشـــتاء، فضال على 
أن بعضها مهترئ مما يســـمح بدخول مياه 
األمطـــار التي تتلف مالبســـهم وأغطيتهم 

ومتعلقات الطعام.  
وأشـــار الى أن األســـرى يشـــتكون من عدم 
المقـــدرة على الخـــروج من الخيـــام والغرف 
لشدة المطر والرياح والبرد، وفى بعض األيام 

تتجمد المياه في الصنابير الخارجية نتيجة 
شـــدة البرودة، وعدم توفر الماء الساخن لهم 

بشكل كاٍف من قبل إدارة السجون. 
وشـــدد على أن إدارة الســـجون تتعمد ترك 
األســـرى في تلك الظـــروف دون تقديم أي 
مســـاعدة طارئـــة أو عاجلة لهـــم لحمايتهم 
من آثـــار المنخفضـــات، لزيـــادة معاناتهم 
لتقلبات  فريســـه  وتركهـــم  ومضاعفتهـــا، 
المناخ ولألمراض تفتك في أجسادهم لكسر 
إرادتهم، وإضعاف معنوياتهم، كما ترفض 
توفير العالج الالزم لهم، مما يعرض حياتهم 

للخطر.

معاناة متفاقمة 
من جانبه، أكد تامر الزعانين الناطق اإلعالمي 
لمؤسســـة ُمهجة القدس للشهداء والحرجى 
واألســـرى، أن حوالى 6 آالف أسير فلسطيني 
داخل ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي، تزداد 
معاناتهم ســـوءًا طيلة فصل الشتاء، نتيجة 
إدارة  تمارســـها ضدهم  التـــي  االنتهاكات 

مصلحة السجون اإلسرائيلية.

لـ"االستقالل"،  وأوضح الزعانين خالل حديثه 
أن معاناة األســـرى تتفاقم بالشـــتاء نتيجة 
التقليدية،  التدفئـــة  انعدام كافة وســـائل 
وقيـــام إدارة مصلحـــة الســـجون بمصـــادرة 
مســـتلزماتهم الضرورية التـــي تقييهم من 
برد الشـــتاء، إضافـــة لمنع إدخـــال األغطية 

والمالبس الشتوية لهم.
وبيـــن أن أكثر األســـرى معاناة فـــي األجواء 
الباردة هم مرضـــى آالم المفاصل واألمراض 
المزمنة وغيرها، اذ يحتاجون الى أجواء دافئة 
لتخفيف أالمهم، كذلك االســـري القاصرون 
الذيـــن يعتقلون حديثـــا أو تتوافق مواعيد 
محاكماتهم مـــع موجات البـــرد والعواصف 
الجوية، إذ إن إدارة مصلحة السجون ال تراعي 
الظروف واألجواء الســـيئة حين يتنقلون عبر 

"البوسطة".
وأشـــار إلـــى معانـــاة المعتقليـــن الجـــدد 
بشـــكل خاص الذين ال يملكـــون األغطية وال 
يســـتطيعون اســـتقبال مالبس من ذويهم 
أو شـــراء احتياجاتهم من "كانتينا" السجن، 

حيث ال تسمح إدارة السجن لهم بذلك إال بعد 
ثالثة شهور من االعتقال.  

ولفت الى أن إدارة مصلحة الســـجون تحاول 
بيـــع األســـرى األغطيـــة والمالبس بأســـعار 
مرتفعة، من خـــالل ما يســـمى بـ"الكانتينا" 

التابعة لها. 
وطالـــب الزعانين كافة المؤسســـات الدولية 
وفى مقدمتها الصليب األحمر بتشكيل لجان 
لزيارة السجون واالطالع عن كثب على أوضاع 
األسرى الصعبة وخاصة في هذه مثل االيام، 
والتدخل العاجـــل لحمايتهم من انتهاكات 
االحتـــالل وتقلبـــات الظروف الجويـــة التي 

تشكل عبئاً  اضافيًا عليهم.
وتشــــير مؤسســــات األســــرى وحقــــوق 
اإلنسان إلى أن عدد األسرى والمعتقلين 
الفلســــطينيين في سجون االحتالل يبلغ 
نحــــو )5500(، منهم )43( ســــيدة، فيما 
يبلغ عدد المعتقلين األطفال نحو )220( 
طفاًل، ووصل عــــدد المعتقلين اإلداريين 

إلى نحو )500(.

عنوانه »رطوبة وبرودة وحرمان من الحقوق«

فصل الشتاء.. ضيف ثقيل الظل على األسرى في سجون االحتالل
غزة/ دعاء �حلطاب 

تت�صاعف معاناة �لأ�صرى �لفل�صطينيني د�خل �صجون 
�لحتالل �لإ�صر�ئيلي مع بدء ف�صل �ل�صتاء و�أجو�ئه 

�صديدة �لربودة، حيث بات �لربد ينه�ش �أج�صادهم 
�ل�صعيفة نتيجة منع �لحتالل دخول و�صائل �لتدفئة 

و�لأغطية و�ملالب�ش �ل�صتوية لهم، وحرمانهم من �لرعاية 
�لطبية �لالزمة، يف حماولة �حتاللية لزيادة معاناتهم 

وتركهم فري�صة لتقلبات �ملناخ و�لأمر��ش �لتي تفتك يف 
�أج�صادهم لك�صر �إر�دتهم.  ويعترب ف�صل �ل�صتاء �صيفًا 

ثقيال على �لأ�صرى، جر�ء �لربد �ل�صديد ونق�ش �لأغطية، 
و�ملالب�ش �ل�صتوية، خا�صة �أنهم يعي�صون د�خل غرف 

م�صبعة بالرطوبة و�لربودة، ل تقيهم حر �ل�صيف ول 
برد �ل�صتاء، مما يجعلهم �أكرث عر�صة لالإ�صابة بالأمر��ش 

�ملزمنة �لتي تهدد حياتهم.

رام الله/ االستقالل:
ر مركز أسرى فلســــطين للدراسات من  حذَّ
إمكانية استشهاد األســــير المسن موفق 
نايف حســــن عروق )77 عاًمــــا( من مدينة 
الناصرة داخل األراضي المحتلة عام 1948، 
بعــــد تراجــــع وضعــــه الصحي فــــي اآلونة 

األخيرة إلى حد الخطورة القصوى.
ــــل المركز في بيان صحفي، ســــلطات  وحمَّ
االحتالل وإدارة السجون المسئولية الكاملة 
عن حياة وسالمه األسير عروق الذي يعاني 
من مرض الّســــرطان في الكبــــد والمعدة، 
ونقل إلى مستشــــفى "برزالي" اإلسرائيلي 
قبل أيام بوضع صعــــب للغاية، إثر تدهور 

ملحوظ على حالته الصحية.
الباحث  للمركــــز  الناطق اإلعالمــــي  وقــــال 
رياض األشــــقر: "نخشــــى أن يتكرر مشهد 
استشــــهاد أبو دياك والســــايح مرة أخرى، 
فالوضــــع الصحي لألســــير عروق مشــــابه 
بشكل كبير لما كان عليه وضع الشهيدين 

قبــــل أن يرتقيــــا نتيجة اإلهمــــال الطبي 
المتعمد، وقد ماطل االحتالل لشــــهور قبل 
أن يبدأ في إجراء جلســــات عالج كيميائي 

له".
وأضاف أن األسير عروق باإلضافة إلى مرض 
الســــرطان، فهو يعاني من آالم مســــتمرة 
بجميــــع أنحــــاء جســــده، وحــــرارة مرتفعة، 
وصداع، وهزال، ودوخة تسببت له بالسقوط 
على األرض عدة مــــرات، وكذلك ارتفاع في 
ضغط الدم ومشاكل في السمع والبصر، مما 

يشكل خطورة حقيقية على حياته.
وأكد أن سلطات االحتالل ترفض التجاوب 
بشــــده مع المناشدات التي صدرت إلطالق 
سراحه رغم سنه الكبير، واألمراض الخطيرة 
التــــي يعاني منها، الفًتا إلى أنه أمضى 17 
عاًما متنقاًل بين الســــجون، األمر الذي أدى 
إلى جعله فريسة سهلة لألمراض تنهش 

في جسده.
وأوضح األشــــقر أن األســــير عــــروق اعتقل 

بتاريــــخ  2003/1/7، وكان عمــــره حينهــــا 
ما يزيد عــــن 60 عامًا، وتعــــرض للتحقيق 
ألكثر من 3 أشــــهر، وكانت أخباره في تلك 
الفترة مقطوعة بشــــكل نهائي ولم يسمح 

للمحامي بزيارته.
وبعــــد 4 أعــــوام علــــى اعتقالــــه أصدرت 
المحكمــــة المركزيــــة في مدينــــة الناصرة 
بحقه حكًما بالســــجن لمدة 30 عاًما بعد أن 
أدانته النيابة العسكرية بتهمه "مساعدة 
تنظيــــم محظــــور علــــى القتل، مــــن خالل 
نقل منفــــذي عملية مزدوجــــة وقعت في 
تل أبيب"، أســــفرت عن مقتل 23 يهودًيا 
وإصابة أكثر من مائة أخرين في عام 2002.

وأشار األشقر إلى أن األسير عروق ورد اسمه 
ضمن 8 أسرى من سكان األراضي المحتلة 
عام48 أعلن وزير جيــــش االحتالل نفتالي 
بينيت، عن حجز رواتبهم الشــــهرية التي 
يتلقونها من أموال الســــلطة الفلسطينية 

بحجة أنها "تدعم اإلرهاب".

الضفة الغربية/ االستقالل:
يواصل األسير أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ98 على التوالي، في 

ظروف صحية صعبة، رفضا العتقاله اإلداري.
ويتواجــــد زهران في "عيادة ســــجن الرملة"، ويعاني من صــــداع، وآالم في المفاصل، 
وإعياء شــــديد، ونقص في كمية السوائل واألمالح في جســــمه، وفقد 30 كيلوغراما 

من وزنه.
ولم تصدر محكمة االســــتئنافات العســــكرية لالحتالل في "عوفر" حتى اللحظة قرارا 
حول النظر في االســــتئناف المقــــدم ضد قرار تثبيت اعتقالــــه اإلداري ومدته أربعة 
أشــــهر، وأجّلت جلســــتها أكثر من مرة، بهدف كســــر إرادته وعزيمته وفك إضرابه، 
وهذا األمر يتزامن مع قضية التحقيق الذي جرى معه في "عيادة ســــجن الرملة" مطلع 

األسبوع الماضي.
يشار إلى أن األسير زهران )42 عاما( من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وهو 

أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقالت االحتالل 15 عاما، وهو أب ألربعة أبناء.
ويعد هذا االضراب الثاني له خالل العام الجاري، علًما أنه أنهى إضرابه الســــابق الذي 
اســــتمر لمدة 39 يوما، بناًء على وعود، وقبل انتهاء األمر اإلداري السابق، أبلغته إدارة 

معتقالت االحتالل أنه سيتم تجديد اعتقاله اإلداري، وعليه شرع باإلضراب.

األسير زهران يواصل »أسرى فلسطين«  ُيحذر من استشهاد األسير موفق عروق
إضرابه عن الطعام لليوم 98
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أعلن أنا المواطن/ اسعد حافظ محمد كحيل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
921131355  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مصطفى فؤاد سليم النفار....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
804507507  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عماد سامي عبد الرحمن ابو حصير....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
800164709  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

معدالت البطالة من ال�شباب
وقال الخبير في الشــــأن االقتصادي د. سمير أبو مدللة: 
"إن األعوام السابقة ليست أفضل حااًل فمنذ عام 2007 
هناك عدة أسباب أدت إلى تدهور األوضاع االقتصادية 
وخاصــــة أوضــــاع الشــــباب بشــــكل خــــاص والحصار 
اإلســــرائيلي على قطاع غزة أثر بشكل كبير على القطاع 
الخاص والمشغل األكبر وبالتالي على سبيل المثال 500 
منشأة اقتصادية في عام 2019 أغلقت أبوابها  وبذلك 

سرحت الكثير من العمال.
وأضاف أبو مدللة لـ "االســــتقالل"، أن اإلجراءات األخيرة 
التي اتخــــذت بحق الموظفين في قطــــاع غزة أدت إلى 
نقص كبير في السيولة وأدخلت القطاع في حالة ركود 
وهــــذا أثر على فرص العمل مما أدى إلى إنخفاض كبير 
بفرص العمل، على سبيل المثال في غزة 350 ألف عاطل 
عن العمل و120 ألف خريج فالجامعات الفلســــطينية 
تخرج ســــنويًا من 40 إلى 45 ألف في الضفة وفي قطاع 
غزة مــــن 15 إلى 18 ألف وإيجاد فــــرص عمل للخريجن 
تكون محدودة جدًا ال تتجاوز الـ 8% والباقي يضاف إلى 

سوق البطالة.
وأوضــــح المختص في الشــــأن االقتصــــادي، أن معدل 
التوظيف في صفوف الشــــباب في غزة في الســــنوات 
األخيــــرة هــــو "صفــــر" مقارنة بمــــا تخرجــــه الجامعات 
الفلسطينية كل عام، مبّينًا أن هناك 230 ألف خريج من 
دون وظائف نتيجة غياب برامج تشغيل حقيقية قادرة 

على الحد من أزمة بطالة الخريجين.
وأشــــار أبو مدللة، إلى أن نســــبة البطالة خــــالل  2019 
تجاوزت  الـ54% مــــع وجود 300 ألف عاطل عن العمل، 

فيما وصلت البطالة بين صفوف الشباب الخريجين من 
الجامعات إلى 70%، وبين الفتيات الـ78%، أي أن أكثر 
من نصف سكان غزة فقراء، ويتوقع أن تصل نسبة الفقر 

لـ60%، ما لم تحدث حلول اقتصادية. 
ولفت المختص االقتصادي، إلى أن "إســــرائيل" ما زالت 
تمنع دخول مئات الســــلع إلى غزة، ما أدى لتضرر مئات 
المصانع، وفاقم أزماتها بســــبب تأثيرات الحصار الذي 

قلص بشكل كبير السيولة لدى المواطنين.

االأكرث �شوءًا
بدوره، أكد الناشط الشبابي وائل كراز، أن عام 2019 هو 
أكثر األعوام سوءًا على الشباب الفلسطيني وخاصة في 

قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار اإلسرائيلي.
وأوضح كراز في حديثه لـ "االستقالل"، أن هذه الظروف 
مجتمعة تحول دون أن تحقيق الشــــباب الفلســــطيني 
ألحالمهم وتأمين مســــتقبلهم الذي يتالشى أمامهم 
رويدا رويدًا، لذلك تجد الشباب الخريجين أو المتعلمين 
يعملون في أعمال ال تتناسب ومؤهالتهم التي درسوها 
فــــي الجامعات، وهذا بحد ذاته يشــــكل خلاًل كبيرًا في 

سوق العمل وعدم توازن في الفرص.
ولفت كــــراز، إلى أن الشــــباب الفلســــطيني يتطلعون 
مــــع حلول عام جديد أن يكون العــــام القادم يحمل في 
طياته أماًل جديدا لهم يخرجهم من النفق المظلم الذي 

يعيشون فيه.
 وأكد على أن الشباب هم عنصر أساسي ويجب على كل 
المسؤولين أن يهتموا بهذه الشريحة الواسعة والكبيرة 

في المجتمع الفلسطيني.

م�شتقبل �شائع
أما الخريج الجامعي الشــــاب أحمد عمر )29( عامًا، فقال: 
"إن ارتفاع البطالة وانعدام فرص العمل وشح الوظائف 
في هــــذا العام وما ســــبقه من أعوام، جعلت الشــــباب 

يعيشون واقعا مأساويا يفتقر ألي بصيص أمل«.
وأضاف عمر لـ "االســــتقالل"، أن هناك طابورًا طويال من 
الخريجين الذين ال يجدون فرصة واحدة للعمل، ما ترك 

آثارا نفسية كبيرة عليهم وعلى عوائلهم.
وبين الشــــباب الغزاوي، أن هذه المعاناة تزداد عامًا بعد 
عام فآالف الشــــباب في غــــزة غير قادرين علــــى الزواج  
بســــبب قلة ذات اليد وعدم توفر فرصة عمل تؤمن لهم 
مســــتقبال وحياة آمنة، الفتًا إلى أنه أحد أولئك الشباب 
الذين يقتربون من ســــن الثالثين عاما دون أن يتمكنوا 

من تكوين أسرة، لينعم باالستقرار واالطمئنان .
 وهناك أالف تجاوزوا الثالثين ولم يتزوجوا بسبب هذه 
الظروف الصعبة وشــــح فرص العمل وندرتها بســــبب 
الحصار واالنقسام ، أملين من الله أن يأتي العام القادم 
ويكون أفضل األعوام ونطوي هذه الصفحات الســــوداء 
من حياتنــــا وأن ينتهي هذا االنقســــام البغيض الذي 
أثــــر ودمر حياتنا وأضاع من زهرة شــــبابنا 13 عامًا كبرنا 
في االنقسام والحصار يجب على المسؤلين إنهاء هذه 
المهزلة وااللتفات إلى حالنا ومستقبلنا الذي يضيع عامًا 

بعد عام.

عام 2019 : األسوأ اقتصاديًا واألعلى في معدالت بطالة الشباب في غزة
غزة / حممد اأبو هويدي:

يع��د عام 2019 م��ن اأ�ش��واأ االأع��وام التي مرت عل��ى ال�شباب 
الفل�شطين��ي ففي ه��ذا الع��ام زادت مع��دالت البطالة و�شحت 
فر���ص العم��ل وازداد ع��دد اخلريج��ني املتعطلني ع��ن العمل 

لي�شلوا اإىل 120 األف خريج جامعي يف ال�شفة وغزة. ويعترب 
واق��ع ال�شب��اب يف قطاع غزة يف ظ��ل احل�ش��ار املتوا�شل عليه 
من��ذ نحو 13 عام��ًا االأ�ش��واأ بالن�شبة لل�شب��اب الفل�شطينيني. 
وجت��اوزت ن�شب��ة البطالة خ��ال 2019 ال�%54 م��ع وجود 

300 األف عاطل عن العمل، فيما و�شلت البطالة بني �شفوف 
ال�شب��اب اخلريجني م��ن اجلامع��ات اإىل %70، وبني الفتيات 
ال���%78، اأي اأن اأكرث من ن�شف �شكان غزة فقراء، ويتوقع اأن 

ت�شل ن�شبة الفقر ل�%60، ما مل حتدث حلول اقت�شادية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قـــال مكتب األمـــم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 
اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة )أوتشا( 
إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت 617 مبًنى 
أو تمت مصادرتها في الضفة الغربية المحتلة حتى 

هذا الوقت من العام 2019.
وأوضح المكتب في تقرير "حماية المدنيين" الذي 
ُيغطي الفترة ما بين 10-23 كانون األول/ديســـمبر 
2019، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 898 
فلســـطينًيا، الفًتا إلى أن هذه األرقـــام تمثل زيادة 
بلغت 35 و92% علـــى التوالي بالمقارنة مع الفترة 

نفسها من العام 2018.
ولفت إلـــى أنه كان ما يربو علـــى 20% من مجموع 
المباني التي اســـُتهدفت في العـــام 2019، ونحو 
40% من جميع المباني التي ُقّدمت كمســـاعدات 
بتمويل من المانحيـــن، تقع في مناطق إطالق النار 

التي تغطي نحو 30 % من مساحة المنطقة )ج(.
وخالل إحدى عمليـــات الهدم في منطقة إطالق نار 
شرقّي نابلس، اقتلعت قوات االحتالل أو قطعت نحو 
2,500 شجرة وشـــتلة، حيث كانت األشجار تشّكل 
ا من منطقة ترويحية )يصفها الفلســـطينيون  جزًء
أيًضـــا كمحمية طبيعيـــة(، وتخدم نحـــو 14,000 

ع خربة طانا  مواطًنا من سكان بلدة بيت فوريك وتجمُّ
الرعوي القريبين منها.

وذكـــر أن ســـلطات االحتـــالل هدمـــت 29 مبنـــى 
فلســـطينًيا أو أجبـــرت أصحابهـــا علـــى هدمتها 
في المنطقـــة )ج( ومدينة القـــدس المحتلة خالل 
األســـبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص 
البناء، مـــا أدى إلى تهجير 45 فلســـطينًيا وإلحاق 

األضرار بأكثر من 100 آخرين.
وأشار إلى أن 12 مبًنى من المباني المستهدفة، بما 
مت كمساعدات إنسانية  فيها خمسة مباٍن كانت ُقدِّ
في وقت ســـابق، تقع في ثالثة تجمعات رعوية في 
مناطق مصنفة كمناطق إطالق نار لغايات التدريب 

العسكري في محافظات طوباس ونابلس وأريحا.
وفي يوم 10 ديسمبر، فقَد نحو 80 مزارًعا فلسطينًيا 
من ثالث قرى في محافظة سلفيت إمكانية الوصول 
إلـــى أراضيهم الواقعة خلف الجـــار بعدما صادرت 

سلطات االحتالل تصاريح الدخول الممنوحة لهم.
وفي قطـــاع غزة، ذكـــر التقرير أن قـــوات االحتالل 
أصابت خالل األســـبوعين الماضييـــن ما مجموعه 
129 فلســـطينًيا، من بينهم 44 طفاًل، بجروح خالل 
مظاهرات "مســـيرة العودة الكبرى" قرب الســـياج 

الحدودي بين غزة و"إسرائيل".

وفـــي 15 مناســـبة علـــى األقـــل، أطلقـــت القوات 
اإلســـرائيلية النار في المناطق المحاذية للســـياج 
الحدودي وقبالة ساحل غزة في سياق فرض القيود 
علـــى الوصول، كما نّفـــذت عملية توغـــل وعملية 
تجريف قرب السياج، واعُتقلت أربعة فلسطينيين، 
من بينهم ثالثة أطفال، قرب السياج الحدودي في 

حادثتين منفصلتين.
وفـــي الضفة الغربية، أصابت القوات اإلســـرائيلية 
14 فلســـطينًيا، من بينهم ثالثة أطفال على األقل، 

بجروح في حوادث عدة.
وبحسب تقرير "أوتشا"، فإن قوات االحتالل نفذت ما 
مجموعه 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف 
أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 فلسطينًيا، من 

بينهم 17 طفاًل على األقل.
ل أكبر عدد من هـــذه العمليات في محافظة  وُســـجِّ
القدس )41 عملية(، وال ســـيما في بلدة العيسوية، 
وتلتها محافظتـــا رام الله )34 عملية( والخليل )27 

عملية(.
وأوضـــح التقريـــر أن المســـتوطنين أصابوا خالل 
األســـبوعين الماضيين أربعة فلسطينيين بجروح 
وألحقـــوا األضرار بنحو 330 شـــجرة زيتون وســـبع 

مركبات خالل ثماني هجمات بالضفة.

»أوتشا«: االحتالل هدم وصادر 617 مبنًى فلسطينًيا منذ بداية  2019

غزة / االستقالل:
قالت حركة "حماس"، يوم أمس، إن قرار وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي نفتالي 
بينت بتســـجيل األراضي في المنطقة المصنفة "ج" يدق ناقوس الخطر لضم 

أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة اإلسرائيلية.
واعتبر الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح له، القرار استمراًرا 
في التهجير القسري ألبناء شعبنا، وهي جريمة حرب ضد األرض واإلنسان، في 

إطار استمرار عدوان االحتالل وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية.
وأشـــارت إلى أن "مالحقة االحتالل ومحاكمة قادته في المحاكم الدولية، ووقف 
التنســـيق األمني معه وإطالق يد المقاومة والتصدي لجرائمه بكل الوســـائل 

كفيلة بإفشال مخططاته".
وكان بينت قرر أمس األول نقل صالحية متابعة تسجيل أراضي الضفة الغربية 

من اإلدارة المدنية لوزارة العدل اإلسرائيلية، في خطوة غير مسبوقة.
وذكرت صحيفة "إســـرائيل اليوم" العبرية أن بينيت قرر نقل صالحية تسجيل 
األراضي في الضفة الغربية مـــن اإلدارة المدنية لوزارة العدل وعمم القرار على 

الجهات ذات الصلة.
وامتدح بينيت القرار الجديد قائاًل إنه يعد خطوة جديدة على سبيل ضم مناطق 
C التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية لـ"إسرائيل" وبالتالي فسيكون 
على المستوطنين تسجيل األراضي لدى وزارة العدل أسوة باإلسرائيليين داخل 

مناطق 48.

»حماس«: قرار بينت بشأن 
االستيطان يدق ناقوس الخطر
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أعلن أنا المواطنة/ االء محمود عبد الكريم الكرد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400693347  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد أكرم محمد الدالي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400097580  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد عبد ربه نصر الله ابو مصطفى....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
952386639  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي خالد رمضان معمر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803192327

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نبيل حسن محمد عاشور....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900965484

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن عبد الحميد حسن المقادمة....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
802617944  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يحي جهاد اسماعيل ابو دقة....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
403278419  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سليم ابراهيم محمد البحيصي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   403307184

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ كريم محمود أحمد الشافعي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800682981  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

تزايد االنتهاكات
مؤمـــن عبد الواحد مديـــر دائرة العالقات العامـــة والتدريب في 
المكتب اإلعالمي الحكومي، أكد أن الواقع الصحفي بالعام 2019، 
أسوأ من األعوام السابقة، إذ شهد تزايد باالعتداءات واالنتهاكات 
المختلفـــة ضد الصحفيين من قبل االحتالل االســـرائيلي. وقال 
عبد الواحد لـ"االســـتقالل" : إن "االحتالل اإلســـرائيلي مارس ضد 
الصحفيين مختلف األســـاليب والوســـائل التي من شـــأنها أن 
تحد وتعيق عملهم، كاالعتداء بالضـــرب وإطالق األعيرة النارية 
المباشـــرة عليهم، وكذلك إطالق قنابل الصـــوت والغاز المحرمة 

دوليا، عدا عن اعتقالهم وتقديمهم للمحاكم". 
واعتبر أن االحتالل االســـرائيلي يســـعى جراء انتهاكاته التي 
يمارســـها بحق الصحفيين، لتغييب صوت الحقيقة المتمثلة 
بالصوت والكلمة، ومنع نقل بشـــاعة جرائمه تجاه أبناء الشعب 

الفلسطيني للرأي العام العربي والدولي .  
وأشــــار إلى أن أكبر االنتهاكات التي وقعت ضد الصحفيين، التي 
وصلت حد استهدافهم حتى الموت كانت خالل مسيرات العودة 
على الحدود الشرقية للقطاع، منبها إلى افتقار غالبية الصحفيين 

ألدوات السالمة المهنية التي توفر لهم الحماية واألمان. 
ولفت إلى أن االحتالل االســـرائيلي يحاول  من خالل انتهاكاته 
بحـــق الصحفيين إلى إبقـــاء رواية واحدة مـــن طرفه دون رواية 
الطرف المعتدى عليه وهم أبناء الشـــعب الفلسطيني، مشددا 
على أن منع الصحفيين من التغطية واالعتداء عليهم دليل على 

نجاحهم في إيصال رواية شعبهم المضطهد.
وذكر أن إفالت قوات االحتالل  من العقاب يعطي الضوء األخضر 
لالســـتمرار في تلك االنتهـــاكات، داعيا لتوفيـــر آليات عملية 

وبرنامج واضح لســـبل الحماية للصحفيين فـــي مختلف أماكن 
تواجدهم. 

900 انتهاك
بـــدوره، أكد عضـــو األمانة العامـــة بنقابـــة الصحفيين بالضفة 
المحتلة موسى الشاعر، أن العام 2019 سجل قرابة 900 انتهاك 
من االحتالل اإلسرائيلي ضد الصحفيين بالضفة المحتلة وقطاع 
غزة ، مشددا على تصاعد وتيرة االنتهاكات بشكل غير مسبوق 

مقارنة مع األعوام السابقة . 
وأوضح الشـــاعر خـــالل حديثـــه لـ"االســـتقالل" أن انتهاكات 
االحتالل االســـرائيلي ضد الصحفيين تنوعت ما بين التضييق 

عليهم أثناء تغطيتهم لألحداث، إلى جانب منعهم من السفر 
والتنقل، ومداهمات منازلهم ومؤسساتهم وتخريب ومصادرة 
معداتهم، باإلضافة إلى  اعتقالهم واســـتجوابهم وإصاباتهم 

بشكل مباشر ليؤدي الستشهادهم.
وبيـــن أن لجنة الحريات بالنقابة ســـجلت إصابة حوالي 87 
صحفيـــا بالرصاص الحي لصحفيين فلســـطينيين بقطاع 
غزة لدى تغطيتهم مســـيرات العودة شرق القطاع، منهم 
الزميل ســـامي مصـــران الذي أصيـــب بضرر بالـــغ بعينه 
اليســـرى، إضافة إلى 77 إصابة فـــي مختلف مدن الضفة 
المحتلة بينهم إصابة الصحفي معاذ العمارنة من الخليل 

بطلق معدني بعينه اليسرى، ما أدى الستئصالها.  
 في ذات الســـياق، ذكر الشاعر أن العام 2019 شهد استهدافًا 
واضحـــًا وممنهجـــًا  للمحتوى الفلســـطيني من قبـــل االحتالل 
االســـرائيلي الذي تمكن بالتعاون مع شـــركة "الفيس بوك" من 
إغالق المئات من الصفحات الفلســـطينية على مواقع التواصل 

االجتماعي. 
ونّبه إلى أن العام 2019 شـــهد إغالق وحظر وتقييد الصفحات 
الفلســـطينية على موقع "فيس بوك" في إطار محاربة المحتوى 
الفلســـطيني، مشـــيرا إلى أن محاربة المحتوى مـــن قبل مواقع 
التواصل تم بضغط مباشر من المستوى السياسي اإلسرائيلي.

ولفـــت إلى انحياز إدارة "فيس بوك" للسياســـات اإلســـرائيلية 
ضد المحتوى الفلســـطيني والرواية الفلســـطيني، ما يعبر عن 

ازدواجية المعايير، ويفتقد ألدنى معايير المهنية.
وأشـــار إلى أن التحديـــات التي تواجه الصحفي الفلســـطيني 
تستدعي توحيد الجســـم الصحفي، مشددا على أهمية تحرك 
االتحادات العربية، واتحاد الصحفيين العرب والنقابات العربية، 
لدعم ومناصرة الصحفيين الفلسطينيين، السيما في قطاع غزة 

الذين يعيشون األمرين من السياسات اإلسرائيلية الظالمة.
ونّوه إلى أن تغاضى المؤسسات الدولية عن اعتداءات االحتالل 
شـــجع مرتكبيها على االســـتمرار في االجراءات التعسفية ضد 
اإلعالميين ومؤسساتهم، داعيا المؤسسات االعالمية والحقوقية 
الفلســـطينية  أن تعمل بشـــكل موحد بآليات محددة من أجل 
المطالبة بضرورة معاقبة االحتالل اإلســـرائيلي على انتهاكاته 
بحق الصحفيين الفلســـطينيين، وتحديد اآلليات، ونقل معاناة 

الصحفيين موحدين بصوت واحد لكل أنحاء العالم.

في محاولة فاشلة لحجب الحقيقة

900 انتهــاك »إسرائيلــي« بحــق الصحفييــن خــالل 2019
غزة / �سماح املبحوح: 

ا�سته��داف مبا�س��ر بالر�سا�ص احلي وقناب��ل الغاز، 
وحرم��ان من التغطية وحري��ة التنقل، ومالحقات 
وا�ستدعاءات واعتق��االت، وغريها من االنتهاكات، 
هكذا اأم�سى ال�سحفيون الفل�سطينيون العام 2019 

ال��ذي ي�س��ارف عل��ى االنته��اء، م��ا يعت��ر ت�سعيدا 
خط��ريا يف اعت��داءات االحتالل بح��ق ال�سحفيني 
مقارن��ة بغريه م��ن االأع��وام االأخ��رية. وباتت تلك 
االنته��اكات االإ�سرائيلية بح��ق ال�سحفيني اأ�ساليب 
متعمدة تت��م عن �سابق اإ�سرار وتر�سد وبتوجيهات 

واأوام��ر م��ن القي��ادة الع�سكري��ة االإ�سرائيلي��ة يف 
خمتلف مناطق ال�سفة املحتلة واملناطق احلدودية 
مع قطاع غزة، يف حماولة لقمعهم وايقاع اأكر قدر 
من االإيذاء عليهم  واخل�سائر يف �سفوفهم ملنعهم من 

موا�سلة ك�سف احلقيقة.

رام الله/ االستقالل:
انضمت هيئة مكافحة الفساد ممثلة عن دولة 
فلسطين إلى عضوية الشبكة األوروبية للوقاية 
من الفســـاد، ضمن توجهات الهيئة في تعزيز 

حضورها على المستويين العربي والدولي.
وقال رئيس الهيئة المستشار أحمد براك، في 
بيان صحفـــي، إن" هذا اإلنجاز يشـــكل رافعة 
جديدة في تقوية وتعزيـــز جهود الهيئة في 
مجال الوقاية ودرء مخاطر الفساد، ويوفر قاعدة 

صلبـــة لتعزيز عالقات التعاون في مجال تبادل 
المعلومات، واالستفادة من الخبرات، والتجارب 
العربيـــة والدوليـــة فـــي مجـــاالت الوقاية من 

الفساد".
وأضاف أن انضمامنا لهذه الشبكة المهمة هو 
نتاج سياسة االنفتاح وتعزيز عالقات التعاون 
العربي والدولي، ما يســـاعد فـــي زيادة فعالية 
المكافحة  فـــي  الوقائي، والمســـاهمة  الـــدور 
العالمية للفســـاد، مع التأكيد على مبدأ حماية 

سرية المعلومات، تماشيا مع تشريعات حماية 
البيانات.

وشدد على أهمية مشـــاركة فلسطين في هذا 
التحالـــف للوقاية من الفســـاد، الذي يســـتند 
إلـــى المعاييـــر الدولية ذات العالقـــة، وتبادل 
الممارسات الفضلى في هذا االتجاه، ما يعكس 
صدقية التوجهات واالرادة السياســـة الجدية 
في مكافحة الفســـاد والحد مـــن مخاطره على 

المجتمع الفلسطيني.

فلسطين تنضم لعضوية الشبكة األوروبية للوقاية من الفساد

رام الله/ االستقالل:
دخل أســـيران فلســـطينيان من الضفة الغربية المحتلة أمـــس، أعواًما جديدة داخل 

سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، ومحكومان بالسجن لمدة 25 عاًما.
وأكد مكتب إعالم االســـرى، أن األسيرين محكومان بالسجن لمدة 25 عاما، وهما األسير 
محمد محمود سالم الصبارنة )59 عاًما( من مدينة الخليل، وهو معتقل منذ عام 2004، 
وأمضى في الســـجون 15 عاًما. واألســـير ســـليمان حماد عفنان هذالين )52 عاًما( من 

مدينة بيت لحم، وهو معتقل منذ عام 2005، وأمضى في السجون 14 عاًما.

أسيران يدخالن أعوامًا 
جديدة داخل سجون االحتالل
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أعلن أنا المواطن/عماد سامي عبد الرحمن ابو حصيرة....... 
/. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
800164709 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بالل صالح سليمان الغفري....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
410586036  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ياسر فايز حمدان البطنيجي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802304790

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود نصر عطية حمدونه...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   413138223

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد صبري حمدان الشاعر..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400034997  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبد الكريم محمد قنديل مخيمر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802038281  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ خلود نعيم عبد المجيد الشاعر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801029299

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سليمه طلعت محمود الزهارنه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
411961907  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود عماد يوسف السيد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   406144642

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
ســـّلم االتحاد اإلســـالمي في النقابات 
المهنية، اإلطار النقابي لحركة الجهاد 
اإلســـالمي في فلســـطين، يوم أمس، 
األطر النقابية للفصائل الفلســـطينية، 
مبادرته إلنهاء االنقســـام في النقابات 
المهنية، عبر تأسيس مجلس تنسيقي 

للنقابات.
وكان االتحاد اإلســـالمي قد أطلق خالل 
مؤتمره النقابي الخامس نهاية تشرين 
أول/ أكتوبـــر الماضـــي مبادرته إلنهاء 
االنقســـام في النقابـــات المهنية في 
محاولـــة جادة منـــه لتوحيـــد الجهود 
النقابية المختلفـــة والوصول إلى بيئة 
عمل نقابية قادرة على خدمة النقابيين 

والنهوض بواقعهم.
وزار وفد رفيع من قيادة االتحاد ضّم كل 
من مســـؤول فرع األطبـــاء د. نهاد عابد، 
ومسؤول فرع الهندسة م. أسامة مرزوق، 
وأمين سر االتحاد، المحامي مراد بشير، 
األطر النقابية لحركتي "فتح"، و"حماس"، 
والجبهتيـــن الشـــعبية والديمقراطية 
لتحرير فلسطين، وسلمهم نسخة عن 
مبادرة االتحاد لدراســـتها ومناقشتها 
داخليا والرد عليها خالل الفترة القريبة 

المقبلة.
وخـــالل تلك الزيـــارات، أوضـــح د. عابد 

أن الهـــدف من هذه المبـــادرة، محاولة 
الخروج من الواقع المـــأزم الذي يعاني 
الفلســـطيني، ال  النقابي  العمـــل  منه 
ســـيما في ظـــل حالة االنقســـام التي 
تعصف بالســـاحة الفلسطينية والتي 
ألقت بظاللها الســـيئة علـــى مختلف 
مناحي الحياة الفلسطينية ومن بينها 

العمل النقابي.
وأشـــار د. عابد إلى أن "المبادرة تهدف 
للوصـــول إلى جســـم نقابـــي، مهني، 

قوي، وعصـــري، قادر علـــى الدفاع عن 
كل النقابييـــن المهنييـــن والعمـــال 
على اختـــالف تخصصاتهم، النقابية، 
والمهنيـــة، والعماليـــة، والعمـــل على 
انتزاع حقوقهم المسلوبة على أن يحمل 
ذلك الجسم اسم )المجلس التنسيقي 
للنقابات(".  مؤكدًا أن "ذلك ال يتأتى إال 
من خالل بناء هذا الجسم الذي ستكون 
من أولى أولوياتـــه العمل على تنظيم 
لوائح داخلية تنّظم العمل النقابي وفق 

ما أقره القانون الفلسطيني".
ولفـــت إلى أن األطـــر النقابيـــة قابلت 
المبـــادرة بالترحيب، واعدًة بدراســـتها 
والرد عليها خالل الفترة القريبة المقبلة.

وأشـــار د. عابد إلـــى أن الخطوة الالحقة 
ستشمل عقد لقاء موسع يضم مختلف 
األطر النقابية للتباحـــث في الخطوات 
واآلليـــات التـــي مـــن شـــأنها تطبيق 
المبادرة على أرض الواقع وخروجها إلى 

حيز التنفيذ.

غزة / االستقالل:
أعربــــت النائب فــــي المجلس التشــــريعي 
هدى نعيم عن اســــتهجانها واستغرابها 
مــــن المصادقة على اتفاقيــــة القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة 
بـــــ "ســــيداو" دون أية تحفظــــات، في حين 
أن معظم الدول العربيــــة أبدت تحفظاتها 
على بعض بنودها، اســــتناًدا لتعارضها مع 
تشــــريعاتها الوطنية، أو بســــبب تعارض 

بعض موادها مع الشريعة اإلسالمية.
وأشــــارت نعيم في تصريح صحفي، إلى أن 
فلســــطين تكاد تكون هي الدولة الوحيدة 
في منطقة الشــــرق األوسط وشمال أفريقيا 
التي وقعت بدون أي تحفظ على جميع بنود 

باالتفاقية.

وقالــــت: إن" اتفاقية ســــيداو، التي تتغنى 
الســــلطة بالمصادقة عليها بال تحفظ، فان 
بعض بنودها يصطدم مــــع قانون األحوال 

الشخصية الفلسطيني".
وأضافت "ســــيترتب على السلطة بموجب 
المصادقــــة؛ التزامــــات وجوبية، فــــي إطار 
تفعيل اتفاقية سيداو؛ حيث أوجبت المادة 
)24( من االتفاقية التزاًما صريًحا من الدول 
األطراف باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ هذه 
المعاهدة فــــي بلدانهم؛ ومنها التعديالت 
واالنظمة  واللوائح  والقانونية  الدســــتورية 

والقرارات".
وتابعت "وبالتالي تحمــــل هذه المادة قيًدا 
وإلزاًمــــا قد ُيرتب المســــؤولية علــــى الدولة 
المتخلفــــة عن اتخــــاذ مثل هــــذه التدابير 

عقوبات مثل الحد من المســــاعدات وإعادة 
النظــــر في برامج الدعــــم المقدمة من األمم 

المتحدة والتضييق على هذه الدول".
أو  اتفاقيــــات  أليــــة  انحيازهــــم  وأكــــدت 
الفلســــطينية؛  المرأة  تشــــريعات ُتنصف 
وتثمينهــــم ألية جهــــود ُتبــــذل إلنصاف 
المرأة في كافة التشــــريعات الفلسطينية، 
"فنحــــن منحــــازون لحقوق المــــرأة بالكامل 
ودون انتقــــاص، مع التنويــــه إلى أن جميع 
للمرأة،  منصفة  الفلســــطينية  التشريعات 
وتبنت توجهات تنســــجم ومبــــادئ العدل 

واإلنصاف".
وقالت إننــــا" ننظر بكل فخــــر واعتزاز لدور 
المرأة الفلســــطينية في مسيرة شعبنا نحو 
الحرية واالستقالل، ونؤكد دوًما على أهمية 

العمل لتعزيز هذا الدور في كل الســــاحات 
وعلى كل المســــتويات، وندعو لرفع أي ظلم 
أو ضيم يقع على المرأة انســــجامًا مع قواعد 

شريعتنا وقيمنا الوطنية".
وأكدت أن مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر 
رئيس للتشــــريع وفــــق ما ورد فــــي أحكام 
القانون األساسي الفلســــطيني، وأنها أحد 
أهــــم مكونات الهويــــة، واعتبــــار ذلك من 

الثوابت الوطنية التي يجب ان ننحاز لها.
كمــــا أكدت علــــى تعــــارض بعــــض بنود 
االتفاقية مع الفقــــرة )2( من المادة )4( من 
القانون األساســــي لسنة 2003 وتعديالته 
التي أكدت أن )مبادئ الشــــريعة اإلسالمية 
مصدر رئيس للتشريع(، ويتأسس على ذلك 
أنه يجب عند ســــن قانون أو تعديل قانون 

ســــاري االلتزام باالنسجام الكامل مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية.

ودعت إلى التأكيد على أهمية دور مؤسسات 
المجتمع المدني العاملة في مجال األســــرة 

والمرأة والطفولة في تعزيز القيم الوطنية.
وطالبت كافة الوزارات ذات العالقة )التعليم، 
األوقــــاف، الصحــــة، التنميــــة االجتماعية، 
الشــــباب والثقافة، المرأة( بأخذ دورها الجاد 
النســــاء بحقوقهــــن، وكذلك  في توعيــــة 
تحصيــــن المجتمع أمام عوامــــل التفكيك 

والتفتيت.
كمــــا دعت إلى فتح حــــوار وطني معمق مع 
جميع مكونات المجتمع لبناء عقد اجتماعي 
المجتمع  وثقافــــي ناظم لحمايــــة وحــــدة 

وتحصينه أمام عوامل الهدم والتذويب.

غزة/ االستقالل:
أعلنت لجنة الطـــوارئ في بلدية غزة أن كمية األمطار التي هطلت 
على المدينة مؤخرًا بلغت نحو 60 مليمترًا، ليصل إجمالي الكمية 
منذ بداية الموســـم نحو 130 مليمترًا بنســـبة 32% من المعدل 

السنوي.
وأفاد نائب رئيـــس اللجنة رمزي أهل في بيان صحفي بأن طواقم 
اللجنـــة عالجت منذ بدء المنخفض وحتى يوم أمس الســـبت نحو 
150 إشـــارة طفح للصرف الصحي، وتم ســـحب 40 نقلة من مياه 
األمطار المتجمعة في عدة مناطق أبرزها: القرية البدوية جنوب حي 

الزيتون، وتقاطع شارع 10 مع شارع وادي العرايس بالحي ذاته. 
وأوضح أن طواقم البلدية عملت على مدار الساعة خالل المنخفض 
الجوي لمنـــع وقوع أي حاالت غرق في شـــوارع المدينة، الســـيما 
المناطق المنخفضة منها، وتمكنت من تصريف المياه المتجمعة 

التي حدثت في )منطقة األمن العام( بأقصى سرعة.
وبين أنه تم اســـتخدام حواجز بالستيكية صناعة محلية لتوجيه 
مسار سيول مياه األمطار إلى المدخل الجنوبي لبركة الشيخ رضوان 
لمنع دخولها لمنطقة المنارة المجاورة للبركة وتالفي غرق الشوارع، 
موضًحا أن الحواجز البالستكية تمتاز بسرعة التركيب وخفة الوزن 

وتؤدي هدفها بشكل جيد.
وكانـــت بلدية غزة دعـــت المواطنين في المدينة لضـــرورة اتباع 
إرشادات التعامل مع تســـاقط مياه األمطار والمنخفضات لجوية 
وعدم رمي النفايات في سيول مياه األمطار حتى ال تنجرف معها 

وتؤدي النسداد مصارف مياه األمطار.
كما دعت المواطنين للتواصل معها والبالغ عن شكاوى المنخفض 
الجوي على رقم وحدة المعلومات والشكاوى 115 وبوابات التواصل 
األخـــرى، والتعـــاون مع طواقم لجنـــة الطوارئ في نشـــر التوعية 

بإرشادات التعامل مع المنخفضات الجوية بين المواطنين

النائب »نعيم« تستهجن المصادقة على اتفاقية »سيداو« دون أية تحفظات

بلدية غزة: كمية األمطار بلغت 
32 % من المعدل السنوي

»عبر تشكيل مجلس تنسيقي للنقابات«

االتحاد اإلسالمي يسلم األطر النقابية مبادرته إلنهاء االنقسام في النقابات المهنية
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يواصل االسير البطل احمد زهران )42( عاما, اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 98 على 
التوالـــي رفضا العتقاله االداري لدى االحتالل الصهيوني,  وهو يخوض إضرابه المفتوح 
عن الطعام في ظروف صحية صعبة، ويتواجد في »عيادة سجن الرملة«، حيث يعاني من 
صداع، وآالم في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل واألمالح في جسمه، 
حيث فقد 30 كيلوغراما من وزنه, ولم تصدر ما تسمى بمحكمة االستئنافات العسكرية 
الصهيونيـــة في »عوفر« حتى اللحظة أي قرارا حول النظر في االســـتئناف المقدم ضد 
قرار تثبيت اعتقاله اإلداري ومدته أربعة أشهر، حيث أجّلت جلستها أكثر من مرة، وذلك 
بهدف كســـر إرادته وعزيمته وفك إضرابه عن الطعام، ولعل الوضع الصحي المتدهور 
لألسير زهران ينذر بالخطر الشـــديد على حياته, فقد فشل االحتالل بوقف اضرابه عن 
الطعام, وهو مصر على االســـتمرار في اضرابه المفتوح حتى انتزاع حريته من االحتالل, 
وكل يوم يمر على االســـير زهران وهو مضرب عن الطعام يزيد من االخطار التي تتهدد 
حياته, وقد ينتهي امره بالموت  في اية لحظة ال سمح الله, وهذا ما حذرت منه فصائل 
المقاومة الفلســـطينية حيث حملت  الجبهة الشعبية االحتالل المسؤولية الكاملة عن 
تبعات هذه الجريمة بحق األســـير زهران مؤكدة ان االحتالل ينوي قتله, يشـــار إلى أن 
األســـير زهران من بلدة دير أبو مشعل شـــمال غرب رام الله، وهو أسير سابق قضى في 

سجون االحتالل ما مجموعه 15 عاما، وهو أب ألربعة أبناء.
جرائـــم االحتالل الصهيوني ليس لها حـــدود وال تكاد تتوقف, وهى جرائم تطال الكل 
الفلسطيني, فقد  حّذر »مركز أسرى فلسطين للدراسات«، من إمكانية استشهاد األسير 
المســـن موفق نايف حسن عروق )77 عامًا( من مدينة الناصرة، في الداخل الفلسطيني 
المحتل عام 48 ، بعد تراجع وضعه الصحي في اآلونة األخيرة إلى حد الخطورة القصوى. 
ل )أســـرى فلسطين( سلطات االحتالل، وادارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة  وحمَّ
وســـالمة األســـير عروق، الذي يعاني من مرض الّســـرطان في الكبد والمعدة، ونقل إلى 
مستشـــفى )برزالي( الصهيوني قبل أيام، بوضع صعب  للغاية، إثر تدهور ملحوظ على 
حالته الصحية. وباإلضافة إلى مرض السرطان، فهو يعانى من آالم مستمرة بجميع أنحاء 
جســـده، وحرارة مرتفعة، وصداع، وهزال، ودوخة تســـببت له بالسقوط على األرض عدة 
مرات، كذلك من ارتفاع في ضغط الدم، ومشـــاكل في السمع والبصر، مما يشكل خطورة 
حقيقية على حياته. وترفض ادارة السجون الصهيونية التجاوب بشدة مع المناشدات 
التي صدرت إلطالق سراح األسير عروق، رغم سنه الكبير، واألمراض الخطيرة، التي يعاني 
منها، وقد أمضى 17 عامًا متنقاًل بين السجون، األمر الذي أدى إلى  جعله فريسة سهلة 
لألمراض التي تنهش جســـده.  واألســـير عروق، اعتقل بتاريـــخ 2003/1/7، وكان عمره 
حينهـــا يزيد عن 60 عامًا، وتعرض للتحقيق ألكثر من 3 أشـــهر، وكانت أخباره في تلك 
الفترة مقطوعة بشكل نهائي، ولم يسمح للمحامي بزيارته. وبعد 4 أعوام على اعتقاله، 
أصـــدرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة بحقه حكمًا بالســـجن لمدة 30 عامًا بعد 
أن أدانته النيابة العســـكرية بتهمه مساعدة تنظيم محظور على القتل، من خالل نقل 
منفـــذي عملية مزدوجة، وقعت في »تل الربيع« أســـفرت عن مقتل 23 يهوديًا، وإصابة 
أكثر من مائة آخرين في عام 2002. وكان األســـير عروق، ورد اســـمه، ضمن 8 أسرى من 
سكان )الداخل الفلسطيني المحتل عام 48(، أعلن »وزير )حرب( االحتالل نفتالي بينيت، 
عن حجز رواتبهم الشـــهرية، التي يتلقونها من أموال السلطة الفلسطينية، بحجة أنها 

تدعم »اإلرهاب«.
االسرى في ســـجون االحتالل يحتاجون لوقفة جادة من شـــعبنا الفلسطيني وفصائله 
المختلفة ومن السلطة الفلسطينية حتى ال يكونوا لقمة سائغة في فم االحتالل, فماذا 

انتم فاعلون واالسيران يواجهان خطر الموت!؟!

زهران والعروق وخطر الموت 

رأي

منذ بدايـــة المشـــروع الصهيوني، والســـيطرة على 
النقب، وتهويد هذه المنطقة الشاســـعة، كان هدف 
»إســـرائيل« واضحًا. وعندما تم إخراج النقب من حدود 
»الدولة اليهودية« في إحدى صيغ مشاريع التقسيم، 
رد الزعيم الصهيوني ديفيد بن غوريون على منتقدي 
قبولـــه بتلك الصيغة بعبارة: »النقـــب لن يهرب منا«. 
وفي حرب عـــام 1948 ركزت القـــوات اليهودية على 
احتـــالل النقـــب، والعمل علـــى طرد ســـكانه العرب، 
وأغلبهـــم من البـــدو الرحـــل. وبقيت عمليـــات الطرد 
مستمرة حتى أواسط الخمســـينات؛ عندما جرى طرد 
اآلالف منهم؛ عبر وادي عربا إلى األردن. اليوم بعد أكثر 
من 70 عامًا على النكبة، تزداد شهية حكومة االحتالل 
لتوســـيع عمليـــات طرد الفلســـطينيين مـــن النقب؛ 
باعتباره المخزون اإلقليمي االســـتراتيجي من األرض؛ 
حيث إنه يشـــكل حوالي نصف مســـاحة فلســـطين 
بأكملها؛ ونظرًا لتوســـع الصناعـــات، وتزايد المخاطر، 
فإن حكومة »إســـرائيل« في العقـــد األخير لجأت إلى 
مخططات؛ لنقـــل المصانع ومعســـكرات الجيش إلى 
النقـــب على أمل تخفيف االزدحام في مدن الســـاحل 
والوســـط، وتقليـــص األضرار البيئية. ولهذا الســـبب 
كثفت من مســـاعيها؛ للسيطرة على النقب وتهويده، 

وإبعاد أهله العرب البدو عنه.
واليوم تتواصـــل عمليات طرد البدو الفلســـطينيين 
الرحل من مناطق حساسة؛ بينها محيط القدس وغور 
األردن وصحراء النقب. ومـــن الجلي أن هذه العمليات 
صارت أكثـــر تعقيدًا ووضوحًا، خصوصـــًا في النقب؛ 
بســـبب أن األمر يتعلق بمن بقوا على أرضهم، وصاروا 
مواطنيـــن في الدولـــة العبرية يبلـــغ عددهم حوالي 
ربـــع مليون نســـمة. ويعيش نصف هؤالء في ســـت 
بلدات تعترف بها ســـلطات االحتـــالل، فيما يعيش 
النصـــف اآلخر في حوالي 50 قريـــة غير معترف بها. 
من المنطقـــي االفتراض أن تعتـــرف الدولة العبرية 
بحقـــوق البدو في أراضيهم ومراعيهم، التي شـــكلت 
المجـــال الحيوي لهم منذ مئات الســـنين يتوارثونها 
جياًل بعد جيل؛ لكن ليست هذه هي الحال في النقب 
الذي تتعرض أراضيه ألوســـع عملية سلب من جانب 
الحكومات »اإلســـرائيلية« والمستوطنين الصهاينة. 
وتقوم عمليات الســـلب هذه على أساس تقييد حركة 
البدو ومواشـــيهم فـــي النقب، ودفعهـــم إلى تغيير 
مجـــرى حياتهـــم؛ من خـــالل إلزامهـــم بالعيش في 
تجمعات ســـكنية قروية أو مدنية، إلى جانب مصادرة 
مراعيهم. ولم يقتصر األمـــر على ذلك؛ بل إن حكومة 
االحتـــالل صارت تعمل علـــى هدم قراهـــم القائمة، 

ومنعهم من تحويلها من الخيام وأكواخ الصفيح إلى 
مبان ثابتة.

م�شروع تهويد
وفي األســـابيع األخيرة تم اإلعالن عن مشروع ترحيلي 
جديد لبدو النقب؛ بهدف الســـيطرة على مئات آالف 
الدونمات التي بقيت لديهم. وتناولت تقارير إعالمية 
صهيونية أن ما ُيعرف ب»ســـلطة تنظيم التجمعات 
الســـكنية البدوية في النقب« أعدت خطتين؛ لترحيل 
البدو في النقب؛ تمهيدًا لتنفيذ مشاريع استيطانية 
لليهود مكانهم. وتعرف واحدة من هاتين الخطتين 
باسم »مشروع الكرفانات«، الذي يحاول أن ينقل البدو 
مـــن حالة عدم اســـتقرار متوارثة إلى حالـــة انتقالية 
جديـــدة ال تلبـــي متطلبات حياتهـــم، وال تحفظ لهم 
حقوقهـــم. وطبيعي أنه في مواجهة هذه المخططات 
يتأهـــب بدو النقـــب، ومعهم كل العـــرب في مناطق 
48 للتصدي لذلك؛ اســـتمرارًا لمســـيرة طويلة بدأت 
في أماكن عدة، ولم تتوقـــف ال في أم الحيران وال في 

العراقيب.
ومـــن المعروف أن البـــدو في أم الحيـــران والعراقيب 
يملكون تاريخًا طوياًل في مواجهة مخططات الترحيل 
ومصادرة األراضي. وعلى ســـبيل المثال ال الحصر، فإن 
قريـــة العراقيب هدمـــت 169 مرة حتـــى اآلن بأيدي 
ســـلطات االحتالل. وكانـــت المرة األولـــى عام 1953؛ 
لكن سكانها واصلوا على الرغم من المعاناة الشديدة 
واإلغراءات التمسك بأرضهم وعدم الرحيل عنها. وكذا 
الحـــال مع أم الحيران التي استشـــهد بعض أبنائها، 
وهم يواجهون مخططات الترحيل والهدم. وكان البدو 
قد أفلحوا في الماضـــي في إحباط مخطط »برافر« قبل 
8 ســـنوات الذي اســـتند إلى محاولة تهجير عشرات 
ألوف البدو من أراضيهم في النقب، واالســـتيالء على 
حوالي مليون دونم منها. وفي حينه تم عرض الخطة 
بزعم تحسين أوضاع البدو، وانتشالهم من حالة الفقر 
والتجهيل وبناء مدارس ومراكز صحية لهم؛ لكن البدو 
كانوا يعلمون أن الغاية ليســـت تحســـين أوضاعهم، 

وإنما سلب أراضيهم.
م�شروع »الكرفانات«

وفي نطاق تســـهيل مهمة ترحيـــل البدو في النقب، 
عمـــد االحتالل على مدى العقـــود الماضية إلى رفض 
االعتـــراف بالتجمعـــات البدوية، ما جعـــل ما ال يقل 
عن 40 ألف بدوي يعيشـــون فـــي النقب فيما ُيعرف 
ب»القـــرى غير المعترف بها«، التـــي يبلغ عددها 51 
قريـــة. وبعـــض هذه القـــرى قائم في مكانـــه منذ ما 
قبل قيام الدولة العبرية؛ إثر نكبة فلســـطين في عام 

1948. وبحســـب ما نشـــرت الصحـــف اليهودية فإن 
»مشـــروع الكرفانات« ليس ســـوى خطة؛ لتهجير 40 
ألف بدوي فلسطيني من النقب إلى »مناطق داخلية«. 
وقد أعد هذه الخطة وزير الزراعة في حكومة نتنياهو، 
المســـتوطن من حزب »البيت اليهـــودي« أوري أرييل. 
وتتضمـــن الخطة: مصادرة 260 ألف دونم في النقب؛ 
بغرض إنشاء مستوطنات يهودية جديدة عليها. وقد 
حددت ثالث ســـنوات تنتهي في عام 2021؛ لتنفيذ 
هذه الخطة التي تتم على مراحل؛ تبدأ بإجالء خمســـة 
آالف بـــدوي إلى تجمع تل الســـبع في شـــمال النقب. 
وتبـــدأ الخطة بتفريغ 12 ألف دونـــم، لتتبعها مرحلة 
أخرى؛ إلجالء خمسة آالف آخرين إلى قرى أبو تلول وأبو 

قرينات ووادي النعم.
التيارات الوطنية

وقد تداعـــت التيارات الوطنية فـــي النقب؛ للتصدي 
للمشاريع الترحيلية الجديدة؛ عبر عقد اجتماعات عامة 
اعتبرت فيه مخططات الترحيل تجســـيدًا لسياســـة 
التمييـــز العنصري التي يمارســـها االحتالل أبدًا ضد 
الفلســـطينيين. والحظـــت هذه التيـــارات أن توقيت 
عرض هذه المشـــاريع حاليًا في ظل األزمة السياسية 
التي يمر بها الكيان ليس عابرًا، وأنه جزء من التنافس 
اليميني على التطرف ضد العرب. وفي كل حال رأوا أن 
هذه المخططات ليســـت سوى مشروع لتحويل القرى 
البدوية إلى مخيمات بائسة تفتقد لكل أسس العيش 
الكريمة وهي اســـتمرار لنمط التعامل المعهود منذ 
نشـــأة الكيان. وشـــددت هذه التيـــارات على أهمية 
التصدي العملي لهذه المخططات بعيدًا عن الساحة 
القضائية؛ ألن القضاء الصهيوني يصطف في األغلب 

إلى جانب مخططات الحكومة.
وال ريـــب فـــي أن مخططات االحتالل ضـــد بدو النقب 
تتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق اإلنســـان. وقد أعلن 
محامون من »المركـــز القانوني لحقوق األقلية العربية 
في األرض المحتلة - عدالة« أن ما ترتكبه »إســـرائيل« 
من عمليات تهويد وتدمير ممنهج للحياة البدوية في 
النقب يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي اإلنساني؛ 
حيـــث إنه بموجب المـــادة )49( مـــن اتفاقية جنيف 
الرابعـــة يحظـــر على الســـلطات في أي دولـــة النقل 
القســـري للمواطنين، بناء على هويتهم أو عرقهم أو 
دينهم«. وأنه »من أجل تهويد النقب، تقوم السلطات 
»اإلســـرائيلية« بتنفيذ خطط اقتصادية وعسكرية ال 
تهدف إلى خدمة البـــدو من خالل توفير حياة كريمة 
لهم؛ بل هي تســـعى إلـــى تغيير الهويـــة واألرض 

واإلنسان؛ لخدمة مشاريعها االستعمارية«.

النقب.. مشروع للتهويد في »عقل بن غوريون«
بقلم: حلمي موسى

النظام السياسي الفلسطيني عامة يعتبر حديثًا نسبيًا، 
وفيه تناقض كبير ولكي يســـتقيم هـــذا النظام بحاجة 
الى استقرار، وإن أهم عامل لعدم استقراره هو االحتالل، 
ب من وجود نظام سياســـي مســـتقر،  فاالحتـــالل يصعِّ
وبالتالي المدخل الستقرار النظام السياسي الفلسطيني 

لن يكون يوما مدخال قانونيا بل سياسيا توافقيا.
في الـــدول المســـتقرة عاّمة، الدســـتور يكـــون ضامن 
الســـتقرارها، فهـــو ينّظم حيـــاة النـــاس والعالقة بين 
الحاكـــم والمحكوم والعالقات المجتمعية بشـــكل عام، 
أما بالنســـبة لنا كشـــعب محتل فالدســـتور ال يمكن أن 
يضمن لنا نظامًا سياســـيًا مســـتقرًا بشـــكل كامل فهو 
يساعد بشـــكل غير مكتمل، أما ما يساعد باالستقرار هو 
التوافق السياسي، وان الجدل القانوني حول مؤسسات 
الوطن ال يســـتقيم فلسطينيا ألننا الزلنا في مرحلة تحرر 
وطني، واالحتالل يتدخل في تفاصيل حياتنا، ففي يوم 

واحد تـــم وضع العديد من أعضاء المجلس التشـــريعي 
في ســـجون االحتالل، وبالتالي من االســـتحالة أن يكون 
المدخل لحل مشـــاكلنا قانونيًا، التوافـــق لحل القضايا 
الخالفية الجوهرية في صراعنا مع االحتالل، التوافق في 
تنظيم وادارة خالفاتنـــا وليس التصادم، فالخالف الذي 
نســـتطيع حله نراكم عليه وما ال نســـتطيع حله بحيث ال 
يصبح مدخال لالشـــتباك، أما إذا ذهبنا الى ادارة خالفاتنا 
من منطلـــق قانوني ثم صـــارت لغتنا كالتالـــي: المادة 
كذا تقول والبند الفالنـــي من الالئحة كذا يقول، حينها 

سنتحول الى مجلس طلبة.
عندما نتحدث مثاًل عن اعـــادة بناء منظمة التحرير وعن 
الشراكة السياسية وعن كل القضايا الخالفية، المطلوب 
هو التوافق السياســـي، أما إذا تهنـــا في تفاصيل بنود 
ومواد الدســـتور فإننا ســـنصطدم في فخـــوخ قانونية 
عديدة يقـــوم بإعدادهـــا المنتفعون لتنفيـــذ أجندات 

حزبية وشخصية وليست وطنية.
منظمة التحرير الفلســـطينية تحولـــت الى مزرعة وملك 
شـــخصي بفعل المدخـــل القانوني ثم أصبح الشـــعب 
الفلســـطيني ال يحصـــد من خالل مؤسســـاتها ســـوى 
االنقســـام والصراعات وكل هذا يتم بعيدًا عن التوافق 

السياسي ومن مداخل قانونية.
في عدم وجود التوافق السياسي ومن المدخل القانوني، 
الســـلطة ابتلعت منظمة التحرير الفلسطينية فأصبحت 
هياكل عظمية بمؤسســـات موميائيـــة محّنطة منهارة 
لحساب السلطة وأصبحت تفتقر الى البرامج الوطنية ثم 

تاهت وفي النهاية وقعت في أحضان المحتل.
كلمة السر في مشروعنا الوطني هي أننا ال زلنا في مرحلة 
التحـــرر الوطني، وفي مرحلة التحـــرر الوطني ُيبنى على 

الشيء بمقتضاه.
المدخـــل القانونـــي ال زال يأخذنا بعيدا عـــن الحلول بل 

ويعمقهـــا ومـــن المدخـــل القانوني تم حـــل المجلس 
التشـــريعي فـــي اجتمـــاع للمجلس المركـــزي، كل هذا 
الصراع والتفّنن في صناعته يتم تحت الغطاء القانوني، 
الذي ســـتجد من المواد القانونية والدستورية ما يفسر 
ذلك، بيـــد أن النصوص القانونيـــة الكثير منها يخضع 
لالجتهادات والتفســـيرات، فيأخـــذ منها كل طرف من 
نصوصه ومـــواده القانونيـــة ما يشـــاء ويتجاهل منها 
مـــا يشـــاء، اذن الخطـــورة والهالة التي يســـتند عليها 
المنتفعون من االنقســـام والتي تساعدهم على تمرير 
خطواتهـــم التي تزيد مـــن الفجوة وتعّمـــق األزمة هي 
الهالة القانونيـــة والمدخل القانوني والتي ســـيجدون 
المئات من المطّبليـــن وخالقي المبررات لتغطيته، لذلك 
علينـــا الذهـــاب الى المدخـــل المهم والـــذي يأتي في 
ســـياقات وطنية ويناســـب مرحلة التحرر الوطني الذي 

نعيشها، وهو المدخل السياسي التوافقي.

د. أبو البراء مشتهىما هو الحل؟ قانوني، أم سياسي توافقي؟
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رام الله / االستقالل:
كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية 
حســـين الشـــيخ ، عن اتفاق على خطة تفضي إلى إنهاء أزمة 

الكهرباء القائمة في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.
وكتب الشـــيخ على حســـابه في تويتر: "االتفاق بين الحكومة 
والقطاع البنكي وشـــركة كهرباء القدس على خطة تفضي إلى 

إنهاء األزمة القائمة منذ سنوات".
وقال: "كل االحترام لجهود الحكومة والقطاع الخاص في شراكة 
تجسد وحدة مواجهة المخاطر وحل األزمات في إطار رؤيا وطنية 

واحدة".
وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي هددت مراًرا بقطع الكهرباء 
عن شركة كهرباء القدس بادعاء تجاوز مبلغ الديون المستحقة 

على األخيرة مليارا و700 مليون شيكل.
وزحفـــت أزمة الكهرباء التي ال زال يعانـــي منها قطاع غزة منذ 
أكثر مـــن 12 عاًما، نحو الضفة الغربية المحتلة، منذ ســـنوات، 
وأصدرت شركة الكهرباء اإلســـرائيلية قرارات بقطع التيار في 

أوقات محددة لكنها تتراجع عن تنفيذها في كل مرة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت مصادر فلسطينية مطلعة انه ثمة وعد 
"إسرائيلي" بالســـماح لـ 10 آالف مواطن من 

غزة بالعمل في الداخل المحتل قريبًا.
"الشؤون المدنية" تحّدثت حصرًا عن »طلبات 
مقّدمة وموافقة إســـرائيلية مبدئية حيالها، 
ال يمكـــن التصريح بذلك نظرًا إلى عدم وجود 
معلومات لدينا أكيدة ومضمونة بشأن األرقام 

الجديدة«.
وقالت مصادر في »هيئة الشـــؤون المدنية« 
"التابعة لســـلطة رام الله"، بوجود اتفاق بين 
الهيئة والجانب "اإلســـرائيلي" على السماح 
»كوتـــة« من 5000 عامل غّزي بالعمل داخل  لـ
األراضـــي المحتلـــة والضفـــة المحتلة، لكن 
بطريقة جديدة هي الحصـــول على تصريح 

تجاري.
التصريـــح لن يمنـــح إال بعد »فحـــص أمني 
دقيـــق«، إضافة إلى اشـــتراط "إســـرائيلي" 
بأن يبقـــى الموضوع وتفاصيلـــه »بعيدًا عن 

اإلعالم«، في وقت تشير فيه المصادر إلى أن 
»العدد قابل للزيادة مع بداية العام الجديد«.

وفور موافقة "إســـرائيل" السماح باستعمال 
هـــذا التصريح ألغراض العمـــل، حتى توّجه 
اآلالف للحصـــول عليه، وهو ما يتطّلب منهم 
سلســـلة إجـــراءات تبدأ بتقديـــم طلب لدى 
وزارة االقتصـــاد في غزة لفتح ســـجل تجاري 
فـــردي أو الدخول ضمن شـــركة )مقابل مبلغ 
تتسّلمه الشركة(، مرورًا بالحصول على فواتير 
تفيد بعمليات شراء تتجاوز 20 ألف شيكل 
)نحو 5700 دوالر(، وصـــواًل إلى تقديم طلب 
»الشـــؤون المدنية« التي تحيله بدورها إلى  لـ
الجانب اإلسرائيلي لتلقي الموافقة أو الرفض.

الحصار "اإلسرائيلي" تسّبب بارتفاع معّدالت 
البطالة إلى 52%، وتجـــاوزت معّدالت الفقر 
80%، علمًا بأن عـــدد المتعّطلين عن العمل 
بلغ أكثر من 300 ألف مواطن، وفق إحصاءات 

رسمية. 
ومع ســـماح العدو للعمـــال الغّزيين بدخول 

فلسطين المحتلة تحت مسّمى تجار، عمدت 
وزارة االقتصاد في غزة إلى منح تسهيالت في 
فتح الســـجالت التجارية، إذ خفضت الرسوم 
للسجل الفردي من 1300 شيكل )370 دوالرًا( 

في السابق إلى 500 حاليًا )142 دوالرًا(. 
والجدير ذكره، أن التصريح اإلسرائيلي ُيعطى 
ألول مرة كاختبار لشهر ثم لستة أشهر، فيما 
يســـتطيع العامل/ التاجر المكوث هناك ما 
دام التصريح ساري المفعول، علمًا بأنه يدخل 

حصرًا من حاجز »بيت حانون ــــ إيريز«.
120 ألف عامل غّزي يعملون في فلســـطين 
المحتلة قبـــل 2007، وخاصة بعد ان فرضت 
"إســـرائيل" حصارًا شـــمل منع الغّزيين من 
العمل لديها فـــي قطاعات متعددة ، أهمها 
البنـــاء، ما زاد نســـبة البطالـــة والفقر بصورة 
كبيرة، علمًا بـــأن عدد التجار الفعليين الذين 
كانوا يحصلـــون على تصاريـــح للدخول إلى 
فلســـطين قبل 2007 كان يتراوح بين 750 

و850.

الشيخ: اتفاق على خطة وعود »إسرائيلية« بالسماح لـ10 آالف عامل من غزة للعمل في األراضي المحتلة
تنهي أزمة كهرباء الضفة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ســــمحت وزارة البيئة اإلسرائيلية 
لشركة "نوبل انرجي" بنشر إعالن 
للجمهــــور، بشــــأن موعــــد تنفيذ 
المرحلة الثالثة من تشغيل منصة 
الغــــاز "لفياتــــان"، قبالة شــــاطئ 
الطنطــــورة قرب حيفــــا، التي من 

المقرر أن تجري الثالثاء القادم.
وأوضحت الــــوزارة أنه ال توجد أية 
تعليمات خاصة للسكان القريبين 
من منطقة تشغيل منصة الغاز، 
مشيرة إلى أنه وفقا لوجهة النظر 
التي قدمها الخبــــراء، فإن عملية 
التشــــغيل من غيــــر المحتمل أن 

تعرض حياة الجمهور للخطر.
بحســــب  الثالثــــة-  والمرحلــــة 
inews24- التي ستستمر ثماني 
ســــاعات، هي باألحرى عملية ضخ 
واستخراج الغاز من اآلبار في قلب 
البحر إلى المنصــــة، وقالت الوزارة 
في بيانها إنه فــــي هذه المرحلة 
سيتم ضخ واســــتخراج الغاز من 
بئرين مــــن بين أربعة آبــــار للغاز 
أن  الطبيعي، والتي ستجري بعد 
تتأكد من أن شركة "نوبل انرجي" 
التزمــــت بتنفيذ جميع الشــــروط 

المطلوبة.

وزعمــــت الــــوزارة فــــي بيانها أن 
العمليــــة لــــن تؤثر علــــى روتين 
الحياة اليومية للسكان، وأن وزارة 
البيئة ووزارة الصحة تأكدتا بعدم 

وجود أي خطر عليهم.
وكانت الوزارة منعت شركة "نوبل 
انرجــــي" اإلثنين الماضي بتنفيذ 
العمليــــة، ألنه برأيها لــــم تلتزم 
الصارمة  الشروط  بجميع  الشركة 
التــــي تضعهــــا الــــوزارة لتنفيذ 

العملية.
وطالبت الوزارة الشركة باستكمال 

جميــــع الشــــروط الناقصــــة وأن 
تقــــوم بإبــــالغ ســــكان المنطقة 
يومين مسبقا من الموعد الجديد 
لعملية التصريف االختباري للغاز 

الطبيعي في منصة الغاز.
وكان مجلس جسر الزرقاء واتحاد 
بلدات "ســــاحل الكرمل" ومنطقة 
الخضيــــرة طالبــــا أن يتــــم إبعاد 
منصات غاز المتوسط مسافة 100 
كيلومتر في أعماق البحر، لتجنب 
التلويث البيئي والمخاطر الصحية 
وانبعاثات الغازات الســــامة التي 

قد تتسبب بالموت البطيء لسكان 
المنطقة التي يقطنها قرابة 500 
ألــــف مــــن فلســــطينيي الداخل 

واإلسرائيليين
ويضاف مشــــروع منصــــات "غاز 
المشاريع  إلى سلسلة  المتوسط" 
حاصــــرت  التــــي  والمخططــــات 
قرية جســــر الزرقاء والبالغ تعداد 
سكانها اليوم 15 ألفا، علما بأنها 
القرية الفلســــطينية الســــاحلية 
الوحيدة التي بقيت على شــــاطئ 

البحر بعد النكبة.

االحتالل يصادق على استخراج الغاز الطبيعي من حقل لفياتان

غزة/االستقالل:
كشـــف ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، عن وظائف جديد 

في عدد من التخصصات.
وقال موقع الديوان: إن التســـجيل ســـيكون عبـــر موقع ديوان 
الموظفين العام، وينتهي التســـجيل للوظائف، يوم الخميس 

بتاريخ 2020/1/9 من العام المقبل.
وأوضح الموقع، أن التخصصات  المطلوبة هي: وســـائط متعددة 
)دبلـــوم(، وإعـــالم- إذاعة وتلفزيـــون )دبلوم(، وإعـــالم- تصميم 
ومونتـــاج، وإعالم- صحافة، وإعالم- عالقـــات عامة وإعالن، وإعالم 
)دبلوم متوســـط(، وتصميم ومونتاج )دبلوم متوسط(، وتصميم 
ومونتـــاج إعالمـــي )دبلـــوم متوســـط(، وآداب لغـــة انجليزيـــة 
)بكالوريوس(، وإعالم واتصال )بكالوريـــوس(، وإذاعة وتلفزيون 
)بكالوريـــوس(، وإعـــالم )بكالوريوس(، وإعالم واتصـــال، وإعالم 
وتكنولوجيـــا معلومات، وصحافـــة وإعالم )بكالوريـــوس(، ولغة 

عربية- صحافة )بكالوريوس(.
ومن بيـــن التخصصات أيًضا، تخصص تصميـــم أزياء )دبلوم(، 
ومساعد هندسة السير والمركبات )دبلوم(، وهندسة إلكترونيات 
الســـيارات )دبلوم(، وتصميم داخلي وديكـــور )دبلوم(، وديكور 
داخلـــي )دبلوم(، وإدارة برمجيات وقواعـــد بيانات )بكالوريوس(، 
وبرمجة وتحليل نظم )بكالوريوس(، وأنظمة معلومات حاسوبية 
)بكالوريـــوس(، وعلـــم الحاســـوب )بكالوريـــوس(، وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصال، وهندسة اتصاالت )بكالوريوس(، وهندسة 
إلكترونيـــات )بكالوريوس(، وهندســـة صناعـــة )بكالوريوس(، 

وهندسة ميكاترونكس )بكالوريوس(، وهندسة كهرباء.

ديوان الموظفين بغزة يطرح 
وظائف لـ 31 تخصصًا

غزة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة )يديعوت أحرنوت(،  أن الدوائر اإلسرائيلية المختصة، صادقت 

على إدخال جهاز الستخراج المياه النقية من الرطوبة في الهواء. 
وبحسب الصحيفة، فقد أدِخل الجهاز هذا األسبوع من إسرائيل إلى قطاع غزة، 

في إطار المساعي لوضع حد لتدهور األوضاع اإلنسانية في القطاع. 
وأوضحت )يديعوت(، أن الجهاز من إنتاج شركة )WaterGen( اإلسرائيلية، تم نصبه 
في منطقة عبســـان قرب خانيونس جنوب قطاع غزة.  ويقدر سعر الجهاز بنحو 200 

ألف شيكل، وتتراوح طاقته اإلنتاجية ما بين 500 لتر و600 لتر من المياه النقية. 
ووفقًا للصحيفة، يعمل الجهاز وفق آلية خاصة، يتم من خاللها ســـحب الهواء 

عبر قنوات تهوية، ومن ثم تمتص الرطوبة منه لتصبح مياهًا عذبة.

واشنطن/ االستقالل:
ارتفعت أســـعار النفط لتحقق مكاسب 
لألســـبوع الرابع على التوالي، متمســـكة 
بأعلـــى مســـتوياتها في 3 أشـــهر بعد 
بيانات جديدة أظهـــرت تراجع مخزونات 
الخام األميركية أكثر من المتوقع بكثير، 
في حيـــن تدعمـــت موجة صعـــود في 
سوق األســـهم قرب نهاية السنة بأرقام 
اقتصاديـــة قوية وتفاؤل حيـــال اتفاق 

التجارة بين الواليات المتحدة والصين.
وصعد خام برنت 24 سنتا ليتحدد سعر 
التسوية عند 68.16 دوالر للبرميل، أعلى 

مستوياته منذ منتصف سبتمبر، وصعد 
خام القيـــاس العالمي حوالي 27 % منذ 

نهاية 2018.
وزاد خـــام غـــرب تكســـاس الوســـيط 4 
سنتات ليغلق على 61.72 دوالر للبرميل، 
وهي ذروة 3 سنوات أيضا، وخام القياس 

األميركي مرتفع 36 % هذا العام.
وتراجعت مخزونات الخام األميركية 5.5 
مليون برميل على مدى األسبوع المنتهي 
في 20 ديسمبر إلى 441.4 مليون برميل، 
حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة، وفاق 
التراجع بكثير توقعـــات المحللين التي 

كانت النخفاض قدره 1.7 مليون برميل.
وارتفعت مؤشـــرات األســـهم األميركية 
قليـــال، الجمعة، مـــع اقتراب ســـتاندرد 
أنـــد بـــورز 500 من تحقيـــق أفضل أداء 
ســـنوي له منذ 1997، وتخطى ناسداك 
مستوى التسعة آالف نقطة للمرة األولى، 

الخميس.
وفـــي الواليـــات المتحدة، أظهر مســـح، 
لمشـــتريات موسم  مســـتوى قياســـيا 
العطالت التي تجاوزت توقعات المحللين 
مما رفع األسهم األميركية إلى مستويات 

جديدة.

إدخال جهاز الستخراج المياه لألسبوع الرابع.. النفط يصعد ويسجل ذروة 3 أشهر
من الرطوبة في الهواء إلى غزة



األحد 3 جمادى األولى 1441 هــ 29 ديسمبر 2019 م

مقديشو / االستقالل:
ا وجرح  ُقِتـــل يوم أمس،  76 شـــخّصً
أكثـــر مـــن 90 فـــي تفجير ســـيارة 
مفّخخـــة قـــرب مركز الجمـــارك في 

العاصمة الصومالية مقديشو.
ووفق ما نقلته وسائل إعالم محلية، 
الّصومالية  الحكومـــة  عن متحـــّدث 
قولـــه إّن التفجيـــر ألحـــق أضـــرارا 
جسيمة بمحيط الموقع الذي تعرض 
للتفجير حيـــث دمر محـــاال تجارية 
وأجزاء من محطة وقود كانت بالقرب 
من تقاطع "إكس كنترول" الذي كان 
مكتظا بالســـيارات العامة عند وقوع 

االنفجار فيه.
وأوضـــح مصـــدر طبي، إن ســـيارات 
اإلســـعاف تمكنت من نقل نحو 40 
العاصمة؛  مستشـــفيات  إلى  مصابا 
أن حافلـــة كانت  المصـــدر  وأضاف 
تقل عددا من الطالب صادفت المرور 
لحظة التفجير، مـــا أدى إلى مقتل 7 
طالب وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

أنبـــاء "فرانس  فيمـــا نقلت وكالـــة 
الشـــرطة  الضابـــط في  عـــن  برس" 
"االنفجار  إبراهيم محمـــد قولـــه إن 

كان مدمـــًرا؛ يمكننـــي تأكيد مقتل 
أكثر من 30 مدنًيا. هناك العديد من 
الجرحى وقـــد تكون الحصيلة أعلى". 
كما أفاد شـــاهد عيـــان يدعى أحمد 
معلم "أحصيـــت 22 جثة، جميعهم 
مدنيـــون وكان هنـــاك أكثر من 30 

جريًحا. إنه يوم أسود".
وقال شـــاهد عيان آخر، يدعى جمال 

أحمـــد، إن التفجير ســـمع دويه في 
بعـــض أحيـــاء العاصمة، وشـــوهد 
فـــي موقع التفجير أشـــالء الضحايا، 
االســـعاف  ســـيارات  تواصل  بينما 
إلى مستشـــفيات  المصابين  نقـــل 

العاصمة.
وتزامن هذا التفجير في وقت يشهد 
هذا الشـــارع الذي يربـــط العاصمة 

بإقليم شـــبيلى الســـفلى أعمال بناء 
حيث يفتح الشـــارع فترات متقطعة 
بســـبب ذلـــك. ولم تعلـــن أية جهة 
مســـؤوليتها عـــن التفجيـــر الـــذي 
اســـتهدف المركـــز الجمركي، إال أن 
أصابـــع التهم تشـــير إلـــى مقاتلي 
حركة الشـــباب اّلتـــي غالبا ما تتبنى 

مثل هذه التفجيرات.

مقتل 76 شخصًا على األقل بانفجار مقديشو

طرابلس / االستقالل:
تجددت المعارك، بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، وأفادت التقارير 
بتراجـــع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتـــر ومقتل أحد أبرز قادتها، 
في حين أكـــد الجيش التركـــي جاهزيته للتوجه لليبيـــا فور تلقيه 

التعليمات.
وقد أفاد مصدر عســـكري من حكومة الوفاق بتجدد االشـــتباكات المســـلحة 

بأغلب محاور القتال جنوبي طرابلس.
واستعادت قوات الوفاق مواقع خسرتها في وقت سابق، وأجبرت قوات حفتر 

على االنسحاب إلى خلف معسكر اليرموك بمحيط طرابلس.
وذكـــرت مصادر من قوات الوفاق أن مقاتلي الخطوط األمامية في قوات حفتر 
كانوا من مســـلحي شركة »فاغنر« الروسية، الذين ينفذون عمليات قتالية ضد 

قوات حكومة الوفاق باستخدام أسلحة نوعية حديثة.
وأكدت وسائل إعالم موالية لقوات حفتر أنها فقدت قائدا عسكريا بارزا يحمل 

رتبة عقيد ركن ويدعى فتحي محمد المسالتي.
وكان المســـالتي يقود ســـالح الدبابات والمدرعات باللـــواء 106 التابع لقوات 

حفتر.
في السياق ذاته، استهدفت طائرات حفتر تمركزات عسكرية بمحيط مصفاة 

الزاوية شمال غربي البالد.
ومنذ 4 أبريل/نيســـان الماضي، يشـــهد محيط طرابلس معارك مسلحة بين 
قـــوات حكومة الوفاق المعتـــرف بها دوليا وقوات الجنـــرال المتقاعد خليفة 

حفتر.

الجيش التركي يعلن 
جاهزيته للعبور إلى ليبيا

موسكو / االستقالل:
نشــــرت وزارة الدفــــاع الروســــية أول مجموعــــة 
من الصواريخ األســــرع من الصــــوت بعدة مرات 
والمــــزودة بقــــدرات نووية، في خطــــوة وصفها 
الرئيس فالديمير بوتيــــن بأنها تضع بالده في 
فئة تســــليح ال يشــــاركها فيها أحــــد، وفًقا لما 

صّرحت وزارة الدفاع الروسية.
وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع سيرجي 
شويجو، أبلغ بوتين بنشر الصواريخ، لكن البيان 
لــــم يذكر موقعها، وُيطلق علــــى النظام الجديد 
اسم »أفانجارد«، وهو واحد من عدة أنواع جديدة 
من األســــلحة التي وصفها بوتين بأنها سابقة 

لعصرها.

وقــــال بوتين إن الجيــــل الجديد من األســــلحة 
النووية الروســــية قادر على إصابة أي بقعة في 
العالم تقريًبا وبمقــــدوره أيًضا أن يتجنب رصد 
درع صاروخيــــة أميركية على الرغم من أن بعض 
الخبراء الغربيين يشككون في مدى تطور بعض 

برامج األسلحة الروسية.
وقالــــت وزارة الدفاع األمريكية »البنتاجون« إنها 
»لن تعلق على االدعاءات الروسية«، بشأن قدرات 
نظام أفانجارد، وتطور الواليات المتحدة أسلحة 
أسرع من الصوت منذ بداية األلفية طبًقا لتقرير 
نشــــره جهاز األبحــــاث بالكونجرس فــــي تموز/ 

يوليو من هذا العام.
وقالت روســــيا في 26 تشــــرين الثاني/ نوفمبر 

إن خبــــراء أمريكيين فحصــــوا أفانجارد بموجب 
قواعد تفتيش نصت عليها المعاهدة الجديدة 
لخفــــض األســــلحة االســــتراتيجية المبرمة عام 
2010، وأكد مســــؤول بوزارة الخارجية األمريكية 
قيام مفتشــــين بفحص أفانجارد ولكنه لم يدل 

بتفاصيل أخرى.
وقال بوتين إن نظام أفانجارد بوسعه أن يخترق 
أي أنظمــــة دفاع صاروخية حالية ومســــتقبلية، 
وأضــــاف إنه »اليوم لدينا وضع فريد في تاريخنا 
الحديــــث والمعاصــــر، إن الدول األخــــرى تحاول 
اللحاق بنا، ال تملك أي دولة أخرى أســــلحة أسرع 
من الصــــوت، ناهيك عن أســــلحة عابرة للقارات 

أسرع من الصوت بمراحل«.

رام الله / االستقالل:
أعلن السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل أن الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين، سيزور مدينة بيت لحم يوم 23 يناير المقبل.
ونقلـــت وكالة »ســـبوتنيك« الروســـية عن نوفـــل قوله إنه من المقـــرر إجراء 
محادثات بيـــن الرئيس بوتين والرئيس محمود عبـــاس على هامش الزيارة، 

بعد أن كشف األخير في وقت سابق أنه دعا الرئيس الروسي إلى بيت لحم.
وكان مســـاعد الرئيس الروســـي يـــوري أوشـــاكوف صرح في وقت ســـابق، 

للصحفيين أنه تم تلقي الدعوة الفلسطينية وسيتم النظر فيها.
وأكـــد بوتين في 20 نوفمبر 2019، أنه ســـيزور  االراضـــي المحتلة منتصف 

يناير 2020.

روسيا تكشف عن صواريخ نووية أسرع من الصوت بمراحل بوتين سيزور بيت
 لحم بـ 23 يناير

نيويورك / االستقالل:
وافقت الجمعيـــة العامة لألمم المتحدة، 
الجمعـــة، على قـــرار يديـــن انتهاكات 
حقوق مســـلمي الروهينغيا وغيرهم من 

األقليات العرقية في ميانمار.
ووافق على القـــرار 134 عضوًا بالجمعية 
مقابل رفض 9 وامتناع 28 عن التصويت، 

حسب وكالة أسوشييتد برس.
القرار ممارسات سلطات ميانمار  ويدين 
ضـــد الروهينغيـــا واألقليـــات األخـــرى 
فـــي واليات أراكان وكاشـــين وشـــان، ال 

ســـيما ما يتعلق باالعتقاالت التعسفية 
والتعذيـــب واالغتصـــاب والموت داخل 

المعتقالت.
ويدعو إلى وقف فـــوري للقتال واألعمال 
العدائية ضد األقليـــات، كما يدعو القرار 
حكومة ميانمار إلـــى اتخاذ تدابير عاجلة 
لمكافحة الكراهية في الواليات المذكورة.

وعّبر قـــرار األمم المتحدة عـــن قلقه من 
اســـتمرار تدفق مسلمي الروهينغيا إلى 
بنغالديش علـــى مدار العقـــود األربعة 
الماضية، مشـــيرًا إلى أن العدد اإلجمالي 

بلغ 1.1 مليون شـــخص، بينهم 744 ألفًا 
منذ أغســـطس/آب 2017 بعـــد الفظائع 
التي ارتكبتها قوات األمن والجيش ضد 

الروهينغيا في أراكان.
ومنـــذ 25 أغســـطس/آب 2017، يشـــن 
الجيـــش في ميانمار ومليشـــيات بوذية 
متطرفة، حملة عسكرية ومجازر وحشية 
ضـــد الروهينغيـــا فـــي إقليـــم أراكان، 
وأســـفرت الجرائم المســـتمرة عن مقتل 
آالف الروهينغيا، حســـب مصادر محلية 

ودولية متطابقة.

كركوك / االستقالل:
أكد مسؤولون أميركيون لـوكالة "رويتروز"، مقتل متعاقد مدني أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية 
عراقية قرب كركوك. كما أضافوا "إن عدة عسكريين أصيبوا ولكن من المعتقد أنهم عادوا للخدمة". وكان الجيش 
العراقي أعلن في بيان مقتضب إن عدة قذائف سقطت على قاعدة كي وان العسكرية، التي تضم قوات أميركية 
وعراقيـــة، قرب مدينة كركوك مســـاء الجمعة. وذكرت مصادر أن قوات األمن عثـــرت على منصة إطالق صواريخ 

كاتيوشا في عربة مهجورة قرب القاعدة. فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالـــت مصادر أمنية إن القاعدة التي تبعد 15 كيلومترا إلى الشـــمال الغربـــي من المدينة تضم قوات 

أميركية إلى جانب قوات عراقية من الشرطة االتحادية وجهاز مكافحة اإلرهاب.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ احمد زياد محمد الشريف....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803224195  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سمر سهيل ابراهيم صالح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
406047902   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف عادل سعيد ابو رياله....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
402212328  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن ابراهيم محمد القريناوي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
954745667   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صابرين جواد احمد ابو غرابه....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801453960  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سعيد محمد علي صرار....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
906699988   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

هجوم على قاعدة عسكرية األمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق مسلمي الروهينغيا
في كركوك ومقتل أميركي
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غزة/االستقالل:
واصـــل فريق خدمـــات رفح صـــدارة الدوري، 
بفوزه الكبير على أهلي غزة، فيما خطف اتحاد 
الشـــجاعية الفوز من أنيـــاب الصداقة، وذلك 
ضمن افتتاح منافســـات الجولة ١٤ من دوري 

غزة الممتاز.
وضرب خدمات رفح شـــباك أهلي غزة بسبعة 
أهـــداف نظيفـــة، واصـــل من خاللهـــا بطل 
النســـخة الماضيـــة تصدره منفـــردًا للدوري 
برصيـــد 30 نقطة، بينما ظـــل األهلي بمركزه 
األخير عند 7 نقاط و اقترب كثيرا من الهبوط 

للدرجة األولى.

شوط أول مزق األخضر شباك األحمر بتسجيله 
5 أهداف تنـــاوب على تســـجيلهم محمود 
النيـــرب هدفيـــن بالدقيقة 7 و38، ويســـار 
الصباحين هـــدف بالدقيقة 25، وهدف لكل 
من بدر موســـى بالدقيقة2١، وسامي قعدان 

بالدقيقة١9.
وخالل الشوط الثاني، عمل المدير الفني على 
إجراء بعض التغيرات على الفريق بعد ضمان 
الفـــوز ، و إراحة بعض من نجومه قبل موقعة 
الديربي القادمة أمام غريمه التقليدي شباب 

رفح، ليهدأ اللقاء حتى الدقيقة65.
وبعدها انتفض األخضر وسجل هدفين في 

ظرف 3 دقائق، حيث عاد الصباحين وســـجل 
الســـادس لفريقه والثاني لـــه بالدقيقة 66، 
ويختتم شرف حســـنين مهرجان األهداف 

بالدقيقة69.
مـــن جانبه، تقـــدم فريق الشـــجاعية للمركز 
الثاني مؤقتا، بفوزه علـــى الصداقة بهدفين 
لهـــدف، ليرفع رصيده إلـــى 2٤ نقطة، بينما 
توقف الثاني عند ١8 نقطة بمركزه السادس 

مؤقتا.
وســـجل ثنائية المنطار سالم وادي بالدقيقة 
١٤ وعالء عطية بالدقيقة7١، وسجل للصداقة 

محمود سلمي.

والمنطار يتخطى الصداقة

زلزال خدمات رفح يضرب أهلي غزة بقوة 7 ريختر

غزة/االستقالل:
خطف خدمات النصيرات ثالث نقاط ثمينة من أنياب الجالء بالوقت 
القاتل، فيما كان التعادل السلبي سيد الموقف بين نماء و التفاح، 
في افتتاح منافسات األسبوع الـ١٤ من دوري الدرجة األولى الغزي.

ونجح خدمات النصيرات من عبور الجالء بالفوز عليه بهدف دون رد، 
في اللقاء الذي أقيم على ملعب فلسطين بغزة.

واعتلى النصيرات صدارة الدوري مؤقتا برصيد27نقطة، فيما تجّمد 
رصيد الجالء عند 23 نقطة بالمركز الثالث.

ونجحـــت الغواصات في خطف الفوز بالدقيقة92، بعد أن ســـجل 
محمد أبو موسى هدف المباراة الوحيد.

فيما هيمن التعادل السلبي على لقاء نماء والتفاح، في اللقاء الذي 
جمعهم على ملعب بيت الهيا شمال القطاع.

تعادل رفع به نمـــاء رصيده إلى ١7 نقطة بمركزه الثامن، فيما رفع 
التفاح رصيده إلى ١8 نقطة وظل بالمركز السابع.

وفي دوري الدرجة الثانية تصدر فريقا فلسطين وشباب الزوايدة صدارة 
الفرعين، فيما حقق أهلي النصيرات الفوز على خدمات دير البلح.

وقفز فريق فلسطين لصدارة فرع غزة والشمال، بفوزه الكبير على السالم 

بثالثية بيضاء، ليتصدر بفارق األهداف عن الرضوان برصيد ١١ 
نقطة، بينما هبط السالم للمركز الثالث عند ١0 نقاط.

وســـجل أهداف فلســـطين، بالل جندية بالدقيقة ٤2، ومؤمن 
المدهون هدفين بالدقيقتين ٤٤ و83.

فيما واصل فريق الزوايدة تصدره لفرعه منفردًا بفوزه الصعب 
على جمعيـــة الصالح بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 25 

نقطة، بينما ظل الصالح عند ١0 نقاط بمركزه الخامس مؤقتا.
ويديـــن الزوايـــدة بالفـــوز لمســـجل الهدف يوســـف العش 

بالدقيقة٤٤.
بـــدوره، حقق أهلي النصيرات فوزًا ثمينًا على خدمات دير البلح 
بهدفيـــن نظيفين ليواصل مالحقة المتصـــدر الزوايدة، رافعًا 
رصيده إلـــى ١9 نقطة، بينما توقف رصيد الدير عند ١١ نقطة 

بالمركز الرابع.
وســـجل عيد العـــكاوي الهـــدف بالدقيقة22 و شـــقيقه أحمد 

العكاوي بالدقيقة 92.

الغواصات الصفراء تعبر الجالء للصدارة ونماء والتفاح »حبايب«

االستقالل/ وكاالت:
كشف تقرير لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، أن 3 أندية أوروبية، ترغب 

في الحصول على خدمات حارس مرمى برشلونة، األلماني تير شتيغن.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن األندية التي تتسابق لضم تير شتيغن، هي بايرن 

ميونخ ويوفنتوس وباريس سان جرمان.
ويعود اهتمام بايرن ميونخ بشتيغن لتقدم حارس مرماه مانويل نوير في العمر، 

فضال عن انتهاء عقده مع نهاية الموسم القادم.
كذلك ســـيلعب أوليفر كان دورا مهما في جذب شتيغن، بعدما يصبح رئيسا 
تنفيذيـــا للنادي البافاري اعتبارا من يناير 2022، أي ذات الســـنة التي ينتهي 

فيها عقد شتيجن.
أمـــا يوفنتوس اإليطالي فيبحث على حارس قوي بذات مســـتوى بوفون، إال أن 
العقبة التي ستعترضه ستكون اضطراره لبيع عدد من العبي »السيدة العجوز« 

لضم شتيغن.
كذلك يرى محللون أن باريس ســـان جرمان ال يعتقد بأن لحارسه كيلور نافاس 

البالغ من العمر 33 عاما، مستقبل على المدى البعيد لعمره الكبير.
وأشارت مصادر صحفية رياضية أن عقد شتيغن يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 
١80 مليون دوالر، كما أن النادي الكتالوني يخطط للتفاوض مع الحارس األلماني 

في سبيل تجديد عقد من البلوغرانا.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن نادي ريال بيتيس اإلســـباني في بيان عبر موقعه الرســـمي عن استعارة 
كارلس ألينيا العب خط وســـط فريق برشلونة على ســـبيل اإلعارة حتى نهاية 

موسم 2020/20١9 الجاري.
وبرز ألينيا البالغ من العمر 2١ عاًما بين المواهب الصاعدة من أكاديمية برشلونة 
»الماسيا« مؤخًرا، وتم تصعيده للفريق األول بالنادي الكتالوني للمرة األولى عام 

.20١6
وشـــارك ألينيا في أربع مواجهات بدوري الدرجة األولى اإلســـباني في الموسم 
الحالي، كما شـــارك أساســـًيا في مواجهة برشـــلونة أمام فريق إنترناسيونالي 

اإليطالي، في الجولة األخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويتصدر برشـــلونة جدول ترتيب »ليجا« برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين أمام 
ريال مدريد أقرب مالحقيه، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشـــر في 

جدول الترتيب، برصيد 23 نقطة.

االستقالل/ وكاالت:
فّرط فريـــق الزمالك المصري، فـــي الفوز على مضيفه زيســـكو يونايتد 
الزامبي، حيـــث تعادل معه )١-١(، بالجولة الثالثـــة للمجموعة األولى من 

دوري أبطال إفريقيا. 
وافتتح مصطفى محمد أهـــداف المباراة في الدقيقـــة 73 بضربة رأس، 
وتعادل زيسكو الزامبي سريعا في الدقيقة 78، عبر مهاجمه الخطير كوال.

وبذلك، رفع الزمالك رصيده إلى ٤ نقاط، في المركز الثاني، خلف مازيمبي 
الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط، بينما ارتفع رصيد زيســـكو إلى نقطتين، 
في المركز الثالث، بالتســـاوي مع بريميرو دو أوجوستو األنجولي، صاحب 

المركز الرابع.

الزمالك يهدر الفوز 
على زيسكو الزامبي

3 أندية أوروبية تالحق 
العمالق »شتيغن«

العب برشلونة »ألينا« 
ينتقل إلى ريال بيتيس 

على سبيل اإلعارة
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غزة/ االستقالل:
أدانت حركة المقاومة اإلســـالمية )حماس( السبت 
ما أسمته "التسابق المحموم" بين األجهزة األمنية 
التابعة للسلطة الفلســـطينية في الضفة الغربية 
المحتلة واالحتالل اإلسرائيلي الختطاف واعتقال 
والنخب  المحررين،  والمقاومين، واألسرى  النشطاء 

والطلبة الجامعيين من أبناء شعبنا.
وشّدد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان 
صحفي، على أّن حمالت االعتقال بالضفة تأتي في 
إطار "االستهداف المزدوج" الذي يتعرض له أهلنا 
في الضفـــة الغربية للقضاء على أي فعل مقاوم أو 
جهود وأنشطة وطنية من شأنها الدفاع عن شعبنا 

وهويته وحماية مقدساته وأراضيه.
وأشـــار برهوم إلى أّن حمـــالت االعتقال تأتي في 
ظل تســـارع وتيرة االســـتيطان بالضفة والتنكيل 
بســـّكانها، وشـــرعنة االســـتيطان، وضم األراضي 
ونهب المقـــدرات، وتهويد القـــدس، واقتحامات 

األقصى.
وطالبت حماس فصائل العمل الوطني واإلسالمي 
كافـــة، ومؤسســـات حقـــوق اإلنســـان والنخـــب 
والسياســـيين بالوقوف عند مســـؤولياتهم تجاه 
هذه "الجرائم المركبة التي تستهدف قتل الروح 
الوطنية لدى كل من يلتزم بالخط الوطني المقاوم 
في مواجهة مشـــاريع االحتالل وتصفية القضية 

الفلسطينية".
كما طالبـــت الرئيس محمود عباس وحكومة محمد 
اشـــتية وحركـــة "فتـــح" بالتوقف عـــن "التعاون 
والتنسيق األمني مع العدو في مالحقة واختطاف 
أبناء شـــعبنا فـــي الضفة، والتوقف عن سياســـة 
االعتقال السياسي، وضرورة اإلفراج عن المعتقلين 
السياسيين كافة من سجون السلطة، وال سيما في 
ظل األجواء اإليجابيـــة التي ُمنحت بموجبها حركة 
فتح المجال واسًعا إلقامة أنشطتها ومهرجاناتها 
فـــي غزة في الذكرى الــــ55 النطالقتها رغم كل ما 
يجـــري في الضفة مـــن اعتقـــاالت وتنكيل وقمع 

للحريات"، وفق البيان.

أســـابيع للســـماح بعقد االنتخابات في شـــرقي القدس المحتلة، وقّدم وزير 
الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ الطلب.

وأشـــارت الصحيفة إلى أن القرار اإلســـرائيلي بعدم الرد علـــى الطلب يعني 
تأجيل االنتخابات ألجل غير مسمى، على ضوء اشتراط السلطة عقد االنتخابات 

العامة بسماح "إسرائيل" بإجرائها في القدس المحتلة.

غزة/ االستقالل:
وجه النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية 
لمواجهة الحصار يوم الســـبت رسالة لألمين العام 
لألمم المتحدة انطونيو غوتيريش دعاه فيه إلنقاذ 
الوضع اإلنســـاني المتدهور في غزة قطاع بســـبب 
الحصار االسرائيلي الممتد للعام الـ13 على التوالي.

وأكـــد الخضري في رســـالته أن التقاريـــر الصادرة 
عـــن األمم المتحدة تحذر من أن غزة ســـتكون غير 
صالحـــة للحياة في العـــام 2020، في حال لم يكن 
هناك تدخل حقيقي وفاعل إلنقاذ الوضع الحياتي 
واإلنســـاني، وهذه التقارير تتطلـــب تدخاًل عاجاًل 

وحاسمًا من األمين العام لألمم المتحدة.
وطالب الخضري غورتيرش بالتدخل والضغط على 
االحتالل االسرائيلي لرفع الحصار مما سيسهم في 

إنقاذ الوضع اإلنساني في غزة.
وجدد الخضـــري التأكيد أن الحصـــار غير أخالقي 
وغيـــر إنســـاني ويتناقض مع كل مبـــادئ القانون 
الدولي، واتفاقيـــة جنيف الرابعة واإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان.
وشـــدد على أن البوابة الحقيقية إلنهـــاء المعاناة 
هـــي رفع الحصـــار وفتح كافـــة المعابـــر، وإدخال 
البضائـــع والمواد الخـــام الالزمـــة للصناعات دون 
قوائم ممنوعات، وتشـــغيل الممر االمن، والسماح 
بحريـــة الحركة لألفراد والبضائـــع، إلى جانب إقامة 
مشـــروعات تشـــغيلية للعمـــال، واغاثـــة األمـــور 
الحياتية مـــن انقطاع الكهربـــاء والمياه وخدمات 

القطاعات اإلنسانية.
وبين أن العـــام 2019 األســـوأ اقتصاديا على غزة 
بســـبب الحصار، الذي طالت تأثيراته كافة مناحي 
الحيـــاة، لكن أبرز أوجه التدهـــور كانت من نصيب 

القطاع االقتصادي.
وبيـــن أن المصانـــع تعمل بــــ٢٠٪ مـــن طاقتها 
اإلنتاجية، بســـبب الحصار واإلغالق وتقييد حركة 
االســـتيراد والتصديـــر واالعتـــداءات المتواصلة، 
وحركة إغـــالق المصانع والورش والمحال بشـــكل 

يومي بسبب هذه اإلجراءات.

وقـــال: »ما تبقـــي من شـــركات ومحـــال ومصانع 
ومنشـــآت اقتصادية تعمـــل في الوقـــت الحالي 

بنسبة أقل من ٥٠٪ من قدرتها التشغيلية«.
وشـــدد على أن الخسائر الشـــهرية المباشرة وغير 
المباشـــرة للقطاع االقتصادي )الصناعي والتجاري 
والزراعي وقطاع المقاوالت( ارتفعت بشـــكل كبير 
مـــع نهاية العام 2019 لتصـــل لقرابة 100 مليون 

دوالر شهريا.
واســـتعرض الخضري أرقام مخيفة حول الواقع في 
غـــزة، حيث إذ يوجد مليون عامل ُمعطل عن العمل، 
وقرابة ٨٥٪ من سكان القطاع يعيشون تحت خط 

الفقر.
وأشـــار إلى أن نحو %20 من المنـــازل الُمدمرة كليًا 
بفعـــل العدوان اإلســـرائيلي على غـــزة عام 2014 
مـــا زالت لم تبَن، ولم يتم االيفـــاء بوعود المانحين 
ببنائها، ويعيش أصحابها وضعا إنسانيا صعبًا في 
عداد الُمهجرين، ومعاناتهم ُمركبة ويضاف عليها 

المعاناة اإلنسانية بفعل الحصار اإلسرائيلي.

نابلس/ االستقالل:
"اليوم ُحرق محمد مجدًدا"، بهذه الكلمات 
قــــت والــــدة الشــــهيد الطفــــل محمد  علَّ
أبو خضيــــر، عندمــــا أصــــدرت المحكمة 
اإلسرائيلية قبل أربع سنوات حكًما مخفًفا 
على أحد المستوطنين المتهمين بخطف 
وتعذيب وحرق ابنها في مدينة القدس 

المحتلة عام ٢٠14.
كلمات والــــدة أبو خضيــــر تعكس األلم 
الذي تشــــعر به عائالت ضحايــــا جرائم 
المســــتوطنين مرتين، األولــــى عند وقوع 
الجريمة، والثانية عندما يخرج المجرم من 
قاعة المحكمة اإلســــرائيلية حاماًل صك 

البراءة، أو يصدر بحقه حكم مخفف.

وبعــــد قــــرار المدعــــي العــــام بالمحكمة 
الجنائيــــة الدولية "فاتو بنســــودا" فتح 
تحقيــــق بجرائــــم االحتالل فــــي الضفة 
الغربيــــة وقطاع غزة، تلــــوح باألفق بارقة 
أمل لعائالت ضحايا جرائم المستوطنين، 

بإمكانية تحقق العدالة، ولو بعد حين.
إحدى هذه العائالت، هي عائلة الشهيد 
ســــعد دوابشــــة الذي قضى هو وزوجته 
وطفلــــه الرضيــــع "علــــي"، وأصيب طفله 
البكر "أحمــــد" حرًقا على يــــد عصابة من 
المستوطنين في منزله ببلدة دوما جنوب 

شرق مدينة نابلس عام ٢٠1٥.
فالجريمــــة التي هــــزت العالم في حينه، 
لم تنتــــه فصولها بعد، فــــي ظل تواطؤ 

الجهاز القضائي والرســــمي اإلسرائيلي 
مع مرتكبي الجريمة، وسعيهم لتخفيف 

األحكام عنهم، إن لم يكن تبرئتهم.
نصر دوابشة، شقيق الشهيد سعد يقول 
لـ "صفا"، "نحن مــــن أوائل العائالت التي 
تقدمت بمذكرة دعوى لمحكمة الجنايات 

الدولية بعد يومين من وقوع الجريمة".
ويشير إلى أنهم على تواصل مع الحكومة 
ووزارة الخارجيــــة الفلســــطينية من أجل 
إعداد ملف متكامــــل لتقديمه للمحكمة 

الدولية.
ورغم مرور أربع ســــنوات ونصف الســــنة 
علــــى وقــــوع الجريمة، ال زالــــت المحكمة 
اإلســــرائيلية تماطل في إصدار حكمها 

النهائــــي فــــي القضية. وهناك جلســــة 
ســــتعقدها المحكمة قريًبا، يفترض أن 
تكــــون النهايــــة لهذا المسلســــل، ما لم 

تؤجل مرة أخرى.
ورغم هزلية المحاكم اإلسرائيلية لم يفقد 
يعقوب الرابي، زوج الشــــهيدة عائشــــة 
الرابــــي، األمل بانتصار العدالة في نهاية 

المطاف.
ويقول الرابي" إنه جاهز منذ فترة للتوجه 
للمحكمــــة الجنائيــــة، وفور صــــدور قرار 
"بنسودا" بدأ بالتواصل مع وزارة الخارجية 

لتجهيز الملف.
وكانت التحقيقــــات التي أجرتها النيابة 
االســــرائيلية أفضت إلى توجيه االتهام 

ألربعة فتية برشــــق المركبة التي كانت 
تســــتقلها الرابــــي وزوجهــــا وطفلتهــــا 
بالحجارة قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، 
فــــي أكتوبــــر عــــام ٢٠1٨، وهو مــــا أدى 

الستشهادها.
لكن المحاكم اإلسرائيلية تماطل بإصدار 
حكمها النهائي، وأفرجت عن المتهمين 
المنزلي،  الحبــــس  إلى  األربعة، أحدهــــم 
لحين صدور الحكــــم النهائي، بالرغم من 
  DNA أن نتائج فحص الحمــــض النووي

أدانت أحدهم.
وال يعــــول الرابــــي كثيًرا علــــى المحاكم 
اإلسرائيلية، ويقول: "ليست هناك محاكم 

إسرائيلية.. هناك مهزلة إسرائيلية".

ضحايا جرائم المستوطنين ينشدون عدالة »الجنائية الدولية«

طالبه بإنقاذ الوضع اإلنساني في غزة
الخضري يوّجه رسالة لألمين العام لألمم المتحدة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ماليزيا، الســـبت، أنها ســـتعين قنصال فخريا لها في غـــزة و رام الله ، 
باإلضافة إلى مشروع فتح سفارتها المعتمدة لدى فلسطين في األردن والذي 

تم اإلعالن عنه مسبقًا.
وقـــال وزير الخارجية الماليزي ســـيف الدين عبداللـــه : »في عام 2020، 
نتمنـــى أن يتم مشـــروع فتح ســـفارتنا في عمـــان«، مســـتطردا : »من 
المســـتحيل أن نفتحها في رام الله؛ ألننا ســـوف نتعامـــل بال خيار مع 

إسرائيل وال نريد ذلك«.
وأضاف عبد الله : »ســـيكون لدينا مكتبان )سفارتان( - أحدهما لألردن واآلخر 

لفلسطين وطبعًا سيكون هناك سفيران«.
وأشـــار إلى أن »هذه هي المرة األولى التي يكون فيها لماليزيا ســـفير خاص 
لدى فلسطين، حيث أن المسؤولية اآلن يتحملها السفير الماليزي لدى مصر«.

وردًا على سؤال عن متى سيتحقق األمر، أجاب سيف الدين أن »ماليزيا بصدد 
التفاوض مع األردن حول هذا الشـــأن«. وفق ما أوردتـــه وكالة األنباء الوطنية 

الماليزية »بيرناما«.
وتابع وزير خارجية ماليزيا : »يتعين علينا الحصول على موافقة األردن بشـــأن 
فتح ســـفارة أخرى في أراضيها«، موضحا أنه »فور الحصول عليها، سنرســـل 

مسؤولينا المعنيين إلى هناك«.

ماليزيا تقرر تعيين قنصل 
فخري لها في غزة ورام الله

رام الله/ االستقالل:
توفي أمس السبت اللواء ركن صائب مصباح العاجز، أحد قادة حركة التحرير 
الوطني الفلســـطيني )فتح(، والمســـؤول األســـبق لجهازي الشرطة واألمن 

الوطني في قطاع غزة.
ونعت حركة »فتح«، إلى جماهير شـــعبنا الفلســـطيني في الوطن والشتات 
اللواء العاجز، وتقدمت بتعازيها الحارة ألســـرة الفقيد وشعبنا، داعية الله عز 

وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأشـــارت حركة فتح إلى المواقع التي شغلها العاجز والمهام والمسؤوليات 
التي قام بها خالل حياته النضالية الطويلة، التي كان آخرها قيادته لجهازي 

الشرطة واألمن الوطني في القطاع.
والراحل اللواء العاجز من جيل الرواد في حركة »فتح«، والثورة الفلســـطينية، 
تخرج من الكلية الحربية في مصر عام 1963، وشـــارك في حرب حزيران عام 
1967، وفي معركة الكرامة عام 1968، وكان قائدا عسكريا في قلعة شقيف، 

وقوات الثورة في لبنان والعراق واليمن والسودان.

رام الله/ االستقالل:
أكدت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين إن معاناة 
المعتقلين داخل معتقالت االحتالل تزداد ســـوءًا، 
و خصوصًا األســـرى المرضى، و ذلك مع بداية فصل 
الشـــتاء، نتيجـــة األجواء شـــديدة البرودة، وســـط 

تضييق من إدارة االحتالل عليهم«.
وأوضح المتحدث باســــم الهيئة حسن عبد ربه 

إن فصل الشــــتاء يفاقم معاناة األسرى، خاصة 
مرضى آالم المفاصل واألمراض المزمنة وغيرها، 
نتيجة العوامــــل الجوية الصعبة، حيث تنعدم 
كافة وســــائل التدفئة التقليدية، ويرافق ذلك 
منع إدارة المعتقالت الهيئة وكافة المؤسسات 
واألهالي من إدخال األغطية والمالبس الشتوية 

لهم.

كما أشـــار عبد ربـــه الى معانـــاة المعتقلين الذين 
يقبعون داخل خيـــام في معتقل »النقب« و«عوفر«، 
فضال عن أن الغرف داخل األقســـام رطبة، وتنتشر 

فيها الحشرات.
ولفت إلى أن إدارة معتقالت االحتالل تحاول بيعهم 
األغطية والمالبس بأســـعار مرتفعـــة، من خالل ما 

يسمى بـ«الكانتينا« التابعة لها.

حماس تدين »تسابق« األمن واالحتالل على اعتقال النشطاء بالضفة

هيئة األسرى: تفاقم معاناة األسرى مع بداية فصل الشتاء

وفاة اللواء ركن
 صائب العاجز

»اإ�سرائيل« تقرر..
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نيودلهي/ االستقالل:
قوبل إعالن جامعة هندية مرموقة ببدء تقديمها تخصصا لطالب قسم الطب، تعلمهم 
خالله كيفية التعامل مع األشخاص الذين يزعمون أنهم يرون األشباح، أو أنها تتملكهم 

وتتجسد فيهم، بالسخرية على مواقع التواصل االجتماعي.
ووفقا للتقارير، فقد أقرت جامعة »باناراس هندو«، ومقرها مدينة فاراناســـي بوالية أوتار 
براديش شـــمالي البالد، تخصصا لــ«دراسات األشـــباح« مدته 6 شهور ابتداء من يناير 
المقبل. وقال مســـؤولون في الجامعة إن البرنامج، الذي ستشرف عليه كلية »أيورفيدا« 
المتخصصة بنظام العالج الهندوسي القديم، سيركز على دراسة وتحليل االضطرابات 
النفسية الجسمية، والتي يتداخل فيها المرض النفسي مع الجسدي، والتي غالبا ما يتم 

الخلط بينها وبين الظواهر الخارقة، حسبما نقلت »بي بي سي«.
وقال مســـؤول في الجامعة لوكالة األنباء الهندية اآلســـيوية إنه ســـيتم إنشـــاء وحدة 
»دراســـات األشباح« منفصلة في الجامعة. وأوضح عميد كلية »أيورفيدا« ياميني بوشان 
تريباثي أن وحدة دراســـات األشباح تتعامل بشكل أساســـي مع االضطرابات النفسية 
الجســـدية واألمراض الناجمة عن أســـباب غير معروفة أو األمـــراض العقلية أو الحاالت 
نفسية، مضيفا أن الجامعة كانت السباقة في الهند بإدراج مثل هذا التخصص الذي من 
شأنه تعليم األطباء الكيفية التي تدرس فيها كلية أيورفيدا معالجة األمراض المرتبطة 
باألشباح. ولم يمر هذا القرار بشأن تدريس علم األشباح مرور الكرام على وسائل التواصل 
االجتماعي، فعلى ســـبيل المثال، قال الدكتور بهوشان شوكال، على حسابه على تويتر، 
عندما نقل خبر إطالق برنامج دراسات األشباح »إن الطب الحديث يمكنه معالجة األمراض 
العقلية المزمنة بصورة أفضل وأن التدخل والعالج المبكر بواســـطة الطب الحديث هو 

األمل الوحيد لهؤالء المرضى«.

جامعة هندية مرموقة تقدم 
تخصصا بـ »علم األشباح«

تكساس/ االستقالل:
 يعد تشاد ماميكالن طعام الفطور لنجله تشارلي 
رئيس البلدية وهو عبارة عن زجاجة حليب ســـاخن 
فهو ليس كغيره من رؤساء البلديات إذ يبلغ سبعة 
أشهر لكنه قد يصبح رمزا للمعارضة لالجهاض في 

الواليات المتحدة.
فقد انتخب الرضيع صاحب الوجنتين المنتفختين 
في تشـــرين األول/أكتوبر رئيسا فخريا لبلدية بلدة 
في تكســـاس مع شـــعار جريء “جعل أميركا أكثر 

لطفا”.
ويشكل ذلك إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب الذي 

يعد بجعل الواليات المتحدة عظيمة مجددا .
ويتضمن برنامج تشـــارلي خصوصا تعزيز الشعور 

الوطني و”الحياة” والتبني.
وتقول والدته نانســـي جاين ماكميالن بشيء من 

الســـخرية “خالفا لرجال السياسة يعرف تشارلي 
جيدا لم يشن هذه الحملة«.

فقد تم تبني تشارلي من امرأة أرادت في األساس 
إجهاضه. إال أن “مايور تشـــارلي” )رئيس البلدية 
تشـــارلي( ووالديه ينوون التأثير في النقاش حول 
اإلجهـــاض وهي مســـألة ال يزال ينقســـم حولها 

األميركيون بشكل كبير.
وتروي نانسي جاين ماكميالن  لوكالة فرانس برس 
إن لقب رئيس البلديـــة الفخري الذي تم الحصول 
عليـــه بالمزاد في تشـــرين األول/أكتوبر خالل جمع 
التبرعات السنوي إلطفائيي وايتهال في تكساس، 

كان في البداية “مجرد مزحة”.
وال تملـــك البلدة الملحقة بالمدينـــة المجاورة لها، 
تنظيمًا سياسيًا خاصًا بها. ولن يكون أمام الرضيع 
أي مهام بلدية يقوم بها. ولكن امه وهي وســـيطة 

عقارية تبلـــغ الثالثة واألربعيـــن أدركت بعد ذلك 
تأثير “هذا االنتخاب” على سكان وايتهال.

ورافقت تولي “رئيس البلدية” الجديد مهامه في 
15 كانون األول/ديسمبر، أجواء احتفالية كبيرة مع 
حفلة لموسيقى الكانتري وشـــطائر الهوت الدوغ 
وقـــد ادى تشـــارلي اليمين “بإيماءة مـــن الرأس” 
على ما يقول مبتسما فرانك بوكلودا صاحب متجر 

صغير في البلدة.
ويضيف “بعض السياسيين لدينا يريدون السماح 
باالجهاض حتى آخر الحمل وهذا أمر رهيب. انظروا 

إلى الفرح الذي يحملنا إليه هذا الطفل.
وكانت المحكمـــة األميركية العليا شـــرعت العام 
1973 االجهاض لكن ثمة معارضة متواصلة وقوية 
لهـــذا األمر في جزء كبير من المجتمع األميركي وال 

سيما في الجنوب والوسط.

القاهرة/ االستقالل:
أقدم مواطن مصري على قتل شقيقه بعد ان اخفى عليه 250 جنيها )15.6 دوالر( من راتبه الشهري الذي 

اعتاد تسليمه إلى شقيقه لإلنفاق عليه.
وفي التفاصيل فقد أقدم المصري بمســـاعدة 2 من أعمامه على قتل شـــقيقه حيث قاموا باحتجازه وضربه 

وصعقه بالكهرباء حتى لفظ أنفاسه األخيرة، تم ضبط المتهمين وتولت النيابة المصرية التحقيق.
الشـــرطة المصرية تلقت بالغا من احدى المستشـــفيات بوصول عامل بمحل، 20 ســـنة، ُجثة هامدة وبها 

كدمات متفرقة بالجسم، تبين قيام أحد األشخاص بنقل العامل للمستشفى والمغادرة.
توصلت التحريات إلى أن العامل مقيم بصحبة شقيقه »سائق«، وأنه اعتاد إعطاء راتبه الشهرى 2250 
جنيها لشقيقه وأعمامه سائق وجزار شقيق والد المتوفى من األم مقابل رعايته وعقب إعطائهم مبلغ 
2000 جنيه فقط، وســـؤالهم له عن باقى المرتب، قرر لهم أن مالك المحل قام بخصمه نظير تأخره، 
وعقب اســـتعالمهم من صاحب المحل وإخبارهم بمنحه كامل راتبه قاموا باصطحابه لشـــقة شقيقه 
وتوثيقه بحبل بالســـتيكى وصعقـــه بالكهرباء والتعدى عليه بالضرب بقطعـــة ألومونيوم فأحدثوا 

إصابته التي أودت بحياته. 
وعقب تقنين اإلجراءات أمكن ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن األدوات المستخدمة، وتحرر 

المحضر الالزم، وتولت النيابة التحقيق.

أصغر رئيس بلدية في أميركا عمره 7 أشهر قتل شقيقه بمساعدة عميه بسبب 15 دوالر!

لندن/ االستقالل:
 لم تبخل بريطانية على طفلها بجزء من كبدها، وسارعت للخضوع لعملية جراحية خطيرة 

إلنقاذ حياته.
وعانى أوتيس روســـكو من اليرقان، وطمأن األطباء والديه أنه ســـيكون على ما يرام، لكن 

بعد 4 أسابيع تدهورت حالته بشكل كبير، وتبين أنه يعاني من تشوهات في الكبد.
وبعد نقل أوتيس إلى وحدة الكبد في مستشـــفى ليدز العـــام، أخبر األطباء والديه بأنه 
يعاني من رتق فـــي القناة الصفراوية، وهي حالة كبدية قاتلة، بســـبب إغالق القنوات 
الصفراوية داخل وخارج الكبد. وبســـبب ذلك، فإن الصفراء، التي تساعد عادة على هضم 
الدهـــون، تمنع تدفق هذه المواد إلى األمعاء وتتراكم في الكبد، ما يتســـبب في أضرار 

جسيمة إذا لم تعالج ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الوفاة.
وكان أوتيـــس في حاجة إلى جراحة طارئة تعرف باســـم عملية كيســـاي، إلزالة جزء من 
القنوات الصفراوية التالفة، واستبدالها بحلقة من األمعاء للسماح بتدفق الصفراء، لكن 
نجاح هذه الجراحة لم يكن مضمونًا. وفي )أيار( 2018، تأكد فشل الجراحة، وظلت بعض 

القنوات الصفراوية مسدودة، وباتت زراعة كبد، آخر حال إلنقاذ حياة الطفل.
وأظهرت الفحوص والتحاليل تطابق أنســـجة األم دانييل مع أنســـجة طفلها، ورغم أن 
األطباء حذروها من خطورة العملية، إال أنها لم تتردد في إنقاذ حياة طفلها. أهم بالنسبة 
لها من حياتها وخضعت دانييل لستة أسابيع من االختبارات الجسدية والنفسية، في 
الوقت الذي كانت حالة الطفل تزداد سوءًا، وفي نهاية المطاف، أخذ األطباء جزءًا من كبد 
األم وزرعوه في جسد طفلها، في عملية استمرت 13 ساعة. وبعد العملية بنحو 5 أسابيع، 

خرج الطفل من المستشفى، بعد أن تماثل للشفاء، حسب »ديلي ميل« البريطانية.

دبي/ االستقالل:
أنقذ فريق طبي في قسم المناظير في مستشفى عبيد الله 
برأس الخيمة باإلمارات، فتاة من )جنســـية عربية(، ابتلعت 
)عظمة دجـــاج( أثناء تناولهـــا وجبة )مقلوبة( مـــا أدى إلى 

إصابتها باختناق وضيق في التنفس.
ونقلـــت صحيفة اإلمارات، عن رئيســـة قســـم المناظير إن 
القسم استقبل فتاة من جنسية عربية في العشرينيات من 
عمرها تم إحالتها من أحد مستشفيات اإلمارة إثر ابتالعها 
)عظمـــة دجاج( بطول ثالثة ســـنتم ما أدى إلـــى إصابتها 

باختناق وضيق في التنفس.

وأوضحـــت أن المستشـــفى اآلخر حاول عبر قســـم األنف 
واألذن والحنجرة انقاذ الفتاة واستخراج )العظمة( من خالل 
اســـتخدام جهاز منظار إال أن وصـــول العظمة إلى منطقة 
المريء أسفل الحنجرة لم يمكن جهاز المنظار إلى الوصول 
إليها، ولفتت إلى أنه تم تحويل المريضة إلى مستشـــفى 
عبيد الله على وجه السرعة التخاذ اإلجراءات الطبية الالزمة.

وأضافـــت: » فور وصـــول الفتـــاة إلى قســـم المناظير تم 
اخضاعها للعـــالج من قبل فريق مختـــص وتم إجراء صور 
أشـــعة للحنجرة لتحديد مكان وصول )العظمة( وحجمها، 
وتابعت أنه تم اســـتخراجها باســـتخدام المناظر بشـــكل 

طبيعي دون أن تتعرض المريضة ألي أثار جانبية.
وأوضحت أن المريضـــة أفادت للفريق الطبـــي أنها كانت 
تتنـــاول وجبة )مقلوبة( مع أفراد أســـرتها وابتعلت دون أن 
تشـــعر عظمة صغيرة الحجم كانت في ملعقة األرز دون أن 

تتمكن من استخراجها أو تقيئها.
وأشـــارت إلى أن )العظمة( نزلت من الحنجرة حتى استقرت 
فـــي المريء نظرا لصغر حجمها، مضيفـــة أن وصول الفتاة 
إلى المستشـــفى في الوقت المناسب ساهم في إخراجها 
قبل وصولها إلى المعدة، موضحة أنه يجب على المراجعين 

تناول ومضغ الطعام بشكل جيد .

تخضع لعملية خطيرة 
إلنقاذ حياة طفلها

وجبــة مقلوبــة تخنــق فتــاة باإلمــارات

واشنطن/ االستقالل:
حكمـــت محكمة أمريكية علـــى مواطن أمريكي من 
والية ألباما بالســـجن مدى الحياة بســـبب ســـرقته 

محفظة فيها تسعة دوالرات.
وتفيـــد Idaho Reporter، بـــأن المواطـــن ويلي 
ســـيمونز ولد في مدينة انتربرايـــز بوالية ألباما في 
عائلـــة فقيرة الحال. وعندما كان في المدرســـة بدأ 

يتعاطى المخدرات وأصبح مدمنا عليها.

وتضيف، لقد حكم عليــــه ثالث مرات قبل عام 
1979 بتهمــــة ســــرقة ممتلكات وشــــراء مواد 
مســــروقة. وفي عام 1982 سرق سيمونز وعمره 
25 ســــنة، محفظة فيها تســــعة دوالرات. وبما 
أن هنــــاك ثالثة أحــــكام صــــادرة بحقه، جرت 
محاكمته بموجب )قانون ثالثة أخطاء( المعمول 
به في والية ألباما، الذي ينص على إصدار أحكام 
بالســــجن لفتــــرات طويلة بحق الجنــــاة الذين 

ارتكبوا أكثر من ثالث جرائم.
وقد حكمت المحكمة على ســـيمونز بالسجن مدى 
الحياة بســـبب سرقة تسعة دوالرات، دون الحق في 
اإلفراج المشروط. وقد بلغ عمره اآلن 62 سنة قضى 
منها 38 سنة في أقســـى سجن أمريكي. وفي عام 
2005 توفيت شـــقيقته ولم يعد يـــزوره أحد، وقد 
رفضت جميع طلبات اســـتئناف قـــرار الحكم التي 

قدمها.

السجن مدى الحياة بسبب سرقة 9 دوالرات
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