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تهنئة بالعام الجديد
تتق���دم صحيفة االس���تقالل بأح���ر  التهاني والتبري���كات وأصدق 
األمنيات إلى أمتنا اإلسالمية والعربية وجماهير شعبنا الفلسطيني 

بمناسبة حلول العام الميالدي الجديد
آملي���ن من الله أن يكون ع���ام خير وبركة وأن يمن الله على ش���عبنا 

بالحرية واالستقالل.

  وكل عام واأنتم بخري

ال�س��هيد به��اء اأبو العط��ا »اأبو �س��ليم« قائد 
املنطقة ال�سمالية ب�سرايا القد�س 

امليالد: 25 نوفمرب 1977 
املكان : حي ال�سجاعية �سرق مدينة غزة 

العمر: 42عامًا
متزوج وله 5 اأبناء 

1990 التحق ب�سوف حركة اجلهاد االإ�سالمي 

تعر�س لثالث حماوالت اغتيال 
قاد جوالت الت�سعيد واحلروب على غزة 

ال�سهادة: 12 نوفمرب 2019

اختارته "االستقالل" عبر لجنة مختصة بدأت عملها في "حزيران" الماضي 

بهــاء اأبــو العطــا.. �صخ�صيــة العــام 

�ل�ضهيد »�أبو �لعطا« �ل�ضم 
�لذي زين مو�قع �لتو��ضل 

�لجتماعي يف 2019 
غزة/ سماح المبحوح: 

وجدت قضية اغتيال االحتالل اإلسرائيلي الشهيد بهاء 
أبو العطا قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الذراع 

العسكري لحركة الجهاد االسالمي وزوجته، 
تفاعاًل كبيرًا من قبل النش���طاء على مواقع 

غزة/ دعاء الحطاب:
كان يبدو كل ش���يء جميال في يوم تسلم الطفلة "فاطمة 

الزهراء" ش���هادتها المدرسية " زينة تمأل 
المكان، وأناش���يد النجاح تص���دح باألرجاء، 

االستقالل / محمد أبو هويدي:
أكد رئيس لجنة اختيار ش���خصية العام الس���نوية في 
صحيفة »االس���تقالل«، توفيق السيد س���ليم، أن اختيار 

الش���هيد القائد الكبير في سرايا القدس 
بهاء أب���و العطا ليكون »ش���خصية العام« 

�ل�ضيد �ضليم: �ختيار »�أبو 
�لعطا« �ضخ�ضية �لعام تاأكيد 

على ح�ضوره رغم �لغياب

فاطمة بهاء �أبو 
�لعطا«: متنيت لو 

ب�ضرين �أبي  بتفوقي

الضفة الغربية/ االستقالل: 
واصل المستوطنون المتطرفون صباح  أمس الثالثاء، اقتحامهم لباحات المسجد 

األقصى المبارك من باب المغاربة بحراس���ة مش���ددة من شرطة 
االحتالل اإلسرائيلية الخاصة. وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية 

مستوطنون يقتحمون باحات األقصى 
واالحتالل يجرف أراضي جنوبي قلقيلية 

رام الله/ االستقالل:
دخل األسير أحمد زهران (42 عامًا) من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، 

يوم���ه ال� (101 ) في اإلضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا العتقاله 
اإلداري، حي���ث يواجه ظروفًا صحية خطيرة ف���ي معتقل "عيادة 

»هيئة األسرى«: تدهور خطير 
على الوضع الصحي لألسير زهران

جمعيات استيطانية تقيم متحفًا 
توراتيًا في سلوان بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���ف باحث في شؤون القدس ، عن إنشاء جمعيات استيطانية »إسرائيلية« 

متحفًا توراتيًا بس���لوان في القدس المحتلة. وأفاد الباحث فخري 
أبو دياب، في تفاصيل نش���رها عبر صفحته على فيس���بوك، أن 

حماس تدين اقتطاع االحتالل أموال المقاصة الفلسطينية»إسرائيل« تهدم العراقيب للمرة الـ 170

غزة/ قاسم األغا: 
رأى ق���ادة ومراقب���ون سياس���يون أن اغتي���ال االحتالل 
ال 

ّ
"اإلسرائيلي" لقادة المقاومة الفلسطينية، لن تزيدها إ
تصميًما على مقارعة االحتالل، وبناء قدراتها الدفاعية.

وخ���الل ع���ام 2019، ترّبع���ت عل���ى ص���دارة المش���هد 
 من أبرزها جريمة اغتيال 

ّ
الفلس���طيني عناوين عّدة، لعل

بهاء أبو الَعطا، قائد المنطقة الشمالية ب� "سرايا الُقدس"، 
الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.

وبتاري���خ 12 تش���رين الثان���ي (نوفمب���ر) 
الماض���ي، استش���هد القيادي أب���و العطا 

�غتيال �لقائد �أبو 
�لعطا.. لن يوقف 

�ملقاومة عن م�ضاغلة 
�لعدو ومر�كمة �لقّوة
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الضفة الغربية/ االستقالل: 
اعتقلـــت قوات االحتالل اإلســـرائيلي عدًدا من 
المواطنين فـــي حملة دهم وتفتيـــش ليلية، 
وصادرت مقتنيات ومركبة وأموااًل من المواطنين 

في عدة مناطق بالضفة والقدس المحتلة.
وداهمت قوات االحتالل نابلس، واقتحمت عدة 
أحياء في المدينة، واعتقلت األسيرين المحررين 
مصطفى ســـعدي الســـخل (وصادرت مركبته) 
ومحيي تيسير عبد الحق، عقب مداهمة منزلي 

ذويهما، وتفتيشهما.
كما اعتقلـــت قوات االحتالل المواطن عيســـى 

يوسف عنتر من الساوية جنوب نابلس.
وفي القدس المحتلـــة، اعتقلت قوات االحتالل 
ثالثة شبان من حي بطن الهوى في بلدة سلوان 
جنوبي المسجد األقصى المبارك، بعد أن اعتدت 

على األهالي.
كمـــا اعتقلت قـــوات االحتالل »اإلســـرائيلي«، 

خمسة شـــبان بعد االعتداء عليهم في منطقة 
باب العامود بالقدس المحتلة.

وأظهر مقطع مصور تداوله نشـــطاء على مواقع 
التواصـــل االجتماعي، اقتياد جنـــود االحتالل 
الشبان الخمســـة من منطقة باب العامود وسط 

وجود عشرات المصلين في المسجد األقصى.
ولم تعـــرف هوية المعتقلين الذين اقتادتهم 
قـــوات االحتالل إلى أحـــد مقراتها في المدينة 

المحتلة.
وفي قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس، 
اقتحمت قوات االحتالل القرية واعتقلت لقمان 
ســـامي ريان (25 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه 
وتفتيشـــه، فيما اندلعت مواجهات بين قوات 
االحتالل وشـــبان القرية، وأطلـــق الجنود قنابل 

الغاز والصوت.
كما سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس 
الثالثاء، عددًا من الشـــبان في بلدة العيســـوية 

بالقدس المحتلة قرارًا بحظر التجوال الليلي.
وأفـــادت مصـــادر محلية لــــ »وفا«، بـــأن قوات 
االحتالل اقتحمت عددا من منـــازل المواطنين 
في العيسوية، وسلمت 3 شبان بالغات تقضي 
بحظر تجوالهم الليلي، وشملت محمود رمضان 
عبيد، وآدم كايد محمود، ونديم محمد الصفدي.

وفي ســـياق متصل، اعتقلت قـــوات االحتالل 
األسير المحرر ماهر برقان من الخليل، من معبر 
الكرامـــة أثناء توجهه للديـــار الحجازية لتأدية 

مناسك العمرة.
كمـــا داهمـــت قوات االحتـــالل بلدة بيـــت أمر، 
وفتشـــت منزل المواطن أحمد خضر أبو مارية، 
وحطمت أثاثه، واســـتولت على مركبته، ومبلغا 

ا. مالًيّ
وداهمت قوات االحتالل منـــزل المواطن ذياب 
حســـن العالمي، وســـلمت نجله أمير (20 عاما) 

بالغا، لمراجعة مخابراتها.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــف باحـــث في شـــؤون القدس، 
عـــن إنشـــاء جمعيات اســـتيطانية 
"إســـرائيلية" متحفا توراتيا بسلوان 

في القدس المحتلة.
وأفـــاد الباحث فخري أبـــو دياب، في 
تفاصيل نشـــرها عبـــر صفحته على 
فيســـبوك، أن جمعيات استيطانية 
أقامـــت متحفًا “توراتيـــًا” من ثالثة 
طوابق بمســـاحة 1390 متـــرًا مربعًا 
في منطقـــة العين الفوقا بســـلوان، 
التي ال تبعد ســـوى عشـــرات األمتار 
عن المســـجد األقصى مـــن الناحية 

الجنوبية الشرقية.
وأضاف أبـــو دياب: “هـــذا المتحف 
اليهودي،  للتاريـــخ  للترويج  يهدف 
ويخدم الرواية التلمودية على حساب 
الروايات التاريخية العربية اإلسالمية 
والمسيحية والتاريخ الحقيقي لهذه 

المنطقة”.
وأشـــار إلى أن هذا المتحف ُشيد في 
منطقـــة تمنـــع بلديـــة االحتالل في 
القدس وســـلطة اآلثار "اإلسرائيلية" 
البنـــاء فيهـــا؛ بدعوى أنهـــا منطقة 
تاريخية تحوي آثارا من حقب مختلفة 
لمدينة القـــدس، ولكنها ورغم ذلك 
لم تمنع الجمعيات االستيطانية من 

إقامة هذا البناء.

وبحســـب الباحث في شؤون القدس؛ 
فـــإن المتحف سُيســـتخدم لترويج 
ولتســـويق تاريـــخ مـــزور عـــن هذه 
المنطقة، ليخدم السياحة التلمودية 
الداخليـــة والخارجية لغســـل أدمغة 
الزوار وإلثبـــات أحقيتهم التاريخية 

في القدس.
وأوضح أبو دياب أن سلطات االحتالل 
التهويدية  وأذرعها  "اإلســـرائيلية" 
أقدمت علـــى نقل كميـــة كبيرة من 
الحجارة الضخمة والتاريخية من هذه 
المنطقة، لطمس معالمها ولتغييرها 
كي تحاكي أســـطورة ورواية تناسب 

روايات تاريخية يهودية.

وأشـــار إلى أن  المتحـــف التلمودي 
تقوم عليه ســـلطات االحتالل ضمن 
مخطط كبير لتغيير الطابع التاريخي 
ا ذلك "عبًثا" في  لمدينة القدس، عاّدً
اآلثار ذات الطابع التاريخي االنساني 
إلثبات حضارة مصطنعة، يدعون أنها 
كانت قبل ثالثة آالف عام، دون سند 

تاريخي أو علمي.
وأضـــاف “الســـلطات اإلســـرائيلية 
تحاول إســـقاط رواياتها على التاريخ 
واآلثار ألغراض سياسية؛ حيث تقوم 
لتحاكي  واآلثـــار  الحجـــارة  بمعالجة 
تاريخًا مـــزورًا يريده االحتالل، لإليحاء 
بأنها يهودية األصل ومن حقبة وزمن 

الهيكل، للداللـــة على وجود الهيكل 
المزعـــوم ولغرس هـــذه األفكار في 
عقول الزوار، وللترويج بأن هذه الحجارة 

مأخوذة من الهيكل أو بقاياه”.
وشـــدد الباحث في شـــؤون القدس 
على أن هذا العبث بالتاريخ والحضارة 
ذات  المواقـــع  وتزويـــر  اإلنســـانية 
الطابـــع التاريخـــي وتحطيـــم اإلرث 
الحضـــاري، تترتب عليه مســـؤولية 
جنائية، وينـــدرج تحت جرائم الحرب 
ضد اإلنســـانية؛ والتاريـــخ حيث إن 
هذه اآلثـــار التاريخيـــة محمية وفقا 
لالتفاقيات الدوليـــة ومنها اتفاقية 

جينيف لعام 1907.

جمعيات استيطانية تقيم متحفًا توراتيًا في سلوان بالقدس

النقب المحتل/ االستقالل: 
هدمت قوات من الشرطة اإلسرائيلية ووحدة »يوآف« التابعة لما تسمى بـ »سلطة 
تطويـــر النقب«، خيام بلدة العراقيب، مســـلوبة االعتراف فـــي النقب، والمهددة 
بالتهجير واإلخالء، وأقدمت على تشريد أهلها للمرة 170 على التوالي، صباح أمس 

الثالثاء.
كما اعتقلت الشـــرطة اإلسرائيلية نجل شـــيخ العراقيب، عزيز صياح الطوري، في 

أعقاب عملية الهدم، قبل إطالق سراحه الحقا بشروط مقيدة.
وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، أحمد خليل الطوري، في حديث لـ 
»عرب 48«، إن »وحدة يوآف لديها نوايا مبيتة بتوسيع رقعة الخالف مع المؤسسة، 
وذلك من خالل تســـجيل أكبر عدد ممكن من الملفات الجنائية بحق ســـكان بلدة 
العراقيب، في محاولة لنقل كل ما هو مغلوط عن أهالي العراقيب وكأنهم مجرمون«.

وأكـــد أن »مثل هذه المحاوالت الرامية إلـــى ترحيلنا عن أرضنا لن تثنينا عن البقاء 
في أرضنا، وبالتالـــي نحن باقون ما بقي الزعتر والزيتـــون، وبانتظار قرار المحكمة 
بخصوص ملكيـــة األرض وعليه لن نتـــرك العراقيب بمحض إرادتنا وســـنواصل 

التداول بهذه القضية في أروقة المحاكم حتى الرمق األخير«.
ويصر أهالـــي العراقيب على البقاء فـــي قريتهم وإعادة بناء الخيام والمســـاكن 
والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم، علما أنه جرى هدم القرية قبل ذلك 

يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وتواصل السلطات اإلسرائيلية مالحقة سكان القرية الذين يرفضون المساومة على 
األرض، فعدا عن هدم مســـاكنهم المتواضعة وحرث وتدمير المحاصيل الزراعية 

تفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بدعوى البناء دون تراخيص.
وتستمّر السلطات بهدم العراقيب منذ العام 2000 في محاوالتها المتكررة لدفع 

أهالي القرية إلى اإلحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
وتواصل الســـلطات التضييق على أهالي العراقيب بعدة طـــرق كان آخرها إدانة 
الشيخ صياح الطوري واعتقاله، باإلضافة إلى عدد من أبناء القرية بعدة تهم بذريعة 

البناء غير القانوني وادعاء »االستيالء على أراضي الدولة«.

»إسرائيل« تهدم 
العراقيب للمرة الـ 170

رام الله/ االستقالل: 
قال مدير عام دائرة األوقاف اإلســـالمية وشـــؤون المســـجد األقصى 
المبارك، الشيخ عزام الخطيب، إن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين 
للمسجد األقصى المبارك خالل هذا العام 2019 بلغت 29610 متطرفًا، 
تحت حمايـــة اآلالف من شـــرطة االحتالل وقواتهـــا الخاصة وعناصر 
المخابـــرات التي اخترقت الوضع التاريخـــي والقانوني الذي كان قائما 

للمسجد.
وأكـــد الخطيب في بيان صحفـــي، أمس الثالثاء، أن كافة المؤشـــرات 
والمعطيات تدل علـــى تصاعد في وتيرة االنتهاكات بحق المســـجد 
األقصـــى المبارك وفي محيطه خالل هذا العام عبر سلســـلة متواصلة 
من التجاوزات غير المســـبوقة، والتي تشكل مساسًا بالوضع التاريخي 
والقانوني القائم في المســـجد األقصى المبارك كمســـجد إســـالمي 

للمسلمين وحدهم تحت وصاية ووالية ورعاية الملك عبد الله الثاني.
وحذر من ســـعي ســـلطات االحتالل تكريس قضية المسجد األقصى 
كمنصة لتحقيق المكاســـب السياســـية والدعايات االنتخابية ألفراد 
ومجموعات عابثة ال تعي مخاطر هذه التصرفات في سعيها وإصرارها 

على إثارة مشاعر ماليين المسلمين حول العالم.
وشدد الخطيب على إصرار دائرة األوقاف االسالمية على مواجهة كافة 
اإلجـــراءات واالنتهاكات ضد الـمســـجد األقصى الـمبـــارك، داعيًا أبناء 
بيت الـمقدس وأبناء شعبنا بالوحدة ورّص الصفوف في مجابهة كافة 
األطماع المحدقة بالمســـجد األقصى المبارك بكل مرافقه ومن ضمنها 
باب الرحمة الذي هو جزء أصيل من المســـجد األقصى المبارك، والذي 

كان عنوان هذا العام في الصبر والرباط.

رام الله / االستقالل: 
قال مدير مركـــز أبحاث األراضي جمـــال العملة إن 
سلطات االحتالل االســـرائيلي هدمت 648 مسكًنا 

ومنشأة فلسطينية خالل عام 2019.
وأشـــار العملة خالل مؤتمر صحفـــي عقده في مقر 
وزارة اإلعـــالم بمدينة الخليل، عـــرض خالله تقريره 
حول االعتـــداءات اإلســـرائيلية، إلـــى أن االحتالل 

اقتلع خالل العام 2019 ودمر حوالي 15 ألف شجرة 
معظمها من أشجار الزيتون.

وأوضـــح أن االحتالل جدد إغـــالق 68 ألف دونم من 
ا جديًدا 

ً
األراضي الفلســـطينية، وأقـــام 34 حاجـــز

ا.
ً
ليصبح عدد الحواجز االجمالي 888 حاجز

وأضـــاف أن »وتيرة االســـتيطان ازدادت هذا العام 
بعد االنفالت السياســـي لليمين اإلسرائيلي بدعم 

أمريكـــي، خاصة بعـــد تصريحات وزيـــر الخارجية 
األمريكي بان االســـتيطان لم يعد غير شـــرعي من 
وجهة نظرهم، وتصريحات نتنياهو بســـعيه لضم 
األغوار إضافـــة إلى قرار وزير الجيش االســـرائيلي 
بتســـجيل األراضي، ما يعنـــي عملًيا ضًمـــا فعلًيا 
لألراضي الفلســـطينية قبل أن يتـــم إعالن ضمها 

بشكل رسمي«

االحتالل يشن حملة اعتقاالت ويصادر أمواال بالضفة والقدس 

االحتالل هدم 648 مسكنًا واقتلع 15 ألف شجرة بـ2019

األوقاف: أكثر من 29 
ألف متطرف اقتحموا 

األقصى منذ بداية العام
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ولــــم يكتِف االحتالل عنــــد حّد جريمة االغتيــــال هذه، التي 
تزامنــــت مع قصف طائراتــــه الحربّية لمنــــزل عضو المكتب 
السياســــي للجهاد اإلســــالمي أكــــرم العّجــــوري بالعاصمة 
الســــورية دمشق؛ ما أدى الستشــــهاد نجله "معاذ"، ومرافقه 

عبد الله حسن.
حينئذ، توّهمــــت "إســــرائيل" أن بمقدورها إســــكات صوت 
المقاومــــة ووقف الثائريــــن عن الثأر؛ لكنهــــا فوجئت بحجم 
ونوعية الرد، الذي دفع كيان االحتالل الســــتجداء طلب وقف 
إطالق النار، في معركة "صيحة الفجر"، التي استمرت ليومين.

ا على جريمة  وخاضــــت "ســــرايا القدس" هــــذه المعركــــة؛ رّدً
اغتيــــال القائد "أبو العطــــا"، وما أعقبه مــــن تصاعد للعدوان 

"اإلسرائيلي" على قطاع غزة.
أطلقت السرايا خالل المعركة مئات الصواريخ متعددة المدى 
ت طائرات االحتالل  صــــوب مغتصبات الكيان، في حين شــــنَّ
مئــــات الغارات على مواقع للمقاومة وأراٍض زراعية ومنشــــآت 

ســــكنية بالقطاع. وأمام فشــــل كيان االحتــــالل في تحقيق 
أهدافه من وراء انتهاج سياســــة االغتياالت الجسدية لقادة 
المقاومة منذ سنوات طويلة؛ يتبادر إلى األذهان تساؤل: بعد 

هذا الفشل، ماذا كانت النتيجة؟
 قــــادة ومراقبون سياســــيون في أحاديــــث منفصلة 

ّ
ليتفــــق

لصحيفة "االســــتقالل" على أن النتيجــــة "زخٌم أكبر للمقاومة 
وأدائها وقدراتها وردع لالحتالل حتى نهايته".

ف�سل ذريع 
وأّكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدّلل فشل 
االحتالل في إضعاف إرادة المقاومة عبر سياســــة االغتياالت 

لقادتها ورموزها. 
وبالتركيز على جريمة اغتيال "إســــرائيل" للقائد في "ســــرايا 
القدس" بهاء أبو العطا، أشــــار المدّلل إلى أنه "شّكل هاجًسا 

أمنًيا وعسكرًيا ووجودًيا للعدو الصهيوني".
وقال: "كان للشهيد القائد أبو العطا صوالت وجوالت، استطاع 

خاللها أن ُيربك حســــابات العدو، الذي أراد أن يفرض شروطه 
على المقاومة".

وأوضح أن اغتيال القادة والمقاومين لن يفّت من عضد حركة 
الجهاد اإلسالمي وفصائل المقاومة كاّفة.

وبّين أن معركة "صيحة الفجر" التي خاضتها سرايا القدس، 
إلــــى جانب فصائل المقاومــــة، ثأًرا لدماء القائــــد "أبو العطا" 
"مّثلــــت رســــالة للعدو بأن دمــــاء قادة الجهاد اإلســــالمي، لن 

تزيدها إاّل قّوة وبأًسا وتمسًكا بنهج الشهداء".
وتابــــع: "العــــدو الصهيوني اغتال مؤســــس حركــــة الجهاد 
الدكتور فتحي الشــــقاقي (عــــام 1995 بمالطــــا)، ومنذ ذلك 
الوقت تضاعفت الحركة قوة وخبرة عســــكرية وأداء ميدانًيا، 

أضعاف ما كانت عليه".
�سيا�سة مل تتوقف 

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياســــي خليل القصاص "إنه 
ومنذ بداية ســــنوات الصراع مع االحتــــالل لم يتوقف األخير 

عن ممارسة سياسة االغتيال والتصفية الجسدّية بحق قادة 
المقاومة، من مختلف الفصائل الوطنية.

 باتباعه 
ّ

ولفت القّصاص لـ"االســــتقالل" إلــــى أن االحتالل ظن
لتلك السياســــة "الفاشــــلة" ســــيطفئ جذوة المقاومة؛ لكن 
العكــــس هو ما تحّقق وتجّســــد قواًل فعاًل. وتابــــع: "المقاومة 
وبعد كل جريمــــة اغتيال تزداد صالبــــة، ويدفعها ذلك نحو 

استكمال مسيرتها في مشاغلة العدو ومراكمة القّوة".
ومنذ ســــبعينيات القرن الماضي، اغتالت "إسرائيل" عشرات 

القادة السياسيين والعسكريين بالفصائل الفلسطينية.
وكان من أبرز هــــؤالء، خليل الوزير القائد الثاني بحركة "فتح" 
عام 1988 في تونس، ود. فتحي الشــــقاقي مؤســــس حركة 
الجهاد اإلســــالمي عام 1996 بمالطــــا، واألمين العام للجبهة 
الشــــعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى عام 2001 برام 
الله، والشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة "حماس" عام 2004 

في غزة.

 اختارته «االستقالل» شخصية العام 

 اغتيال القائد اأبو العطا.. لن يوقف املقاومة عن م�صاغلة العدو ومراكمة القّوة

االستقالل / محمد أبو هويدي:
أكـــد رئيس لجنـــة اختيار شـــخصية العام 
السنوية في صحيفة »االســـتقالل«، توفيق 
الســـيد ســـليم، أن اختيار الشـــهيد القائد 
الكبير فـــي ســـرايا القدس بهاء أبـــو العطا 
ليكـــون »شـــخصية العام« للعـــام المنصرم 
2019، يعتبر جزءًا ال يتجزأ من التقدير لدوره 
الكبيـــر وإرثه النضالي والمقـــاوم الذي تركه 
خالل رحلتـــه الجهادية في مقارعة االحتالل، 
باإلضافـــة إلى االرتـــدادات التـــي أحدثتها 
جريمة اغتياله في الســـاحة الفلســـطينية، 
وتحديدا خالل معركـــة (صيحة الفجر) التي 
قادتها سرايا القدس وفصائل  المقاومة للرد 

على تلك الجريمة.
وأوضح الســـيد ســـليم أن اختيار »أبو العطا« 
رغم استشـــهاده، يؤكـــد على اســـتمرارية 
حضوره وفعلـــه في المشـــهد المقاوم على 
الساحة الفلسطينية رغم غيابه جسدًا، حيث 

ما يـــزال نهجـــه وفكره المقاوم يســـري في 
وجدان كل أحرار شعبنا وأمتنا. 

لـ«االســـتقالل« على  الســـيد ســـليم  وشدد 
أن الشـــهيد أبـــو العطـــا، كان لـــه دور مهم 
في تطويـــر العمـــل المقاوم على الســـاحة 
الفلســـطينية، من خالل خبراته التي راكمها 
على مدار ســـنوات طويلة من عمله الجهادي 
في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي وجناحها 
العسكري سرايا القدس، األمر الذي جعله في 
دائرة االستهداف اإلسرائيلي، حيث تعرض 
أكثر من مـــرة لمحاولة اغتيال كان أبرزها في 
العام 2012 عندما تم اســـتهدافه ومجموعة 
من قادة سرايا القدس خالل معركة »السماء 
الزرقـــاء«، مـــا أدى إلـــى إصابتـــه وعـــدد من 
اإلعالم  مســـؤول  واستشـــهاد  المجاهدين، 

الحربي في لواء غزة المجاهد رامز حرب.
وارتقى الشهيد أبو العطا في جريمة اغتيال 
»إسرائيلية« استهدفته بتاريخ 2019/11/12 

في منزله بحي الشـــجاعية شرق مدينة غزة، 
أســـفرت أيضا عن استشهاد زوجته وإصابة 

اثنين من أبنائه.
وأشـــار السيد ســـليم إلى أن جريمة اغتيال 
»أبو العطا« حظيـــت بتغطية إعالمية عالمية 
واســـعة، لما لتلك الجريمة من أثر كبير على 

الساحة الفلسطينية، وهو ما برز خالل تداعي 
العديد مـــن الوســـطاء المهتمين بالشـــأن 
الفلسطيني، للتوســـط  من أجل عدم اتساع 
دائرة اللهب التي أشـــعلتها سرايا ا لقدس 

للرد على الجريمة.

اآلية االختيار
أوضح السيد ســـليم أن اختيار الشهيد »أبو 
العطـــا« تم عبـــر لجنة مـــن المختصين كان 
مجلس إدارة الصحيفة قد أقرها في اجتماعه 
النصف سنوي الذي انعقد في مطلع حزيران 

الماضي.
وأشـــار إلى أن اللجنـــة تباحثت فـــي قائمة 
ضمت عشرة مرشـــحين كان لهم إسهامات 
فاعلـــة علـــى الســـاحة الفلســـطينية خالل 
العام المنصرم، من بينهم أســـرى ومحررون 
وسياسيون ومقاومون وأدباء وناشطون، قبل 
أن يقع االختيار على الشهيد »أبو العطا« بناء 
على جملة مـــن المعاييـــر الموضوعية التي 

وضعتها اللجنة.
وقال السيد ســـليم، إن »اختيار الشهيد »أبو 
العطا« ليكون شـــخصية العام، ينســـجم مع 
رســـالة الصحيفة (االســـتقالل) التي تعتبر 
أولى صحف المقاومة في فلسطين، من خالل 
التأكيـــد على خيـــار المقاومة فـــي مواجهة 
واالســـتعماري في  الصهيونـــي  المشـــروع 

فلسطين والمنطقة العربية واإلسالمية.
وأضاف أن »االستقالل« وهي تختار الشهيد 
»أبـــو العطا« شـــخصية للعـــام 2019، فإنها 
تشـــّرف بذلك نفســـها وجمهورها بشـــرف 

الشهيد والشهادة.
ولفـــت إلى أن هذه المـــرة األولى التي تختار 
فيها »االســـتقالل« منذ انطالقتها في العام 
1994، »شـــخصية العام«، موضحـــًا أن ذلك 
ســـيكون جزءًا من سياستها للمرحلة المقبلة 
لتســـليط الضـــوء على الشـــخصيات األكثر 

تأثيرًا على المشهد الفلسطيني العام.

غزة/ قا�سم االأغا: 
راأى قادة ومراقبون �سيا�سيون اأن اغتيال 

االحتالل »االإ�سرائيلي« لقادة املقاومة 
الفل�سطينية، لن تزيدها اإاّل ت�سميًما 

على مقارعة االحتالل، وبناء قدراتها 
الدفاعية. وخالل عام 2019، ترّبعت 
على �سدارة امل�سهد الفل�سطيني عناوين 

عّدة، لعّل من اأبرزها جرمية اغتيال 
بهاء اأبو الَعطا، قائد املنطقة ال�سمالية ب� 

»�سرايا الُقد�س«، اجلناح الع�سكري حلركة 
اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني. وبتاريخ 12 
ت�سرين الثاين )نوفمرب( املا�سي، ا�ست�سهد 

القيادي اأبو العطا وزوجته؛ اإثر ا�ستهداف 
طائرات االحتالل احلربّية ملنزلهما يف 

حّي ال�سجاعية �سرق مدينة غزة.

شرٌف تتحّلى به "االستقالل"

السيد سليم: اختيار »أبو العطا« شخصية العام تأكيد على حضوره رغم الغياب
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )629/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-يونس مجدي فياض أبو معيلق من سكان غزة هوية رقم 802197822
2-محمود أحمد محمود أبو ستة من سكان غزة هوية رقم 972215669

بصفته وكيال عن: طارق حامد محمود أبو ستة
بموجب وكالة رقم: 1521 / 2017 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 881 قســـيمة 39 + 38 المدينة غزة الزيتون + قطعة 651 قسيمة 

42 + 40 + 38 + 26 + 25 المدينة غزة الزيتون
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســـوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  31/ 12/ 2019م

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

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

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )632/ 2019(
يعلـــن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
كامل محمد حســـن أبو ناصر من سكان دير البلح هوية رقم 967675356 
بصفته وكيال عن: جهاد ومحمد وآمال أبناء عبد الحميد خليل أبو ناصر وعبد 

الرحمن وعبد القادر وآمنة ومعزوزة أبناء عبد الرازق عبد الرحمن أبو ناصر
بموجب وكالة رقم: 5031 / 2019 الصادرة عن دير البلح

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 144 قسيمة 30 المدينة دير البلح

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

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.
 التاريخ:  31/ 12/ 2019م

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

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

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )635/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة 
السيد: ياسين توفيق إسماعيل األسطل من سكان خانيونس 
هوية رقـــم 905255295 بصفته وكيال عن: عمر عبد الحميد 

أحمد األسطل
بموجب وكالة رقم: 6622 / 2017 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 94 قسيمة 5 المدينة خانيونس

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء فـــي إجراءات فتح المعاملة. وفي 
حال تبين إشـــكاليات أو وفاة الموكل أو أحـــد الموكلين يتحمل الوكيل 
المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  31/ 12/ 2019م

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

لكن هــــذا اليــــوم لم يكن المشــــهد 
كالمعتاد فــــي كل مرة، فقد ســــرقت 
قــــوات االحتــــالل اإلســــرائيلي فرحة 
الطفلة "فاطمة الزهــــراء" حين اغتالت 
طائراتهــــا والديها القائد في ســــرايا 
القدس الذراع العسكري بحركة الجهاد 
اإلسالمي بهاء أبو العطا وزوجته أسماء.

ففــــي فجــــر الثالثــــاء 11/12 /2019، 
اســــتيقظ أهالي حي الشجاعية على 
انفجار قوى هز أرجاء الحي ، حيث قامت 
باغتيال  العدوان الصهيونية  طائرات 
القائد" أبو العطا" في غارة استهدفت 
منزله، ليسجل اســــمه بمداد الدم في 
أنصع صفحات التاريــــخ، وليعلن دمه 
بدء مرحلة جديدة في رحلة الدم الذي 

هزم السيف.

مرارة احلرمان
"كل البنــــات غمرنهن أباؤهن بالفرحة، 
إال أنا شــــدني الشــــوق إليك، أفتقدك 
اليوم لتكون بجانبي وتشاركني فرحة 
نجاحي، آه لو تعلم كم انتظرت طوياًل 
بجوار الهاتف ألتلقى تهنئتك االولى 
لــــي ككل مرة"، هكــــذا خاطبت الطفلة 
فاطمــــة الزهراء روح والدهــــا، مفتقدًة 
حضوره أثناء تسلمها شهادة التفوق 
بالمرحلــــة  األول  الدراســــي  للفصــــل 

اإلعدادية.
واستلم طلبة المدارس الحكومية أمس 
الثالثاء شــــهادات الفصل الدراســــي 

االول بمختلف المراحل التعليمية. 
بصــــوت يعتريه األلم، تقــــول فاطمة 
لـ"االســــتقالل:" فرحتي بالتفوق ليس 
لها بهجه كما كانت بوجود امي وابي، 

كنا بالعــــادة نحتفــــل بنجاحنا ونزين 
المنزل ونعــــزم العائلة واألصدقاء، كنا 
نعمل عرسًا في البيت، لكن المرة أقمنا 

العزاء بغيابها". 
وتتابــــع بحســــرة:" الحيــــاة بعد رحيل 
والــــدي وامي صعبه جــــدًا، خاصة اننا 
الــــى حنانهما  مازلنا أطفــــاال وبحاجة 
االحتالل  لكــــن  بقربنــــا،  ووجودهمــــا 
ســــرقهما منا وحرق قلبنــــا عليهما"، 
مشــــيرة إلى أنها واشقاؤها ودعوا عام 

2019 بغصة كبيرة من خالل فقدانهما 
والديهما.  

�ساأحقق حلمه 
رحيــــل الوالدين لم يكن ســــهاًل على 
قلب" فاطمة الزهراء"، لكنه بذات الوقت 
لم يكن عائقًا أمام استكمال مسيرتها 
التعليمية، وصواًل لتحقيق حُلم والدها 
بأن تصبح طبيبــــة ماهرة، تداوي جراح 

أبناء وطنها. 
"تحد، وصمــــود، ومثابــــرة، ومواجهة"، 

هي عناوين وشعارات رفعتها "فاطمة 
الزهراء" منذ رحيــــل والديها، لتبرهن 
لكل من يظــــن أن االبن بدون والدية ال 
يستطيع النجاح والتفوق: "ربما فقدان 
األب واألم يؤثــــر علــــى مناحي الحياة 
خاصــــة أنهمــــا كانا يســــاعداني في 
الدراســــة دائما، لكن جعلت فراقهما 

حافزا ودافعا للتقدم والنجاح". 
وتتابــــع:" كان والــــدي منــــذ صغــــري 
يناديني بالدكتــــورة، ويريد أن أصبح 

طبيبــــة في المســــتقبل، لذا ســــأبذل 
كل جهــــدي كي أحقق حلــــم والدي"، 
مضيفًة:" والدي كان قدوه لي، وطيفه 
معي فــــي كل األوقات ولن أخذله، اللي 

خلف ما مات".

االأب احلنون 
رغم قســــوة حيــــاة العســــكرية التي 
انعكســــت على شــــخصية القائد أبو 
ســــليم، ورغم غيابه ألياٍم ولياٍل طويلة 
عــــن منزلــــة، اال انــــه كان األب الحنون 
والقلــــب الجامع ألبنائــــه الخمس، فقد 
كان ُيشاركهم أدق تفاصيل حياتهم، 
ويحقــــق كافة أحالمهم مهما صُعبت، 
فوجــــدوا فيه قلبــــًا رقيقًا كالنســــيم 

وبطلهم الفذ. 
وأضافت فاطمة:" والدي كان بالنســــبة 
لنا صديق ورفيق وكل شــــيء بالحياة، 
فهو القلــــب الحنون وهــــو البهاء في 
كافة أشــــكاله، كنا نعتمد عليه كثيرًا 
ونثق بأنه ســــيكون بطلنــــا وبطل كل 
فلسطين".  وأردفت:" والدي كان أغلب 
األوقات مشــــغوال بالجهاد والمقاومة، 
كان بعيد عنا بجســــده لكنه قريب منا 
بروحــــه، في كل لحظــــة كان يتواصل 
معنــــا على الهاتــــف، يطمئــــن علينا 
ويشــــاركنا أدق تفاصيل حياتنا، كان 

كل إشي بدنا إياه يحققه النا". 
بنبــــرة فخــــر وعــــزة، أنهــــت حديثها 
قائلــــة:" أنا فخــــورة جدًا كونــــي ابنة 
شهيد وشهيدة، وهذا تميز رباني لي 
وألخواتي، فنحن رغم حزننا الشــــديد 
لرحيل والدينا لن نبكي ولن تنكســــر 

عزيمتنا". 

بعد استالمها شهادة الفصل الدراسي األول بالمرحلة اإلعدادية

»فاطمة بهاء اأبو العطا«: متنيت لو ب�صرين اأبي  بتفوقي
غزة/ دعاء احلطاب:

كان يب��دو كل �س��يء جمي��ال يف ي��وم ت�س��ُلم 
�س��هادتها  الزه��راء«  »فاطم��ة  الطفل��ة 

املدر�سية » زينة متالأ املكان، واأنا�سيد النجاح 
ت�سدح باالأرجاء، و�سحكاتها جتوب اأرجاء 
البي��ت لتعانق قلوب اأحبته��ا«، وبعد دقائق 

مع��دودة تكتمل فرحته��ا بات�س��ال والدها 
مهنئًا لها بالنجاح، و�سائاًل اإياها عن الهدية 

التي تتمناها، لُت�سبح حقيقة«. 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )638/ 2019(
يعلـــن للعموم أنـــه تقدم لـــإدارة العامـــة لألراضي والعقـــارات بغزة 
الســـيد: عبد العزيز محمد عبد القادر الطويل من ســـكان غزة هوية رقم 
972336275 بصفته وكيال عن: صباح عبد العزيز رشـــيد علي وإبراهيم 
خالد إبراهيم ديب ورندا خالد إبراهيم ديب سدر وسليمان خالد إبراهيم 
ديب وجهاد خالد إبراهيم ســـدر ومحمد وهيـــام وفاطمة أبناء/ إبراهيم 
ديب ســـدر ورائدة إبراهيم ديب محمد ســـدر ونها إبراهيم ديب محمد 

سدر وسعاد غريب محمد الدكروني
بموجب وكالة رقم: 2932 / 2019 الصادرة عن القاهرة + 2660 / 2019 القاهرة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 689 قسيمة 23 المدينة غزة الدرج

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

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  31/ 12/ 2019م

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

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

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت )633/ 2019(
يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
ســـمير نعمان محمد طافش من ســـكان غزة هوية رقـــم 901436501 
بصفته وكيال عن: عايشـــة محمد شـــاكر طافـــش وزهرية كامل يونس 
طافش وســـميرة وياســـمين وعال وعيدة ووردة ومحمـــد وحمودة وعيد 

ومفيد ووسيم وعالء أبناء نعمان محمد طافش
بموجب وكالة رقم: 13898 / 2019 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 634 قسيمة 112 + 113 المدينة غزة الزيتون

 فمن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقدم باعتراضه إلى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة 
عشـــر يوما من تاريـــخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم 
البـــدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات 
أو وفـــاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية 
الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة 

األراضي.  التاريخ:  31/ 12/ 2019م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية

  �إعالن جريدة  �ضادرة عن حمكمة دير �لبلح �ل�ضرعية
الى المدعى عليه / ابراهيم حسن سليمان عياد من جمهورية مصر وسكانها ومجهول محل 
االقامــــة فيهــــا اآلن يقتضى حضورك الى محكمة دير البلح الشــــرعية يوم االثنين الموافق 
2020/2/10م الساعة الثامنة صباحا وذلك بخصوص دعوى تفريق للضرر من الشقاق والنزاع 
اساس رقم 2019/811م المرفوعة ضدك من قبل زوجتك المدعية سمر عادل احمد المنسي 
مــــن روبين وســــكان دير البلح وان لم تحضــــر في الوقت المعين او ترســــل وكيال عنك يجر 
بحقك المقتضي الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2019/12/30م

  قا�سي دير البلح ال�سرعي
حممود خليل احلليمي

تنويه
نشر اعالن بيع أرض باسم السيدة/ رندة عبد القادر محمود الهابيل في صحيفة 
االســـتقالل بتاريخ 2019/12/24م ، نشر خطأ بصفتها وكيال عن : محمد وأحمد 

ومحمود وفاطمة وأميرة ونور ووفاء أبناء تميم إسماعيل الهابيل
والصحيح هو/ محمد وأحمد ومحمود وفاطمة وأميرة ونور ووفاء أبناء تميم 

إسماعيل الهابيل وفاطمة سليم يوسف الهابيل

لذا اقت�سى التنويه

حتى وبعد استشـــهاد القائد "أبـــو العطا" ما زال 
أســـمه حاضرًا وبـــكل قوة عبر منصـــات التواصل 
االجتماعي مـــع كل عملية اطـــالق الصواريخ على 

االحتالل االسرائيلي من قبل النشطاء. 
 وفـــي المقابل شـــنت إدارة " فيس بـــوك " حربا 
شرسة على المحتوى الفلسطيني من خالل اغالق 
صفحـــات العديد من النشـــطاء  ، مـــا يدلل على 

انحيازه الكامل مع االحتالل. 
و استشـــهد القيادي في "سرايا القدس"، الجناح 
العســـكري لحركة "الجهاد اإلســـالمي"، أبو العطا 
وزوجته أســـماء، يـــوم الثالثـــاء (2019/11/12 )، 
جراء استهداف االحتالل اإلسرائيلي لمنزله بحي 

الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأعلـــن جيش االحتالل اإلســـرائيلي وجهاز األمن 
العـــام (الشـــاباك)، وقتها في بيان مشـــترك أن  

عمليـــة االغتيـــال نفـــذت بغارة جويـــة في تمام 
الساعة الرابعة فجرًا استهدفت المبنى الذي كان 

فيه أبو العطا وزوجته. 
وحصلت شـــخصية القيادي البارز بحركة الجهاد 
اإلســـالمي بهاء أبـــو العطا على لقب "شـــخصية 
األسبوع " في برنامج "سباق األخبار" الخاص بقناة 

الجزيرة بتاريخ (2019/11/19 ) . 

تفاعل كبري
استشـــاري اإلعالم االجتماعي ســـلطان ناصر أكد 
على وجود تفاعل كبير من النشطاء الفلسطينيين 
وغيرهـــم علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي مع  
حادثة اغتيال واستشـــهاد القائد بسرايا القدس 
بهاء أبـــو العطا وزوجته ، مشـــيرًا الـــى أن مواقع 
التواصل االجتماعي المكان الوحيد الذي يستطيع 
فيه الفلسطينيون بمختلف أطيافهم التعبير عن 

آرائهم وأفكارهم ووجهات نظرهم. 
وقال ناصر لـ"االســـتقالل ":" إن أي قضية تتعلق 
بالصـــراع الفلســـطيني مع االحتالل االســـرائيلي 
تكون دائمـــا محط أولوية عند النشـــطاء للتعبير 
عنهـــا بطريقتهـــم الخاصـــة ، وكان ذلك واضحا 
مع قضية اغتيال واستشـــهاد أبـــو العطا وزوجته  
التي احتلت مســـاحة كبيرة علـــى مواقع التواصل 

االجتماعي وقتها " . 
وأضـــاف: " مواقـــع التواصل االجتماعـــي ال تقل 
أهمية عن دور المقاومة ، إذ أســـتطاع النشـــطاء 
الفلسطينيون أن يثبتوا للعالم من خالل نشرهم 
االيجابي لقضية اغتيال الشهيد أبو العطا وزوجته 
أن " اسرائيل " اغتالت مواطنين أبرياء وهي بذلك 
ارتكبت جريمة  وفـــق القوانين واالعراف الدولية 

ترتقي لجريمة حرب. 

وأشـــار إلى أنه رغـــم القيود التـــي فرضتها إدارة 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي لمحاربـــة المحتوى 
الفلســـطيني وإغالق وحذف صفحات النشـــطاء 
المتفاعليـــن مع القضايا الوطنيـــة ، إال أن ذلك لم 
يثِن النشـــطاء عن النشـــر والتفاعـــل مع قضية 
أبو العطـــا باســـتخدام خوارزميـــات تتفوق على 
خوارزميات " فيس بوك " كتقطيع حروف اســـمه 

وغيرها . 
حماربة املحتوى 

الناشـــط والصحفـــي ســـعيد الطويـــل أكد على 
محـــاوالت ادارة موقـــع التواصـــل االجتماعـــي " 
فيس بوك "  المتكررة  بإغالق حســـابه الشخصي 
بعـــد تفاعله القـــوي مع قضية اغتيـــال االحتالل 
االســـرائيلي الشـــهيد بهاء أبو العطـــا ، الفتا إلى 
إغـــالق إدارة " فيس بوك " صفحاته الشـــخصية 

الثالث التي كان يقوم بإنشـــائها بعد كل محاولة  
اغالق وقت التصعيد االســـرائيلي الذي تال عملية 

االغتيال . 
وأشـــار الطويل لـ"االســـتقالل " إلـــى الصعوبات 
البالغـــة التي وجدها من إدارة " فيس بوك " ضمن 
سياســـتها لمحاربـــة المحتوي الفلســـطيني ، إذ 
فرضت خوارزميات خاصة فيها تمنع كتابة أو نشر 
صـــورة أو فيديو تحتوي جميعهـــا على مضامين 
وطنيـــة تتعلق بالقضايا الفلســـطينية  كاغتيال  

أبو العطا . 
وبيـــن أنـــه حـــاول التغلب علـــى الصعوبات 
والقيـــود من خالل كتابة اســـم الشـــهيد أبو 
العطا بحروف متقطعة ، كذلك كتابة دالالت 
واشـــارات توحي لعملية اغتياله دون الكتابة 

بشكل صريح .

ال�صهيد »اأبو العطا« اال�صم الذي زين مواقع التوا�صل االجتماعي يف 2019 
غزة/ �سماح املبحوح: 

وجدت ق�سية اغتيال االحتالل اال�سرائيلي ال�سهيد بهاء اأبو 
العطا قائد املنطقة ال�سمالية يف �سرايا القد�س الذارع الع�سكري 

حلركة اجلهاد اال�سالمي وزوجته، تفاعاًل كبريًا من قبل الن�سطاء 
على مواقع التوا�سل االجتماعي بالكلمة وال�سورة وال�سوت يف 

اإ�سارة وا�سحة للح�سور املقاوم لهذه ال�سخ�سية على ال�ساحة 
الفل�سطينية.  وكانت حادثة اغتيال ال�سهيد اأبو العطا من اأكرث 
املو�سوعات التي اأخذت حيزًا كبريًا من التفاعل والتداول عرب 
مواقع التوا�سل االجتماعي من خالل اآالف التعليقات املنددة 

بجرمية االغتيال واملطالبة بالرد على االحتالل.

رام الله / االستقالل: 
أفاد التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين بأن عدد الشهداء 
الفلســـطينيين الذين ارتقوا خالل عـــام 2019 نتيجة إلطالق 
النار وقصف طائرات االحتالل اإلســـرائيلي، بلغ 149 شهيًدا 
في مختلف محافظات الوطن، %74 منهم من محافظات غزة.

وقال األمين العام للتجمع محمـــد صبيحات في بيان صحفي 
أمـــس الثالثاء أن 112 شـــهيًدا مـــن غزة %74 (مـــن العدد 

اإلجمالي)، و69 نتيجة القصف بالطيران الحربي اإلســـرائيلي، 
و37 شهيًدا من الضفة %26 (من العدد اإلجمالي).

وأشار إلى أن عدد الشـــهداء األطفال بلغ 33 طفاًل وطفلة (أي 
بنســـبة %23 تقريًبا، وبزيـــادة بلغت %5 مقارنـــة مع العام 

الماضي).
وذكر أن أصغر الشـــهداء سًنا، الشـــهيد الجنين عبد الله أبو 
عرار الذي استشهد بتاريخ 2019/5/4، في حي الزيتون شرق 

غزة، والشهيد الجنين أيمن محمود المدهون الذي استشهد 
بتاريخ 2019/5/5، في بيت الهيا، وأكبر الشهداء سًنا الشهيد 
عبد الرحيـــم مصطفى المدهـــون (61 عاًما) مـــن بيت الهيا، 

استشهد بتاريخ 2019/5/5.
وأضاف أن عدد الشـــهداء في هذا العـــام قريب من المعدل 
العام ألعداد الشهداء خالل األعوام الخمسة األخيرة، حيث بلغ 
المعـــدل العام خالل الفترة المذكورة (161) شـــهيًدا في كل 

عام. وبين صبيحات أن أكثر األشهر دمويًة كان شهر تشرين 
الثانـــي 2019، حيـــث بلغ عدد الشـــهداء خالله 44 شـــهيًدا 

وشهيدة.
وأفاد بأن عدد جثامين الشـــهداء المحتجزة لدى االحتالل بلغ 
خالل هذا العـــام 15 جثماًنا، ليرتفع العدد اإلجمالي لجثامين 
الشـــهداء المحتجزة في ثالجات االحتـــالل ومقابر األرقام إلى 

306 جثامين.

تقريــر: 149 شهيــدًا فقسطينيــًا بينهــم 33 طفــال بـ 2019
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أعلن أنا المواطن/عبد الله عوني عبد الله شاهين....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802826875  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شادي منير محمد اليازجي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
800513251  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد كايد محمد العكر....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800635187

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عاطف سالم سليمان النجار....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
413052721  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد عرفة خليل دادر...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803279538

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/كاملة محمد سالمة علوش....../. 
 عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   924040223

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س االعلى للق�ساء

يف الق�سية رقم 2018/329
يف الطلب رقم 2019/1129

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل
المستدعي / مريم ابراهيم المصري – من سكان – بيت حانون

  وكيلتها المحامية عفاف الكتري هوية رقم (926492927) من سكان - جباليا الجرن 
المســـتدعى ضده / رزق ابراهيم المصري – من سكان – بيت حانون سابقا 

ومجهول محل االقامة حاليا .
 دعوى رقم (2018/329)

الى المســـتدعى ضده / مجهول محلح االقامة بما أن المســـتدعي قـــد اقام عليكم الدعوى 
المرقومـــة اعاله وموضوعها المطالبة بحقوق مالية وما يدعيـــه في الئحة دعواه المحفوظة 

نسخة منها ومن ملحقاتها لدى المحكمة حيث تحددت جلسة بتاريخ 2020/1/17م 
وليكن معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن الحضور سنســـير في الدعوى 

ويصدر بها الحكم وسيتم تنفيذ الحكم الصادر بحقك .

 رئي�س ق�سم حقوق حمكمة �سلح �سمال غزة  

غزة/ االستقالل: 
أفاد مركز »أســــرى فلسطين« للدراسات، أن محاكم 
االحتالل الصورية، أصدرت خالل عام 2019، 1022 

ا ما بين جديد وتجديد. قرار اعتقال إدارّيً
وقال المركز الحقوقي، في تقرير له أمس الثالثاء: إن 
محاكم االحتالل صّعدت من إصدار أوامر االعتقال 

اإلداري بحق األسرى الفلسطينيين.
وأوضح: »األوامر اإلدارية التي صدرت تشكل ارتفاًعا 
بنسبة 10% عن عام 2018؛ والذي صدر خالله 920 

قراًرا«.
وعّد أن ذلك »يؤكد إصرار االحتالل على االســــتمرار 
في اســــتخدام هذا النوع من االعتقال التعســــفي 
الذي يخالف كل المعايير التــــي وضعها القانون 

الدولي للحد من تطبيقه«.
وبّين أن محاكم االحتالل أصدرت 380 قرار اعتقال 
ا جديدة (ألول مــــرة)، و642 قرار تجديد لمَدٍد  إدارّيً

اعتقالية جديدة وصل بعضها إلى 6 مرات.
وأضــــاف: »القــــرارات اإلدارية طالت كافة شــــرائح 
األسرى، بما فيها النساء واألطفال ونواب المجلس 

التشريعي«.
وأردف المركز: »أصدرت أوامر إدارية بحق 4 أطفال 
قاصرين ال زالوا معتقلين حتى اآلن، و4 أسيرات، و5 
نواب والعشرات من القيادات الوطنية واإلسالمية«.

واحتلت مدينة الخليل النسبة األعلى في القرارات 
اإلدارية، حيث بلغت 210، بنسبة 20% من القرارات 
اإلداريــــة التي صــــدرت خالل العــــام 2019، تلتها 

مدينة رام الله، ثم بيت لحم.
وخاض 32 أسيرًا إضرابات فردية عن الطعام لمَدٍد 
مختلفة احتجاجًا على اعتقالهم اإلداري، تراوحت ما 

بين أسبوعين إلى 4 أشهر.
وُيواصل المعتقل أحمــــد عمر زهران (42 عامًا) من 
رام اللــــه، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 101 

توالًيــــا، وال يــــزال االحتالل يماطل في االســــتجابة 
لمطلبه، رغم تراجع وضعه الصحي إلى حد الخطورة 

القصوى.
وعّد »أسرى فلسطين« أن االعتقال اإلداري »سيف 
مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، يطال 

كافة شرائحه«.
ولفت النظر إلى أن »القرارات اإلدارية اســــتهدفت 
خالل 2019 المئات من األســــرى المحررين، كذلك 
نواب من المجلس التشــــريعي الفلسطيني، وجدد 
لهم لفترات أخــــرى، وقيادات وطنية وإســــالمية، 

وأكاديميين، وناشطين، وصحفيين ومسّنين«.
ووصف االعتقال اإلداري بأنه »سياســــة إجرامية«، 
مؤكًدا أن االحتالل يســــتغل إجازة القانون الدولي 
اللجــــوء لالعتقــــال اإلداري ألســــباب أمنية قهرية 
وبشــــكل اســــتثنائي وفردي، ويســــتخدمه عقاًبا 

ا. جماعّيً

ا خالل عام 2019 »إسرائيل« تصدر 1022 قرار اعتقال إدارّيً

غزة / االستقالل:
أصدر المركــــز الدولي للدراســــات القانونية 
دراســــًة بعنــــوان “آثار اتفاقية أوســــلو على 
إجــــراء االنتخابات الفلســــطينية العامة في 
مدينة القدس المحتلة” في ضوء االتفاقيات 
التي وّقعتها الســــلطة مع سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وخلصت الدراسة التي أصدرها المركز الدولي 
للدراسات القانونية أن “أوسلو” وملحقاتها 
أفرزت مشاركة “شــــكلية” للمقدسيين في 
العملية االنتخابية داخل “القدس الشرقية”.

وأوضحــــت أن القدرة االســــتيعابية لســــتة 
مكاتــــب بريــــد تحتــــوي علــــى (12) محطة 
انتخابيــــة ال تتجاوز (6300) مقترع في اليوم 
الواحد من أصل 175.409 ألف مقدسي ُتقدر 
لجنة االنتخابــــات أنهم مؤهلون لالقتراع، أي 
أن هذه المراكز ال تســــتطيع استيعاب سوى 

(3.6%) من المقدسيين.
وأّكدت الدراســــة أن "االتفاقيات الموقعة مع 

االحتالل تضّمنت شروطًا مجحفة وغير عادلة، 
وخلقت واقعًا مضنيًا يحرم المقدسيين في 
القدس الشرقية من أقدس حق سياسي لهم 

وهو المشاركة في انتخاب من يمثلهم"
الســــيادة  وقالــــت: "كمــــا صــــادرت فهــــم 
الفلســــطينية علــــى كل مكونــــات العملية 
االنتخابية، إضافة لكونهــــا أخرجت القدس 
الغربية من ســــيادة الفلســــطينيين عليها 
وحق انتخاب المقدسيين فيها من االنتخاب 
والترشــــح، وهي ما تمثل 84% من مســــاحة 

القدس التاريخية".
وأشارت الدراســــة إلى أن اقتراع المقدسيين 
في “القدس الشــــرقية” تجري تحت وجود 
أمني “إســــرائيلي” مكثف وبــــدون إجراءات 
تســــمح بســــرية االقتــــراع، وفي ظــــل وجود 
كاميرات تصوير، وتعنت وعرقلة من موظفي 
البريد اإلســــرائيلي، وهو ما يقدح في معايير 

الحرية والنزاهة والشفافّية.
ولفتت إلى أن االقتراع الذي سمح به الملحق 

الثاني فــــي "القــــدس الشــــرقية" من خالل 
مراكــــز البريــــد ال يمكن تصنيفــــه كعملية 
انتخابية تعبر عن مظهر سيادي فلسطيني 
للمقدســــيين على أرضهم، وإنمــــا هو مجرد 
رســــائل بريديــــة تحت إشــــراف أمني وفني 
إســــرائيلي، وال يوفر الحد األدنى النتخابات 

ديمقراطية حرة ونزيهة.
واســــتنتجت الدراسة أن "الســــلطة الوطنية 
انتزعت صالحية لجنة االنتخابات، بالتنسيق 
مع ســــلطات االحتالل وفقــــًا للملحق الثاني، 
ومنحــــت تلك الصالحيــــات لوزارة الشــــؤون 
المدنية، إضافة لكونها لم تضمن حرية عمل 
لجنــــة االنتخابات حيث تعرضــــت مكاتبها 
للمداهمة وأغلقت أبوابهــــا بالقوة في مراٍت 
مختلفة، وصدرت أوامر من سلطات االحتالل 
بعــــدم الســــماح لموظفي لجنــــة االنتخابات 
المركزيــــة بالعمــــل داخل مدينــــة القدس، 
وتكرر هذا الســــلوك في انتخابات عام 2005 

و 2006".

ووصفت الدراسة الشروط التي وافقت عليها 
المنظمة والسلطة والتي وردت في بروتوكول 
إجراء االنتخابات في مدينة القدس المحتلة 
بـ"المجحفة وغير العادلة"، إذ سمحت بإشراف 
شــــرطة االحتالل على االنتخابات وبإشــــراف 

موظف بريد إسرائيلي.
وأضافت "وبذلك تتحمل السلطة المسئولية 
سياســــيًا وتاريخيــــًا عن هذه الشــــروط وعن 
التقييــــدات واألزمــــات التــــي يصطنعهــــا 
االحتالل بهدف إفشــــال العملية االنتخابية 

المرتقبة".
وقالت الدراسة إن جميع العمليات االنتخابية 
الفلســــطينية الســــابقة صدر منها مرسوم 
االنتخابــــات قبل موافقة ســــلطات االحتالل 
اإلسرائيلي، واضطرت “اســــرائيل” في كل 

مرة للموافقة تحت الضغط الدولي.
وأشــــارت لـ"إمكانيــــة ابتكار حلــــول خاّلقة" 
فــــي هــــذا الســــياق، مضيفــــة أن "التجربة 
الفلسطينية في االنتخابات الرئاسية الثانية 

أثبتــــت ذلــــك، من خــــالل حمالت تســــجيل 
الناخبين في منازلهم، بشــــرط توافر اإلرادة 

السياسية إلجرائها".
وأوصــــت الدراســــة باالنســــحاب مــــن هذه 
االتفاقيــــة التي جاءت كأحد إفرازات أوســــلو 
المنتهية زمنيًا بعد خمس سنوات من تاريخ 
توقيعها، كما أوصت بخلق واقع قانوني جديد 
من خالل إعالن حالة االشــــتباك السياســــي 
والشــــعبي والدولي النتزاع حق المقدسيين 

باالنتخاب من خالل ابتداع حلول خالقة.
وأكد رئيس السلطة محمود عباس مؤخًرا عدم 
إمكانية إجراء االنتخابات الفلســــطينية دون 
مشاركة أهالي القدس في المدينة المقدسة 

نفسها.
وتوجهــــت الســــلطة الفلســــطينية بطلــــب 
لـ"إســــرائيل" قبــــل أســــابيع للســــماح بعقد 
االنتخابات في شرقي القدس المحتلة، وقّدم 
وزير الشــــؤون المدنية الفلسطيني حسين 

الشيخ الطلب.

دراسة: أوسلو تسمح ألقل من 4 % من المقدسيين باالقتراع

رام الله/ االستقالل:
دخل األسير أحمد زهران (42 عاما) من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، 
يومـــه الـ (101 ) في اإلضراب المفتوح عن الطعام، رفضا العتقاله اإلداري، حيث 

يواجه ظروفًا صحية خطيرة في معتقل "عيادة سجن الرملة".
وأّكدت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين، بأن األســـير أحمد زهران ؛ يعاني من 
تدهور خطير في وضعه الّصحي، تمّثل بانخفاض في نبضات القلب، وآالم في 
جميع أنحاء جســـده، ونقص حاّد في األمـــالح، باإلضافة إلى انخفاض أكثر من 

(35 كغم) من وزنه.
وأوضحت الهيئة، عقب زيارة أجراها محاميها لألسير زهران، أمس الثالثاء، 
فـــي معتقل الرملـــة، أن إدارة المعتقل كانت قد نقلته إلى مستشـــفى 
"كابالن" قبل عّدة أيام بعـــد تدهور طرأ على وضعه الصحي، وأعادته أول 
أمس االثنين للمعتقل، وأشارت إلى أنه حضر لزيارة المحامي على كرسي 

متحرك.
وذكرت هيئة األســـرى أن "محكمة االحتالل لم تصدر قرارها باالستئناف الذي 
قّدمته هيئة شؤون األسرى باسم األسير زهران ضّد تثبيت األمر اإلداري الّصادر 
بحّقـــه، بذريعة إمهال النيابة لتقديم بّينات جديدة، فيما أخضعته ســـلطات 
االحتالل للّتحقيق خالل إضرابه متجاهلـــة وضعه الّصحي، وقّدم له ضباط من 
إدارة سجون االحتالل واالستخبارات وعودًا شفوية بإنهاء قضيته، علمًا أن إدارة 
ســـجون االحتالل كانت قد قّدمت ذات الوعود لألسير في إضرابه الّسابق خالل 
شـــهر تّموز/ يوليو الماضي والذي استمّر لمدة (39) يومًا، ونكثت بها ورفضت 

اإلفراج عنه".
يشار إلى أن األسير أحمد زهران (42 عامًا)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، 

وأمضى ما مجموعه (15) عامًا في معتقالت االحتالل.

»هيئة األسرى«: تدهور خطير 
على الوضع الصحي لألسير زهران

بيت لحم / االستقالل: 
حكمـــت محكمـــة االحتالل العســـكرية في 
»عوفـــر« أمس الثالثاء على ثالثة شـــبان من 
ســـكان بلدة تقوع شـــرق بيـــت لحم جنوب 
الضفـــة الغربية المحتلة، بالســـجن الفعلي 

والغرامة المالية. وأصـــدرت المحكمة حكًما 
على الشـــاب مهنـــد نمر العمـــور (21 عاًما) 
بالســـجن الفعلي لمدة ســـنة، وغرامة مالية 
قيمتها ثالثة آالف شيقل، وعلى مؤمن راتب 
العمور (19 عاًما) بالسجن الفعلي لمدة سنة 

وغرامة بقيمة ألفي شيقل.
كما حكمت على الشـــاب محمود علي العمور 
(20 عاًما)، بالســـجن لمدة 13 شهًرا، وغرامة 
ماليـــة قيمتهـــا ثالثة آالف شـــيقل، وذلك 

بتهمة المشاركة في مقاومة االحتالل.

االحتالل يحكم بسجن 3 شبان من بيت لحم
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حتى تعرف كيف تصنع من نفســــك أنموذجًا وتبقى سيرتك حاضرة حتى في ظل غيابك, يجب 
ان تكون حاضرا بعطائك ومواقفك وتضحياتك من اجل االخرين, فهذا الشرف ال يحظى به الكثير 
من الناس, لكنه ســــمة بناس اخرين ضحوا من اجل وطنهم وشــــعبهم وامتهم, وقرروا بإرادتهم 
وفهمهم لمعنــــى العطاء والتضحيات ان يمثلوا نموذجا في هــــذا العطاء وتلك التضحيات, فلم 
يبخلوا بجهدهم ومالهم ودمهم وانفســــهم على شعبهم, ولم يخاطروا بحياتهم فقط, انما امتد 
عطاؤهم بشكل اكبر واعمق, فخاطروا بحياة ابنائهم وزوجاتهم وابائهم وامهاتهم, فكم من شهيد 
ارتقى برفقة اســــرته, فغاب جســــدا وبقيت روحه حاضرة تحفز االخرين ان يحذوا حذوه, ويقوموا 
بواجبهم نحو شــــعبهم ووطنهم, هذا العطاء الكبير ليس له اجر في الدنيا, فمن يضحي بنفسه 
ال ينتظر ماال وال جاها , وال نفوذا وال سلطة, وال ينتظر حتى الشكر من ابخرين, انما يعمل آلخرته, 
ويشــــتري اخراه بدنياه, ويعلم انه ســــيربح في بيعه, ويمضى في طريق ذات الشــــوكة التي رسم 
معالمها االطهار, وسلكها القادة العظام ليس بدءا بالشيخ عز الدين القسام وصحبه, وال الشقاقي 
والياســــين و هاني عابد ويحيى عياش, وليس انتهاء ببهــــاء ابو العطا ومازن فقها ومهند الحلبي 
وشــــهدائنا االطهار, ولكن بدءا بالمعلم االول رســــولنا االكرم ونبينــــا االعظم محمد صلى الله عليه 
وسلم, وانتهاء بآخر شهيد سيمضي في رحلة العطاء والتضحيات وسيرتقي وهو يدافع عن ثرى 

فلسطين, وعن زوال االحتالل الصهيوني البغيض واندحاره عن ارضنا المغتصبة. 
صحيفة االستقالل شكلت لجنة لتحديد شخصية العام 2019م, وخلصت الى اجماع حول القائد 
الكبير مســـؤول المنطقة الشمالية الشهيد البطل بهاء ابو العطا »ابو سليم«, كشخصية قدمت 
كل شـــيء من اجل دينها وشـــعبها ووطنها, ضحى بنفســـه وزوجته وبيته وماله, وكان اطفاله 
تحت القصف عندمـــا اغتالته صواريخ االحتالل الصهيوني وهو يزور بيته, ويســـعى لتقديم 
التهنئـــة البنته في عامها الميالدي الجديد, اراد ان يغمض عينيه للحظات بين افراد اســـرته, 
لكن »غربان الشـــوم« الصهاينة االشرار باغتوه بصواريخهم, فأكمل راحته بين يدي الرحمن عز 
وجل, فبهاء ابو العطا شخصية العام 2019م بنه ال زال يعطي رغم غيابه, ألم يجول دمه الطاهر 
مدن تل ابيب والخضيرة وعســـقالن وغيرها الى مدن اشـــباح, الم يهرب النازي المجرم بنيامين 
نتنياهو من صواريخ ابو العطا ويختبئ في المالجئ تحت االرض, ولم تســـعفه القبة الحديدية 
وطائرات االستطالع والطائرات الحربية, الم تخرج التظاهرات المناهضة لنتنياهو والتي تطالب 
بعزله وتقديمه للمحاكمة بعد فشله الذريع في تحقيق اهداف عمليته العسكرية ضد الجهاد 
االســـالمي في قطاع غزة, الم تتعطل مطارات وموانئ »اســـرائيل« بفعل ضربات تالميذ بهاء ابو 
العطا المقاومين, هذا هو الحضور الفعلي للشـــهيد بهاء ابو العطا, فهو حاضر في بسمة طفل 
أســـعده عويل الصهاينة المختبئين من صواريخ الســـرايا, وهو حاضر في دمعة ام اشفى الله 
صدرهـــا وهي ترى اليهود منبطحين على االرض يصرخون مـــن الخوف والهلع, وهو حاضر في 
صيحة الله اكبر التي خرجت من المســـاجد لتحية المقاومـــة والمجاهدين, انه الحضور الذي ال 

يعرفه الكثير, لكن يعرفه الشهيد القائد ابو سليم لذلك اختار الطريق. 
نعم بهاء ابو العطا شخصية العام 2019م بكل ما تحمله الكلمة من معنى, فهو الذي كان يصفي 
حســــابه اوال بأول مع المحتلين الصهاينة ورئيس وزرائهم المجرم نتنياهو, فكلما ارتقى شهيد 
في مسيرات العودة الكبرى, كانت صواريخ السرايا ترد بقرار ابو العطا, وفق معادلة المقاومة التي 
اقرتها كل الفصائل الفلســــطينية القصف بالقصف والدم بالدم, وبارتقاء ابو ســــليم شهيدا لم 
يتوقف عطاؤه, ولن يتوقف ابدا, بنه هو الذي وضع الغرس, ورواه بدمه الطاهر, وشعبنا اآلن يجني 
ثمرة هذا العطاء الجزيل, ويمضي في جهاده وتضحياته مقتفيا آثار الشهيد القائد بهاء ابو العطا 
وســــائرا على دربه ودرب كل الشهداء االطهار, لقد رفعت الراية ايها القائد العظيم, وحملت اللواء 
وقدت المســــيرة نحو النصر, وجاء من يكمل المســــير ويمضي على ذات الطريق, فنم قرير العين 
فــــي نعيم مقيم, وانتظر لحظة النصر االتيــــة ال محالة بعز عزيز او بذل ذليل, واصدح بقول الله عز 
وجل »هذا عطاؤنا فامنن أو أمســــك بغير حساب«, فهنيئا للعام الجديد ان توجته باسمك الباهي, 

وهنيئا لشعبنا هذا العطاء.      

بهاء رمز العطاء
رأي

اليوم، يبدأ العام الجديد، واآلمال كبيرة على أن يشــــهد بداية التغيير 
القادر على نقل الوضع الفلســــطيني مما يعيش فيه إلى ما نصبو إليه، 
بن عدم حدوث التغيير ينذر باالنهيار الكبير. فهل سيحدث التغيير 
الذي سينهض من خالله الفلسطينيون أم سيقع االنهيار المروع؟ هذا 
السؤال بحاجة إلى اإلجابة عنه. فالتغيير لن يحدث وحده، ولن يقوم به 
القديــــم وأدواته، بل بحاجة إلى وعي جديد وأدوات قادرة على إحداثه. 
لمعرفة مــــا يمكن أن يحدث، ال بد مــــن إدراك أن الوعي واإلرادة يمكن 
أن يحققا ما يبدو مســــتحيل التحقيق. صحيح أن المســــتقبل يعيش 
في بطن الحاضر، والحاضر مليء بما يســــّر وال يســــّر، وتتحكم به حالة 
من التوهان الفلســــطيني ناجمة أساًسا عن اســــتمرار االنقسام وعدم 
تخلي طرفيه عن ابســــباب والجذور التي أوصلتنــــا إليه، وإلى الطريق 
المســــدود، وجّراء طغيان الصراع على المصالح والمكاسب والوظائف، 
وعلى الســــلطة والتمثيل، على كل شــــيء آخر. فالطــــرف ابول وصلت 
اســــتراتيجيته إلى ســــلطة حكم ذاتــــي نهائي على معــــازل مقطعة 
ابوصــــال، ومطلوب منها التعايش مع اســــتمرار االحتــــالل والعدوان 
بكل أشــــكاله، وعلى رأسها االستعمار االســــتيطاني الزاخف نحو ضم 
قانوني لمعظم أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، على أن يكون 
التفاوض مع الســــلطة حول قضايا إنسانية وإدارية وأمنية، بعيًدا عن 

السياسة ومفاوضات الوضع النهائي.
وبــــداًل من مراجعة القيادة الفلســــطينية لهذا المســــار المدمر، ال تزال 
تكتفي بالتهديد بالتخلي عنه كتكتيك، عبر اســــتخدام استراتيجية 
التدويل التي حققت إنجازات مهمة، كاالعتراف بالدولة وفتوى محكمة 
الهاي وقــــرار المحكمة الجنائيــــة الدولية، على خالف مــــا يحدث على 
أرض الواقع من تعميق لالحتالل وتنفيذ الخطة ابميركية اإلسرائيلية 
لتصفيــــة القضية الفلســــطينية من مختلف أبعادهــــا؛ وذلك بدال من 
اعتماد مسار جديد، من أجل إعادة إنتاج المسار الذي أوصلنا إلى ما نحن 
فيه. مسار الرهان على المفاوضات عبر تقديم التنازالت ومن دون أوراق 
قوة، وليس عبر اعتماد اســــتراتيجية قــــادرة على تغيير موازين القوى، 

خطوة خطوة، ومراكمة اإلنجازات حتى إنجاز الحقوق الوطنية.
أما الطرف الثاني، فقد وصلت اســــتراتيجيته أيًضا إلى طريق مسدود 
رغم اختالف ابســــباب وبغض النظر عن النوايــــا، بدليل أن قطاع غزة 
أصبح أطول وأكبر ســــجن فــــي التاريح تحكمه ســــلطة محاصرة، وبات 
أكثــــر ما يهمها الســــعي لالعتــــراف بها، والمنافســــة علــــى تمثيل 
الفلســــطينيين، والتوصل إلى هدنة طويلة مقابل رفع الحصار، انتظاًرا 

لتغييرات قد تحدث أو ال تحدث لتجاوز هذا الوضع. 
هناك العديــــد من المؤشــــرات والدالئل واإلرهاصات، الفلســــطينية 
واإلسرائيلية والعربية واإلقليمية والدولية، التي تؤكد أن العام الجديد 
سيشــــهد متغيرات قد تغّير المشهد كلًيا إلى ابمام وابحسن، أو إلى 
 حّدة التنافس بين القوى الكبرى، 

ّ
الخلف وابسوأ. فهناك تقديرات أن

وخاصــــة الصين والواليات المتحدة، ســــتزداد، ما دفــــع بعض الخبراء، 
وعلى رأسهم الدكتور طالل أبو غزالة، إلى توقع نشوب أزمة اقتصادية 
كبرى في العــــام القادم تتلوها حرب عالمية ثالثة عســــكرية صينية 
أميركيــــة ويتلوها نهوض كبير، تهدف من خاللهــــا إدارة ترامب إلى 
إجبار الصين إلى الجلوس علــــى طاولة المفاوضات إلقامة نظام عالمي 

جديد ثنائي القطبية؛ لقطع الطريق على ســــيطرة أحادية صينية إذا 
استمرت معدالت النمو االقتصادي والتكنولوجي الصيني أكبر بكثير 

من مثيلتها ابميركية.
وفــــي نفس الوقت، تشــــهد المنطقــــة واإلقليم صراعات حــــاّدة على 
النفوذ وابسواق والثروات، خاصة النفط والغاز، يمكن أن تنذر بحروب 
ومواجهــــات إقليمية، مركزهــــا ليبيا وإيران والعراق وســــوريا واليمن، 
وســــط تنافس بين مشاريع إســــرائيلية تركية إيرانية لها امتدادات 
دوليــــة، تعكس تراجع الدور ابميركي وتقــــدم دور ابطراف اإلقليمية 
وروســــيا والصين، في ظل غياب مشروع عربي، مما سيكون له تداعيات 
وخيمة، مــــع أن ابمل موجود باندالع موجة ربيــــع عربي ثانية، نأمل أن 
يكون مصيرها أفضل من سابقتها، خصوًصا إذا مّيزت نفسها بوضوح 
عن المؤامرة التي تســــتهدف إبقاء المنطقة العربية أســــيرة التبعية 
والتخلــــف والتجزئة. وتدل هذه الموجة على أن الوضع العربي ال يمكن 
أن يبقى على ما هو عليه، وسيشهد موجات تلو موجات إلى أن يحصل 
النهوض العربي العظيم. من المحتمل أن تشهد الساحة الفلسطينية 
موجــــة ربيع إذا اســــتمر االنســــداد الكبير. وفي كل ابحوال، من شــــبه 
المؤكد أن المشــــهد الفلسطيني في العام الجديد لن يبقى على حاله، 

بل سيتقدم إلى ابمام، أو يتقهقر إلى الخلف.
فعلى ســــبيل المثال إذا جرت االنتخابــــات في العام 2020 ضمن رزمة 
شــــاملة – وهذا مســــتبعد حتــــى اآلن لكنه محتمــــل - تتضمن إنهاء 
االنقســــام واالتفاق على أسس الشــــراكة سيسير الوضع إلى ابحسن، 
وإن جــــرت مــــن دون إنهاء االنقســــام وتوحيد المؤسســــات، أو إذا لم 
تجر بالمرة، فســــتقضي على ما تبقى من شــــرعية ومصداقية للسلطة 
التي تآكلت مؤسســــاتها، وجمَع فيها الرئيس (والسلطة التنفيذية) 
كل الســــلطات والصالحيات بيــــن يديه، خصوًصا بعــــد حل المجلس 
التشــــريعي، ومذبحة القضاء، وتفشي الفساد، واســــتمرار التجريبية 
واالرتجــــال من بناء مؤسســــات الدولــــة تحت االحتالل إلــــى االنفكاك 
االقتصــــادي عنه عبر نظريــــة العناقيد، إلى جانــــب انتهاكات حقوق 
اإلنســــان. وال ينفع التهــــرب من االنتخابات وتأجيل صدور المرســــوم 
الرئاســــي بذريعة عدم الحصول على الضوء ابخضر اإلسرائيلي إلجراء 
االنتخابــــات في القــــدس، بن صدوره يضغط على إســــرائيل، وال ُيلزم 
بإجرائها من دون القدس، مع العلم بإمكانية إجرائها من دون الموافقة 
اإلسرائيلية إذا تم التعامل معها باعتبارها معركة نضالية يمكن الفوز 
فيهــــا. وحالًيا، من الصعب صدور الموافقة اإلســــرائيلية، خصوًصا في 
ظل أجواء المنافســــة لالنتخابات اإلسرائيلية الثالثة التي ستجري في 
الثانــــي من آذار 2020.ابقرب إلى الحقيقــــة أن هناك – على ما يبدو - 
قراًرا رئاســــًيا بتجميد إجراء االنتخابات حتى إشــــعار آخر. ويعود ذلك 
إلى أســــباب عدة، منها الخشــــية من نتائجهــــا، خصوًصا في ظل عدم 
جهوزية حركة فتح، واشــــتداد حرب الخالفة، في ظل عدم وضوح آلية 
انتقال الســــلطة في حال شغور منصب الرئيس، وعدم حسم الرئيس 
بأنه ســــيخوضها أم ال، وإذا خاضها هل ســــيفور فيها أم سيخسر، إلى 

جانب احتمال خوض حركة فتح االنتخابات بقوائم متعددة.
ومنها انتظار تشــــكيل الحكومة اإلســــرائيلية بعــــد االنتخابات، على 
ا لبيني غانتس ومعســــكره (رغم أن 

ً
أمــــل أن تحمل في نتائجها فــــوز

االســــتطالعات حتى اآلن تشــــير إلى نفس النتائج التــــي حالت دون 
تشــــكيل الحكومة في المرتين الســــابقتين)، ال ســــيما في ظل وجود 
رهان فلســــطيني علــــى إمكانية أن يؤدي فوز غانتس إلى اســــتئناف 
العملية السياســــية، وفتح نافذة لتحســــين العالقات الفلســــطينية 
اإلســــرائيلية، في ظل أن هناك مكاًنا لتعزيز السلطة في برنامج حزب 
»أزرق أبيض« على أســــاس ذات الءات اإلجماع اإلســــرائيلي المعروفة، 
وسياســــة إسرائيلية أشــــد ضد ســــلطة »حماس«، وما يعنيه ذلك من 
تزايد احتمال شــــن عدوان جديد على قطاع غــــزة. وأما إذا فاز بنيامين 
نتنياهو ومعســــكره، فهــــذا يعني تزايد، وليــــس حتمية، فرصة عقد 
هدنة طويلة بين »حماس« وإســــرائيل، وما قد تؤدي إليه من تســــارع 
تحول االنقسام إلى انفصال، إضافة إلى تطبيق برنامجه، الذي يتضمن 
كما أعلن بعد فوزه برئاســــة الليكود، ضم الغور وشــــمال البحر الميت 
والكتل االســــتيطانية، والحصول على االعتــــراف ابميركي بذلك. كما 
سيســــعى لعقد معاهدة دفاع مشــــترك مع الواليــــات المتحدة، وصد 
إيران نهائًيا، وإقامة تطبيع وتوقيع معاهدات سالم مع الدول العربية. 
ويضاف إلى أســــباب تجميد إجراء االنتخابــــات، رهان الرئيس على أن 
»حماس« غير جاهزة لخوضها، وأنها ســــترفض الشروط التي طرحها، 
وبالتالي تتحمل المســــؤولية عن عــــدم إجرائها. لكن »حماس« فاجأته 
بقبول الشروط، وهذا يرجع إلى رهان »حماس« على أن الرئيس ال يريد 
انتخابات، وإذا جرت فهي ســــتعطيها الشــــرعية وتحميها من عواقب 
نجــــاح غانتس، وتمّثل مخرًجا من مأزقها المســــتحكم الناجم عن عدم 
القــــدرة على الجمع ما بين المقاومة المســــلحة والســــلطة، إذ أصبحت 
المقاومة وســــيلة إلحراز الهدنة وحماية الســــلطة أكثر ما هي وسيلة 

لتحرير فلسطين. 
في ظل غياب المشــــروع الوطني المشــــترك واإلطــــار الجامع والقيادة 
الواحــــدة، تطفو على الســــطح الصراعات الثانويــــة، وتصبح »حارة كل 
من إيده إله«، وتتراجع المؤسســــات الوطنية في الســــلطة والمنظمة، 
وابحزاب والنقابات واالتحادات، وســــيادة القانــــون، وتتقدم الفردية 
والعائلية والعشــــائرية والجهوية ومراكز القوى، ما يفتح اببواب أمام 
الفوضى وأخذ القانون باليد. ولعل ما حصل بخصوص اتفاقية سيداو 
مجرد دليل حّي على ذلك. فقد وافقت الســــلطة على االتفاقية من دون 
تحفظــــات، ولم يســــبقها حوار وطني، ثم وجدت أنها ال تســــتطيع أن 
تكّيف القوانين الفلســــطينية انسجاًما معها، وعندما لّوحت بذلك عبر 
رفع ســــن الزواج إلى 18 عاًما، ُووِجَهت بحركة اجتماعية كبيرة، تقودها 
العشــــائر، ويغذيها حزب التحرير في الواجهة، وغيره من وراء ســــتار، 
وبمفاهيم وعادات راســــخة تتصور أن المساواة بين المرأة والرجل ضد 

الدين، وما هي كذلك.
يبقى ابمل معلًقا بالشــــعب الفلســــطيني، فهو كان عبر التاريخ مثل 
طائر الفينيــــق الذي ينهض من تحت الرماد، وهــــو وحده القادر على 
إحداث التغيير مــــا دامت القيادات المتحكمة تقــــاوم التغيير، بينما 
القــــوى ابخــــرى عاجزة عن النهوض بــــه. ونحن في عالم ثــــورة الذكاء 
االصطناعي، وفاعلية وســــائل التواصل االجتماعي، التي فتحت الباب 
بشكال من العمل السياسي والجماهيري غير مسبوقة وغير تقليدية، 
تأخذ فيه الحراكات الشعبية دوًرا قيادًيا في إحداث التغيير المطلوب.

2020: هل يكون عام التغيير؟ 
هاني المصري

بعد الفشل الذريع الذي مني به جدعون ساعر ومن وااله وأيده، أمام منافسه 
القوي الذي ظنه ضعيفًا مهزوزًا، يائســــًا محبطًا، وحيدًا معزواًل، رئيس حزبه 
ورئيــــس الحكومة اإلســــرائيلية بنيامين نتنياهو، بــــدأت تداعيات معركة 
االنتخابات الداخلية في حزب الليكود عنيفًة قوية، وقاسيًة موجعًة، ووقحًة 
ســــافرة، حيث بدأت حــــرب تصفية الحســــابات ومعاقبــــة اآلبقين وتأنيب 
المتشــــككين، واالنتقام من الخصوم وطرد المنافسين، وإقصاء المعارضين 
وتهميــــش المتآمرين. ال يبــــدو أن الفائزين في هذه المعركة ســــيتحلون 
بصفــــات المنتصريــــن ومناقبيتهــــم العالية، وســــيصفحون عمن نابذهم 
العداء وبادرهــــم بالخصومة، بل لــــن يقبلوا بمبادئ الديمقراطية وأســــس 
المنافسة الشريفة، ولن يعتبروا ما حدث معركًة انتخابيًة فقط، واستحقاقًا 
ديمقراطيــــًا ال غير، إذ أنها في حســــاباتهم الداخلية حرٌب ضروٌس ومعركٌة 
حامية الوطيس، كادت أن تقتل كبيرهم، وتقضي على زعيمهم، وتســــلمه 
لقمًة ســــائغًة للقضاء وجســــدًا ميتًا للســــجن والفناء، إال أن أملهم قد خاب 
وســــهمهم قد طاش، وعاد نتنياهو قويًا كما كان، ومرشحًا أول كما يتمنى، 

وخصمًا عنيدًا كما يريد.

اســــتغل جدعون ســــاعر ظروف نتنياهو الخاصة ودعا إلى انتخاباٍت داخلية 
مبكرة في حزبه، وقد ظن أنه ســــينتصر عليه وســــيغلبه، وسيطرده ويبعده، 
ولكنــــه نســــي أن المتكالبيــــن على هــــذا المنصــــب كثــــٌر، والطامحين فيه 
والحالميــــن بالوصول إليه أقــــوى منه وأجدر، وقد أدركــــوا أن موازين القوة ما 
زالت مع نتنياهو، وأنه ما بقي في منصبه رئيســــًا للحكومة حتى شهر مارس 
القادم، فإنه ال يزال قويًا وقادرًا على الرفع والســــخط، لكن ساعر الِغر العجول، 
ابهوج ابحمق، الضحــــل الجاهل، الذي حل على أقل من %30 من ابصوات، 
ظن أن خصوم نتنياهو ســــيلتفون حوله وسيصوتون له، وأن الغاضبين منه 
والكارهين له ســــينفضون من حوله، وســــيمتنعون عــــن التصويت له، لكن 
صناديــــق االنتخابات عرته وفضحته، وتركته ضعيفًا وحيدًا مكشــــوفًا أمام 
نتنياهــــو، يلتمس صفحه ويرجو عفــــوه. أما اليمين اإلســــرائيلي المتطرف 
وابحــــزاب الدينية المتشــــددة، وزعماء االســــتيطان العنصرييــــن، وأعضاء 
الليكود من ســــكان مســــتوطنات غالف قطاع غزة، وغالتهــــم في غيرها من 
المســــتوطنات، الذين صوتوا لنتنياهو وأيدوه في رئاســــة حــــزب الليكود، 
بعد أن ظن البعض أنهم يكرهونه وال يريدونه، وســــيحجبون أصواتهم عنه 

ويمنحونها لغيره، فقد أعلن نتنياهو عزمه على مكافئتهم، ونيته تقديرهم 
وكسب المزيد من رضاهم تمهيدًا لالنتخابات القادمة، التي ستكون حاسمًة 
بالنسبة له، تحدد مصيره وترسم خاتمته، فيكون ملك إسرائيل وطالوتها، أو 

سجينها وسبًة في جبينها، وصفحًة سوداء في تاريخها.
قد تشهد الساحة السياسية اإلســــرائيلية في ابيام القليلة القادمة، موجة 
رحيٍل من حــــزب الليكود إلى غيره، أو عمليات طــــرٍد وحرماٍن لبعض أعضائه 
المتهمين بالتخاذل والتآمر، وقد ال يكون بعضهم مرشحًا على قوائم الحزب 
فــــي االنتخابــــات القادمة، فكما يحــــاول نتنياهو وفريقه هندســــة ابحزاب 
الدينية المتطرفة، لتتجاوز نسبة الحسم، وتحوز على أصواٍت أعلى، وتسحب 
أصواتًا من حصة ليبرمان، فإنه ســــيعمل على هندسة حزبه وإعادة تنظيمية 
بصــــورٍة أفضــــل، لئال يفوز فيه من يناوئه أو ينافســــه، أو يخشــــى من والئه 
ويخاف من انقالبه، فهؤالء ســــيطردهم، وســــيأتي بغيرهــــم من المؤيدين 
والمخلصين له. كما ستشــــهد المرحلة القادمة حملًة اســــتيطانية واسعة، 
يصادر خاللها نتنياهو المزيد من ابراضي الفلســــطينية، لبناء مستوطناٍت 
جديدٍة فيها، وتوســــيع القديم منها، وسيبدأ في تنفيذ وعوده بضم مناطق 

فلســــطينية بأكملها إلى الكيان الصهيوني، وإخضاعها لســــيادة حكومته، 
وتطبيــــق قوانين كيانه عليها، بدءًا من ابغوار ابردنية، والجوالن الســــورية، 
ومناطق واســــعة من ابراضي الفلســــطينية المصنفــــة »C« وفق اتفاقيات 
أوســــلو، وكأنه بهذا يكرم حلفاءه اليمينيين ويكافئهم، ويشكرهم ويحفظ 

فضلهم وال ينكر والءهم.
نوازع االنتقام عند نتنياهو وفريقه كبيرة، ودوافع الثأر في نفوسهم كثيرة، 
ومــــا تخفي صدورهم وتوغر قلوبهم لبعضهم البعــــض أكبر من أن يغفرها 
المنتصرون أو ينســــاها الخائفون، فلن يغفر نتنياهو وفريقه من اســــتغل 
الظــــروف الخانقة وانتهز ابزمة الضاغطة، وأراد أن يوجــــه إليه ضربًة قاتلًة، 
ولو كان شريكه في الحزب وزميله في السياسة، فكيف يغفر وهو في طبعه 
حاقٌد وفي أصله فاسٌد، تحركه المصالح وتقوده المنافع، غداٌر ال يصون عهدًا 
وال يحفظ ودًا، همه المنصب وغايته رئاسة الحكومة، يصفه زمالؤه بالكاذب 
ُفُه شــــعبه باالنتهازي، فهل يكون انتصاره في رئاسة حزبه سمًا زعافًا  وُيعرِّ
يقتله، وسرابًا ووهمًا يخدعه، أم سيكون فأله عليه حسنًا، وبشارة خيٍر وفاتحة 

أمٍل له، تعيده إلى رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أربعة سنواٍت أخرى جديدة.

د. مصطفى يوسف اللداوينتنياهو يتربُص بخصومه الليكوديين ويعد حلفاءه اليمينيين
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غزة/ االستقالل:
أوضح مراقبون فلسطينيون ومنظمات أممية 
ودوليـــة أن األوضاع في قطـــاع غزة عام 2019 
أصبحت قاتمة الســـواد وستصبح أكثر قتامة 
فـــي العام 2020 في ظل ارتفاع نســـب الفقر 
والبطالـــة لمعـــدالت فلكية وانعـــدام األمن 

الغذائي والوظيفي.
ويبدو وفق المراقبين والمنظمات أن أســـباب 
سواد المشهد االقتصادي واالجتماعي يعود 
للحصار اإلســـرائيلي المتواصل للعام الثالث 
عشـــر على التوالي والذي يشـــتد بقسوة في 
معظم األحيان، ويخف حينًا يســـيرًا في إطار 
إجراءات تخفيف الحصـــار مقابل الهدوء في 

القطاع.
وال يخفـــى على أحد أن هناك صلة وثيقة بين 
األوضاع السياسية واألمنية والتي لم تنقطع 
عـــن نظيرتها االجتماعيـــة واالقتصادية، بل 
أثرت بشـــكل ســـلبي عليها في ظل الحصار 
اإلسرائيلي واالنقســـام الفلسطيني الداخلي 
الـــذي تجـــاوز كل منهمـــا عقـــد ونيف من 
الزمـــن، ويواصالن نهش حيـــاة الغزيين على 
طريقتهمـــا الخاصـــة، بين حصـــار االحتالل، 
واإلجـــراءات العقابية التـــي تفرضها حكومة 

تكاليف  وارتفـــاع  الفلســـطينية،  الســـلطة 
المعيشـــة الناجمـــة عـــن ارتفـــاع الضرائب 

والرسوم التي تجبيها سلطة األمر الواقع.
من جهته قال المختص االقتصادي ســـمير 
أبـــو مدللـــه إن "العام 2019 هو األســـوأ على 

االقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعلى قطاع 
غزة بشـــكل خاص على صعيـــد حركة النمو 
االقتصادية واالســـتثمارية وتقليص األزمات 
الناتجة عن تواصل  اإلنســـانية واالجتماعية 

االنقسام الفلسطيني والحصار اإلسرائيلي".

وأوضح أبو مدلله، أن نسبة البطالة خالل 2019 
تجـــاوزت الـ54% مع وجـــود 300 ألف عاطل 
عن العمل، فيمـــا وصلت البطالة بين صفوف 
الشـــباب الخريجين من الجامعات والمعاهد 
إلى 70%، وبين الفتيات الـ78%، متوقعًا أن 

تصل نســـبة الفقر لـ60%، ما لم تحدث حلول 
اقتصادية.

وبين أبو مدلله أن معدل التوظيف في صفوف 
الشباب في غزة في السنوات األخيرة هو صفر 
مقارنة بما تخرجه الجامعات الفلسطينية كل 
عام، مبّينًا أن هنـــاك 120 ألف خريج من دون 
وظائف نتيجة غياب برامج تشغيل حقيقية 

قادرة على الحد من أزمة بطالة الخريجين.
وكان تقريـــر لألمـــم المتحدة صـــدر في عام 
2012، حذر من أن يصبح قطاع غزة "الشـــريط 
الساحلي الضيق" غير صالح للحياة بحلول عام 
2020 في حال عدم القيام بأي شيء لتخفيف 

الحصار.
ويعانـــي قطاع غزة من اقتصـــاد راكد، ونظام 
رعايـــة صحية محاصـــر، ومـــوارده الطبيعية 
تتضـــاءل، ومـــع ذلـــك تنّبأت منظمـــة األمم 
 الوضع ســـيزداد »قتامًة« في عام 

َّ
المتحدة أن

.2020
ه بحلـــول عام 2020،  وذكـــر التقرير األممي أنَّ
ســـيتجاوز عدد ســـكان غزة مليوني نســـمة، 
والطلب على الكهرباء سيزداد بأكثر من %50، 
وقد تتعرض طبقة المياه الجوفية الساحلية 

للقطاع ألضرار ال يمكن إصالحها.

تطبيق المعيار األممي لتقييم العيش الكريم يثبت أن غزة تفتقد للحياة الكريمة

غزة / االستقالل:
قـــال رئيس جمعية رجـــال األعمال في قطاع 
غزة علي الحايك إن هناك شـــعورًا إيجابيًا بأن 
العام 2020 سيشهد تحســـنًا اقتصاديًا إذا 
تمت التسهيالت االقتصادية المقدمة لغزة 
التي كان آخرها وعـــود بزيادة عدد التصاريح 
الممنوحـــة لألفراد والتجار، والســـماح بإدخال 
إطارات المركبـــات وباصات التنقـــل وقوارب 
الصيد، وتصدير المنتجات الزراعية، والموافقة 

على شراء األسمدة الكيماوية.
وعبـــر الحايك في تصريح صحفـــي، عن أمله 
بمنـــح المزيـــد مـــن التســـهيالت التي من 
شأنها المساهمة في التخفيف من المعاناة 
اإلنسانية في القطاع، وإعطاء بارقة أمل ألكثر 
من 2 مليون فلسطيني يسعون للحصول على 
فرص عمل إلعالة أســـرهم وأطفالهم في ظل 

االنتشار الكبير لمشكلتي البطالة والفقر.
وأكـــد أن التســـهيالت المتتاليـــة يمكن أن 
تدفـــع عجلة االقتصاد الفلســـطيني وتعمل 
علـــى تحريك الوضـــع االقتصـــادي في ظل 
ركـــوده، الفتًا إلى أن التوقعات تشـــير إلى أن 
بدايات العام 2020 ستشـــهد تحســـنًا على 
صعيد حركة تصديـــر العديد من المنتجات 
الزراعية والصناعية مثل الخضروات والمالبس 
والنسيج وبعض المواد الغذائية وتحسن في 

حركة ومساحة الصيد.
وأشار إلى أنه جرى مؤخرًا زيادة عدد التصاريح 
الممنوحة للتجار لـ 5000 تصريح تاجر عادي، 
500 تصريح بي ام سي، معبرًا عن أمله بزيادة 
العـــدد خالل الفتـــرة القادمة، الســـيما لفئة 
العمال؛ للمســـاهمة في الحد من مشـــكلتي 

البطالة والفقر.

كما عبر عن أمله بأن تســـمح سلطات االحتالل 
اإلســـرائيلي بإدخال المزيد من العمال للعمل 
في الداخل، مع ضرورة السماح بتصدير كافة 
المنتجات وإدخال المواد الخام واآلالت الالزمة 

لتشغيل المنشآت االقتصادية والمصانع.
وطالب بضـــرورة إلغاء العمـــل باآللية الدولية 
إلعادة االعمار المعروفة بـ »GRM«، لما يترتب 
عليهما من آثـــار كارثية أدت لتدمير اقتصاد 

غزة.
ودعا الحايك إلى ضرورة تبني القطاع الخاص 
وتقديم الحلول العاجلة إلعادة النشاط لجميع 
مرافق الحياة االقتصادية في قطاع غزة وإعفاء 
القطاعات االقتصادية من الضرائب وإعطائها 
ميزات مستثمر جديد حتى تتمكن من اعادة 
تشـــغيل المصانـــع واســـتيعاب المزيد من 

العمال والخرجين.

غزة/ االستقالل:
اعتبر شـــاهر ســـعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلســـطين، عـــام 2019 عام المذبحة بالنســـبة للعمال 
الفلسطينيين وذلك نظرًا لالتفاع المروع في عدد العمال الذين اسشتهدوا في مواقع العمل سواء في سوق 
العمل اإلسرائيلي أو الفلسطيني على حد سواء، حيث بلغ عدد الشهداء مع نهاية عام 2019م (72) شهيدًا.
من محافظة الخليل 32 شـــهيدًا، ومن الداخل المحتل 12 شـــهيدًا، ومن محافظة جنين، تســـعة شهداء 
ومن طولكرم خمســـة شهداء، ومن محافظة نابلس ستة شهداء، ومن محافظة بيت لحم أربعة شهداء ومن 
محافظة القدس أربعة شهداء، ومن محافظة قلقيليه ثالثة شهداء ومن محافظة رام الله شهيدان، وعامل 

مجهول الهوية، وأربعة عمال أجانب سقطوا في سوق العمل اإلسرائيلي.
ومن المالحظ أن 90% من الشـــهداء، كانوا ممن يعملون في قطاع البناء واإلنشاءات، وبالمقارنة مع األعوام 
السابقة فإنه يمكن اعتبار عام 2019م (عام المذبحة) بالنسبة للعمال الفلسطينيين، فلم يسقط مثل هذا 

العدد من الضحايا بسبب قيام العمال بأعمالهم في فلسطين منذ 50 عامًا تقريبًا.
ويؤخذ بعين االعتبار أن جزءًا كبيرًا من العمال الفلســـطينيين يعملون في ســـوق العمل اإلسرائيلي دون 
الحصول على تصاريح الدخول المســـبقة، ما حولهم لضحايا ســـوق العمالة الســـوداء اآلخذة في االزدهار، 
داخل االقتصاد اإلســـرائيلي القائم على نهب مقدرات اآلخرين، وتشغيلهم بمعايير تنحدر لدرك السخرة 
واالستعباد، إضافة لقبول بعض المفتشين لرشى أرباب العمل لغض الطرف عن تجاوزاتهم بحق العمال، 

ما يفسر لنا وجود هذا الكم الكبير من الضحايا.

شاهر سعد: عام 2019 كان عام المذبحة 
بالنسبة للعمال الفلسطينيين

الحايك: إذا قدمت تسهيالت لغزة 
فاالقتصاد سيشهد تحسنًا بـ 2020

لندن/ االستقالل:
اعتبرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن قطاع غزة 
أصبح مكانا غيـــر صالح للعيش منذ زمن، واصفة إياه 

بأنه "انفجار يتحرك ببطء".
وذكرت "إندبندنت" في تقرير لمراســـلتها بالشـــرق 
األوســـط "بيل ترو" أنه "فـــي الوقت الذي نقترب فيه 
من الوقت الذي حددتـــه األمم المتحدة في تقريرها 
الصادر عام 2015 الستحالة الحياة في غزة، فإنه أصبح 
واضحا أن المنطقة لم تعد قنبلة موقوتة لكنها انفجار 

بطيء الحركة".
وتبـــدأ ترو تقريرهـــا بالقول: " يقع القطـــاع، وعرضه 
ثمانية أميال مـــن األرض الملوثة، حيث يحاصر فيه 

مليونا إنسان على مدى أكثر من عقد".
وأضافت أن "الرحلة إلى غزة مثيرة للحنق: ففي جانب 
من الجـــدار العازل هنـــاك بارات السوشـــي ومراكز 
التسوق والشواطئ والشوارع السريعة، وفي الجانب 

اآلخر شوارع ترابية تتشابك في مناطق مدمرة تشرف 
عليها أبراج المراقبة اإلسرائيلية، وتنتهي تلك الطرق 

إلى بحر، وهو أيضا ال يمكن الوصول إليه".
ولفتـــت إلى أن األمم المتحـــدة قد تنبأت قبل خمس 
سنوات بأنه إن لم تتحسن األوضاع اإلنسانية فإن غزة 
ستصبح غير صالحة للعيش مع حلول 2020، مشيرًا 
إلى أنه "تـــم ترديد هذا التحذير إلـــى حد الملل في 

الوقت الذي اقترب فيه هذا الموعد".
وتستدرك الكاتبة بأن "الحقيقة هي أن غزة أصبحت 
غيـــر صالحة للعيـــش منذ زمن، فغزة ليســـت قنبلة 

موقوتة إنما هي انفجار يتحرك ببطء". 
وأشارت "بيل ترو" إلى أن اسم غزة أصبح مرادفًا للبؤس 
الذي تســـبب به الحصار، لدرجة أن الناس ينسون أنه 
مر وقت كان فيه اإلســـرائيليون يذهبون بسياراتهم 
هنـــاك لتناول الغذاء ويســـافر الغزيون إلســـرائيل 
للعمل، مبينـــة أن األمور كانت ســـيئة لفترة، لكنها 

أصبحت أسوأ على مدى العام ونصف الماضي، حيث 
ظهر نوع جديد من حاالت الطوارئ.

ونـــوه التقريـــر إلـــى أن آالف الفلســـطينيين قاموا 
بالتظاهر أمام الجـــدار الفاصل منذ آذار/ مارس العام 
الماضي، مطالبين بالعودة إلـــى أراضي األجداد التي 
أخرجوا منها بالقوة، أو فـــروا منها خالل الصراع الذي 

صاحب قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وتذكـــر ترو أن الجيش اإلســـرائيلي قـــام بقتل 300 
شـــخص من غزة خالل هذه المظاهـــرات، فيما جرح 
35 ألفا آخرين، بحســـب إحصائيـــات منظمة الصحة 
العالميـــة، مشـــيرة إلـــى أن اإلســـرائيليين، الذين 
يتوقـــع أن تقوم محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق 
في أفعالهـــم، يدافعون عن أنفســـهم بالقول: »إن 
المشـــاركين في المظاهـــرات يشـــكلون خطرًا على 
حياة اإلســـرائيليين بإلقـــاء قنابل حارقـــة من فوق 
الجدار العازل حيث تم حرق كيلومترات من األراضي 

اإلسرائيلية ببالونات حارقة".
ولفتـــت  إلى أن هنـــاك 150 فلســـطينيا فقدوا أحد 
أطرافهم، ويتوقع أن يفقد 200 آخرين أحد أطرافهم 
على مدى الســـنوات القليلـــة القادمة، مشـــيرة إلى 
قول المســـؤولين في الصحة إنه ليـــس لديهم 68 
مليون دوالر يحتاجونها لمعالجـــة المصابين بجراح 
خطـــرة، باإلضافة إلى أنه ليس في غزة مركز لألطراف 

الصناعية.
وبين التقرير أنه بســـبب ذلك فإن المصابين إصابات 
بليغة يضطرون للسفر خارج غزة للعالج، إال أن تصاريح 
العالج في الخارج التي تصدرها إسرائيل تراجعت من 
92% عـــام 2012 إلى أقل من 60% اليوم، بحســـب 
منظمة الصحة العالمية، مشـــيرًا إلى أنها منحت في 
بدايـــة المظاهرات تصاريح لــــ18% فقط من الذين 
يصابـــون خالل تلك المظاهـــرات، وهو ما يحتمل أنه 

تسبب بمزيد من عمليات قطع األطراف.

صحيفة بريطانية: غزة انفجار يتحرك ببطء وأصبحت غير صالحة للعيش
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أعلن أنا المواطن/  أدهم خالد حسن عبيد....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
401863097  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أنس أحمد سعيد أبو عوكل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803831155 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نداء حماد زكريا الديراوي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802442640  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/درغام كمال سعيد الطويل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
 801417866  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ريم محمد عبد اللطيف راضي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   931660617

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سامية خميس يوسف القادري  ...... 
/.  عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل رقم 
على من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا   938905569

إلى أقرب مركز شرطة 

بغداد / االستقالل:
قالت وكالة »أسوشيتد برس« إن مئات المحتجين 
العراقيين تجمهروا أمام الســـفارة األمريكية في 
بغداد، يوم أمس، حيث يحاولـــون اقتحامهما ردًا 
على الغارات الجوية التي نفذتها واشنطن نهاية 

األســـبوع الماضـــي ما أوقـــع عشـــرات القتلى من 
مقاتلي ميليشيا عراقية تدعمها إيران.

وأقام مشيعون جنازات لضحايا الغارات األمريكية 
في أحد أحياء بغداد، وبعد ذلك ساروا إلى المنطقة 
الخضراء شديدة التحصين، واستمروا في المشي 

حتـــى وصلوا إلى الســـفارة األمريكيـــة المترامية 
األطراف هناك.

وشـــاهد صحفيو »أسوشـــيتد برس« الحشد وهو 
يحاول اقتحام الســـفارة، مرددين هتاف »تسقط 

أمريكا«.

محتجون عراقيون يحاولون اقتحام سفارة واشنطن ببغداد

طهران/ االستقالل:
أكـــد الرئيـــس التركي رجـــب طيب أردوغان، أنه ســـيتم تنفيـــذ جميع بنود 

االتفاقية المبرمة بين بالده وليبيا.
جاء ذلك في رســـالة بعثها أردوغان، يوم أمس، بمناســـبة حلول رأس الســـنة 

الميالدية.
وقال أردوغان في هذا الخصوص: »من خالل الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة 
طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود االتفاقية المبرمة 

بين البلدين«.
وأوضح أردوغان أن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوســـط باءت بالفشل 

نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا.
وفـــي 27 نوفمبر/ تشـــرين الثاني الماضي، وقع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، مذكرتي تفاهم مع رئيـــس الحكومة الليبية فائز الســـراج، األولى 
تتعلـــق بالتعـــاون األمني والعســـكري، والثانية بتحديـــد مناطق الصالحية 

البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
والخميـــس الماضي، أكد الرئيس أردوغان، أن أول عمل ســـتقوم به حكومته 
بعد استئناف البرلمان ألعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود 

إلى ليبيا.
وفيما يخص مشـــروع قناة اسطنبول الجديدة، قال أردوغان: »سننفذ بالتأكيد 

مشروع قناة اسطنبول بين بحري مرمرة واألسود«.
وأردف قائال: »عام 2020 ســـيكون عاما نجني فيـــه ثمار الكفاح والتضحيات 

التي قدمناها على مدى السنوات الماضية«.

أردوغان: سننفذ جميع بنود 
االتفاقية المبرمة مع ليبيا

الخرطوم/ االستقالل:
أصدرت محكمة في الســـودان، حكًما باإلعدام شـــنًقا على 27 عضوًا في 
جهاز األمن والمخابرات (سابقا) بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر 

أثناء االحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.
القاضي الصادق عبد الرحمن قال »وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين 
الـ 27 بموجب المادتين 21 االشـــتراك الجنائـــي و130 القتل العمد من 
القانون الجنائي الســـوداني، وتقرر الحكم عليهم باإلعدام شـــنقا حتى 

الموت«.
وأوضح القاضـــي عبد الرحمن أن المتهمين اتفقوا واشـــتركوا في ضرب 
المجني عليه -أحمد الخير عوض الكريم أســـتاذ مدرســـة- وتسّبب األذى 

والكدمات في وفاته«.
وتعتبر هـــذه المرة التي يتم فيها إصدار حكم باإلعدام بحق عناصر أمن 

منذ سقوط عمر البشير.
ففي شهر شـــباط/ فبراير الماضي أعلن عن وفاة أســـتاذ المدرسة أحمد 
الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله جهاز األمن والمخابرات في بلدة خشم 

القربة بوالية كسال في شرق البالد.
ُيشـــار إلى أن جهاز األمن والمخابرات اعتقـــل المدرس عوض الكريم في 
31 كانون الثاني/يناير خالل مروره في الشـــارع، وبعد انتهاء تظاهرة في 

المنطقة. ووجهت إليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات.
وفي الســـياق ذاتـــه أصدرت المحكمة حكًما بالســـجن ما بيـــن (3 إلى 5 

سنوات) على 11 متهًما من أفراد جهاز المخابرات.
وفي وقت سابق برأت المحكمة ثالثة عناصر بعد أن ثبت أنهم لم يكونوا 

حاضرين في مكان ارتكاب الجريمة.

واشنطن/ االستقالل:
قال باحث إن وكالة المخابرات المركزية األميركية 
طورت تقنية لتقييد استخدام الصواريخ المضادة 
للطائرات بعد خروجها من حيازة القوات األميركية، 
وهي خطوة يقول خبراء إنها قد تقنع واشنطن بأن 

نشر أسلحة قوية على نحو متزايد إجراء آمن.
وقال الباحث الهولندي جوس فيتزلس أمام مؤتمر 
لألمـــن اإللكتروني في اليبزيغ بألمانيا : إن التقنية 
الجديـــدة تهدف لالســـتخدام مع أنظمـــة الدفاع 

الجـــوي المحمولة علـــى الكتف (مانبـــاد). أضاف 
فيتزلـــس أن هـــذه الطريقة وردت فـــي مجموعة 
من وثائـــق وكالة المخابـــرات المركزية األميركية 
التي نشـــرتها ويكيليكس عـــام 2017، لكن كان 
هناك خطأ في تســـمية الملفات فلم تجذب انتباه 

كثيرين حتى اآلن.
وقال إن الوكالة خلصت إلى »حل ذكي للســـيطرة 
على األســـلحة« مـــن شـــأنه أن يقيد اســـتخدام 
الصواريـــخ »لوقت محـــدد ومكان بعينـــه«. وتمنع 

هذه التقنية، التي يشار لها باسم »جيوفينسنج« 
أو المحيـــط الجغرافي، اســـتخدام الصاروخ خارج 

المنطقة الجغرافية المحددة له.
فاألســـلحة التي يتم تعطيلها وُتترك عند مغادرة 
ساحة المعركة تكون جاذبة. والصواريخ المحمولة 
القادرة على بلـــوغ ارتفاعات عالية والتي تزود بها 
الواليـــات المتحدة حلفاءها يمكن أن تســـهم في 
كسب حروب لكنها كثيرًا ما ُتفقد أو ُتباع أو ُتنقل 

لمتطرفين.

بيروت/ االستقالل:
انتقـــد رئيـــس حكومـــة تصريـــف األعمال 
اللبنانية، ســـعد الحريري، يـــوم أمس، بعض 
القوى السياســـية في بالده، ملمًحا إلى وجود 
من يســـعى لدخـــول الحكومـــة بطريقة غير 

مباشرة.
العامية،  باللهجـــة  الحريـــري تغريدة  وكتب 
ونشـــرها عبر حســـابه علـــى "تويتـــر": "فعال 
األقنعـــة ســـقطت واللعبة انكشـــفت"، دون 
اإلشارة إلى أي من األحزاب التي تباينت الرؤى 

بينها حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وأضـــاف: "فـــي نـــاس عندهـــا عمـــى ألوان 

بالسياسة ونظرهم مروكب على اللون األزرق.. 
رافضين يفوتو عالحكومة من الباب وراكضين 

يفوتو من الشباك".
وختم تغريدته بالقول: " ال تعالجوا مشاكلكم 

على حساب غيركم، يكفي ذلك".
ولـــم يوضـــح الحريري أكثـــر، لكن يبـــدو أن 
تصريحه جاء ردا علـــى تغريدة رئيس الحزب 
التقدمي االشـــتراكي وليد جنبالط، الذي غّرد 
قبل ســـاعات، قائال: "باألســـاس فإن األقنعة 

ساقطة واللعبة مكشوفة".
وأضـــاف جنبالط: "االتصاالت بيـــن البرتقالي 
(في إشارة إلى لون التيار الوطني الحر برئاسة 

جبران باسيل) واألزرق والذي خرب البالد يبدو 
يتجـــدد بصيغـــة أخرى مع العبيـــن جدد في 
حكومة التكنوقراط الشـــكلية وهيمنة اللون 

الواحد".
وتابع: "لكن أحّذر من احتقار الدروز وحصرهم 
بموقـــع وزارة البيئة بأمر من صهر الســـلطان 
(في إشـــارة إلى باسيل صهر الرئيس ميشال 

عون)".
والثالثـــاء الماضي، اعتبر الحريري أن الحكومة 
التي يجري تشكيلها ستكون "حكومة جبران 
باســـيل (وزيـــر الخارجية بحكومـــة تصريف 

األعمال)".

السودان: الحكم على 
27 رجل أمن باإلعدام 

شنقًا و11 بالسجن

المخابرات األميركية تطور وسيلة لتقييد استخدام 
الصواريخ المضادة للطائرات المقدمة لحلفائها

 الحريري: يوجد من يسعى لدخول الحكومة بشكل غير مباشر
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غزة/االستقالل:
قال إســـالم أبو عريضة، المدير الفني لخدمات رفح، متصدر الدوري الفلسطيني 
الممتاز ألندية قطـــاع غزة، إن االنتصار العريض الذي حققه فريقه على ضيفه 
األهلي، هـــو أفضل تحضير للقاء ديربي رفح مع الجار شـــباب رفح، والمقرر في 

الجولة المقبلة.
وأضاف أبو عريضة لـ"الســـتقالل":" كان من المهم جدًا أن نحقق االنتصار على 
األهلي، بعد التعادل في الجولتين الســـابقتين أمام الشاطئ والصداقة، لذلك 
لعبنا بتركيز عاٍل، وطالبت الالعبين بضرورة الحســـم المبكر، وأعتقد أننا ُكنا في 
أفضل حاالتنا الفنية والمعنوية، ولعبنا بشكل جيد على أخطاء الفريق المنافس".
وحقق خدمات رفح أكبر انتصار لـــه في الدوري الممتاز، بعد تغلبه على األهلي 
(0/7)، والتعمـــق أكثر بالصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بفارق 6 نقاط 
عن أقـــرب مطارديه اتحاد الشـــجاعية، الذي حقق بدوره الفـــوز على الصداقة، 

بنتيجة (1/2).
ولفت  إلى أن فريق األهلي يعاني هذا الموســـم، ويقبع في قاع الدوري، وظروفه 
صعبة، في المقابل  لدينا  هدف واضح، وهو الفوز بلقب الدوري العام، لذلك تم 
حسم المباراة، وتحقيق عدة أهداف أبرزها نجاح جميع المهاجمين بالتسجيل، 
خصوصـــا قبل المباراة المقبلة األكثر صعوبة رغم مـــا يمر به الزعيم الرفحاوي ، 

لكون لقاء الديربي بطولة لوحدها وال يمكن التوقع من سينتصر بهذا اللقاء.

غزة/ االستقالل: 
صادق االتحاد الفلســـطيني لكرة القدم, 
على قرارات لجنـــة االنضباط, بعد انتهاء 
الجولة األخيرة من بطولة الدوري بدرجاته 

الممتازة واألولى والثانية والثالثة.
التالي  وجاءت العقوبـــات على الشـــكل 
:نقل مباراة التحاد الشـــجاعية من ملعبه 

لتقام على ملعب آخـــر، توجيه لفت نظر 
لبســـام أبو الصادق المدير الفني للتفاح، 
إيقاف حســـن الصعيدي مـــدرب حراس 
مرمى التفاح مباراتين رسميتين باإلضافة 
لعقوبة الطرد، إيقاف محمد مكاوي العب 
الشـــمس 3 مباريات باإلضافـــة لعقوبة 

الطرد.

اتحاد الكرة يقر عقوبات 
الجولة األخيرة بالدوري 

أبو عريضة: الفوز على األهلي
 أفضل استعداد لديربي رفح 

مدريد/ االستقالل: 
للنجـــم  بالنســـبة  مثاليـــًا   2019 عـــام   كان 
األرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة 
اإلســـباني، والذي كان مليئًا باإلنجازات الفردية على 

عكس الجماعية.
وقدم ليونيل ميســـي عامًا مثاليـــًا تصدر من خالله 
قائمة هدافي الدوريـــات األوروبية الخمس الكبرى 
فـــي موســـم 2018-2019 متفوقًا على الفرنســـي 
كيليان مبابي، إال أنـــه كان ثاني هدافي عام 2019 

خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
واســـتعاد الالعب جائزة الكرة الذهبية، بوصوله إلى 
الكرة السادســـة وهو صاحب الرقم القياســـي بفك 
الشـــراكة مـــع البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، بعد 

أشهر من الظفر بجائزة الحذاء الذهبي.
ولم يكن عـــام أيقونة برشـــلونة جيدًا على صعيد 
األلقاب، واكتفى بالدوري اإلسباني، بعد الخسارة في 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وأمام 

فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وبنظرة أولية ســـيكون عام 2020 مثاليًا أيضًا على 
الصعيد الفردي بالنسبة لميسي، الذي يسعى وراء 

العديد من األرقام القياسية.
وأهـــم ما يريـــده ميســـي التفوق على األســـطورة 
البرازيلية بيليـــه من ناحية التســـجيل لناٍد واحد، 
ويعتبر الالعب البرازيلي الســـابق األكثر تســـجياًل 
بــــ 643 هدفًا، ويليه ليو بــــ 618 هدفًا، أي أن الفرق 

ضئيل للغاية.

والرقم الثاني يتمثل بخوض أكثر عدد مباريات في 
تاريخ النادي الكتالوني والذي يتصدره اإلســـباني 
تشافي هيرنانديز بـ 767 مباراة، ويليه ميسي بفارق 

62 مباراة.
وسجل ميســـي في 15 نســـخة دوري أبطال أوروبا 
متتالية، ويبتعد بفارق موسم واحد فقط عن صاحب 
الرقم القياســـي األســـطورة الويلزية ريـــان جيجز 
الذي ســـجل هدفًا على األقل في ستة عشر نسخة 
متتالية، وهـــذا اإلنجاز لن يتحقق خالل الموســـم 
الحالي، وســـينتظر األرجنتيني موسم 2021-2020 
لمحاولة تحطيمه. ويمكن لميســـي أيضًا توســـيع 
الفارق في جائزة الكرة الذهبية في حال حصل على 

السابعة خالل عام 2020.

أرقام قياسية يستطيع ميسي تحطيمها في 2020

لندن/ االستقالل: 
شـــدد األلماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، 
على ضـــرورة أن يبذل كل العب فـــي الفريق أقصى ما 
لديه على مدار الـ90 دقيقة، حتى يبقى ملعب »أنفيلد« 

حصًنا.
ويستعد ليفربول لخوض مباراتين مقبلتين على  ملعب 
»أنفيلد«، األولى ضد شيفيلد يونايتد في البريميرليج، 

ثم اللعب مع إيفرتون في كأس االتحاد اإلنجليزي.
وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: 
»فخور بكل الالعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيًضا 
بالفريـــق، وكما قلت من قبل، الموســـم لـــم ينته بعد، 
والالعبون أظهروا في أكثر من مناســـبة أننا نقاتل بكل 

ما لدينا«.
وأضـــاف: »يجب أن تكون المباريـــات على ملعبنا ميزة 
كبيـــرة للفريق، المواجهة األخيـــرة كانت معركة (ضد 
وولفرهامبتـــون)، ومن الواضح أننـــا خضناها مًعا وفي 

النهاية فزنا بها (0-1)«.
وأتم: »األمر صعب للغاية، ولكن ال أحد يشـــكو، كما أنه 
ال مجال لدينـــا لألعذار، هؤالء الالعبـــون يبذلون كل ما 

لديهم، وهذا ما سنفعله في مباراة الغد.

مدريد/ االستقالل: 
حـــرص البلجيكي إيدين هـــازارد، نجم ريـــال مدريد على 
توجيه رســـالة إيجابية إلى جماهير الميرنجي خالل فترة 

أعياد رأس السنة.
ووفًقا لصحيفة "ماركا" اإلسبانية، فإن هازارد لم يشارك في 
مران ريال مدريد األخير، ولكنه خاض تدريبات منفردة في 

صالة األلعاب الرياضية.
ويواصل هازارد حالًيا تعافيه من إصابة في الكاحل، والتي 
أبعدته عن المشاركة في مباريات ريال مدريد خالل الشهر 

الحالي.
ونشـــر ريال مدريد على قناته فيديو لهـــازارد أثناء أدائه 
لبعض التدريبات، وقال "أراكم قريًبا" باللغتين اإلنجليزية 

واإلسبانية.
يذكر أن ريال مدريد يســـتعد حالًيا لعودة مباريات الليجا، 
باإلضافة إلى المشاركة في بطولة السوبر اإلسباني المقرر 
إقامتها على األراضي الســـعودية في شهر يناير/ كانون 

ثان المقبل.

كلوب: ال مجال 
لألعذار في ليفربول

هازارد يبشر 
جماهير ريال مدريد 

برسالة مقتضبة
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رام الله/ االستقالل: 
حّولت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، امس الثالثاء، 
ا من رام الله، لالعتقال اإلداري عقب  أسيًرا فلســـطينّيً

انتهاء محكوميته البالغة 16 شهًرا.
وقالت مصادر حقوقية: إن محكمة »عوفر« العســـكرية 
أصدرت قراًرا باالعتقال اإلداري بحق األســـير حســـن 
كراجة بعـــد انتهاء محكوميته اليوم 31 كانون األول/ 

ديسمبر، وذلك بعد قضائه 16 شهًرا.
وكراجة أســـير ســـابق أمضى أكثر من 5 سنوات في 
ســـجون االحتالل، ما بين حكم (قضية) واعتقال إداري 

(دون تهمة).
والمعتقل والـــد لطفلتين، وهو مـــن قرية صفا غربي 
رام اللـــه، وكان قـــد شـــغل منصب ســـفير الشـــباب 
العربي، ومّثل دولة فلسطين في العديد من اللقاءات 

والمؤتمرات الدولية.
ويعـــّد المعتقل حســـن كراجة من نشـــطاء »أوقفوا 

الجدار«، ومن النشطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان 
في فلسطين والعالم.

وأعاد االحتالل اعتقال كراجـــة (38 عاًما) فجر الثالثاء 
12 أيلول/ ســـبتمبر 2018، عقب دهم منزله في قرية 

صفا.
واالعتقال اإلداري هـــو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، 
يعتمد على »ملف وأدلة ســـرية« ال يمكن للمعتقل أو 

محاميه االطالع عليها.
ويمكن -حسب األوامر العسكرية اإلسرائيلية- تجديد 
أمر االعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم اســـتصدار 
أمر اعتقال إداري لمّدة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد.

وتعتقل سلطات االحتالل نحو 5500 أسير فلسطيني، 
موزعين علـــى قرابة الــــ 23 مركز تحقيـــق وتوقيف 
وســـجًنا، منهم 230 طفاًل و41 أســـيرة و450 معتقاًل 
ا (بـــال تهمة) و1800 مريض، وفـــق إحصائيات  إدارّيً

رسمية.

طولكرم/ االستقالل: 
تضامن عدد من ذوي األســـرى، والمتضامنين معهم من 
ممثلي المؤسسات الرســـمية والشعبية وفصائل العمل 
الوطنـــي في طولكرم، مع األســـرى القابعين في ســـجون 
االحتالل وعلى رأســـهم المرضى والمضربين عن الطعام، 
خالل وقفتهم األسبوعية أمام مكتب الصليب األحمر في 

المدينة.
وطالبوا المؤسسات الدولية الحقوقية واإلنسانية بضرورة 
بذل مزيد من الضغط على ســـلطات االحتالل اإلسرائيلي 
لوقف ممارســـاتها القمعية بحق األسرى خاصة سياسة 

االعتقال اإلداري.
وأكدوا ضرورة مساندة األسرى ودعم صمودهم، من خالل 
المشـــاركة الرســـمية والشـــعبية في فعاليات التضامن 
معهم والوقوف إلى جانبهم، خاصة في ظل ما يتعرضون 

له من انتهاكات لحقوقهم.
وحذر مدير مكتب نادي األسير في طولكرم ابراهيم النمر 

من اســـتمرار ممارسات االحتالل التعســـفية بحق آالف 
األسرى وخاصة سياسة االعتقال اإلداري واإلهمال الطبي 

المتعمد تجاه األسرى المرضى ومنع عالجهم.
وقـــال: "مع نهايـــة هـــذا العـــام الملـــيء باالنتهاكات 
التعســـفية من قبل إدارة مصلحة السجون بحق األسرى، 
فـــإن معاناتهم تتزايد يوما بعد يـــوم من نقص األدوية 
ومنع العالج، ونقص األغطية والمالبس الشتوية ووسائل 
التدفئة، كل هذه ممارســـات ممنهجة تتخذها سلطات 
االحتالل للنيل من صمود األســـرى الذين يواجهون هذه 
االنتهاكات باألمعاء الخاويـــة من أجل تحقيق حقوقهم 
المشـــروعة التي أقرتها القوانين الدولية الخاصة بحقوق 

اإلنسان واألسرى".
وناشـــد إلـــى جانـــب أهالي األســـرى، المجتمـــع الدولي 
والمؤسسات اإلنســـانية والحقوقية إلى التحرك العاجل 
إلنقـــاذ هؤالء األســـرى وردع االحتالل عن االســـتمرار في 

ممارساته التعسفية بحق األسرى.

طولكرم: دعوة المجتمع الدذلي 
للتحرك العاجل إلنقاذ األسرى 

االحتالل يحول األسير حسن
 كراجة لالعتقال اإلداري 

رام الله/ االستقالل: 
أظهرت معطيات رســــمية أن عدد الفلسطينيين 
المقدر حول العالــــم، مع نهاية 2019، بلغ نحو 13 
مليوًنــــا و350 ألف فلســــطيني، منهم أكثر من 5 

ماليين بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأوضح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، في 
بيان صحفي، أمس الثالثاء، بمناســــبة حلول العام 

الجديد، أن عدد الفلســــطينيين في قطاع غزة بلغ 
نحــــو 2.019 مليــــون، و3.020 مليــــون في الضفة 

الغربية.
وأشــــار الجهاز إلى أن نســــبة الالجئين بين سكان 
الضفة وغزة، الذين هّجرهم االحتالل من أراضيهم 
إبــــان نكبة فلســــطين عام 1948 تقــــدر بـ 42 في 

المائة.

ويعيش فــــي الداخل الفلســــطيني المحتلة عام 
1948، نحو مليون و597 ألف فلسطيني، ينحدرون 
من ســــاللة نحو 154 ألف فلســــطيني، لم يغادروا 

أراضيهم إبان النكبة.
أما بقية الفلســــطينيين، فيعيشون في الشتات، 
ومنهــــم 5 ماليين و986 ألًفا في الــــدول العربية، 

ونحو 727 ألًفا في الدول األجنبية، بحسب البيان.

غزة/ االستقالل: 
أدانت حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« اقتطاع 
ا من أمـــوال المقاصة  االحتالل اإلســـرائيلي جـــزًء
الفلســـطينية بدعوى أنها تدفع ألســـر األســـرى 

والشهداء.
وعـــّد الناطق باســـم حركة حماس فـــوزي برهوم 
في تصريح صحفي االقتطاع اإلســـرائيلي عدواًنا 
على مقدرات شـــعبنا الفلســـطيني ونهًبا لثرواته، 

ومحاولـــة لتجريم المقاومة المشـــروعة، وتقويًضا 
لعوامل ومقومات صمود شعبنا.

وقال برهوم: إن هذا الســـلوك اإلسرائيلي يجب أن 
ا للســـلطة الفلسطينية للعمل  ا وطنّيً

ً
يشكل حافز

علـــى دعم وإســـناد صمـــود األســـرى وعوائلهم، 
وصرف جميع مخصصات األسرى والجرحى وعوائل 

الشهداء من أبناء شعبنا كافة وتعزيز صمودهم.
وأقر المجلس الوزاري األمني »اإلسرائيلي« المصغر 

»كابينت«، األحد، مقترحا القتطاع نحو 150 مليون 
شيقل (قرابة 43 مليون دوالر) من أموال الضرائب 
الخاصة بالسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة).
وقالـــت قنـــاة »13« العبريـــة: إن »كابينت« وافق 
علـــى مقترح وزير الحرب نفتالـــي بينيت باقتطاع 
المبلغ، وهو يســـاوي المبلغ الذي حولته الســـلطة 
الفلســـطينية خـــالل العام 2018، كمســـتحقات 

شهرية لعائالت الشهداء والجرحى والمعتقلين.

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس الســـلطة  الفلســـطينية محمود عباس ، 
أمـــس الثالثـــاء، إن المنعطـــف الخطير الـــذي تمر 
بـــه قضيتنـــا الوطنية، جراء اســـتمرار السياســـات 
أرضنا  العدوانية ضـــد  والممارســـات اإلســـرائيلية 
وشـــعبنا، يتطلب منا الوقوف معا، بـــكل قوة وحزم، 

لحماية مشروعنا الوطني.

جاء ذلك ، خالل شـــعلة االنطالقة الـ55 لحركة "فتح" 
برام الله مســـاء أمس الثالثاء، بحضور مراســـم إيقاد 
شعلة االنطالقة، بمقر الرئاســـة في مدينة رام الله، 
عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســـطينية، والمركزية لحركة "فتـــح"، والمجلس 

الثوري، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الفصائل.
وجدد عباس التأكيد "أننا لن نقبل بإجراء االنتخابات 

بدون القدس، وبدون مشـــاركة أبناء شـــعبنا فيها، 
مشـــددا على أن "القدس بمقدســـاتها المســـيحية 
واإلســـالمية، هي عاصمة دولتنـــا األبدية، وهي درة 
التاج، وليســـت للبيع وال للمساومة، فمن أجلها، قدم 
شـــعبنا قوافل الشهداء واألســـرى والجرحى، وبدون 
القدس بأقصاها وقيامتها عاصمة لدولة فلســـطين 

لن يكون هناك سالم وال استقرار".

حماس تدين اقتطاع االحتالل أموال المقاصة الفلسطينية

عباس: نمر بمنعطف خطير ذال انتخابات بدذن القدس

غزة/ االستقالل: 
فتحت قـــوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس الثالثاء ، نيران أســـلحتها 

الرشاشة تجاه المزارعين الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة.
وقالـــت مصادر محليـــة، إن قوات االحتالل أطلقت  أمس، النار بشـــكل 

كثيف تجاه المزارعين شرقي خان يونس (جنوبي قطاع غزة).
وأضافت أن قوات االحتالل أطلقت كذلك قنابل الغاز المســـيل للدموع 

تجاه صيادي الطيور شرقي مدينة غزة.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وتواصل الطائرات اإلسرائيلية »بدون طيار« التحليق بشكل مكثف في 
أجواء قطاع غزة ال سيما األجواء الغربية لمدينة غزة.

وتضـــاف هذه الخروقـــات، إلى سلســـلة االنتهاكات التي تمارســـها 
قوات االحتالل منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلســـطينية 
واالحتـــالل في الـ 26 من آب/ أغســـطس 2014، كما أنها تشـــكل خرًقا 
للتفاهمـــات التي توصل إليها الطرفان نهاية 2018، عبر وســـطاء من 

مصر وقطر واألمم المتحدة.

قوات االحتالل تستهدف 
المزارعين على حدذد غزة

بالقدس المحتلة فإن 58 مستوطنًا و31 طالًبا يهودًيا اقتحموا المسجد 
األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت اســـتفزازية في باحاته 

بحراسة مشددة.
وكان من بين المقتحمين المســـتوطن المتطرف يهودا غليك، بحماية 

مشددة من قوات االحتالل.
وعادة مـــا يتخلل تلك االقتحامـــات، أداء طقوس دينيـــة تلمودية من 
قبل المستوطنين بالمســـجد األقصى، وسط استفزازات بحق المصلين 

والحراس.
وتفرض شرطة االحتالل إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين 
لألقصـــى، وتدقق فـــي هوياتهم، وتحتجز بعضهـــا عند البوابات 
الخارجية، في وقت تواصل فيه منع دخول عشرات النساء والشبان 

للمسجد.
ويشهد المسجد األقصى يومًيا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات 

وانتهاكات من المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة.
وفي ســـياق آخر، جّرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي ظهر  أمس الثالثاء 
أراٍض في عزبة وادي الباشا جنوبي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية 

المحتلة، من أجل شق طريق استيطاني.
وقالت مصـــادر محلية إن جرافـــات تابعة لالحتالل جّرفـــت أراضي في 
عزبـــة واد الرشـــا القريبة من قريتـــي رأس عطية والضبعـــة بقلقيلية 

والمستهدفتين من االستيطان.
وأشارت إلى أن أعمال التجريف تهدف لخدمة مستوطنة »الفي منشيه« 
المقامة على أراضي المنطقة منذ عام 1981 والتي تتوســـع على حساب 

أراضيها سنوًيا.

أكثر من 13 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية ذالشتات

نابلس/ االستقالل:
هاجم المســـتوطنون أمس الثالثاء مركبات المواطنين على الطريق بين نابلس وجنين 

شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس » بأن عشرات المستوطنين 
انتشروا بالقرب من مدخل مستوطنة »حومش« المخالة، على الشارع الرئيس بين نابلس 
وجنين، ورشقوا المركبات المارة بالحجارة. وأضاف أن االعتداء أدى لتحطيم زجاج أكثر من 

25 مركبة، وإصابة عدد من المواطنين بشظايا الزجاج.

القدس المحتلة / االستقالل:
طور جيش االحتالل اإلســـرائيلي مؤخًرا طائرة صغيرة تعمل بمهام »انتحارية« 

على األهداف األرضية؛ وفق ما ذكرته القناة »12« العبرية.
وقالت القناة إن شركة »رفائيل« للصناعات العسكرية طورت الطائرة االنتحارية 

المسماة »معوز«، ودخلت الخدمة مؤخرًا في الجيش.
وذكرت، أن الطائرة االنتحارية من تصميم أحد المحاربين القدامى في الجيش، 

وتنفجر في الهدف عبر التحكم بها عن بعد.

جيش االحتالل ُيطّور 
طائرة »انتحارية« جديدة

مستوطنون يهاجمون مركبات 
المواطنين شمال نابلس

م�ستوطنون يقتحمون ..
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االستقالل/ وكاالت:
توصل علماء للعديد من االســـتنتاجات عقب فحص عدد 
من مومياوات »اإلنويت« سكان األسكيمو، محنطة من القرن 

السادس عشر في غرينالند.
ووفقا لما نشرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، توصل 
العلمـــاء إلـــى أن الصياديـــن القدامى عانوا من انســـداد 

الشرايين.
تصلب الشـــرايين يعد من أمـــراض العصـــر الحديث، ومن 
المعـــروف عنـــه أنه بســـبب أنماط الحيـــاة الحديثـــة، إال أن 
االكتشـــاف الجديد يؤكد أن للمـــرض تاريخ يعود إلى 4000 

عام. واكتشـــف العلمـــاء أن »اإلنويت«، كانـــوا يتبعون نظامًا 
غذائيًا غنيـــا باألوميغا 3، إال أنه لم يضمـــن لهم عدم تراكم 

الدهون.
يذكر أنه تـــم العثور على المومياوات في جزيرة »أنارتاكا« 

قبالة ساحل غرينالند في عام 1929.
ويعرف عن »اإلنويت« أنهم عاشـــوا فـــي أكواخ مصنوعة 
من الحجر وعظام الحوت، واعتمدوا على اصطياد األسماك 

والطيور والثدييات البحرية.
وأشـــار الباحثون إلى أن الطبيعة المعقدة لمرض »تصلب 
الشـــرايين«، تجعل من الصعب تحديـــد التأثير الدقيق 

القاهرة/ االستقالل:
 طعنت فتاة عمرها 21 عامًا شقيقها بسكين أثناء نومه، ما تسبب 
فــــي وفاته، وأصابــــت كاًل من والدتها وشــــقيقتها عند تدخلهما 
لمنعهــــا من طعنه، وذلــــك العتراضه على ســــهرها لوقت متأخر 
لمشــــاهدة التلفزيون، واســــتغلت نومه ووجهت له عدة طعنات 
قاتلة.  بــــدأت القصة، وفقًا لصحيفة الوطن المصرية، بمشــــاجرة 
حسام عثمان (23 عامًا) مع شقيقته البالغ عمرها 21 عامًا لسهرها 
أمام التلفزيون لفترات طويلــــة أثناء نومه وتعّدى عليها بالضرب 
فطعنته بسكين المطبخ أثناء نومه، وفي هذه اللحظات استيقظت 
والدة الجانية وشــــقيقتها، وعندما حاولتا إبعادها عن شــــقيقها، 

أصابتهما أيضًا.  ونقلت ســــيارة اإلســــعاف الشــــاب حسام واألم 
والشــــقيقة األخرى إلى المستشفى لكن الشاب توفي فور وصوله 
إلى المستشــــفى، فيما ال تزال األم والشقيقة في العناية المركزة.  
وحضرت الشــــرطة لمكان الحادث في محافظة الدقهلية المصرية 

واعتقلت المتهمة وتم ضبط السكين المستخدمة بالجريمة. 
وبمواجهتهـــا اعترفت بارتـــكاب الواقعة مؤكـــدة أن الدافع هو 
منع شـــقيقها بمشـــاهدة التلفزيون في وقت متأخر. وتحّرر عن 
ذلك المحضر الـــالزم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشـــرة 
التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطب الشـــرعي لتشريح الجثة 

وبين سبب الوفاة، وسماع أقول المصابين حال سماح حالتهما.

منعها شقيقها من التلفزيون.. 
فقتلتــف أثنــاء نومــف

اكتشاف غريب بشأن مومياوات
 من القرن السادس عشر

واشنطن/ االستقالل:
 Sarcos كشـــفت شـــركة ســـاركوس روبوتيكس 
Robotics، التـــي تتخذ من ســـولت ليك ســـيتي 
مقرًا لها، عـــن النســـخة Alpha من البدلة الذكية 
ذات الهيكل الكامـــل Guardian XO، والتي تعد 
بمثابة أول روبوت يمكـــن ارتداؤه في العالم يعمل 
بالبطاريات مع مدة تشـــغيل تصل إلى ســـاعتين 

ويمكنه رفع ما يصل إلى 90 كيلوغراما بأمان.
وجرى تصميم البدلـــة الذكية لزيـــادة الذكاء بداًل 
من اســـتبداله، وتجمـــع بين الذكاء البشـــري وقوة 
اآلالت وتحملها ودقـــة معالجتها لمعالجة النقص 
في العمالة الماهرة وقضايا الســـالمة المهنية في 

العديد من الصناعات.
وتعد البدلة الذكية Guardian XO، المصنعة من 
قبل شـــركة الروبوتات التي تساعد البشر من أجل 
تعزيز اإلنتاجية والسالمة، آمنة وسهلة االستخدام، 
وتسمح للفرق بفعل المزيد بأمان، وتمكن األشخاص 
من مختلف األعمار من إنجاز المهام الجسدية دون 

إجهاد أو ضغط على أجسادهم.
ومن المفترض أن يجري ابتداء من شــــهر يناير 2020 
شــــحن أول نماذج البدلة الذكيــــة Guardian XO إلى 
الجيش األميركي وأعضاء مجموعة Sarcos االستشارية 
الصناعية للهيكل الخارجي (X-TAG)، والتي تشــــمل 
الشــــركات الرائدة فــــي مجاالت الصناعة والســــيارات 

والطيــــران والفضاء والبنــــاء والنفط والغــــاز والمرافق 
العامة.

كما ســـتصل نمـــاذج Guardian XO إلى العمالء 
التجاريين فـــي أواخر عام 2020 بســـعر 100 ألف 
دوالر لكل وحدة أو تأجيرها كواحد من أوائل نماذج 

االشتراك في »الروبوتات كخدمة« في العالم.
وقال بـــن وولـــف Ben Wolff، رئيس مجلس 
 Sarcos اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة
رائًعا  »تعـــد Guardian XO مثااًل   :Robotics
على ما يمكن أن يحـــدث عندما تتحد الصناعة 
الخاصـــة والحكومة مـــع فريق صغيـــر ومبتكر 

لمواجهة التحدي المشترك«.

بكين/ االستقالل:
قضت محكمة صينية بالســـجن ثالث سنوات على عالم األحياء الصيني “هي 
جيانكوي” األستاذ الجامعي السابق الذي عدل في جينات طفلتين توأم خالل 

مرحلة األجنة.
وأوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن محكمة في شينزين قضت أيضا بتغريم 

األستاذ الجامعي 3 ماليين يوان بسبب ممارساته الطبية غير المشروعة.
وحكمت المحكمة أيضا على شـــخصين آخرين متورطين في القضية بالسجن 

لمدة عامين و 18 شهرًا على التوالي.
وتقترح الصين وضع قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتعديل الجينات بعد تلك 

الواقعة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ األمريكية.

بدلة ذكية تسمح للمستخدم بحمل أوزان ثقيلة بسهولة السجن لعالم صيني 
عدل جينات طفلتين


