
رام الله و االستقالل:
قالت إدارة جامعة بير زيت إن الس���بيل للخروج من أزمة الجامعة 
يتمثل ف���ي فتح بوابات الجامعة للعاملي���ن والطلبة، ليتمكنوا 
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االستقاللو وكاالت:
أكد مرصد األزهر الش���ريف في مصر األربعاء، أن العام 2019 
هو األكثر تدنيس���ًا للمسجد االقصى من قبل الصهاينة منذ 
52 عام���ًا. وأوضح التقرير الس���نوي لمرص���د األزهر لمكافحة 
التط���رف، إن »اقتح���ام الصهاينة للمس���جد األقصى حلقة 
في مسلس���ل اإلجراءات الصهيونية التي تنتهجها حكومة 
االحتالل؛ إلضفاء ملمح تهويدي على المقدسات اإلسالمية«.

وأوض���ح المرصد أن »ذلك العام ش���هد أرقاما قياس���ية في 

تدنيس باحات األقص���ى؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30416 
صهيونيا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة االحتالل«.
وأضاف المرصد في تقريره أن »أعداد مقتحمي ساحات الحرم 
الش���ريف خالل 2019 هي األكبر من���ذ االحتالل الصهيوني 

لمدينة القدس عام 1967«.
ولفت إلى أن »تش���جيع حكومة االحت���الل لجماعات الهيكل 
المزعوم على اقتحام األقصى؛ لتحقيق مكاس���ب سياس���ية، 

كان السبب الرئيس في زيادة أعداد المقتحمين«.

األزهر: 2019 األكثر تدنيسًا 
لألقصى منذ 52 عامًا

»حماس«: التحديات التي تواجه شعبنا 
كبيرة وتستلزم حوارًا وطنيًا استراتيجيًا

غزةو االستقالل:
 التحديات 

ّ
أك���دت حرك���ة المقاوم���ة اإلس���المية (حم���اس) أن

والمخاطر التي تواجه ش���عبنا الفلس���طيني كبيرة؛ ما يستلزم 

عباس: قضيتنا تمر بمنعطف خطير.. وال انتخابات نون القدس

إشانة أممية بعزم »الجنائية« التحقيق
 في ارتكاب »إسرائيل« جرائم حرب 

لندن و االستقالل:
أش���اد خبير أممي بق���رار المحكمة الجنائية الدولية بفت���ح تحقيق جنائي في 

ارتكاب »إس���رائيل« لجرائم حرب في فلسطين، واصًفا ذلك بأنه 
يشكل »خطوة مهمة إلى األمام في السعي لتحقيق المساءلة«. 

جامعة بير زيت: الخروج من األزمة 
بفتح أبواب الجامعة للعاملين والطلبة

القس المحتلةو االستقالل:
هدمت جراف���ات بلدي���ة االحتالل، أم���س األربعاء، 
منزلي���ن في حي عي���ن اللوزة ببلدة س���لوان جنوبي 
مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص. 

وتأتي عملية الهدم تلك في استهالل "إسرائيلي" 
عدوان���ي للع���ام الجدي���د 2020، ليكون اس���تمرارًا 
لس���ابقه (2019) الذي ش���هد عمليات هدم طالت 
العش���رات من منازل المقدس���يين. وأف���اد صاحب 

المنزل يزيد ع���واد خاليلة، بتفاجئه بمحاصرة قوات 
االحتالل لمنزله تمهيًدا لهدمه، بينما كان من المقرر 

عقد جلسة صباح أمس لتجميد قرار 
الهدم الذي تسلمه الثالثاء.

استهالل عدواني للعام 2020

االحتالل يهدم منزلني يف بلدة �سلوان و 5 م�ساكن يف بادية القد�س
المدلل: معركتنا طويلة وعلى 

المقاومة اإلعدان الجّيد للمواجهة 

رام اللهو االستقالل:
يواصل األس���ير أحم���د زهران إضراب���ه المفتوح عن 
الطعام لليوم (101) على التوالي؛ في سجون االحتالل 

"اإلس���رائيلي"، رفض���ا العتقاله اإلداري التعس���في. 
ويعاني األسير زهران من تدهور خطير 
في وضعه الصح���ي، تمّثل بانخفاض 

لليوم (101).. األسيــر زهــران يدخـل 
العــام 2020 مضربــًا عــن الطعــام

غزةو االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين أحمد المدلل أن 
ش���عبنا ال يعدم الوس���يلة لمواجهة االحتالل، و أن المقاومة في جيناته 
الوراثية. و أضاف المدلل في تصريح صحفي األربعاء، »ال نقول غزة فقط، 

القدس المحتلو االستقالل:
طال���ب وزير الحرب في حكومة االحتالل "اإلس���رائيلي" جلعاد أردان، يوم أمس، 

االتحاد األوروبي، بوقف تمويل المنظمات التي تش���ّجع مقاطعة 
الكيان اإلس���رائيلي وتشجع من أسماها ب� "المنظمات اإلرهابية"  

أرنان يطالب االتحان األوروبي بوقف 
نعم المنظمات التي تقاطع الكيان

القدس المحتلةو االستقالل:
أنهى المجلس الوزاري المصغر اإلسرائيلي "الكابنيت"، مساء األربعاء، اجتماًعا 

اس���تمر أكثر من ساعتين، لمناقشة التهدئة مع حركة حماس 
في قطاع غزة. وبحس���ب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن مئير 

إصابة شابين واعتقال5  بمواجهات 
مع االحتالل في جنين وطوباس

جنينو االستقالل:
شهدت مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة يوم أمس، 
مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي التي شنت حملة دهم واعتقال 

»يديعوت«: »الكابينت« ناقش التهدئة 
بغزة وجلسة أخرى األسبوع المقبل

تبرئة إسرائيلي قتل 7 عمال 
فلسطينيين من »تهمة اإلرهاب«!

عدنان ينا�شد 
املقاومة باإدراج ا�شم 
الأ�شري ال�شوبكي يف 

اأية �شفقة تبادل
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غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي في 
فلســـطين أحمـــد المدلل أن شـــعبنا ال يعدم 
الوسيلة لمواجهة االحتالل، و أن المقاومة في 

جيناته الوراثية.
و أضاف المدلل في تصريح صحفي األربعاء، "ال 
نقول غزة فقط، بل كل شبر في وطننا المحتل 
 يتنفســـون كرامة، والمقاومة تسري 

ٌ
فيه رجال

في شرايينهم وعروقهم".
و أشـــار الى أن وظيفة قـــوى مقاومة هي إبقاء 
جذوة الصراع مشتعلة مع المحتل، واالستفادة 
من كل لحظة لإلعـــداد جيدًا لمواجهة أعدائنا، 

فالمعركة طويلة ومفتوحة.
كمـــا أكـــد المدلل على انـــه ال االغتيـــاالت وال 
االعتقاالت، وال ما يســـمى "تسهيالت"، يمكن 
أن تشـــغلنا عن هدف التحرير، مشددًا على أن 
المقاومة وسيلة ناجعة لتحقيق ذلك الهدف 

السامي.
و حول مســـيرات العودة و كسر الحصار، أشار 
المدلل الى أن المسيرات كانت محطًة نضالية 
مهمة أبدعها أبناء شـــعبنا في إطار المواجهة 
المستمرة،  وسنظل نشاغل العدو من خاللها، 
ونبتـــدع أدوات كفاحيـــة جديدة الســـتنزاف 

المحتل وايالمه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
في تطــــور الفت، حــــذر قائد ســــالح الجو 
نوركين من  الجنرال عميكام  اإلســــرائيلي 
أن "تفــــوق الطيران اإلســــرائيلي في أجواء 

المنطقة أمر غير مضمون".
وشدد نوركين في تصريحات نقلها موقع 
"i24" اإلســــرائيلي على أنــــه على الجيش 
اإلســــرائيلي العمــــل للتأكد أنه ســــيكون 
مستعدا أيضا في السنوات العشر المقبلة 

والحفاظ على تفوقه الجوي.
وعبرت تقارير استخبارية إسرائيلية مؤخرا 
عن مخاوفهــــا من امتالك تنظيم حزب الله 
اللبنانــــي منظومــــات دفاع جــــوي متقدمة 

قادرة على تحييد ســــالح الجو اإلسرائيلي 
بأي مواجهة مقبلة.

وكشــــف الخبير العســــكري فــــي صحيفة 
واســــعة  العبرية  أحرونــــوت"  "يديعــــوت 
االنتشــــار يوســــي يهوشــــاع، األربعاء، أن 
جميع صنــــاع القرار فــــي "إســــرائيل" بما 
بنيامين  الــــوزراء  وفي مقدمتهــــم رئيس 
نتنياهــــو، ووزير الجيــــش نفتالي بينيت، 
للشؤون  المصغر  الوزاري  المجلس  وأعضاء 
يدركون  (كابنيــــت)  واألمنية  السياســــية 
الجيــــش  يواجههــــا  التــــي  التحديــــات 

اإلسرائيلي في مجال الدفاع الجوي.
ولفت يهوشاع إلى أن الجيش سيحتاج إلى 

اقناع الساسة اإلسرائيليين بجدوى عملية 
اســــتباقية في الشــــمال، وهــــو األمر الذي 
يحــــاول عمله رئيس هيئــــة األركان أفيف 
كوخافي، وكذلــــك تهيئة الجمهور لضربة 
قويــــة عليه، وأيًضا ضربة هائلة على لبنان، 
وهو أمر لن يرســــم صورة للنصر لكوخافي 

كنا يتوقع.
واختتــــم يهوشــــاع حديثــــه بالقــــول "إن 
المشــــكلة الرئيســــية هي أن "إســــرائيل" 
تعاني بالفعل من أزمة سياســــية خطيرة. 
عام كامل، بال استيقاظ على آخر التطورات 

اإلقليمية وعدم الوثوق بآلهة الحظ".
وبالعودة إلى قائد ســــالح الجو اإلسرائيلي، 

فقــــد أشــــار مســــاء الثالثــــاء إلــــى وصول 
 S300 منظومات الدفاع الجــــوي المتقدمة

و400 إلى منطقة الحدود مع سوريا.
"فــــي المنطقة  وأضــــاف نوركين محــــذًرا 
الشــــمالية يواجهنا نظام صاروخي متقدم 

وخطير"، على حد وصفه.
وتابع "ال يوجد في مكان آخر في العالم قوة 
جوية تتعامل مع مثــــل هذه التهديدات، 
مهمتي هــــي المحافظة علــــى حرية عمل 
الجيش واالمر يتحول ألكثر صعوبة، لذلك 
من المهم التفكير بتخطيط طويل المدى".
وأشار نوركين إلى أنه من بين طرق الحفاظ 
على التفــــوق هي المخططات الســــتبدال 

المروحيــــات مــــن طراز "يســــعور" بامتالك 
طائرات قتالية إضافية.

وحذر من أنه "إن لم نخطط للمستقبل- فلن 
نكون مستعدين".

وتابــــع: "ارتكبنا أخطاء: قبل عام ســــقطت 
لدينا طائرة من طراز F16، (في إشــــارة إلى 
الدفاعات الجوية  المقاتلة التي أسقطتها 
السورية) لكننا فيما لو عملنا بشكل صحيح 
ســــننجح بأن يكون الوضــــع األمني أفضل 
وكذلــــك الوضع االقتصــــادي- ألنه فيما لو 
كان األمــــن قوًيــــا فإن االقتصاد ســــيكون 
قويا، لذلك يجب علينا العمل بالحفاظ على 

تفوقنا الجوي".

المدلل: معركلنا طويلة وعلى المقاومة اإلعداد الجّيد للمواجهة 

بيت لحم / االستقالل:
اقتلعت جرافات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، أشجار زيتون معمرة 
فـــي أراضي قريـــة الجبعة جنـــوب بيت لحم جنوب الضفـــة الغربية 

المحتلة.
وقامت قوة كبيرة من جيش االحتالل ترافقها جرافتان باقتالع أشـــجار زيتون 

في منطقة »خلة فروانة«.
وأغلقت قوات االحتالل المنطقة وســـط إجراءات وتدابير أمنية مكثفة، ومنعت 

المواطنين وأصحاب األرض من االقتراب منها.
وتعود األشجار للمواطنين عزات عبد الله حسن، وأحمد عبد اللطيف.

االحلالل يقللع أشجار زيلون 
معمرة بالجبعة جنوب بيت لحم

جنين/ االستقالل:
شـــهدت مدينة ومخيم جنين شمال الضفة 
الغربية المحتلة يوم أمس، مواجهات مع قوات 
االحتالل اإلســـرائيلي التي شنت حملة دهم 
واعتقـــال في المدينة والمخيم وبلدة قباطية، 

فيما أصيب شاب بمواجهات في طوباس.
وقالـــت مصادر محلية في جنين: إن الشـــاب 
جميل نبيل عـــواد أصيب بالرصاص الحي في 
القدم خالل مواجهات اندلعت في حي المراح 
في مدينة جنين حيث نقل لمستشفى جنين 

الحكومي وحالته مستقرة.
وأضافـــت أن جنـــود االحتالل اعتقلـــوا ثالثة 
مواطنيـــن في مدينـــة جنين هـــم : إبراهيم 
ناظم تركمان، وبكر هالل السبع، وعمر عامر أبو 

سالمة.
كما اعتقلت الشـــاب حذيفة صبحي جبارين 
من مخيم جنين عقب مداهمة منزله في حي 
الهـــدف وانتشـــرت قوات االحتـــالل في واد 

برقين.
واقتحمت قوات االحتالل بلدة قباطية جنوب 

جنين واعتقلت الشـــاب مصعب عبد الناصر 
حنايشة وفتشت منزل ذويه.

وفـــي طوباس المجاورة لجنين، أصيب شـــاب 
برصاصة حـــي بالفخذ خـــالل مواجهات بين 
عشرات الشـــبان وجنود االحتالل اإلسرائيلي 

في مدينة طوباس الليلة الماضية.
وأفادت مصـــادر طبية يوم أمـــس، أن طواقم 
الهالل تعاملت مع إصابة شاب بالفخذ، وصفت 
بالبســـيطة، نقلـــت إلى المستشـــفى لتلقي 

العالج.

إصابة شابين واعلقال5  بمواجهات مع االحلالل في جنين وطوباس

الداخل المحتل/ االستقالل:
أصيبت مستوطنة إسرائيلية، مساء األربعاء، بجراح متوسطة، جراء طعنها في 

"تل هشومير"؛ قبل انسحاب المنفذ.
وقالت القناة "12" العبرية، إن امرأة تعرضت للطعن في محطة للحافالت داخل 

مستشفى تل هشومير "شيبا".
وصرحت شرطة االحتالل، وفًقا للقناة العبرية، بأن مشتبًها به طعن السيدة وفّر 

من المكان. منوهة إلى أن مالبسات الحادث غير واضحة.

إصابة مسلوطنة بعملية طعن 
قرب مشفى »تل هشومير«

جنرال »إسرائيلي«: تفوقنا الجوي في المنطقة غير مضمون

رام الله/ االستقالل:
اتهمت حركة »حمـــاس« األربعاء، األجهزة األمنية 
اعتقاالتهـــا  بمواصلـــة  الفلســـطينية  للســـلطة 
السياســـية في الضفـــة الغربيـــة المحتّلة، والتي 
شـــملت أســـرى محرريـــن مـــن ســـجون االحتالل 

اإلسرائيلي وطلبة جامعات.
ونقلت »حماس« عن مصادر عائلية قولها إن جهاز 
األمـــن الوقائي في نابلس اختطف المحامي صالح 

الدين دويكات، ولم يبلغ أهله.
وأشـــارت إلى أن عناصر من الجهـــاز ذاته داهمت 
منـــزل القيـــادي عمـــر جبرينـــي، بعـــد منتصف 
الليـــل واختطاف نجله الخريج مـــن جامعة النجاح 

والمختطف السياسي السابق شرحبيل جبريني.
أما في طولكرم، فذكرت »حماس« أن جهاز المخابرات 
العامة اختطف األسير المحرر والمختطف السابق 

الطالب في جامعة خضوري جعفر شحرور.
وكانـــت المخابرات تالحق شـــحرور منـــذ أكثر من 
أسبوع بهدف اختطافه، إال أنه تهرب منهم حتى 
يتمكن من تقديم امتحاناته الجامعية. وفق البيان.

وفي صوريـــف بالخليل، اســـتدعت أجهـــزة أمن 
الســـلطة الثالثاء عـــدًدا من المواطنيـــن للمقابلة 
األمنية، بينهم المعتقلون السياسيون السابقون، 
ســـيف الله وعماد الدين الهور وأمير حسام الهور، 

وجمال حدوش.

رام الله/ االستقالل:
يواصل األســـير أحمد زهران إضرابـــه المفتوح عن الطعام 
لليوم (101) على التوالي؛ في سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، 

رفًضا العتقاله اإلداري التعسفي.
ويعاني األسير زهران من تدهور خطير في وضعه الّصحي، 
تمّثل بانخفـــاض في نبضات القلب، وآالم في جميع أنحاء 
جســـده، ونقص حاّد في األمـــالح، باإلضافة إلى انخفاض 

أكثر من (35 كغم) من وزنه.
وزهـــران معتقـــل الرملة، وقد نقلتـــه إدارة الســـجن إلى 
مستشـــفى "كابـــالن" قبل عّدة أيام بعـــد تدهور طرأ على 
وضعـــه الصحي، وأعادته يوم االثنيـــن إلى لمعتقل، وقد 

حضر لزيارة المحامي على كرسي متحّرك.

ولـــم تصدر محكمة االحتـــالل قرارها باالســـتئناف الذي 
قّدمته هيئة شـــؤون األســـرى باسم األســـير زهران ضّد 
تثبيت األمر اإلداري الّصـــادر بحّقه، بذريعة إمهال النيابة 
لتقديم بّينات جديدة، فيما أخضعته ســـلطات االحتالل 

للّتحقيق خالل إضرابه متجاهلة وضعه الّصحي.
وقّدم له ضباط من إدارة ســـجون االحتالل واالســـتخبارات 
وعودًا شفوية بإنهاء قضيته، علمًا أن إدارة سجون االحتالل 
كانت قد قّدمت ذات الوعود لألســـير في إضرابه الّســـابق 
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 مشـــعل قضاء رام 

الله، وأمضى ما مجموعه (15) عامًا في معتقالت االحتالل.

لليوم (101).. األسير زهران يدخل 
العام 2020 مضرًبا عن الطعام

»حماس« تلهم أجهزة السلطة 
بمواصلة االعلقاالت السياسية
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جنين/ االستقالل:
وجه القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي األسير الُمحرر خضر عدنان، األربعاء، 
مناشـــدة للمقاومة الفلســـطينية بشـــأن أي صفقة تبادل أسرى مع االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقال عدنان في تصريح له، "نناشـــد المقاومة الفلســـطينية أن تضع اســـم 

األسير فؤاد الشوبكي في أي صفقة جديدة لتبادل األسرى مع االحتالل".
ونقل محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين رسالة من األسير فؤاد الشوبكي 
الُمعتقل في ســـجن "النقب"، يقول فيها إنه يعيش أصعب أيام حياته خالل 

األسبوعين الماضيين.
 فـــؤاد الشـــوبكي (80 عامـــا)، وهو أكبر األســـرى 

ّ
وأضـــاف األســـير المســـن

الفلســـطينيين في ســـجون االحتالل، أنـــه لم يعد قادرًا علـــى تحّمل الوضع 
الصحي الذي يعيشه في ظروف الّسجن الصعبة، إثر خضوعه لعملية جراحية 
في عينيه، أّدت إلى الحّد من حركته، واعتماده الكّلي على زمالئه األســـرى في 

تلبية احتياجاته اليومية، ما كان له األثر السيئ على حالته النفسية.
يذكر أن األســـير الشـــوبكي من غزة، وكانت قد اعتقلته سلطات االحتالل عام 
2006، وحكمت عليه بالّســـجن لـ (17) عامًا، وهو يعاني من السرطان ومن عّدة 

أمراض في القلب والمعدة والعيون.
وكانـــت محكمة االحتالل قد أصدرت قرارًا بتاريخ 20 تشـــرين الثاني/ نوفمبر 
المنصرم، برفض طلب إعادة النظر في إطالق سراحه الذي تقّدمت به الهيئة؛ 
مّدعية "خطورة قضيته وعدم إبدائه الّندم"، علمًا أنها كانت قد رفضت اإلفراج 

عنه في محكمة "ثلثي المّدة" عام 2017.

غزة/ االستقالل:
أكـــدت حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية 
 التحديات والمخاطر التي 

ّ
(حمـــاس) أن

كبيرة؛  الفلســـطيني  شـــعبنا  تواجـــه 
ما يســـتلزم حواًرا وطنًيا اســـتراتيجًيا 

لصياغة استراتيجية وطنية موّحدة.
وقالـــت حماس في بيان لهـــا األربعاء،: 
"خالـــص التحية إلى اإلخـــوة في حركة 
فتح بمناســـبة الذكرى الــــ55 النطالقة 
الحركة، التي رســـمت وعمدت طريقها، 
تضحيات قادة كبار وشهداء أبرار وفي 

مقدمتهم الشـــهيد القائد الرمز ياسر 
عرفات".

وتمّنت أن تكون انطالقـــة "فتح" وعام 
2020 الجديـــد فرصـــة "للتأكيـــد على 
عمـــق العالقـــات الوطنية، ولتجســـيد 
الوحدة، والتفرغ لمواجهة كل المشاريع 
والمخططات الهادفـــة للنيل من وحدة 
شـــعبنا وتصفيـــة قضيتـــه وطمـــس 

هويته".
ودعـــت إلى حوار وطنـــي بين الفصائل 
لصياغـــة اســـتراتيجية وطنية موّحدة 

تحقق الشراكة وتوّفر عوامل ومقّومات 
صمود شعبنا.

وطالبت الكل الفلسطيني بكافة فصائله 
ومســـتوياته ومكوناته بأن يكونوا على 
مســـتوى التحديـــات والمخاطـــر التي 
تواجـــه قضيتنـــا، والتضحيـــات التي 
يقّدمها شـــعبنا من أجل انتزاع حقوقه 
وحريته، وإقامة دولته على كامل تراب 

فلسطين وعاصمتها القدس.
وأحيـــت حركة فتـــح انطالقتها الـ55 
وســـط اســـتمرار تأزم الحالة الداخلية 

واالتهامـــات  التلميحـــات  وتواصـــل 
بالمســـؤولية عـــن اغتيـــال زعيمهـــا 
الواليات  الرئيس ياسر عرفات، وتنكر 
لمسار  اإلســـرائيلي  والكيان  المتحدة 
التســـوية الذي تنتهجه وتتمسك به 

الحركة.
الرئيس  يتزعمها  التـــي  وقصرت فتح 
االنطالقة هذا  احتفاالت  محمود عباس 
العام على إيقاد الشعلة في محافظات 
الضفـــة الغربية المحتلة وكلمة لعباس 

بقاعة مغلقة في رام الله.

وفـــي قطاع غـــزة، نظم "تيـــار اإلصالح 
الديمقراطـــي" الذي يتزعمـــه القيادي 
المفصول من فتح النائب محمد دحالن 
مهرجانـــا الثالثاء في ســـاحة الجندي 

المجهول بمدينة غزة.
فيمـــا نظم تيـــار عبـــاس مهرجاًنا في 
مدينـــة غزة عصـــر األربعاء بمشـــاركة 
عشـــرات اآلالف، وألقـــى عضـــو اللجنة 
المركزية أحمـــد حلس الكلمة المركزية 
فيه، إلى جانب كلمة مســـجلة للرئيس 

عباس.

رام الله/ االستقالل:
قال "التجمع الوطني ألسر شهداء 
أمس  (غير حكومي)،  فلســــطين" 
فلســــطينيا   149 إن  األربعــــاء، 
استشهدوا جراء استهدافهم من 
اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش  قبل 
الفلســــطينية  األراضــــي  فــــي 

المحتلة، خالل عام 2019.
للتجمع محمد  العام  وأفاد األمين 
صبيحات، في بيــــان صحفي، بأن 
عدد الشهداء األطفال من مجمل 
بلغ 33 شــــهيدا/ة، أي  الشهداء، 
بنســــبة 23 فــــي المائــــة تقريبًا، 
وبزيادة بلغت 5 في المائة مقارنة 

مع العام الماضي.
وأوضح أن عدد الشهداء خالل عام 
2019، قــــارب مــــن المعدل العام 
األعوام  الشــــهداء خــــالل  ألعداد 
الخمسة األخيرة، والذي بلغ خالل 
الفترة المذكورة 161 شهيدًا في 

كل عام.
وأشــــار إلى أن من بين الشــــهداء 
محافظــــات  مــــن  شــــهيدًا   112
المائة  فــــي  غزة، ويشــــكلون 74 
بينهم 69  اإلجمالــــي،  العدد  من 
الحربي  بالطيران  القصف  نتيجة 

اإلسرائيلي.
وأضــــاف، فــــي حيــــن بلــــغ عدد 

الغربيــــة  بالضفــــة  الشــــهداء 
يشكلون  شــــهيدًا،   37 المحتلة، 
26 في المائة من العدد اإلجمالي.
وأوضح أن أصغر الشــــهداء سنًا، 
الشــــهيد (الجنين) عبــــد الله أبو 
عرار الذي استشــــهد بتاريخ في 
الماضي،  أيار/مايــــو  من  الخامس 
في حي الزيتون/ غزة، والشــــهيد 
(الجنيــــن) أيمن محمود المدهون 
الذي استشــــهد بتاريــــخ 5 أيار/
مايــــو الماضــــي، في بيــــت الهيا 
شــــمالي غزة، وأكبر الشهداء سنًا، 

الشــــهيد عبد الرحيــــم مصطفى 
المدهون (61 عاما) من بيت الهيا، 
واستشهد في 5 أيار/مايو 2019.

واشــــار إلى ىأن متوســــط أعمار 
الشــــهداء هو 25 عامــــا وثمانية 
أشــــهر، الفتا إلى أن أكثر األشهر 
تشــــرين  شــــهر  كان  دمويــــًة، 
بلغ  حيث   ،2019 الثاني/أكتوبــــر 
عدد الشــــهداء خالله 44 شهيدًا 

وشهيدة.
عمريــــة  فئــــة  أكثــــر  أن  وبيــــن 
كانــــت  االحتــــالل  اســــتهدفها 

عامــــا)، وعددهم 10  بُعمــــر (22 
شهداء، فيما بلغ عدد الشهيدات 
منهم   ،57 المتزوجين  والشهداء 

49 من الذكور، و 8 من اإلناث.
جثاميــــن  عــــدد  أن  إلــــى  ونــــوه 
الشهداء المحتجزة لدى االحتالل 
اإلســــرائيلي، خــــالل هــــذا العام 
العدد  ليرتفــــع  بلــــغ 15 جثمانًا، 
الشــــهداء  لجثاميــــن  اإلجمالــــي 
المحتجــــزة في ثالجات ســــجون 
االحتــــالل ومقابر األرقام إلى 306 

جثامين.

معطيات: 149 شهيدا برصاص االحتالل من بينهم 33 طفال خالل 2019

طالبت الكل الفلسطيني بأن يكون على مستوى المخاطر

»حماس«: التحديات التي تواجه شعبنا كبيرة وتستلزم حوارًا وطنيًا استراتيجيًا

عدنان يناشد المقاومة 
بإدراج اسم األسير الشوبكي 

في أية صفقة تبادل

نابلس / االستقالل:
منعت قوات االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمس، مســـيرة ســـلمية إلى موقع مستوطنة "حومش" 
المخالة المقامة على أراضي بلدتي برقة وســـيلة الظهر شـــمال مدينة نابلس شـــمال الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس قروي برقة جهاد صالح في تصريح له: إن المجلس نظم مســـيرة بمشاركة 
العشرات من أهالي برقة باتجاه منطقة القبيبات التي تقع المستوطنة المخالة على أراضيها.

وأضاف أن جنود االحتالل تواجدوا عند المدخل الرئيس للمســـتوطنة، ومنعوهم من مواصلة 
التقدم إلى داخل المســـتوطنة، ووقعت مشادات كالمية بين المشاركين والجنود. وأوضح أنه 
أبرز للجنود قرارات من المحكمة العليا اإلسرائيلية وقيادة الجيش يسمح لهم بدخول المنطقة 

في أي وقت.
وهـــذه هي المرة الثالثة التي يمنع فيها االحتالل األهالي من دخول المنطقة خالل األســـابيع 

األخيرة، وقبل أسبوعين منع فعالية لزراعة األشجار داخلها.
وكان االحتالل قد أخلى مســـتوطنة "حومش" عام 2005، وانتزع أهالي برقة وسيلة الظهر قبل 

سنوات قرارا من المحكمة العليا اإلسرائيلية يثبت ملكيتهم لمنطقة القبيبات.
ورغم إخالء المستوطنة منذ 15 سنة، إال أن المستوطنين ال زالوا يترددون عليها باستمرار.

االحتالل يمنع وصول 
مسيرة إلى »حومش« المخالة

الضفة المحتلة/ االستقالل
شـــنت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، فجر األربعاء، 
الموافـــق األول مـــن مطلـــع العـــام 2020، حملة 
اعتقاالت واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية 
والقدس المحتلتْين، طالت 13فلســـطينًيا؛ عقب 

تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وطالت االعتقاالت ثالثة من طلبة جامعة »بيرزيت« 
شـــمالي رام الله، وهم: إبراهيم تركمان، وعمر أبو 

سالمة، ومصعب حنايشة.
وقال ناشـــطون فلســـطينيون: إن قوات االحتالل 
اقتحمت بلدتي »بيت ريما« و«دير غسانة« شمالي 
غرب رام الله (شـــمال القدس المحتلة)، واعتقلت 
الشابين ساجي نظام الريماوي (24 عامًا) من منزل 

ذويه، والشاب ياسر مضر البرغوثي.
وفي نابلس، شـــنت قـــوات االحتالل حمالت دهم 

وتفتيـــش في مناطـــق عدة بالمدينـــة، واعتقلت 
الشاب محمد زاهر قط من بلدة »مادما«، وهو أسير 
محرر لم يمض على اإلفراج عنه سوى ثالثة شهور، 
كما داهمـــت عدة منازل في بلـــدة »بيت فوريك« 

شرقي المدينة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وفي جنيـــن، أصيب الشـــاب جميل نبيـــل عواد 
(22عامـــا)، بعيار معدني بالســـاق في حي المراح، 
خالل مواجهـــات اندلعـــت بين الشـــبان وقوات 

االحتالل التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين.
وأشارت مصادر في المدينة إلى أن قوات االحتالل 
اعتقلت الشـــاب »بكر هالل الســـبع« مـــن مدينة 
جنين، بعد مداهمة منزله، فيما اعتقلت الشـــاب 
»حذيفـــة صبحي جبارين« من مخيـــم جنين، بعد 

مداهمة منزل ذويه.
وفي القدس، اعتقلت قوات االحتالل االســـرائيلي، 

فجـــر األربعـــاء، الشـــاب ياســـر درويش مـــن بلدة 
المحتلـــة، كمـــا  المدينـــة  »العيســـوية« شـــرقي 
داهمت منـــزل المواطن شـــادي المطـــور، وطالبت 
عائلته بتســـليم نفســـه وتركت له أمر اســـتدعاء، 
كما اســـتدعت الشـــاب عوض الســـاليمة لمراجعة 
مخابراتها. وفـــي الخليل، داهمت قـــوات االحتالل 
بلدة »صوريف« شـــمالي غرب الخليل، واعتقلت كل 
من؛ عمر علي مصطفى غنيمات، وعمرو محمد عيسى 
برادعيـــة، ورامي إبراهيم مصطفـــى غنيمات، أثناء 
تواجدهم قرب جدار الفصل العنصري، كما اعتقلت 
األسير المحرر معتصم النتشـــة من المدينة. وفي 
ســـياق آخر، اقتلعت جرافات االحتالل االسرائيلي، 
صباح أمس، عشـــرات أشـــجار الزيتون المعمرة في 
أراضي قرية الجبعة في بيت لحم، تعود للمواطنين 

عزات عبد الله حسن، واحمد عبد اللطيف

االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة بالضفة والقدس
مع أول فجر في 2020
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دولة فل�شطني
 املجل�س االعلى للق�شاء

 لدى حمكمة �شلح غزة املوقرة
 يف الق�شية رقم 2018/2255   يف الطلب رقم 2019/2681

المستدعي / شركة ابناء الحاج احمد رجب شهاب للتجارة العامة والمقاوالت ويمثلها 
السيد : رجب احمد رجب شهاب – غزة – شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي – هوية 

رقم (906051032)    وكيلها المحاميان : احمد هنية وشريف عودة
المســـتدعى ضده : حمزة فايز عبد الرحمن مدوخ – من ســـكان غزة –بجوار 

روضة براعم الصحابة ( مجهول محل االقامة حاليا ) 
نوع الدعوى / حقوق   قيمة الدعوى : ( 2200 شيكل ) الفان ومائتا شيكل 

 (( مذكرة حضور بالنشر المستبدل ))
في القضية رقم 2018/2255    في الطلب رقم 2019/2681

الى المســـتدعى ضده بما ان المستدعي المذكور قد اقام القضية رقم (2018/2255) 
وموضوعها ( حقوق مالية ) اســـتنادا الى ما يدعيه في الئحـــة دعواه المذكورة اعاله 
ونظـــرا ألنك مجهول محل االقامة وحســـب اختصاص محكمـــة الصلح بغزة في نظر 
هذه القضية وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم (2019/2681) 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب األصول .
لذلك يقتضى عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم ( االثنين) الموافق (20-1-2020) التاسعة صباحا 
كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحرير خالل خمســـة عشـــر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما 

لديك انك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا . حرر في 2019/12/31م

  رئي�س قلم حمكمة ال�شلح بغزة 
  اال�شتاذ : اكرم ه�شام ابو ال�شبع

    

غزة / االستقالل:
أحيت حركة »فتح« في قطاع غزة، األربعاء، الذكرى الـ 55 النطالقة 
الثورة الفلسطينية، عبر مسيرات جماهيرية حاشدة، ومهرجان 
خطابي، رفعـــت خالله صور الرئيس محمـــود عباس، والرئيس 
الراحل ياســـر عرفات، وشـــهداء الثورة الفلســـطينية. وحضر 
المهرجـــان اآلالف من الجماهير التـــي تقدمتها قيادة الحركة 
في قطـــاع غزة، وبعض قيادات الفصائل الفلســـطينية، ووزراء 
ســـابقون في الحكومات الفلسطينية المتتابعة. وأكد الرئيس 
عباس أن القيادة ســـتواصل ســـعيها من أجل توحيد الشعب 
ين، وأن غزة ستبقى على الدوام في عقول  واألرض الفلســـطينيَّ
وقلوب القيادة. وقال الرئيس عباس: »إن القضية الفلسطينية 
تمر بمنعطف خطير جراء اســـتمرار السياســـيات والممارسات 
اإلســـرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلســـطيني في محاولة 
لتكريـــس األمر الواقع وتقويض حـــل الدولتين وتمرير صفقة 
"العصـــر" األميركيـــة وغيرها من المشـــاريع الهادفة لتصفية 

القضية الوطنية.
وأضـــاف في كلمة مســـجلة: "هـــذا يتطلب منـــا الوقوف معًا 
بـــكل قوة وحزم لحماية مشـــروعنا الوطني والتمســـك بقرارات 
الشـــرعية الدولية وحشـــد الدعم الدولي لمواجهة االستيطان 
وإنهاء االحتالل لشـــعبنا وأرضنا، والتمسك بالعمل السياسي 
والدبلوماســـي والمقاومة الشـــعبية الســـلمية طريقًا لتحقيق 

أهدافنا الوطنية".
وأكـــد أنه رغم هذه الصعاب والتحديات، ســـيواصل الشـــعب 
الفلســـطيني كفاحه الوطني المشـــروع إلنهاء هـــذا االحتالل، 
ومواصلة بناء مؤسســـات الدولة على أســـاس ســـيادة القانون 
والعدول والمساواة وتمكين المرأة والشباب وبناء اقتصاد وطني 
قادر على المنافسة والتطور، والتمسك بالوحدة وبالثوابت التي 

لن يتم الحيد عنها مهما كانت الصعاب والمؤامرات.
وجدد الرئيس عباس موقفه علـــى أنه لن يتم إجراء االنتخابات 

بدون القدس، ومشـــاركة أبناء الشعب الفلسطيني في المدينة 
المقدســـة. مشـــددًا على أن القدس بمقدســـاتها المسيحية 
واإلسالمية ســـتبقى العاصمة األبدية ودرة التاج وأنها ليست 

للبيع وال المساومة.
وأشـــار إلى التغير الحاصـــل من خالل إيمـــان العالم بالقضية 
الفلســـطينية وحق الشـــعب في التحرير واالســـتقالل، مشيًرا 
إلى قـــرار الجنائية الدولية الذي وصفه بأنه "قرار شـــجاع" وأنه 
بناًء عليه ســـيتم محاكمة االحتالل على جرائمه بحق الشـــعب 
الفلســـطيني، مشـــيًدا بقرار محكمة العـــدل األوروبية بتمييز 

منتجات المستوطنات، وكذلك قرار تجديد تفويض األونروا.
كما أكد الرئيس عباس أن قضية الشـــهداء والجرحى واألسرى 

خط أحمر غير قابل للمســـاومة مهما كان الثمـــن، وأن القيادة 
الفلســـطينية ستســـتمر في دفع مخصصات عوائل الشهداء 

والجرحى واألسرى مهما كلف الثمن.
ودعا الشعب الفلسطيني إلى المزيد من الصبر والثبات، مضيًفا 
"نحن باقون على أرضنا ومتمسكون بحقوقنا وثوابتنا الوطنية".

من جانبه، تحدث أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، 
مؤكدًا أن الحركة عصية على االختطاف أو التفزيم، وأنها بحجم 

الشعب الفلسطيني وقائدها ياسر عرفات".
وقـــال حلـــس: "إن الحركة منذ ميالدها رفضـــت حصر القضية 
الفلســـطينية كقضية إنســـانية تتكفل بها األمـــم المتحدة، 

فتحولت إلى حركة ثورية كبيرة".

وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء االنقسام، 
وهو ما تســـعى إليه فتح، وســـتواصل تحقيق ذلـــك من أجل 

تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.
ووجه التحية للشـــهداء والجرحى واألســـرى، خاصًة اللواء فؤاد 
الشوبكي ومروان البرغوثي وغيرهما من قيادات قدامى األسرى.

من جهته، تحدث جميل مزهر، القيادي في الجبهة الشـــعبية، 
في كلمة باســـم القـــوى الفلســـطينية، داعًيا فيهـــا إلى رص 
الصفوف والعمل على وحدة الشـــعب الفلســـطيني في ظل ما 
تمر به المرحلة من خطر كبير في ظل االســـتهداف األميركي - 

الصهيوني لها لفرض االستسالم عليه، كما قال.
وأضاف: "إن طبيعة هذه المرحلة تتطلب إعادة بناء المؤسسات 
الفلسطينية وتحررها من االنقسام والصراع على السلطة وتوفر 
عوامل الصمود لشـــعبنا، وتؤســـس لمرحلة فلسطينية جديدة 
توحـــد الطاقات في مواجهة المخاطـــر والتحديات التي تواجه 

الشعب الفلسطيني".
ودعا إلى مقاطعة اإلدارة األميركية في ظل "عدوانها ضد الشعب 
الفلسطيني" بعد نقل السفارة األميركية إلى القدس، ومحاوالت 
اإلجهاز على تفويض وكالة الغوث وتشـــجيع حكومة االحتالل 
ودفعها لتعزيز االســـتيطان وضم األغوار واســـتخدام حاجات 

الناس بغزة لدفعهم خارج معادلة الصراع.
وطالب بالتمسك بالدبلوماسية الفلسطينية المقاومة للعدوان 
واالحتـــالل واإلرهاب األميركي- الصهيونـــي، مطالًبا في الوقت 
ذاته بإعادة تقييم الوضع الفلســـطيني وإجراء مراجعة شاملة 
الستكمال طريق التحرير والعودة، والتخلص من االتفاقيات مع 
االحتالل والبدء بمصالحة ومكاشـــفة يشارك بها الكل الوطني 
ضمن حوار وطني استراتيجي يحرر الفلسطينيين من االنقسام 
ويعيد للمشـــروع الوطني حيويته، ويوحد الطاقات، ويعيد بناء 
المنظمة كبيت وحدوي جامع للفلســـطينيين ويضمن الوحدة 

والتعددية والشراكة.

عباس: قضيتنا تمر بمنعطف خطير.. وال انتخابات دون القدس

لندن / االستقالل:
أشاد خبير أممي بقرار المحكمة الجنائية الدولية 
بفتــــح تحقيق جنائي فــــي ارتكاب "إســــرائيل" 
لجرائــــم حرب في فلســــطين، واصًفــــا ذلك بأنه 
يشــــكل "خطوة مهمة إلــــى األمام في الســــعي 

لتحقيق المساءلة".
جاء ذلك في بيان لمايــــكل لينك، المقرر األممي 
الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي 

الفلسطينية.
وأضاف لينك: "المساءلة ، حتى اآلن ، مفقودة إلى 

حد كبير طوال فترة االحتالل على مدار 52 عامًا".

وقــــال إنه "علــــى مر الســــنين ، تبنــــى المجتمع 
الدولــــي مئات القرارات من خــــالل األمم المتحدة 
التي تدين مختلف ســــمات االحتالل اإلسرائيلي 
لألرض الفلسطينية، لكنه نادًرا ما يجمع بين النقد 

والعواقب بالنسبة إلسرائيل".
وتابع: "اآلن ، أصبحت إمكانية مساءلة (إسرائيل) 

أخيرًا مطروحة".
وفــــي 20 كانون األول/ ديســــمبر الماضي، أعلنت 
المدعية العامــــة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو 
بنســــودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم 

حرب" محتملة في األراضي الفلسطينية.

وأعربت بنســــودا عن قناعتها "بــــأن جرائم حرب 
ارتكبــــت بالفعــــل أو ما زالت ترتكــــب في الضفة 

الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
والقــــى قرار الجنائية الدولية ترحيبا فلســــطينًيا 
واســــًعا، إذ قــــال الرئيس محمود عبــــاس تعقيًبا 
عليه، بأنه قــــرار تاريخي، وأنه أصبــــح بإمكان أي 
فلســــطيني أصيب جراء االحتالل أن يرفع قضية 

أمام المحكمة.
وفي أيار/ مايو 2018 قدمت فلســــطين رســــمًيا، 
طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم 

الحرب اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

إشادة أممية بعزم »الجنائية« التحقيق في ارتكاب »إسرائيل« جرائم حرب 

القدس المحتلة / االستقالل:
أجرى جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، مناورات 
في منطقة "زيكيم" الواقعة داخل فلسطين المحتلة 

عام 1948 شمال غرب قطاع غزة.
وأوضح مراسل القناة الـ13 اإلسرائيلية ألموغ بوكير 

أن انفجارات قوية تسمع في شمال قطاع غزة، وذلك 
ضمن تدريبات في منطقة "زيكيم"، مشـــيرا إلى أن 

سالح البحرية اإلسرائيلي أطلق النار خالل المناورة.
وفي األيام األولى لحرب 2014 على قطاع غزة، نجحت 
مجموعة من الكوماندوز البحري (الضفادع البشرية) 

في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 
في التسلل بحًرا واقتحام قاعدة للبحرية اإلسرائيلية 
في "زيكيم" واالشـــتباك مع الجنود واآلليات وقتل 
وإصابة عـــدد مـــن الجنـــود اإلســـرائيليين، فيما 

استشهد أفراد المجموعة.

مناورات بالذخيرة الحية لالحتالل في »زيكيم«  بمشاركة سالح البحرية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال زعيـــم حزب "إســـرائيل بيتنـــا"، أفيغدور 
ليبرمان، األربعاء، إن كتلة اليمين بقيادة رئيس 
الـــوزراء المنتهيـــة واليته بنياميـــن نتنياهو، 

"تفككت ولم تعد موجودة".
ونقلـــت اإلذاعـــة العبرية العامة، عـــن ليبرلمان 
قوله: "ما أســـمعه على األقل من بعض األحزاب 
الحريديـــة، أنه لـــم يعد هنـــاك أي حديث عن 

الكتلة، وأنها لم تعد موجود، الكتلة تفككت".

وأضاف "أعتقد أنه خالل الشـــهرين المقبلين، 
ستكون هناك الكثير من المفاجآت".

واســـتبعد أن تكون نتائـــج االنتخابات مقاربة 
الستطالعات الرأي، مشيرا إلى أن "هناك العديد 
من األحداث، وال يمكننا التكهن بها، ســـتكون 
هناك حملة مكثفـــة وقصيرة وعاطفية للغاية، 

وبالتالي من المستحيل التنبؤ اآلن".
وتشير آخر استطالعات للرأي في "إسرائيل" إلى 
أن نتائـــج االنتخابات المقرر إجراؤها في 2 آذار/

مارس المقبل سُتبقي األزمة السياسية القائمة 
على حالها، دون أن تتمكن كتلة اليمين بقيادة 
نتنياهـــو أو تحالف "اليســـار- وســـط" بقيادة 
منافسه بيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض" 
مـــن الحصول على أغلبيـــة 61 مقعدا (من أصل 

120 بالكنيست) لتشكيل الحكومة.
وبحســـب نتنائج االنتخابات األخيرة التي جرت 
في سبتمبر/أيلول الماضي، حصلت كتلة اليمين 
بقيادة نتنياهـــو على 55 مقعـــدًا، موزعة على 

الليكود (32) و"يمينا" (7 مقاعد) و"شـــاس" (9) 
و"يهدوت هتوراه" (7).

ويترأس نتنياهو الحكومة االنتقالية بعد فشله 
وزعيم تحالـــف "أزرق - أبيـــض" بيني غانتس 
في تشـــكيل حكومـــة جديدة وعلـــى إثر ذلك 
وافـــق برلمان االحتالل "كنيســـت" على التوجه 
إلـــى انتخابات جديدة في الثاني من آذار/مارس 

المقبل هي الثالثة في أقل من عام.
وفشل نتنياهو الذي اتهمه االدعاء اإلسرائيلي 

في تشـــرين ثاني/نوفمبر الماضي بالفساد في 
ثالث قضايا جنائية بتشـــكيل حكومة مرتين 
بعد جولتين غير حاســـمتين مـــن االنتخابات 
العامة في شهري نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 

الماضيين.
كما أخفق منافسه في تلك االنتخابات غانتس 
في تشـــكيل حكومة ائتالفية األمر الذي أوقع 
"إسرائيل" في مأزق سياسي دفعها إلى اللجوء 

إلجراء انتخابات ثالثة.

ليبرمان: كتلة اليمين بقيادة نتنياهو »تفككت« ولم تعد موجودة
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أعلـــن أنا المواطن/ درغام كمال ســـعيد الطويـــل...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801417866

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنا المواطن/ عبد الله ســـمير عبد اللـــه تمراز  ...... 
/. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل رقم 
400002689 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنا المواطن/ أحمد  ســـمير عبد الله تمـــراز    ...... 
/. عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل رقم 
407009216 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنا المواطن/ الســـائد محمد عبد اللـــه قمر  ...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
901516658 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 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 

غزة/ االستقالل:
شهيد يتلوه شـــهيد والقافلة مستمرة, هكذا 
يمضى أبناء ســـرايا القدس فـــي طريق العزة 
والكرامة, متقدمين الصفوف رافضين الركود, 
مدافعين عن أبناء شـــعبهم وأرضهم, في زمن 
التقاعس وفـــي زمن تداعى فيه أعداء الله على 

شعبنا وقضيتنا.
وقدمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين, 29 مجاهدًا 
علـــى مذبح الحرية خالل عام 2019م, الذي كان 
عامًا مليئـــًا بارتقاء خيرة القـــادة والمجاهدين 
وعلى رأسهم قائد أركان المقاومة في فلسطين 
الشـــهيد القائد بهـــاء أبو العطا (أبو ســـليم), 
لتكون دمائهم ســـراجًا منيرًا للمجاهدين من 

بعدهم, ليســـيروا علـــى ذات الطريـــق وذات 
النهج.

وتضم قافلة شـــهداء ســـرايا القـــدس الذين 
استشـــهدوا بعد مشوار جهادي مشرف دفاعًا 
عن أبناء الشعب الفلسطيني كال من:  الشهيد 
القائد الكبير بهاء ســـليم أبو العطا "42 عامًا", 
و معـــاذ أكرم العجـــوري "30 عامـــًا", وعبد الله 
يوسف حسن "28 عامًا", والمجاهد زكي عدنان 
غنام "26 عامـــًا" وإبراهيم أحمد الضابوس "26 
عامـــًا" ، وعبد الله عوض البلبيســـي "26 عامًا"، 
وعبد الســـالم رمضان أحمـــد "28 عامًا"، و خالد 
معوض فراج "38 عامًا"، وعالء جبر اشتيوي "32 
عامًا"، و مؤمن محمد قدوم "26 عامًا"، وســـهيل 
خضـــر قنيطة "28 عامًا"، ومحمود دهام حتحت 

"19 عامًا"، ومحمد عبد الله شراب "28 عامًا".
كما تضم قافلة الشهداء، هيثم حافظ البكري 
"22 عامًا"، ويوســـف رزق أبـــو كميل "35 عامًا"، 
ورائد رفيق السرساوي " 30عامًا"، ومحمد حامد 
أبو سحلول "28 عامًا"، وفادي روحي منصور "38 
عامًا"، ومعين ســـليمان العطار "41 عامًا"، وإياد 
عبد الله الشـــريحي "34 عامـــًا"، و عبد الله عبد 
الرحيم المدهـــون "22 عامًا"، ومحمد عبد النبي 
أبو عرمانة "32 عامًا"، ومحمود سمير أبو عرمانة 
"27 عامـــًا"، و بالل محمد البنـــا "28 عامًا"، وعبد 
اللـــه نوفل أبو العطا "21 عامًا"، ومحمود صبحي 
عيسى "26 عامًا"، وفوزي عبد الحليم بوادي "24 
عامًا"، وجهاد منير حرارة "23عامًا ، وخليل محمد 

الكفارنة "54 عامًا".

على رأسهم «أبو العطا» قائد أركان المقاومة 

سرايا القدس تودع 29 شهيدًا خالل 2019

رام الله / االستقالل:
قالـــت إدارة جامعة بير زيت إن الســـبيل 
للخـــروج من أزمـــة الجامعـــة يتمثل في 
فتـــح بوابات الجامعـــة للعاملين والطلبة، 
ليتمكنوا من القيـــام بمهامهم في بيئة 
أكاديمية طبيعية داخل الحرم الجامعي، 
ومن ثـــم الجلـــوس إلـــى طاولـــة الحوار 
للتباحـــث في األمـــور النقابية المطروحة، 
وذلك اســـتنادًا ألنظمة وقوانين الجامعة 

سارية المفعول
وأكـــدت الجامعة في بيـــان لها على حق 
الطلبـــة فـــي ممارســـة النضـــال النقابي 
بمختلف أشكالها  الطالبية  والنشـــاطات 
داخـــل الحـــرم الجامعي، "ضمـــن أنظمة 
وقوانيـــن الجامعـــة، وعلـــى الحفاظ على 
األجواء الليبيرالية والتعددية التي تتسع 
لكافـــة أنـــواع الطيف الفلســـطيني على 

اختالف مشاربهم وانتماءاتهم".
وقالـــت إن "األزمة الحالية لم تنشـــأ على 

خلفية مطالب نقابية طالبية، وإنما بسبب 
إصـــرار الطلبة على ممارســـة نشـــاطات 
مخالفة ألنظمة وقوانين الجامعة، بالرغم 
من تنبيـــه الطلبـــة من قبـــل اإلدارة في 

حوارات ســـابقة إلى ضرورة االلتزام بهذه 
القوانين واألنظمة.

وتابعـــت إدارة الجامعـــة "فوجئنا بإغالق 
الحـــرم الجامعـــي مـــن قبل الطلبـــة بعد 

ســـاعات الـــدوام، وعقد مؤتمـــر صحفي 
لرئيس مجلس الطلبة، عرض فيه مطالب 

نقابية لم تسمع بها اإلدارة من قبل".
وقالت إنها: "ترى إغـــالق الحرم الجامعي 

أمام أربعة عشر ألف طالب، وألف موظف، 
ومنعهم من القيـــام بأعمالهم، باإلضافة 
إلى مئات الزائريـــن المحليين والدوليين، 
يعد مخالفة جســـيمة ألنظمـــة وقوانين 
الجامعـــة بالدرجـــة األولـــى، ولألعـــراف 
بالدرجـــة  الحقـــة  النقابيـــة  والمعاييـــر 

الثانية".
وأشـــارت إلى أن االســـتمرار فـــي إغالق 
الحرم الجامعـــي هو جوهر األزمة الحالية، 
"ويهدد مصير العمليـــة األكاديمية في 
الجامعـــة، بما فيه تأخير البدء في الفصل 
الثانـــي، وانعكاس ذلك ســـلبًا على عقد 

الدورة الصيفية لهذا العام".
وختمـــت إدارة جامعـــة بير زيـــت بيانها 
بقولهـــا إن "الحفاظ علـــى جامعة بيرزيت 
كمؤسســـة تعليـــم عـــاِل رياديـــة ليس 
مســـؤولية إدارة جامعة بيرزيت فحسب، 
الفلســـطيني  الكل  بل هـــي مســـؤولية 

بمؤسساته الفاعلة وأفراده المخلصين".

جامعة بير زيت: الخروج من األزمة بفتح أبواب الجامعة للعاملين والطلبة

طولكرم/ االستقالل:
أفرجت ســـلطات االحتالل، يوم أمس، عن األســـير عبد اللطيف مصطفي عبد 
اللطيـــف الطويـــل (37 عامًا) من مدينـــة طولكرم، وذلك بعـــد أن أنهى مدة 

محكوميته البالغة ستة عشر عامًا.
واعتقلـــت قوات االحتـــالل الطويل، فـــي تاريـــخ 2003/12/31م، ووجهت له 
ســـلطات االحتالل تهمة االنتماء والعضوية في حركة الجهاد اإلســـالمي في 

فلسطين والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات االحتالل الصهيوني.
يشـــار إلى أن األســـير المحرر عبد اللطيف الطويل ولد بتاريخ 1982/03/28م، 
وهو أعزب، وقـــد أمضى مدة محكوميتـــه كاملًة قضاها متنقاًل بين ســـجون 

االحتالل، والتي كان آخرها سجن النقب الصحراوي.

بعد اعتقال 16 عاًما

طولكرم: االحتالل يفرج عن 
األسير عبد اللطيف الطويل 

جنين / االستقالل:
شـــارك عشرات المواطنين في مدينة جنين شـــمال الضفة الغربية المحتلة، 

بوقفة تضامنية مع األسير اللواء فؤاد الشوبكي .
وأضاء نـــادي األســـير وحركة "فتـــح" وممثلـــو الفعاليات والقـــوى الوطنية 

واإلسالمية وأسرى محررون خالل الوقفة، 80 شمعة بعمر األسير الشوبكي.
كما رفعوا العلم الفلسطيني ويافطات كتب عليها عبارات التضامن مع األسير 

الشوبكي وجميع األسرى داخل سجون االحتالل .
وألقيت خالل الوقفة، عدة كلمات، حملت حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة 

عن حياة األسير المريض الشوبكي، واألسرى المرضى

وقفة تضامنية مع األسير 
الشوبكي في جنين
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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/ 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...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   924040223

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ انس احمد سعيد ابو عوكل...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803831155

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الله عوني عبد الله شاهين...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802826875

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 
800635187  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلـــن أنا المواطن/ عاطف ســـالم ســـليمان النجـــار...... 
/.عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التي تحمل رقم 
413052721 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطنة/ نداء حمـــاد زكريا الديـــراوي...... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802442640

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة / االستقالل:
أمهلت منظمة إســـرائيلية مناهضة للفساد 
رئيـــس الـــوزراء المنتهية واليتـــه بنيامين 
نتنياهو حتى منتصف ليـــل الثالثاء القادم، 
لتقديم استقالته من 3 حقائب وزارية يتوالها 

في ضوء اتهامه رسمًيا بالفساد.
جـــاء ذلك في بيـــان، صادر عـــن "الحركة من 
أجل جودة الحكم" بـ"إســـرائيل" وفق صحيفة 

"معاريف" العبرية.
وإضافة إلى رئاســـة الـــوزراء، فـــإن نتنياهو 
يحتفظ بحقائب الشؤون االجتماعية (الرفاه)، 

والشتات، والزراعة.
وحتـــى األحد الماضي كان نتنياهو يشـــغل 
أيًضا وزارة الصحة قبل أن يســـتقيل ويعين 
يعقوب ليتسمان (حزب يهدوت هتوراه) على 

رأس الوزراة.
ودعـــت الحركة فـــي بيانهـــا نتنياهـــو إلى 
االستقالة من مناصبه الوزراية قبل بداية العام 

الميالدي الجديد 2020.
وقالت "تتوقع الحركة من رئيس الوزراء اإلعالن 

عن اســـتقالته قبل منتصف الليـــل والوفاء 
بتعهداته للمحكمة".

وتابعت :"إذا لم يعلن (نتنياهو) اســـتقالته 
حتـــى منتصف الليـــل، فســـوف يعد ذلك 

استخفاًفا بالمحكمة، ولن يكون هناك مفر من 
تقديم التماس آخر يلزمه باالستقالة فورا من 

مناصبه الوزراية".
وفي 12 كانـــون األول/ ديســـمبر الجاري أبلغ 

نتنياهـــو المحكمة العليا عزمه االســـتقالة، 
من مناصبه الوزارية، مطلع الشهر المقبل مع 

بقائه رئيًسا للحكومة.
إعالن نتنياهو حينها، جاء على خلفية التماس 

تقدمت به "الحركة من أجل جودة الحكم" إلى 
المحكمة العليا ضد احتفاظه بهذه المناصب 

الوزارية.
وينـــص القانـــون اإلســـرائيلي علـــى وجوب 
استقالة الوزراء من مناصبهم حالة توجيه تهم 
لهـــم، لكنه ال يلزم رئيس الوزراء باالســـتقالة 
بعـــد توجيه التهم له أو خـــالل محاكمته، بل 
يكون ملزًما باالستقالة بعد إدانته في التهم 
المنسوبة إليه. وفي تشـــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي، أعلن المستشـــار القضائي للحكومة 
اإلســـرائيلية أفيخاي مندلبليت قراره تقديم 
الئحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، ومحاكمته 
بالرشـــوة وخيانة االمانة واالحتيال في ثالث 

قضايا فساد.
ومن المقرر أن تشـــهد "إسرائيل" في 2 آذار/ 
مـــارس 2020 انتخابات هي الثالثة خالل أقل 
من عام، بعد فشـــل نتنياهو ومنافسه بيني 
غانتس زعيـــم تحالف "أزرق- أبيـــض" للمرة 
الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضوًا (من 

أصل 120 بالكنيست) لتشكيل الحكومة.

القدس المحتل/ االستقالل:
طالـــب وزير الحرب في حكومة االحتالل "اإلســـرائيلي" جلعاد أردان، يوم أمس، 
االتحـــاد األوروبـــي، بوقف تمويـــل المنظمات التي تشـــّجع مقاطعـــة الكيان 

اإلسرائيلي وتشجع من أسماها بـ "المنظمات اإلرهابية"  وتنقل أموااًل لها.
ونقلت القناة السابعة العبرية عن أردان قوله إنه وّجه خطاًبا رسمًيا لوزير خارجية 
االتحاد األوروبي جوزيف بوريل يطالبه بوقف تمويل تلك المنظمات، زاعمًا أنه 
يتم نقل جزء من التمويل من تلك الجهات إلى  "منظمات إرهابية" فلسطينية. 

في إشارة إلى فصائل المقاومة.
وقال أردان إنه سيواصل العمل من أجل كشف التمويه الذي تمارسه منظمات 
حقوق اإلنسان وغيرها من المنظمات التي تدعم المقاطعة ضد "إسرائيل"، وفي 

ذات الوقت تنقل األموال لمنظمات "إرهابية". وفق وصفه.
وفي الســـياق ذاته، زعم أردان، أن 134 منظمة ترّوج لنزع الشـــرعية والمقاطعة 
ضد "إسرائيل" اتصلت بتوماس نيكلسون، ممثل االتحاد األوروبي لدى السلطة 
الفلســـطينية، وعّبرت عن رفضها تلقي الميزانيـــات من االتحاد حتى يتم رفع 
شرط حظر اتصالها بالمنظمات "اإلرهابية" والذي وضعه االتحاد مؤخًرا من أجل 

االستمرار في تمويلها.
وقـــال "من الضـــروري أن يكون االتحاد األوروبي متابًعـــا للتمويل الذي يدفعه، 
لتكون عملية شفافة في متابعة كيفية استخدام تلك األموال، والتشديد على 
شروط التمويل التي حددها". واتهمت وزارة الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلية 
منظمات حقوق اإلنسان وغيرها بأنها لها صلة بحركة المقاطعة الدولية وكذلك 
بمنظمات الشـــعبية وحماس وغيرها، وتعمل كجهات لـ "غسيل األموال لصالح 

أنشطة تلك المنظمات"

منظمــة »إسرائيلية« تمهــل نتنياهــو لالستقالــة مــن مناصــب وزاريــة

القدس المحتلة / االستقالل:
وصل عدد ســـكان الكيان اإلسرائيلي عشية العام 
الجديـــد 2020 إلـــى 9ماليين و136 ألف نســـمة، 
بينهم 74% يهـــود، و21%  فلســـطينيون عرب 
مسجال زيادة قدرها مليونا و627  نسمة خالل العقد 

األخير، وفق معطيات رسمية.
جـــاء ذلك فـــي تقرير لمكتـــب اإلحصـــاء المركزي 
اإلســـرائيلي، بحســـب وســـائل إعالم عبرية بينها 

صحيفة »يديعوت أحرونوت«.
ووفق التقرير بلغ عدد سكان الكيان 6 ماليين و772 

ألف يهودي يشكلون ما نسبته 74.1% من إجمالي 
السكان.

فيما وصل عدد الفلســـطينيين داخل الكيان (عرب 
48)، إلـــى مليون و916  ألف نســـمة (21%)، بينما 
ُسجل 448 ألف إسرائيلي (4.9%) كـ »آخرين«، وهم 
مســـيحيون غير عرب وسكان غير مسجلين حسب 

الدين في السجل السكاني في »إسرائيل«.
وخالل العام 2019 زاد عدد اإلســـرائيليين بنســـبة 
1.9%، وكان 87% من تلك الزيادة ناجمة عن النمو 

الطبيعي و22% بسبب الهجرة، وفق ذات المصدر.

وكانـــت الـــدول الرئيســـية التـــي وصـــل منهـــا 
المستوطنون في 2019: روسيا (46.6%)، أوكرانيا 
المتحـــدة األمريكية (%7.7)،  الواليات   ،(%18.8)

وفرنسا (%6.9).
وتوقع تقرير مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي أن 
يتجاوز العدد الـ10 ماليين نسمة نهاية عام 2024.

وكان تقرير نشره المكتب ذاته قبل عامين توقع أن 
يصل العدد نهاية عام 2047 إلى 15 مليون نسمة، 
ونهايـــة 2065 إلى 20 مليون، بحســـب »يديعوت 

أحرونوت«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشـــرت صفحة »إســـرائيل بالعربيـــة« التابعة لوزارة 
خارجية االحتـــالل، فيديو يوّثق أبرز محطات التطبيع 
مع الـــدول العربية، خـــالل العـــام 2019.، والتي كان 
أبرزها زيارة رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو إلى 

سلطنة عمان، ولقاءه السلطان قابوس.

ومن محطات التطبيع أيضا، اتصال نتنياهو بالناشط 
الســـعودي محمد ســـعود، الذي زار القدس المحتلة، 
واســـتضاف ناشـــطين يهودا في منزله خالل العام 
الماضـــي، إضافة الـــى زيارة وزيـــر الخارجية بحكومة 
االحتالل، كاتس إلى أبو ظبي، والتوقيع على االتفاقية 

لمشاركة »إسرائيل« في معرض إكسبو دبي 2020.

قطر هي األخرى كان لها نصيب من التطبيع، بمشاركة 
وفود رياضية إســـرائيلية على أراضيها، وإعالن وزير 

الطاقة اإلسرائيلي تصدير الغاز إلى الدوحة.
وواصلـــت دول مثـــل مصر والبحريـــن تطبيعها على 
مستويات مختلفة، إضافة إلى تشاد التي أعلنت عودة 

العالقات مع تل أبيب.

21 % منهم فلسطينيو الـ48

نهاية 2019 عدد سكان الكيان اإلسرائيلي 9.1 ماليين نسمة

»إسرائيل« توثق أبرز محطات التطبيع مع الدول العربية خالل 2019

أردان يطالب االتحاد األوروبي بوقف 
دعم المنظمات التي تقاطع الكيان

على خلفية اتهامه رسميًا بالفساد 
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ونحن نســــتقبل عاما جديدا 2020م ونودع عاما مضى 2019م, ال بد من تجديد العهد والبيعة مع 
شعبنا الفلســــطيني, الذي قدم كل هذه التضحيات ألجل وطنه ومقدساته, ان نبقى اوفياء لدماء 
الشــــهداء االطهار االكــــرم منا جميعا, وان يبقى نضالنا ضد االحتالل مســــتمرا حتى تحرير ارضنا 
ومقدســــاتنا, فباألمس خرجت جماهير حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« زحوفا بعشرات 
االالف الى الميادين في مهرجان انطالقتها الخامســــة والخمسين لتحيي ذكرى انطالقتها تحت 
شعار القدس عاصمتنا االبدية, وكأن جماهير فتح ارادت ان تبعث برسائلها للجميع انه ال تفريط 
في ثوابت شــــعبنا, وال تفريط في عاصمته االبدية القدس, وال تفريط في مقدســــاته االســــالمية 
والمســــيحية, وان طريقنا للوصول الى اهداف شعبنا مســــتمر بكل الخيارات المتاحة, وحقنا في 
ارضنا لن يسقط ابدا مهما حاول االحتالل وسعى الى ذلك, فتح بأبنائها الشرفاء خرجت لتعبر عن 
مواقفها السياسية االصيلة التي تلبي طموحات شعبنا واماله وتطلعاته, فال يمكن لفتح ان تقبل 
سياسة التنازالت, والتفريط في الحقوق الفلسطينية, وال يمكن ان تقبل فرض عقوبات على غزة, وال 
قطع لرواتب الشهداء واالسرى, فهي جزء اصيل من هذا الشعب, وتعمل من اجل الوطن السليب, 

وال تقبل الضيم وانكار حقوق االسرى والشهداء.      
في ذكرى انطالقتها الخامسة والخمسين تعالت اصوات الجماهير باألمس مع ذكر سير الشهداء 
االبطــــال, فهتفت الجماهير البي عمــــار وابي جهاد  وابي اياد وابي الهول وغيرهم من الشــــهداء 
االطهار, وهذا دليل على ان فتح تتمسك بنهج الشهداء, وتسير على دربهم, وتصر على المضي 
بخيــــار المقاومة حيث اكــــد  القيادي في حركة فتح احمد حلس فــــي كلمته للجماهير الفتحاوية 
المحتشــــدة  ان فتح تملك كل الخيارات ولم تســــقط أي خيار, وهذا ما نراهن عليه دائما ان تعود 
كتائب شــــهداء االقصى ألخذ دورها في الميادين, واالصطفاف مع بقية الفصائل الفلســــطينية 
المقاومة, دفاعا عن الشــــعب الفلســــطيني, ودفاعا عن االرض والمقدســــات, واكد القيادي حلس 
فــــي كلمته المركزية ان العام القــــادم هو عام الوحدة الوطنية ويجب ان يكــــون كذلك, ودعا  الى 
وحــــدة فصائل منظمة التحرير الفلســــطينية مــــع حركتي حماس والجهاد االســــالمي وكل قوى 
الشعب الفلسطيني, وهذا ما ننادي به دائما, ونطالب االخوة في فتح للضغط على رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس ألجل دعوة االطار القيادي المؤقت لالنعقاد على مستوى االمناء العامين, 
واعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على قواعد سليمة, والتوافق على برنامج وطني موحد 

يعمل تحت مظلته الكل الفلسطيني, وهذه رغبة الجميع وال بد ان تتحقق .  
انـــه عام جديد يحمل الكثير من التحديات للســـلطة والفصائل الفلســـطينية, خاصة ان االحتالل لم 
يعـــد يخفي مخططاته والتفافه على كل الحقوق الفلســـطينية, وهو مثـــال يتكلم عن ضم االغوار في 
خطوة تصعيدية غير مســـبوقة, واكد عليها رئيس الـــوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو, ووزير حربه 
نفتالي بينت, وتم تمليك المستوطنين الصهاينة اراضي فلسطينية في الضفة الغربية على المناطق 
المسماة »ج« وهو ما يعني ان االحتالل يطبق مخططاته في الضفة الغربية بشكل تدريجي, بدءا بمخطط 
هدم الخان االحمر الذي قد يشـــرع فيه بأية لحظة, مرورا بتهجير الســـكان البدو في النقب, وصوال الى 
تهويـــد الخليل والقدس, وليس انتهاء بإقامة بؤر اســـتيطانية جديدة علـــى اراضي الضفة والقدس 
المحتلة, لذلك على فتح التي تدير السلطة ان تمسك بزمام االمور بيدها, وان تعدد خياراتها, وتشحذ 
الهمم وتعطي الفرصة لشعبنا الفلسطيني في الضفة ان ينتفض في وجه االحتالل حتى يتوقف عن 
مخططات الضم التوســـعية في الضفة, انه دور فتح القادم الذي نأمل ان تقوم به اســـتجابة لمطالب 
شعبنا وتحقيقا لرغباته تطلعاته, فال تخذلوا شعبكم وجماهيركم الن الوطن امانة في اعناقكم, وعليكم 
ان تؤدوا االمانة كما يجب, وتتالحموا مع مطالب الجماهير, وتتوحدوا مع الفصائل الفلســـطينية التي 

هي رصيدكم الدائم لمواجهة االحتالل واحباط مخططاته واطماعه في فلسطيننا.   

في ذكرى انطالقتها 
55.. فتح وما تريد

رأي
تعتبــــر قضية األســــرى والمعتقلين الفلســــطينيين معلمًا أساســــيًا من 
معالم القضية الفلســــطينية، ومكونًا رئيسيًا من مكونات الحركة الوطنية 
الفلســــطينية، فاألســــير الفلســــطيني يحمل في وجدانــــه قيمة نضالية 
عظيمة، أما االحتالل »اإلســــرائيلي« فإنه يعتبر األسرى »قتلة وإرهابيين« ال 
يســــتحقون الحياة، بل وُيشرع أسرهم. فمنذ األزل واألسرى يعانون أشكااًل 
متعددة من األذى الجســــدي والمعنوي، بهدف الهيمنة والســــيطرة على 
وعيهم وسلوكهم، ولمحو هويتهم النضالية وتزييف مكانتهم القانونية 
في األســــر. فثقافة الهيمنة، التي فرضتها إدارة الســــجون »اإلسرائيلية« 
على األســــرى، أنتجــــت رد فعل عكســــيا، تمثل بثقافة مضــــادة ومقاومة، 
فقد وّحد األســــرى صفوفهم، ونّظموا عالقاتهم الداخليــــة، بما أثار إعجابا 
مكتوما لدى عدوهم. وهكذا غدا الســــجن ســــاحًة من ســــاحات االشتباك 
والمواجهة مع »اإلســــرائيليين« وتحول السجن »اإلسرائيلي« إلى مؤسسة 
وطنية تصون الهوية الوطنية وتعزز االنتماء للوطن. فيما توســــعت دائرة 
االعتقــــاالت لتطاول كافة شــــرائح المجتمع، واعتمــــدت االعتقاالت نهجًا 
منظمًا ووســــيلة لقمع الفلســــطينيين وإيذائهم وإلحاق الضرر بوضعهم 
الصحي، وفي بعض األحيان، وكوسيلة للضغط على المعتقل، يتم اعتقال 
أفراد من الدرجة األولى لألسير (كالوالدين واإلخوة والزوجة)، حتى أصبحت 
االعتقاالت الوســــيلة األكثر دمارًا لألســــرة والمجتمع الفلسطيني، إذ ال يمر 
يوم إال وُتسجل فيه العديد من حاالت االعتقال، وقد ُسجلت على مدار سني 
االحتالل نحو مليــــون حالة اعتقال من كافة فئات المجتمع الفلســــطيني، 

(16.000) منهم من النساء، إضافة إلى أكثر من (50.000) من األطفال.
وفــــي نظــــرة إحصائية لعــــام 2019، فإن هــــذا العام كان مؤلمًا وقاســــيًا، 
وسنســــلط الضوء على أبرز المحطات فيه. فقد ُسجلت خالل عام 2019 نحو 
(5500) حالة اعتقال من كافة المحافظات الفلســــطينية، وكانت النســــبة 
األكبــــر في محافظــــات الضفة الغربية، وشــــكلت ما يزيد عــــن (%60) من 
إجمالي االعتقاالت، تليها محافظة القدس التي سجلت فيها قرابة (37%)، 
ومــــن ثم قطاع غــــزة الذي اعتقل منه (134) مواطنــــا، وهؤالء تم اعتقالهم 
أثناء تنقلهــــم عبر معبر بيت حانون أو في عــــرض البحر حيث عملهم في 
مهنة الصيد، أو خالل اجتيازهم لحدود قطاع غزة مع األراضي الفلسطينية 
المحتلــــة عــــام 1948. مع التأكيد علــــى أن جميع المعتقليــــن قد تعرضوا 
لشتى أشــــكال التعذيب الجســــدي والنفســــي، أو اإلهانة أمام الجمهور. 
وما يزيد األمر بشــــاعة أن كافة االعتقاالت »اإلسرائيلية« تجري بمعزل تام 
عن قواعد القانون الدولي اإلنســــاني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وأن 
ســــلطات االحتالل ال تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، 
وال تلتــــزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقــــوق المحتجزين وأوضاعهم، وُتصر 
على معاملتهم وفقًا لقوانينها العســــكرية وإجراءاتهــــا األمنية ورؤيتها 
السياســــية، ومفهومها لهم كـ«مجرمين وإرهابييــــن« دون االعتراف بهم 
كمناضليــــن من أجل الحرية، وهو ما انعكس ســــلبًا على ظروف احتجازهم 
داخل الســــجون والمعتقالت، وحرمانهم من حقوقهم األساســــية وأبسط 

احتياجاتهم اإلنسانية.
اعتقال االأطفال

لم تســــتثِن ســــلطات االحتــــالل »اإلســــرائيلي« في اعتقاالتهــــا األطفال، 
ذكــــورًا وإناثًا، وبغض النظــــر عن أعمارهم، دون أدنى احتــــرام لالتفاقيات 
والمواثيق الدولية في تعاملها معهم، ألنها ترى فيهم مشــــاريع مقاومة 
وقنابــــل موقوتة مؤجلة االنفجــــار لحين البلوغ، فصّعدت مــــن اعتقاالتها 
لهم، وتوســــعت في انتهاكاتها لحقوقهم، بل ولجأت إلى تغليظ العقوبة 
بحقهم، فاعتقلت خالل العام 2019 قرابــــة (880) طفال تراوح أعمارهم ما 
بين (8-18 سنة)، وهؤالء يشكلون ما نسبته (%16) من إجمالي االعتقاالت 
خــــالل العام المنصرم، وأن هذه االعتقاالت بحــــق األطفال تخالف اتفاقية 
حقوق الطفــــل، التي تقول: ال يجوز أن ُيجرى أي تعرض تعســــفي، أو غير 
قانونــــي، للطفل، في حياته الخاصة، أو أســــرته، أو منزله، أو مراســــالته، وال 
أي مســــاس غير قانوني بشــــرفه أو ســــمعته. ودوما تزج سلطات االحتالل 
األطفــــال الذيــــن تعتقلهم في أماكــــن احتجاز تفتقر إلــــى الحدود الدنيا 
لمقومات الحيــــاة اآلدمية، وتعرضهم إلى صنــــوف مختلفة من التعذيب 
الجسدي والنفســــي والمعاملة المهينة، كما تشير المعطيات إلى تعرض 
كافة األطفال الفلسطينيين الذين مّروا بتجربة االعتقال لشكل أو أكثر من 
أشــــكال التعذيب، وأن البعض منهم تعرض للضغط واالبتزاز والمساومة، 
وآخرين تعرضوا للتفتيش العاري والتحرش الجنســــي والتهديد باالعتداء 
الجنســــي، حسبما أفادت شــــهادات الكثير من األطفال المؤلمة، ومن يقرأ 
تلك الشــــهادات ُيصاب بالذهول وبالصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق 
والتعذيــــب التي يتوحش فيها المحققون اإلســــرائيليون بمثابة مســــلخ 
للطفولة الفلســــطينية وافتراس كل ما هو جميل فيها، وأن الســــجون هي 
أماكن لتشــــويه واقعهم وتدمير مستقبلهم. وما زالت المحاكم العسكرية 
»اإلســــرائيلية« تصدر أحكامًا عالية بحق األطفال إضافة إلى غرامات مالية 
باهظــــة بحقهم، بل وأصبحت جميع األحكام الصادرة بحق األطفال مقرونة 
بفرض غرامة مالية، ويأتي ذلك وفق قانون تعسفي صادقت عليه حكومة 

االحتالل عــــام 2015 ويقضي بتغليظ األحكام بحــــق األطفال، وأن مجموع 
الغرامــــات التي فرضت على المعتقلين من األطفال في ســــجن عوفر فقط 
خالل الفترة المستعرضة تجاوزت (120.000 دوالر أميركي)، وإذا ما أضيف 
ما فرض من غرامات مالية على األطفال في السجون األخرى، فإن هذا الرقم 

يرتفع كثيرًا.
فيما استمرت سلطات االحتالل بإصدار أوامر الحبس المنزلي بحق األطفال 
عامة والمقدســــيين خاصة، حيث أصدرت المحاكم اإلســــرائيلية عشرات 
األحكام بـ«الحبــــس المنزلي« خالل العــــام 2019، غالبيتها العظمى كانت 
بحق أطفال مقدســــيين، وتعتبر هذه األحكام بدياًل عن الســــجن، وتهدف 
لإلقامة المنزلية وتقييد حرية األشــــخاص، وُيعتبر »الحبس المنزلي« إجراًء 
تعسفيًا ومخالفًا ألحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، كما ويشــــكل عقوبة جماعية لألســــرة التي تضطر ألن َتبقى في 
حالة اســــتنفار دائم لتحافظ على ابنها من خطر تبعات تجاوزه للشــــروط 
المفروضة، فســــرعان ما تتحول البيوت إلى ســــجون واألهالي إلى سجانين 
ألبنائهم. وأحيانا يكــــون القرار بإبعاد الطفل عن منزل ذويه إلى منزل أحد 
األقارب في منطقة سكنية مختلفة لزيادة المعاناة النفسية واالقتصادية 

على عائلة الطفل.
اعتقال الفتيات والن�شاء

لم تكن المرأة الفلســــطينية في منأى عن االعتقاالت »اإلســــرائيلية«، ولم 
تختلف األشكال واألساليب التي يتبعها االحتالل عند اعتقال المرأة عنها 
عنــــد اعتقال الرجال، وتهدف هذه االعتقــــاالت إلى إرهاب المرأة والضغط 
عليها النتزاع معلومات لها عالقة بنشــــاطاتها ونشــــاط آخرين، أو للضغط 
على أحد أفراد أســــرتها إلجباره على االعتراف أو إلجبــــار المطلوبين منهم 
على تسليم أنفسهم. ولقد اعتقلت سلطات االحتالل خالل العام المنصرم 
نحو (120) فتاة وامرأة. وتتعرض الفلســــطينية أثناء االعتقال إلى تحقيٍق 
قاٍس، وتعذيب جســــدي ونفســــي، دون مراعاة لخصوصيتها كونها امرأة، 
وما زالت تحتجز ســــلطات االحتالل في ســــجونها حتــــى نهاية عام 2019 
نحو (42) أســــيرة، بينهن النائبة الســــابقة خالدة جرار، وأسيرة قاصر هي 
أفنان أبو ســــنينة، من محافظــــة الخليل، وأن (28) من إجمالي األســــيرات 
يقضين أحكاما مختلفة، وأعالهن ُحكمًا األســــيرتان شروق دويات وشاتيال 
عّياد، المحكومتان بالّســــجن (16) عاًما، وهناك (4) معتقالت إداريًا: بشرى 
الطويل وشــــذى حسن، من رام الله، شــــروق البدن من بيت لحم، وآالء البشر 

من قلقيلية.
وُيعاني عدد من األسيرات أوضاعًا صحية صعبة جراء سوء ظروف االحتجاز 
وقســــوة المعاملة وتدهور األوضــــاع الصحية واإلهمال الطبي، كاألســــيرة 
المقدســــية إســــراء الجعابيص (34عاما)، وقد اعتقلت وهي جريحة بتاريخ 
2015/10/11، وحكم عليها بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، حيث تم توجيه 
تهمة باطلة لها بعدما انفجرت أســــطوانة غاز كانت بسيارتها جراء إطالق 
النــــار عليها من قبل قوات االحتالل على حاجز عســــكري، وقد أتت النيران 
على جســــدها مســــببة لها حروقا من الدرجة األولى والثانيــــة والثالثة في 
%50 من جســــدها، وهي بحاجة إلى رعاية صحية وعمليات جراحية عاجلة، 

تقابل باستهتار إسرائيلي.
االعتقال االإداري

مارســــت سلطات االحتالل سياسة االعتقال اإلداري، هذا الموروث من عهد 
االنتداب البريطانــــي، وأصبح لديها إجراء عقابــــي جماعي ضد المواطنين 
الفلســــطينيين، بل إنها وجدت فيه بدياًل مريحًا عــــن اإلجراءات الجنائية 
النظاميــــة، تمارســــه كلمــــا انعدمت لديها األدلــــة، أو كلمــــا رغبت أجهزة 
مخابراتهــــا في عدم الكشــــف عما تعتبره دليال، كما توســــعت في تمديد 
مدة االعتقــــال دون رادع، حتى أصبح الكثيرون مــــن المعتقلين اإلداريين 
ســــجناء إلى أمد غير معلوم. ما طاول االعتقال اإلداري كافة الفئات العمرية 
واالجتماعية، مســــتندة بذلك إلــــى المادة (111) من أنظمــــة الدفاع لحالة 
الطوارئ التــــي فرضتها الســــلطات البريطانية في ســــبتمبر 1945، ولقد 
أصدرت سلطات االحتالل خالل العام المنصرم نحو (1040) قرارًا باالعتقال 
اإلداري، وأن ما نســــبته (%43.5) كانت قرارات جديدة، فيما قرارات تجديد 
االعتقال اإلداري شــــكلت ما نســــبته (%56.5). وما زال يقبع في ســــجون 
االحتالل نحو (450) معتقاًل إداريًا. يشــــار إلــــى أن قرارات االعتقال اإلداري 
خالل العام 2019 شــــكلت زيادة بنسبة تزيد عن (%4) عما سجل في العام 

.2018
ولــــم يقتصر االعتقال أو االحتجــــاز على األحياء من الفلســــطينيين، وإنما 
جعلــــت إســــرائيل من مقابر األموات »ســــجنا للموتى«، فواصلت ســــلطات 
االحتالل احتجازها لمئات الجثامين لشــــهداء فلســــطينيين وعرب، وخالل 
العــــام 2019 أصــــدرت المحكمة العليا اإلســــرائيلية قرارا بإجــــازة احتجاز 
»جثامين الشهداء«. وسبق للكنيست (البرلمان اإلسرائيلي) أن أصدر قانونا 
بهــــذا الخصوص خالل العــــام 2018، كما ودعا وزير الجيش اإلســــرائيلي 
»بينيت« أخيرا إلى االســــتمرار باحتجاز جثامين الشــــهداء وعدم تسليمها 
ألهالي الشــــهداء. وهذا ما يفســــر اســــتمرار احتجاز جثاميــــن أربعة من 

الشهداء األسرى الذين ســــقطوا خالل العام 2019. إن استخدام »جثامين 
الشــــهداء« يتم في إطار سياســــة إســــرائيلية لغرض الضغط والمساومة 
وأحيانــــا لالبتزاز، وُتعتبــــر من أكبر الجرائــــم القانونية واإلنســــانية التي 

تقترفها سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
االأو�شاع ال�شحية

تزداد األوضاع الصحية للمعتقلين الفلســــطينيين في ســــجون االحتالل 
سوءًا يومًا بعد يوم. ونتيجة لألخطاء الطبية واإلهمال الطبي المتعمد، فإن 
أعــــداد المرضى منهم ما زالت بارتفاع، ولســــان حال إدارة الســــجون يقول: 
إما أن يموت األســــير فــــورًا، أو أن يموت تدريجيا، فهو يشــــكل خطرًا على 
األمن القومي »اإلســــرائيلي« حيــــا وميتا. ويتكدس في ســــجون االحتالل 
أكثر من (1500) أســــير فلســــطيني، يعانون من أمــــراض مختلفة، وأن من 
بينهم (200) أســــير بحاجة إلى رعايــــة طبية عاجلة، فمنهم من يعاني من 
مرض »الســــرطان«، وعشرات يعانون من إعاقات جسدية وذهنية ونفسية 
وحســــية (الســــمعية أو البصرية)، وبعضهم فقد القدرة على أداء األنشطة 
اليوميــــة االعتيادية بكفــــاءة، ومنهم من لم يعد يســــتطيع قضاء حاجته 
الشخصية لوحده دون مساعدة، أمثال: منصور موقدة وناهض األقرع وخالد 
أبو شــــاويش وموفق عروق ومعتصم رداد ورياض العمور وفؤاد الشــــوبكي 

واألسيرة إسراء الجعابيص وغيرهم الكثير.
وقائمة شــــهداء الحركة األســــيرة ارتفعت خالل العــــام 2019، لتصل إلى 
(222) شــــهيدا، وذلك بعد ارتقاء خمســــة أســــرى جــــدد وانضمامهم إلى 
القائمة بســــبب ســــوء األوضاع الصحيــــة وما تعرضوا له مــــن إهمال طبي 
متعمد. والشــــهداء األسرى الخمســــة هم: فارس بارود، عمر يونس، نصار 
طقاطقة، بســــام السايح، وسامي أبو دياك، باإلضافة إلى سجين فلسطيني 
آخر توفى في قســــم الجنائيين نتيجة اإلهمال الطبي أيضا. وأعتقد جازما 
بأنه آن األوان للتحرك الجاد لتوفير الحماية الدولية لألسرى، ويبقى الملف 
الطبي هو األكثر إلحاحا من بين باقي الملفات، فاألســــرى المرضى ليســــوا 
كباقي األسرى، فهم أسرى مصفدون بسالسل من الحديد تزيد ألمهم ألما 

وتضيف إلى سجنهم سجنا.
املعطيات االإح�شائية يف الوقت احلايل

األسرى والمعتقلون هم ليسوا مجرد أرقام فقط، وإن كانت مسألة اإلحصاء 
هامة، غيــــر أن ما ينبغي فهمه ومعرفته هو أن خلــــف هذه األرقام تكمن 
مدلوالت هامة، وأن وراء هذه األرقام حياة بشــــر وقصص من العذاب واأللم. 
ومع نهاية العام 2019، ما زالت سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« تحتجز في 
معتقالتها أكثر من (5000) فلســــطيني، وأن قرابة (%83) منهم هم من 
سكان الضفة الغربية، وقرابة (%11) من سكان القدس واألراضي المحتلة 
عــــام 1948، فيمــــا الباقي من قطاع غزة ويشــــكلون ما نســــبته نحو (6%)، 

موزعين على (22) سجنًا ومعتقاًل ومركز توقيف.
وهناك (200) طفل وطفلة، و(42) أسيرة فلسطينية، وقرابة (450) معتقاًل 
إداريًا دون تهمة أو محاكمة، وهناك األســــرى كبار الســــن، كاألســــير فؤاد 
الشــــوبكي البالغ مــــن العمر ثمانين عامًا، باإلضافة إلى (8) نواب ســــابقين 
في المجـلس التشـــــريعي الفلسـطيني، ووزير سابق، وقرابة (21) صحافيا، 

ومئات السياسيين واألكاديميين والطالب واإلعالميين والرياضيين.
كما انضم الكثير من األسرى إلى قائمة عمداء األسرى، وهو مصطلح ُيطلق 
على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة، حيث وصل عددهم مع 
نهاية العام 2019 إلى (49) أسيرا، بينهم (14) أسيرا مضى على اعتقالهم 
أكثر من ثالثين سنة بشكل متواصل، وأن (26) أسيرًا منهم معتقلون منذ 
ما قبل اتفاقية »أوســــلو«، وهؤالء ممن كان يفترض إطالق سراحهم ضمن 
الدفعــــة الرابعة في مــــارس/ آذار 2014، إال أن دولــــة االحتالل تنصلت من 
االتفاقيات وأبقتهم رهائن في ســــجونها، وأقدمهم األسير كريم يونس، 
مــــن المناطق المحتلــــة عــــام 1948، والمعتقل منذ ســــبعة وثالثين عاما، 
باإلضافة إلى (54) أسيرا ممن أعيد اعتقالهم بعد تحررهم في إطار صفقة 
وفاء األحرار (شــــاليط)، أبرزهم نائل البرغوثي، الذي أمضى في السجن على 

فترتين تسعة وثالثين عامًا.
إن هذا الواقع، مضافا إليه الكثير مما ال تتســــع له صفحاتنا هذه، هو الذي 
يدفع األسرى إلى خوض اإلضرابات الجماعية والفردية عن الطعام، كشكل 
من أشــــكال المقاومة الســــلمية المشروعة ضد الســــجان، إما احتجاجا على 
أوضاعهم، أو مطالبة بحقوقهم اإلنســــانية، أو اعتراضا أصيال على استمرار 
احتجازهــــم إداريــــا دون تهمــــة أو محاكمة. ومع نهاية العــــام 2019 نرى 
أن المشــــهد بات مرعبًا تمامًا، لذا فمن المطلوب كســــر العزلة عن األســــرى 
الفلســــطينيين والعرب، ورفع الوعي بقضيتهم سياسيا وقانونيا وإنسانيا 
وأخالقيــــا، والتحرك الجاد لنصرتهم وعدم تركهم فريســــة إلمالءات القوة 

اإلسرائيلية وقوانينها العسكرية الجائرة.
وتبقى قضية األســــرى والمعتقلين الفلسطينيين معيارا أساسيا لتحقيق 
األمن والسالم في المنطقة. إذ ال يمكن للسالم أن يتحقق في ظل استمرار 
االعتقــــاالت وبقاء اآلالف في ســــجون االحتالل »اإلســــرائيلي«. فمع حرية 

األسرى نقرأ فجر حرية الوطن.

أسرى فلسطين... العام الصعب
بقلم: عبد الناصر عوني فروانة

ها نحن قد ودعنا عاًما واســـتقبلنا عاًمـــا جديًدا آخر. فقد كان عاًما زاخًرا وطافًحا باألحداث المأســـاوية، 
بالهموم واألحزان، بالجراح، بالقتل والعنف، بالموت على الطرقات وفي البحار، برحيل الشـــعراء واألدباء، 
وبانتفاضـــات الجوع في لبنان والعراق. ولم يختلف العام المنصرم عن أعوام ســـابقة، من حيث غياب 
الســـلم والعدل في منطقتنا واوطاننا العربية وعالمنا الكبير الواســـع. وال شك أن هذا الغياب هو بفعل 
قوى الشـــر والظالم والعدوان واالســـتعمار واالحتالل والعربدة االمريكية، المتعطشة للدماء والهيمنة 
واالســـتغالل ونهب خيرات الشـــعوب واســـتعبادها واســـتغاللها، ونتيجة ممارســـات المتعصبين 
والمتشددين طائفًيا ومذهبًيا ودينًيا وقومجًيا، الذين يحولون حياتنا إلى جحيم، وصراعات، وصدامات، 
وحروب متواصلة، بهدف تحقيق مطامعهم ومطامحهم وفرض أفكارهم وقناعاتهم وايديولوجياتهم.

هذه هي سمات وأجندة وبنية النظام العالمي االمبريالي االستعماري الرأسمالي التوحشي السائد في كوننا، 
الذي ينهش الثروات، ويســـتغل اإلنســـان، ويدوس العدل، ويغتال الســـلم، وينشـــر الفقر والفاقة والبطالة 

والجهل والتخلف والعنف والحرب، ويدمر يومًيا مقومات الحياة، ويجعل منًها قبًحا بداًل من الجمال.
وهذا حال المجتمعات وواقع شـــعوبنا فـــي ظل الحروب والعنف الدموي وانعـــدام الطمأنينة، وغياب 
العدل والســـالم والحرية والديمقراطية، ما يســـتدعي تعزيز وتشـــديد النضال والكفاح بمشاركة كل 
الكادحين والمســـحوقين والمظلومين والمغبونين والمقهورين، من أجل مستقبل أفضل، وغٍد أجمل، 
وشـــعب ُحر ســـعيد. وكلنا أمل أن يكون العام الجديد 2020 عام خير ومحبة وتسامح، وأن يتحقق حلم 
شـــعبنا الفلسطيني بالحرية واالستقالل. وال خير بدون عدل وسلم، وهو ما نتمناه وننشده لنا ولشعبنا 

وشعوب المعمورة قاطبة.

عام راحل وآخر قادم
شاكر فريد حسن
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غزة/ االستقالل:
قال الناطق الرسمي باســـم وزارة 
اإلقتصـــاد في غزة، عبـــد الفتاح 
ابو موســـي، أنه تـــم تصدير 26 
مشطاح من حلوى "الشتوي"، ألول 
مرة إلى دول الخليج، عبر معبر كرم 

أبو سالم التجاري.
نتمنى  أبو موسى، "نحن  وأضاف 
وأن  مســـتمر،  األمـــر  يكـــون  أن 
يكـــون هناك تصديـــر من قطاع 
غزة، ولدينا منتجـــات ذات جودة 
وتنافـــس، وإذا تـــم فتـــح بـــاب 
التصديـــر نحن على اســـتعداد 

لتصدير الكثير من المنتجات".
وبالنســـبة لتعليقات بعض رواد 
بأن  اإلجتماعي  التواصـــل  مواقع 
(للشـــتوي)  الخارجـــي  الشـــكل 
الٌمصـــدر كان أكثـــرًا جمـــااًل مما 
ُيباع بالســـوف المحلي، علل ذلك 
بأنه مـــن الطبيعي جـــدًا أن يتم 
إخراج الشكل النهائي ألي ُمنتج 
مصدر للخارج بشـــكل جيد ولكن 
بالنســـبة للمنتج األساسي فهو 

ذات المنتج.
ونفـــى أن يـــؤدي تصدير حلوى 
لرفع ســـعره  للخارج  (الشـــتوي) 
بالسوق المحلي، قائاًل: "أي ُمنتج 
يتم إنتاجه بشـــكل محلي ويتم 
تصديره إلى الخـــارج، هذا دليل 

على أن إنتاجه يكفي للسكان وما 
يتم تصديره هو الفائض، وبذلك 

لن يؤثر على سعره".
وعقبت (مجموعة مصانع ســـرايو 
الواديـــة) على الحـــدث في بيان 
صحفـــي أوضحـــت خاللـــه أنها 
صدرت الشـــحنة األولى من منتج 
(الشتوي) التي يتم إنتاجه بقطاع 
غزة، بهدف تســـويق المنتجات 

المحلية باألسواق العالمية.

وتعد هذه المرة األولى التي تنجح 
فيهـــا مجموعة مصانع ســـرايو 
الواديـــة للصناعـــات الغذائيـــة 
كأول شـــركة من غزة، من تصدير 
إلى  الغذائية  المـــواد  منتجـــات 
األســـواق الخارجية ، خاصًة وأنه 
من إنتاج وطنـــي، تم تصنيعها 
فـــي مصنع الشـــركة الـــذي تم 
تأسيســـه عام 1985 ، و اســـتمر 
بالعمـــل متجـــاوز كل الظـــروف 

التي أحاطت بغزة خالل السنوات 
األخيرة.

وحصلت الشـــركة على شـــهادة 
الجودة واإلشـــراف العالمية أيزو 
المواصفات  وشـــهادة   (22000)
الفلســـطينية  والمقاييـــس 
لفحوصـــات  وتخضـــع   (PS075)
مختبرات  فـــي  الجـــودة  ضبـــط 
المصنع الذي يضم أحدث أجهزة 

الفحص العالمية.

االقتصاد بغزة تعلن تصدير 26 مشطاح شتوي لدول الخليج

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشـــفت لجنة المالية بالكنيست اإلسرائيلي عن أن التكلفة الكلية لالنتخابات 
التي جرت في ســـبتمبر/أيلول الماضي وتلك التي ســـتجري مطلع مارس/آذار 

المقبل، تزيد عن ملياري دوالر.
جاء ذلك خالل اجتماع للجنة برئاســـة عضو الكنيســـت موشـــيه غافني (حزب 

يهدوت هتوراه/ 7 مقاعد)، بحسب القناة »12« اإلسرائيلية.
ووفق معطيات اللجنة فإن التكلفة المباشرة لالنتخابات الماضية والمقبلة تقدر 

بنحو مليار و263 مليون شيكل (نحو 365 مليون دوالر).
إال أن هذا الرقم ال يشـــمل التكلفة غير المباشـــرة والخسارة الشاملة لالقتصاد 
اإلســـرائيلي خالل عطلة االنتخابات والتي تقدر بنحو 6 مليارات شيكل (مليار 
و732 مليون دوالر)، ما يرفع التكلفة الكلية المباشـــرة وغير المباشـــرة إلى أكثر 

من ملياري دوالر.
من جانبه، قال »غافني« خـــالل االجتماع: »إنه أمر فظيع وتهديد أن تنفق دولة 

متحضرة مليارات الدوالرات على أمر غير ضروري ومهدر للمال«.
واتهم »غافني« رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان، بالمسؤولية على 

الذهاب لالنتخابات للمرة الثالثة خالل عام واحد.
وكان باإلمـــكان أن يرجح ليبرمان الذي حصل حزبه على 7 مقاعد (من أصل 120 
بالكنيســـت)، في االنتخابات األخيرة، كفة تحالف اليمين الذي يقوده بنيامين 
نتنياهو زعيم حزب »الليكود«، أو كفة »الوسط- يسار« بقيادة بيني غانتس زعيم 

حزب »أزرق أبيض«، لكنه لم يفعل.
وطالب ليبرمان بعد جولتي االنتخابات السابقتين نتنياهو وغانتس بتشكيل 
حكومة وحـــدة، لكن الخالفات العميقة بينهما حالت دون ذلك، ما دفع ليبرمان 

إلى عدم االنضمام إلى أي منهما، وصوال إلى حل الكنيست.
وقرر الكنيست في 13 ديسمبر/كانون أول الجاري حل نفسه والذهاب النتخابات 
هـــي الثالثة خالل أقل من عـــام، في 2 مارس/آذار 2020، بعد فشـــل نتنياهو 

وغانتس للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضوًا لتشكيل الحكومة.

أكثر من ملياري$ تكلفة جولتي 
انتخابات في »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
تزايد عدد الفقـــراء في الكيان اإلســـرائيلي عام 2018 
ليصل إلى قرابة الـ20 %، موزعون على 470 ألف أســـرة، 
فيما بلغت نســـبة الفقر بين المواطنين العرب نحو 50 

بالمئة، بحسب تقرير رسمي.
جـــاء ذلك وفق ما أظهـــره »تقرير الفقر« الذي نشـــرته 
مؤسســـة »التأميـــن الوطني«، بحســـب القنـــاة »13« 

اإلسرائيلية.
وقال التقرير إن عدد الفقراء اإلســـرائيليين وصل العام 
الماضي إلى مليون و800 ألف شـــخص، وهو ما يعادل 
نحو 20.4 % من عدد اإلسرائيليين في 2018، الذي بلغ 

8.8 مليون نسمة.
وذكر أن عدد األطفال الذين يعيشـــون تحت خط الفقر 
زاد بمقدار 27 ألف طفـــل مقارنة بالعام 2017، ليصبح 

840 ألف طفل عام 2018.
وبين أنه »ومنذ انضمام إسرائيل عام 2010، إلى منظمة 
دول التعاون االقتصادي والتنمية (OECD)، لم تتحسن 
معدالت الفقـــر بعد تدخل الدولة مـــن خالل الضرائب 

المتزايدة، بل ظلت بين األعلى دوليا«.
وحـــدد التقرير خط الفقر في »إســـرائيل« عام 2018 بـ 

3593 شيكل (نحو 1037 دوالرا) للفرد.
وأشار إلى أن 19 % من المسنين اإلسرائيليين يعيشون 

تحت خط الفقر.
وقال التقرير إن نســـبة الفقر بين فلســـطيني الداخل 
المحتل هـــي األعلى، ففيما يـــرزح 24.1% من اليهود 
تحت خط الفقر، تصل النســـبة بين العرب إلى %50.2 

أي ضعف معدل الفقر بين اليهود.
ومـــن بيـــن اليهـــود أنفســـهم، يتصـــدر الحريديم 
(المتدينون) الشـــرائح األكثـــر فقرا بــــ 57.4%، فيما 

ينهش الفقر 34.2% من المهاجرين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
باشرت إســــرائيل، يوم أمس، وألول 
الطبيعي من حقل  الغــــاز  مرة بضخ 
ليفياثان بالبحر المتوسط إلى األردن.

وقال شــــتاينتس في حديث لموقع 
صحيفة »يديعوت أحرنوت« : »نعلن 
من هنا، أنه في هذه اللحظة، بدأ ضخ 
الغــــاز من حقل ليفياثان إلى األردن، 
وبذلك تصبح إسرائيل للمرة االولى 

في تاريخها ُمصدرة للطاقة«.
وأضــــاف شــــتاينتس: » بعــــد نحو 
أسبوع إلى 10 أيام، سيتم ضخ الغاز 

من الحقل ذاته إلى مصر«.
وفــــي مــــارس/ آذار الماضــــي، اتخذ 
مجلــــس النــــواب األردنــــي (الغرفة 
األولى للبرلمان) قرارا باإلجماع برفض 
اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، 
إال أن المحكمة الدســــتورية أصدرت 
قرارا حينها، بأن االتفاقية »ال تتطلب 
(البرلمان  األمــــة  مجلــــس  موافقــــة 
بشقيه)«، ألنها موقعة بين شركتين 

وليس حكومتين.
وتنــــص االتفاقيــــة، التــــي جــــرى 
توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، 
على تزويــــد األردن بنحــــو 45 مليار 
متر مكعب من الغــــاز، على مدار 15 

عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 
.2020

الكهرباء  أعلنته شــــركة  وحسب ما 
الوطنيــــة األردنية (حكومية)، فإنها 
ستوّفر حوالي 300 مليون دوالر من 
خالل شــــرائها الغاز اإلسرائيلي من 
حقل ليفياثان الذي تشــــغله شركة 
وبل إنيرجي األمريكية وذلك قياسا 

بشرائه من األسواق العالمية.
أول  ديســــمبر/كانون   21 وفــــي 
المنصــــرم، قالــــت وزارة الخارجيــــة 
اإلســــرائيلية، إنه من المقرر أن تبدأ 
إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي 

إلى مصر خالل األيام المقبلة.
وتفيد تقارير صحفية أن شــــركات 
بمصر، هي من تستورد الغاز وتبيعه 

بالسوق المحلي، في وقت تأمل فيه 
مصر أن تكون مركــــز طاقة إقليمي 
يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية 

وتصدير الباقي.
وبموجــــب اتفاقيــــات تــــم إبرامها 
فــــي العامين الماضيين، ســــتصدر 
إســــرائيل 85 مليار متر مكعب من 

الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما. 

20 % من اإلسرائيليين 
يعيشون تحت خط الفقر

القدس المحتلة/ االستقالل:
وافقت بلديـــة االحتالل في القـــدس المحتلة يوم 
أمس، على خطة إلنشاء مدارس تابعة لوزارة التعليم 

اإلسرائيلية في مخيم شعفاط وقرية عناتا بالقدس 
والتي ستكون بديلة لمدارس األونروا.

ووفقـــًا للقناة الســـابعة العبريـــة، فيأتي المخطط 

بترويج من رئيس بلدية القدس موشيه ليون للحد 
من تأثير وتواجد األونروا في شرقي القدس، مشيرة 

الى أن تكلفة المشروع تبلغ 7.1 ماليين شيكل.

خطة »اسرائيلية« للحد من وجود »األنروا« بالقدس المحتلة

»إسرائيل« تبدأ بتصدير الغاز إلى األردن ألول مرة وضخه لمصر خالل أيام
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واشنطن/ االستقالل:
هـــدد الرئيس األميركـــي دونالد 
ترمـــب إيـــران بأنهـــا »ســـتدفع 
اقتحام  نتيجة  باهًظا جـــًدا«  ثمًنا 
بغداد،  فـــي  األميركية  الســـفارة 
مشددا على أن تصريحه »تهديد 
وليس تحذيًرا«. يأتي ذلك وســـط 
تعزيـــزات  بإرســـال  تأكيـــدات 
عســـكرية أميركية فورية إلى مقر 
الســـفارة، بينما نصب المحتجون 

خيامهـــم فـــي محيطهـــا.
المســـؤولية  إيران  ترمـــب  وحّمل 
كاملة عن أي خســـائر بشـــرية أو 
مادية تقع نتيجة اقتحام السفارة 

األميركية في بغداد.
وأضاف أن السفارة األميركية آمنة »وما 
العظام  زالت، بفضل تدخــــل مقاتلينا 

المجهزين بأكثر األسلحة فتًكا«.
الرئيـــس األميركي  ولـــم ينـــس 
توجيه شـــكره للرئيـــس العراقي 
حكومة  ورئيـــس  صالـــح  برهـــم 
تصريـــف األعمـــال عـــادل عبـــد 
اســـتجابتهما  علـــى  المهـــدي 
الســـريعة لطلبـــه بشـــأن تأمين 

السفارة.

وأعلن وزير الدفاع األميركي مارك 
أسبر أن البنتاغون سيرسل »فوًرا« 
حوالـــي 750 جندًيـــا إضافًيا إلى 
الشرق األوسط، »ردا على األحداث 

األخيرة في العراق«.
وقال أســـبر في بيان »سيتم نشر 
حوالي 750 جنديـــا في المنطقة 
فـــورا«، موضٍحا أن هنـــاك »قوات 
إضافية« جاهزة ليتم نشرها »في 

األيام المقبلة«.
وكان آالف المدنيين ومنتســـبون 
للحشـــد الشعبي احتشـــدوا أمام 
بالمنطقـــة  األميركيـــة  الســـفارة 
الخضـــراء فـــي بغـــداد، تنديـــدا 
علـــى مواقع  األميركية  بالغـــارات 
للحشـــد في محافظة األنبار األحد 
الماضـــي، ثـــم اقتحم العشـــرات 
منهم مبنى السفارة وأضرموا فيها 

النار وأحرقوا أبراج الحراسة، قبل أن 
السفارة مع  إلى محيط  ينســـحبوا 

وصول تعزيزات أمنية مكثفة.
وأطلقـــت قـــوات األمـــن العراقي 
قنابـــل الغـــاز المدمـــع لتفريـــق 
المحتجين، كما أطلق حراس األمن 
من داخل الســـفارة قنابل الصوت 
علـــى المحتشـــدين خـــارج بوابة 

المجمع.

واشنطن تهدد طهران بدفع الثمن وترسل تعزيزات عسكرية

باريس/ االستقالل:
أفادت مصادر اعالمية بأن شـــخصًا لقي مصرعـــه، فيما أصيب نحو 20 آخرين 

جراء اطالق األلعاب النارية خالل احتفاالت رأس السنة في فرنسا.
و نقلت المصادر عن الشـــرطة الفرنســـية قولها إن شـــخصا واحدا توفي بسبب األلعاب 
النارية قرب نهر الراين. وذكرت وســـائل إعالم محلية أنه تم إســـعاف 10 أشـــخاص في 
مدينة ستراسبورغ أصيبوا بسبب األلعاب النارية، 6 منهم ُأجريت لهم عمليات جراحية.

وفي مدينة كولمار شـــمال شرقي فرنسا يخضع 8 أشـــخاص، بينهم أطفال، 
للعالج بسبب جروح أصيبوا بها أثناء إطالق األلعاب النارية.

بيونغ يانغ / االستقالل:
 

ّ
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بالده أنهت الوقف االختياري

للتجارب النووية وتجارب االسلحة البالستية العابرة للقارات، بحسب ما أفادت 
وكالة االنباء الرسمية الكورية الشمالية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله أمام مسؤولين في حزبه الحاكم »سيشهد العالم 
سالحا اســـتراتيجيا جديدا ستمتلكه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 

في المستقبل القريب«.

زعيم كوريا الشمالية: العالم سيكون 
شاهدًا على سالح استراتيجي جديد

مصرع شخص و اصابة 20 آخرين 
خالل احتفاالت رأس السنة في فرنسا

القدس المحتلة/ االستقالل:
قـــّرر رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي المنتهية 
واليته بنيامين نتنياهو عـــدم تمديد والية 
دانـــي دانون مندوب »إســـرائيل« الدائم في 

األمم المتحدة.
وقالت القناة »12« اإلسرائيلية إن القرار الذي 
أعلنه نتنياهو الثالثاء، جاء خالل اليوم األخير 

لوالية دانون.
وفي الصيـــف الماضي مـــدد نتنياهو والية 
دانون بـ6 أشهر، انتهت الثالثاء 31 ديسمبر/

كانون أول 2019، بحسب المصدر ذاته.
وأوضحت القناة أن »نوعا فورمان« نائبة دانون 

هي من ستتولى مهامه مؤقًتا لحين تعيين 
بديل دائم.

وأضافت »وفًقا لتقارير، تلمس نتنياهو ما إن 
كان الوزير (األمن الداخلي جلعاد) أردان، الذي 
رفض المنصب في أغسطس الماضي، مهتما 

بشغله اآلن«.
وتابعـــت »مـــن أوضـــح أنه ســـيدرس قبول 
المهمة حـــال عرضت عليه هو الوزير (العلوم 

والتكنولوجيا) أوفير أكونيس«.
وبحســـب القناة فإن نتنياهـــو توجه مؤخًرا 
للمرة الثانية للمستشـــار القضائي للحكومة 
أفيخاي مندلبليت الستيضاح رأيه حول ما إن 

كان بإمكانه تعيين مندوب دائم إلســـرائيل 
باألمـــم المتحـــدة خـــالل واليـــة الحكومـــة 

االنتقالية التي يقودها.
وتولى دانـــون منصبه باألمـــم المتحدة في 

أغسطس/آب 2015، وفق ذات المصدر.
ومـــن المقرر أن تشـــهد »إســـرائيل« في 2 
مارس/آذار 2020 انتخابات هي الثالثة خالل 
أقل من عام، بعد فشـــل نتنياهو ومنافســـه 
بينـــي غانتس زعيم تحالـــف »أزرق- أبيض« 
للمـــرة الثانية في الحصول علـــى أغلبية 61 
عضوًا (من أصل 120 بالكنيســـت) لتشكيل 

الحكومة.

طهران/ االستقالل:
 الواليات 

ّ
قـــال المرشـــد اإليراني علي خامنئـــي، يوم أمـــس، إن

المتحدة »تنتقم« من الحشد الشعبي بالعراق، لهزيمته تنظيم 
»داعش«.

جاء ذلك في كلمة لخامنئي بفعالية محلية في العاصمة طهران، 
تعليقا على اتهام اإلدارة األمريكية، إيران، بالوقوف وراء االعتداء 

على سفارة واشنطن بالعاصمة العراقية بغداد.
وأضاف خامنئي: »انظروا ماذا تفعل الواليات المتحدة في العراق 
وسوريا، هي تنتقم من الحشد الشعبي لهزيمته داعش. الحشد 
دمر داعش الذي أوجدتـــه الواليات المتحدة، وهم (األمريكيون) 

اآلن ينتقمون«.

خامنئي: واشنطن تنتقم
 من الحشد الشعبي بالعراق

كابول/ االستقالل:
قتـــل 22 عنصرًا من األمـــن ، بهجومين مختلفين 

لحركة »طالبان« شمالي أفغانستان.
 »مسلحي طالبان هاجموا، في 

ّ
وقال مصدر أمني: إن

وقت متأخر ، مركزًا أمنيًا في منطقة قرلق بمديرية 
دشت أرجي في إقليم قندوز شمالي أفغانستان«.

وأشـــار المصدر إلـــى أن الهجـــوم أدى إلى مقتل 
14 مـــن عناصر األمـــن، بينهم عشـــرة من عناصر 

االستخبارات واثنان من عناصر الجيش، واثنان من 
عناصر الشرطة.

بدورها، أكـــدت الحكومة المحلية في إقليم قندوز، 
في بيان، وقوع الهجوم واشـــتباكات شرســـة بين 
الطرفيـــن، مشـــيرة إلى وقوع قتيليـــن من عناصر 

األمن.
في غضون ذلك، قال مسؤول أمن إقليم بلخ، أجمل 
 »مســـلحي طالبـــان هاجموا، 

ّ
فايـــض، في بيان، إن

ثكنة عســـكرية على امتداد الطريق الرئيسي بين 
مزار شـــريف وشـــبرغان، ما أدى إلـــى مقتل 8 من 
عناصـــر األمن«. ولم تعلق »طالبـــان« على الهجوم 
الثاني، بينمـــا ادعى الناطق باســـم الحركة، ذبيح 
الله مجاهد، فـــي تغريدة له على موقـــع »تويتر«، 
أن مســـلحي الحركة »شـــنوا هجومًا على ثكنتين 
عسكريتين، ما أسفر عن مقتل 24 عنصرًا من األمن 

األفغاني، وإصابة 11 آخرين«.

موسكو /االستقالل:
أعد األطباء الروس عقارا يسمح لشخص مصاب بالتهاب الكبد 
المزمـــن (»ب«) بالتعافي التـــام من هذا المـــرض الخطير في 

غضون عامين.
وقالـــت رئيســـة إدارة »روس بوتريـــب نـــادزور (الرقابـــة على 
االســـتهالك) إن التهاب الكبد المزمن هـــو مرض تطور حتى 
دخل مرحلته الالحقة التي قد تؤدي إلى تشمع الكبد أو سرطان 

الكبد.
وأضافـــت قائلة »أنـــا واثقة أن العلماء في معهـــد علم األوبئة 
الروســـي اخترعوا دواء فعاال يمّكن المرضى من التعافي التام 

من التهاب الكبد المزمن »ب«.
ولفتت رئيســـة اإلدارة إلى نجاحات بارزة أحرزها العلماء الروس 
في الوقاية من األمراض المعدية، مضيفة أن 15 ســـنة ماضية 
شهدت انخفاضا في نسبة اإلصابة بالتهاب الكبد »ب« بمقدار 

16 مرة، ما يعد أقل نسبة في العالم.

نتنياهو يقرر إنهاء مهام »دانون« كسفير إلسرائيل باألمم المتحدة

علماء روس يخترعون دواء 
يشفي تماما من التهاب الكبد

طالبان تقتل 22 عنصرا أمنيا بهجومين شمالي أفغانستان
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غزة/االستقالل:
حقق الصالح فوزا مريحا على خدمات جباليا، 
فيما تخطى خدمات النصيرات فريق شباب 
جباليا، ضمن افتتاح الجولة الثانية من دوري 
جـــوال لكرة اليد 2020/2019 ، وذلك بصالة 

سعد صايل بمدينة غزة.
وفي اللقاء األول ظهرت أفضلية العبي الصالح 
منـــذ الدقيقة األولـــى بالرغم من تســـجيل 
خدمات جباليا أوال عن طريق المخضرم أيمن 
رشـــدان، لكن الرد من الصـــالح لم يتأخر عن 
طريق المخضرم األخر عمر الســـلوت، ثم جاء 
من بعده بـــالل صباح بتســـجيله 3 أهداف 
متتالية، وتســـتمر أفضلية الصالح لينهي 

الشوط األول لمصلحته 20/9.
الشـــوط الثاني تحســـن أداء العبي خدمات 

جباليا بتألـــق مؤيد أبو زعيتـــر وأكرم عياد 
بتســـجيله 6 أهداف بالتســـاوي مع محمد 
نصر الله، لكن ذلـــك التألق لم يمنع العبي 
الصالح من تقديـــم أداء مميز دفاعيا بقطع 
الكـــرات واللعـــب هجوميـــا علـــى الهجمة 
المرتـــدة الســـريعة عن طريق بـــالل صباح 
أفضل مسجل برصيد 14 هدف في المباراة، 
وأنـــور عبداللـــه وعمر المســـلمي، لينتهي 
الشـــوط الثانـــي لمصلحة الصـــالح 23/14 

وبنتيجة إجمالية 43/23.
وواجه خدمات النصيرات صعوبة كبيرة في 
تجاوز عقبة شـــباب جباليا، بسبب الدفاعات 
القوية »للثوار«، ليختار اللعب على الهجمات 
العكســـية واستغالل ســـرعات عبد القادر 
الغصيـــن وأحمد أبو ناجع وصناعة حســـام 

رجـــب للهجمـــات، باإلضافـــة لتألق حارس 
النصيرات نبيل فراج، فيما تألق من شـــباب 
جباليا رامز حميد بتسجيله 3 أهداف ورامز 
أبـــو لبدة هدفيـــن، لينتهي الشـــوط األول 

لمصلحة خدمات النصيرات 16/8.
أما الشـــوط الثاني فقد شـــهد تحسن أداء 
شـــباب جباليا دفاعيا بتضييق الخناق على 
مفاتيح لعـــب النصيرات، واســـتغالل قوة 
خميس البطش بتســـجيله 4 أهداف، لكن 
ذلك لم يمنع خدمـــات النصيرات من الفوز 
بنتيجـــة الشـــوط الثاني بســـبب تألق عبد 
القادر الغصين بتسجيله 5 أهداف ومحمود 
هارون 3 أهداف، لينتهي الشـــوط بنتيجة 
12/9 لخدمات النصيرات وبنتيجة إجمالية 

.28/17

الصالح والنصيرات يعحران  »خدمات« و »شحاب« جحاليا

مدريد/ االستقالل:
كشـــفت تقارير صحفية، بأن عمالق الدوري اإلسباني ريال مدريد، 
يسعى إلى ضم النجم السنغالي ومهاجم فريق ليفربول اإلنجليزي، 

ساديو ماني.
وأفـــادت صحيفة »آس« اإلســـانية، بـــأن ريال مدريـــد، تواصل مع 
ممثلي الالعب ماني، وأبدى النادي »الملكي« رغبته في إبعاد النجم 

السنغالي عن »قلعة أنفيلد«.
وأضافت الصحيفة، بأن الهـــدف من التواصل مع ممثلي ماني، هو 

معرفة رد فعل الالعب حيال االنضمام إلى »الميرنغي«.
وحســـبما نقلـــت الصحيفة اإلســـبانية عن موقع »لو 10 ســـبورت« 
الفرنســـي، فإن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، يريد 
ضم ماني لخط الهجوم الخاص بفريقه إلى جانب الفرنســـي كريم 
بنزيمة. وســـبق لفريق العاصمة اإلســـبانية أن استفســـر من إدارة 
ليفربول، في الصيـــف الماضي، عن إمكانية التعاقد مع ماني، لكن 

األمر لم يتقدم بعد ذلك.
وكانت صحيفة »الصن« اإلنجليزية قد قالت إن ليفربول ســـيرفض 
جميع العروض التي ســـيقدمها ريال مدريد مـــن أجل التعاقد مع 
النجم الســـنغالي، على اعتبار أن المـــدرب يورغن كلوب يعول على 

خدماته كثيرا، حيث يعتبر من أعمدة »الريدز«.

االستقالل/وكاالت:
لكرة  رونالدو مهاجم يوفنتوس اإليطالي  حدد كريستيانو 
القدم موقفه مـــن تجديد عقده مع ناديه الحالي حســـبما 

ذكرت تقارير صحفية.
وقالـــت صحيفـــة “كورييري ديلـــو ســـبورت” أن الالعب 
البرتغالي يدرس في الوقـــت الحالي إمكانية التوقيع على 
صفقة جديدة من شأنها أن تبقيه في إيطاليا حتى الثامنة 

والثالثين.
وأشـــارت هذه المصادر أن المفاوضات حول تجديد العقد 
انطلقـــت بعد الهزيمة التـــي تعرض لها فريق الســـيدة 
العجوز في نهائي كأس الســـوبر اإليطالي أمام التسيو في 

السعودية.
ويعتقد مسؤولو يوفنتوس أن العب ريال مدريد السابق ال 
يزال لديه الكثير ليقدمه في كرة القدم على الرغم من عمره 

، وأن االتفاق جرى على بقائه في تورينو حتى عام 2023.
وأفادت هـــذه المعلومـــات أن كريســـتيانو رونالدو أجرى 
مناقشـــات عديدة حول هـــذا الموضوع مـــع وكيل أعماله 
خورخي مينديز عندمـــا كان االثنان في حفل توزيع جوائز 

دبي قبل عدة أيام.

ريال مدريد »يجّس 
نحض« ماني للرحيل 

عن ليفربول

كريستيانو رونالدو 
يحسم موقفه من تجديد 

عقده مع يوفنتوس

لندن/االستقالل
فشــــل تشيلســــي في االحتفاظ بتقدمــــه، ليتعادل 
مع مضيفــــه برايتــــون 1-1 ، ضمن الجولــــة الحادية 

والعشرين من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
ووقــــف المدافــــع دونك أمــــام تســــديدة مونت في 
الدقيقة الثالثة، واقترب برايتون من التســــجيل في 
الدقيقة السابعة، عندما اطلق ألزاتي تسديدة من بعد 
20 سارده، ارتدت من روديجير بجانب القائم البعيد.

وافتتح تشيلسي التســــجيل في الدقيقة العاشرة، 
عندمــــا نفذ مونــــت ركلة ركنية أحدثــــت دربكة امام 
المرمى، قبل أن يتابعها أبراهام ارتدت من موي أمام 

أزبيليكويتا الذي تابعها بسهولة في الشباك.
وبعد هذا الهدف تواصــــل األداء غير المقنع من كال 
الفريقين، رغم محاوالت الفريق المضيف للســــيطرة 
أكثــــر على الكرة، بيد أن دفاع تشيلســــي أبعد جميع 
عرضياته من الجناحين، لينتهي الشوط بتقدم البلوز.

وفــــي الشــــوط الثانــــي كاد جيمس يســــجل هدفا 
لتشيلسي في الدقيقة 65، عندما تابع تسديدة زميله 
بوليســــيتش المرتدة من الدفاع، من خالل كرة قوية 

ارتدت من مدافع وابتعدت قليال عن المرمى.
ودخل كالوم هودسون أودوي إلى تشكيلة تشيلسي 
مــــكان بوليســــيتش، فيما شــــارك الكرواتــــي ماتيو 

كوفاســــيتش مكان مونت لتقديــــم الحماية للخط 
الخلفي.

وأطلق العب برايتــــون البديل علي رضا جاهانباخش 
كــــرة قوية من 25 يارده فوق عارضة تشيلســــي في 
الدقيقــــة 75، وتألق كيبا في التصدي لمحاولة قريبة 

من كونولي في الدقيقة 80.
ونجح برايتــــون في تحقيق التعــــادل بالدقيقة 84، 
عندمــــا تابع جاهانباخش رأســــية دونــــك، بمقصية 
مذهلــــة من بعــــد 20 يــــارده داخل الشــــباك، وكاد 
تشيلسي يســــتعيد تقدمه في الدقيقة 86، عندما 
تلقى هودسون أودوي تمكريرة أبراهام ليتخلص من 
مونتويا، قبل أن يسدد بجوار القائم ، لينتهي اللقاء 

بالتعادل1_1.
وارتفع رصيد تشيلســــي بهذا التعادل إلى 36 نقطة 
في المركــــز الرابع، فيما رفع برايتــــون رصيده إلى 24 

نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا.

مقصيــة قاتلــة تفــرض التعــادل علــى تشيلســي
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رام الله/ االستقالل:
الفلســـطينية خالل عام  شهدت األراضي 
2019، العديـــد مـــن األحـــداث المختلفة، 
وخاصًة علـــى الصعيد الداخلـــي من وقوع 
جرائم قتـــل، أو حاالت انتحـــار، إلى جانب 

ضحايا حوادث السير.
تلــــك  توثيــــق  "القــــدس"  واســــتطاعت 
اإلحصائيــــات من جهات حكومية رســــمية، 
وكذلك من هيئات حقوقية، ومتابعة ميدانية 
حثيثة خالل العام. حيث أن غالبيتها دقيق، 

وبعضها قريب من األرقام الفعلية.
جرائم القتل

ويظهــــر من اإلحصائية، أن 65 فلســــطينًيا، 

قتلــــوا في جرائــــم مختلفة منها شــــجارات 
عائلية وجماعيــــة أو فردية، ومنها إطالق نار 
متعمد عن بعد، ومنها باستخدام آالت حادة 
وغيرها. وذلك وفق أرقام تقريبية. حيث قتل 

31 في الضفة الغربية، و34 في قطاع غزة.
ويتبيـــن من تلـــك األرقام، أن 6 ســـيدات 
قتلن فـــي الضفـــة، و8 في غـــزة، من بين 
العدد اإلجمالي للقتلى، وذلك جراء العنف 

ضدهن.
وفي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، 
قتل 93 فلسطينًيا، بينهم 11 سيدة، قتلن 
جراء العنف المتزايد في تلك المناطق خالل 

هذا العام، مقارنًة باألعوام السابقة.

حوادث ال�شري
وبحســـب إحصائيات رســـمية، فـــإن 111 
فلســـطينًيا من ســـكان مناطق 1948، لقوا 

مصرعهم جراء حوادث سير خالل 2019.
فيما أظهرت إحصائيات تقريبية، أن 108 
بينهم 29 طفاًل لقوا مصرعهم في الضفة 

الغربية وإصابة اآلالف.
بينما أظهرت إحصائية رسمية بغزة، وجود 
66 حالـــة، من بينهـــم 45 طفـــاًل، وإصابة 
المئـــات، منهم 70 إصابـــة وصفت حينها 

بالخطيرة.
حاالت االنتحار

وســـجلت 35 حالـــة انتحار فـــي األراضي 

الفلسطينية، منها 23 بالضفة الغربية، و12 
في قطاع غـــزة. وفًقا إلحصائيات من مراكز 

حقوقية.
وال تشـــمل إحصائية االنتحـــار، المحاوالت 
الفاشلة لالنتحار والتي سجلت بشكل أعلى 
بكثير ووصلت ألكثر من 100 حالة بالضفة، 

وبأكثر منها في غزة.
ويتبين مــــن اإلحصائيــــات، أن اإلناث أكثر 
محاولة لالنتحار ســــواء بالضفة أو بغزة، لكن 
الذكور أكثر من أقدموا على االنتحار الفعلي 
بعدد يفوق اإلناث، وكانــــت غالبيتها لغير 
المتزوجين وتراوحت أعمارهم ما بين 25 إلى 

28 بالضفة، وما بين 17 و33 عاًما في غزة.

وكانت الغالبيـــة األكبر لالنتحـــار الفعلي 
بالشنق، فيما كانت المحاوالت األكثر فشاًل 

عبر استخدام األدوية والمواد السامة.
اأحدث عر�شية

كمـــا تظهـــر اإلحصائيـــات التقريبية من 
متابعـــة ميدانية، أن نحو 6 مواطنين توفوا 
جـــراء إصابتهـــم بصعقـــة كهربائية في 
الضفة الغربية، و11 في غزة. بينما ســـجل 
17 حالـــة وفاة إثر ســـقوط عن علو في غزة، 
ونحـــو 14 في الضفة الغربيـــة. فيما توفي 
نحو 7 غرًقا في البرك الزراعية بالضفة، ونحو 
16 حالـــة في غزة جراء الغـــرق بالبحر وبرك 

السباحة.

وأوضــــح أنه تحدث مع موظفــــي بلدية االحتالل 
وأبلغهم عن موعد جلسة اليوم، وأبرز لهم ورقة 

من محاميه، "إال أنهم لم يكترثوا".
وقــــال "إن قــــوات االحتالل أخرجتنــــي وعائلتي 
ونســــيبي مهند خاليلة بالقوة، وشرعوا بعملية 
الهــــدم دون الســــماح لــــي بإخــــراج ممتلكاتي 

الخاصة، وهدموا المنزلين على محتوياتهما".
وتعود ملكيــــة المنزلين لكل مــــن يزيد خاليلة 
ويقطــــن فيه مــــع زوجتــــه و6 أوالد، ومهند عبد 

خاليلة ويقطن فيه مع زوجته وطفلين.
وتبلغ مســــاحة كل منزل مئة متــــر مربع، ومكون 
من ثالث غرف ومطبخ وحمام، وشيدت قبل نحو 

7 أشهر.
كما هدمت آليــــات االحتالل اإلســــرائيلي، يوم 
أمس، خمســــة بيوت في برية السواحرة بمنطقة 

المنطار جنوبي مدينة القدس المحتلة.
وقال مســــؤول لجنة الدفاع عن أراضي السواحرة 
يونس جعفــــر، "إن آليات اإلدارة المدنية هدمت 
خمســــة بيوت من الخشــــب والزينكو والحديد، 

وصادرتها".

ولفــــت إلى أن البيوت تعــــود لكل من محمد عبد 
القادر جعفر، زكي خليل عبد القادر جعفر ونجله 
خليل، هاني الســــرخي، محمد ماهر الســــرخي، 

فيما أصبح 20 فرًدا من عائالتهم دون مأوى.
وأشــــار جعفــــر إلــــى أن االحتالل هّدد بســــحب 
جميع خطوط المياه بمنطقة المنطار، في األيام 

المقبلة.
وقال إن "ما حــــدث هو عمل إرهابي بامتياز، بعد 
هدم بيوت تحوي خمــــس عائالت في ظل البرد 

القارس".
وتابــــع "عملية الهــــدم تهدف إلى االســــتيالء 
علــــى األراضي المســــماة حســــب االتفاقيات " 
ســــي " والتمدد االستيطاني، واستكمال الطوق 
الشــــرقي لمدينة القدس، وعزلهــــا جغرافيا عن 

مواطنيها".
وتواصل قوات االحتالل سياســــتها العدوانية 
بمدينة القدس المحتلة، من خالل السيطرة على 
عقــــارات وممتلكات المواطنيــــن وهدم المنازل 
واالعتقاالت، والتمدد االستيطاني فيه، عدا عن 
االقتحامات المستمرة للمسجد األقصى المبارك.

وفي السياق، استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
األربعاء، على خيام ســــكنية وبركســــات لتربية 
المواشــــي مــــن مدينة طوباس شــــمالي الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال شهود إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت 
منطقة عاطوف جنوب شــــرق طوباس، وفككت 

خياًما سكنية وبركسات لتربية المواشي.
وبينوا أنها داهمت المنطقة وفككت ثالث خيام 
وبركســــات تعود للمواطن سعيد زايد ابو ظاهر، 

واستولت عليها.
يذكر أن قوات االحتالل فككت واســــتولت على 
خيام وبركسات تعود للمواطن ذاته، قبل حوالي 

أسبوع.
إلى ذلــــك، أخطرت قوات االحتــــالل أمس، بإزالة 
غرفة، وشرفة، وعدد من أشجار الزيتون في خربة 

ابزيق شمال طوباس.
وقال صاحب اإلخطــــار ابراهيم محمد مجلي: إن 
االحتالل أخطر بإزالة غرفة، وشــــرفة مسقوفتين 
بصفائح "زينكو"، وأشجار زيتون؛ بحجة تواجدها 

في مناطق "ج".

باألرقام.. حاالت القتل واالنتحار وحوادث السير في فلسطين عام 2019

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلـــن جيش االحتالل اإلســـرائيلي، األربعـــاء، عن إقامة 
»وحـــدة ُنخبة جديـــدة« وصفها بأنها »وحـــدة متعددة 
األبعاد«، وجرى تجميع جنودها من أذرع عســـكرية أخرى 
بينها »ســـرية غوالني«، المظليين، ســـالح الجو، ســـالح 

مدرعات والهندسة القتالية. 
وذكر جيـــش االحتالل في بيان لـــه إن الوحدة الجديدة 
ســـُتزود بدبابات وطائـــرات بدون طيار، فيما ســـيتولى 
قيادتها القائد السابق لوحدة المستعربين »دوفدوفان«.
وقـــال إن الوحـــدة الجديدة ســـتخضع لفرقـــة »النخبة 
العســـكرية 98«، موضحا أنها ال تزال في مراحل إقامتها 
األولى، وسيتم اإلعالن عن جهوزيتها العسكرية بحلول 

نهاية العام الحالي.

وكان رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، افيف كوخافي، 
قـــرر إقامة هـــذه الوحدة في بداية واليتـــه، مطلع العام 

الماضي.
وُيخطط لهذه الوحدة أن تشـــارك فـــي عمليات مركزية 
للجيش، بينها اجتياح بري إلى جانب دبابات وســـتعمل 
في عمق »أراضي العدو« وتشمل عملياتها »استهداف 

كنوز هامة«.  وفق ما نقله موقع »عرب 48«.
وســـيتم تزويد هذه الوحدة بأسلحة تكنولوجية سرية، 
وبعضها ال يزال يجري تطويرها خصيصا لها، إلى جانب 
طائـــرات بدون طيار لتنفيذ مهـــام متنوعة بينها وضع 

إشارات على أهداف.
وسيشـــارك في الوحدة جنود مشـــاة ســـيحصلون على 
أســـلحة »مالئمة لميدان القتـــال المســـتقبلي«، بينما 

ســـتعمل ككتيبة يتـــم نقل جنود إليهـــا من »وحدات 
نخبويـــة«، وليس متوقعا ضم مجندين جدد للوحدة في 

السنة األولى.
وأضاف بيان جيش االحتالل أنه »ال يوجد نموذج ســـابق 
لهـــذه الوحدة وال نمـــوذج عالمي«، مبينا أنه »ســـيكون 
إلقامة وعمليات الوحدة المتعددة األبعاد انعكاسا على 
بنية وتنظيم وحـــدات أخرى في الجيش اإلســـرائيلي، 

وستستخلص دروسا منها ونقلها إلى وحدات أخرى«.
وبحســـب البيان، ستعمل الوحدة مع قدرات جديدة، من 
حيث رصد وكشـــف ومهاجمة وتدمير ألهداف »العدو«، 
وستشكل قاطرة لهيئة األركان العامة من أجل مفاهيم 
معرفية، ومن خالل استنفاذ اقصى قدرات هيئة األركان 

العامة واألذرع.

القدس المحتلة/ االستقالل:
برأت محكمة إســـرائيلية في وقٍت ســـابٍق من اأُلســـبوع 
الجاري إسرائيليًا ُأدين سابًقا بقتل 7 عمال فلسطينيين 
في منطقة عيون قارة التي يطلق عليها االحتالل اســـم 
»ريشـــون لتســـيون« عام 1990، من تهمة القتل بـأنه 
 إرهابي«، بالرغم من أنه حـــاول أيًضا حينها قتل 

ٌ
»عمـــل

10 عمال آخرين.
وبحسب موقع والال العبري، فإن المعتقل عامي بوبر قدم 

طلًبا أمام لجنة اإلفراج المبكر، لإلفراج عنه، ما دفع االدعاء 
العام لتقديم طلـــب للجنة لرفض طلبه، باعتباره ارتكب 

»عماًل إرهابّيًا«، إال أن اللجنة رفضت طلب االدعاء.
ويتيح القانـــون الذي بدأ تنفيذه عـــام 2019، القاضي 
بمنع النظر في اإلفـــراج لمرتكبي أي هجماٍت »إرهابية«، 
أن يتم النظـــر في الحاالت التي وقعت ما قبل ســـريان 
القانون.  وتوجـــه االدعاء العام لمحكمة محلية للمطالبة 
برفـــض طلب بوير، إال أنه تم رفضه، فيما أقرت المحكمة 

 ما قام به لم يكن »عماًل 
ّ

المركزية المكونة من 3 قضاة أن
إرهابًيا«، وبناًء على ذلك سيتم عقد اللجنة للنظر بطلبه.

وادعـــى بوير منذ بـــدء محاكمته بعد ارتـــكاب جريمته 
وحتى تقديـــم طلبه اإلفـــراج المبكر عنـــه، أنه تعرض 
لالغتصـــاب على يـــد عامل عربـــي، وأنه نفـــذ جريمته 
بفعل الحالة النفســـية التي كان يمر بها حينها، وذلك 
اســـتدعى تخفيف عقوبته حينها من 7 أحكام بالسجن 

المؤبد إلى السجن 40 عاًما.

الداخل المحتل/ االستقالل:
دخل أمس األربعاء األســـير بشير عبد الله كامل الخطيب (58 عامًا) من مدينة 
الرملـــة عامه الـ 33 على التوالي في ســـجون االحتالل، وهـــو معتقل منذ عام 
1988، وُحكم عليه بالسجن المؤبد، لكن بعد جهود قانونية تم تحديد حكمه 

بالسجن لمدة 35 عامًا.
كما دخل األســـير حسام أسعد العطار ســـكان بلدة العطاطرة في بيت الهيا 
شمال قطاع غزة عامه الحادي عشر على التوالي في سجون االحتالل، علمًا بأنه 

معتقل منذ 1/ 1/ 2009 ويقضي حكمًا بالسجن 18 عامًا.

في مجزرة «عيون قارة»

تبرئة إسرائيلي قتل 7 عمال فلسطينيين من »تهمة اإلرهاب«!
أسير من الرملة يدخل عامه 

(33) خلف القضبان الـ

جيش االحتالل يقيم وحدة نخبة جديدة »متعددة األبعاد«

االحتالل يهدم ..

مئير بن شبات، رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، استعرض أمام الكابنيت 
تقريًرا حول االتصاالت غير المباشـــرة مع حماس بشـــأن الهدوء، وتم منح الوزراء 
الوقت الكافي للمناقشـــة، ودن أي اعتراض على ما طرحه بن شـــبات، لكن من دون 

التصويت عليها أو اتخاذ قرار.
وأشـــار الموقع إلى أنه تم التوافق على عقد جلسة أخرى األسبوع المقبل، فيما لم 
يتـــم النقاش حول قضية محكمة الجنايات الدوليـــة، التي كان من المفترض أن 

تتم مناقشتها.
وقال مسؤول سياســـي كبير للموقع: إن المناقشات لم تتناول إنشاء ميناء بحري 
فـــي غـــزة، أو قضية األســـرى والمفقودين بالقطاع، مشـــيًرا إلى أن مـــا تم طرحه 

تسهيالت اقتصادية مقابل هدوء على الحدود.
واعتبر أن مصلحة "إســـرائيل" تكمن في تحسين الظروف المعيشية بغزة، مشيًرا 
إلى أن مصر ما زالت تتوسط من أجل الهدوء، وليس من أجل ترتيبات طويلة األمد.
وبحســـب الموقع، فإن هناك سيناريو آخر في "إسرائيل" بأنه في حال فشلت هذه 

الترتيبات أو انهارت سيؤدي ذلك إلى حملة عسكرية واسعة النطاق في غزة.
وأشـــار إلى أن هناك مقترحات التفاق يصل إلى 5 ســـنوات يشـــمل في مرحلته 
األولى موافقة "إسرائيل" على إدخال 5 آالف عامل من غزة، وهو األمر الذي يعارضه 

"الشاباك"، ولكن المناقشات ما زالت مستمرة.
ووفقًا للموقع، فإن هناك رزمة تســـهيالت اقتصادية ســـتقدم حالّيًا لصالح غزة 
تشـــمل زيادة التصدير من القطـــاع، وإدخال العديد من المـــواد التي يحتاجها 
الســـكان، مع اإلشارة إلى أن المزارعين في مستوطنات غالف غزة يشجعون خطوة 

دخول عمال في قطاع الزراعة إلى مناطقهم بما سيعزز اإلنتاج الزراعي.
من جانبها، ذكرت قناة 12 العبرية أن الكابنيت يضغط باتجاه تسريع االتصاالت 
مـــن أجل الوصول لترتيبات الهدوء بغزة، مشـــيرًة إلـــى أن جميع أعضاء المجلس 
المصغر يعترفون بأن مســـألة تجريد حماس والفصائل من الســـالح ليست محل 

نقاش.
وقال وزيران إسرائيليان للقناة إنه خالل األسابيع المقبلة سيكون هناك تقدٌم في 
المحادثات مع حمـــاس، والمصريون يقولون يجب أن نمضي قدًما وليس لدينا ما 

نخسره، ألن أي صاروخ واحد يمكن أن يدمر كل التفاهمات.
وبحســـب القناة، فإن بن شـــبات عرض الخطوط العريضة؛ تسهيالت مقابل وقف 

إطالق الصواريخ والحد التدريجي من المسيرات على الحدود.
وأشـــار إلى أن الوزراء اإلسرائيليين ناقشوا اليوم إدخال إطارات السيارات وقضية 
خط أنابيب الغاز لمحطة الكهرباء الوحيدة بغزة، وهو ما أكدته مصادر فلسطينية 

لـ "القدس" دوت كوم منذ أيام.
وقـــال نفتالي بينيت، وزير الجيش اإلســـرائيلي، خالل االجتمـــاع إن هذا لم يكن 
ترتيًبا منظًما كاماًل (اتفاقًا كاماًل)، بل اتفاقية آنية للتهدئة واالســـتقرار في ظل 
وجود "نافذة فرصة" نشـــأت بعد عملية "الحزام األســـود"، مشيًرا إلى أن أي اتفاق 

طويل األمد سيشمل قضية األسرى والمفقودين.

»يديعوت« : »الكابينت«..
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الستقالل/ وكالت:
في العـــام 2020 نحن على موعـــد مع مجموعة من 
أمتع الظواهر الفلكية التي يمكن أن تراها بعينيك، 
ل حاجة ألن تســـافر بعيدا، فتلك الظواهر الفلكية 
بسيطة ويمكن أن تراها من شرفتك أو سطح المنزل.

الحدث األول واألكثر أهمية في هذا العام سيكون 
في صبــــاح يوم 21 يونيو/حزيران، وهو كســــوف 
الشمس الحلقي البديع، الذي سيكون أكثر تميزا 
في اليمن وُعمان وجنوبي السعودية حيث يمكن 
أن يــــرى كامال. أما في بقيــــة دول الخليج العربي 
باإلضافة إلى مصر والســــودان وليبيا، فســــيرونه 

بشكل جزئي.
في ليلتي 13 و14 ديســـمبر/كانون األول نحن على 
موعد مع أمطار الشهب، حيث تتساقط في المناطق 

النائية بمعدلت تصل إلى 120 شهابا في الساعة، 
وفي المدينة يكون العدد أقل من ذلك بفارق واضح، 

لكنك ستستمتع بالمشهد من أي مكان.
وتحـــدث أمطار الشـــهب حينما تمـــر األرض أثناء 
دورانها حول الشـــمس ببقايا مذنب أو كويكب ما، 

فتدخل تلك البقايا لتحترق في غالفنا الجوي.
في التاسع من مارس/آذار نلتقي بما يسمى "القمر 
العمالق Supermoon"، وهي ظاهرة تحدث حينما 
يكون القمـــر في أقرب موضع له مـــن األرض، وفي 
الوقت نفسه يكون في طور البدر، يظهر القمر أقرب 
لألرض وأكثر لمعانا ومســـاحة، ويمكن أن تشاهد 

القمر العمالق من الشارع أو شرفة منزلك.
أما في 18 و19 مارس/آذار فنحن على موعد مع رقصة 
الكواكب والقمر، حيث يمكن فجرا أن ترى بعينيك 

اصطفافا بديعا بين كل من المريخ والمشتري وزحل 
وعطارد إلى جوار القمر، سيكون مشهدا بديعا.

يظهــــر المريــــخ بلون أحمــــر بديع، أما المشــــتري 
فســــيكون ألمع تلك األجرام بلــــون أبيض، أما زحل 
فيظهر مائال لألصفر، وعطارد تصعب رؤيته قليال 
ألنه يكون قريبا مــــن األفق، لكن يظهر بلون مائل 

لألصفر.
وخالل مـــارس/آذار أيضا يمكن أن تـــرى واحدا من 
المشاهد الفلكية البديعة بعد غروب الشمس، وعلى 
مدى أكثر من ســـاعتين، انظر ناحية األفق الغربي 
ستجد جرما لمعا كأنه مصباح منير، هذا هو كوكب 
الزهرة، في أكبر لمعان له خالل العام، وسيكون في 
مارس/آذار عند أبعد مســـافة ممكنة عن الشـــمس 

بحيث يمكن أن تتأمله بسهولة.

لندن/ الستقالل:
قالت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور الفرنسية إن الشاب إريك تسي (24عاًما) حصل 
في هونغ كونغ علـــى ثروة تقارب أربعة مليارات دولر، مشـــيرة إلى أن األثرياء 

أصبحوا أكثر ثراء في عام 2019.
وأوضحت المجلة أن زوجين من أغنى األســـر الصينية قررا نقل جزء من أســـهم 
شـــركتهما التي تعمل في مجال الصيدلة إلى ابنهما إريك تسي، مستفيدين 

من عدم وجود ضريبة الميراث في هونغ كونغ.
ووفقا لتقرير بلومبيرغ، تقدر قيمة شركة المستحضرات الصيدلية المتخصصة 
في البحث وتطوير عالجات أمراض العيون والتهاب الكبد، بحوالي 8.5 مليارات 
دولر، يعني أن هدية إريك تســـاوي 3.8 مليارات دولر، مما يجعل هذا الشاب 

بين عشية وضحاها واحدا من أغنى الرجال في العالم.
وأفادت المجلة بأن هذا النوع من الممارســـات واســـع النتشار في هونغ كونغ، 

حيث ُتعفى التبرعات والمواريث من جميع الضرائب.
هذا الشاب بالتأكيد ليس أحد عشرات اآللف من المتمردين الذين يتظاهرون 
في شوارع هونغ كونغ ضد النمس الصيني -كما تقول المجلة- حيث تم تعيينه 
فورا مديرا تنفيذيا لشركة المستحضرات الصيدلية، وانضم إلى مجلس إدارتها 

براتب سنوي قدره 498 ألف دولر، سائرا في طريق النخبة في هونغ كونغ.
وقد أطلق هذا الشاب -الذي ولد في سياتل بالوليات لمتحدة، ودرس البتدائية 
فـــي بكين بالصين والثانوية في هونغ كونغ، ثم الدراســـات العليا في العلوم 
المالية في جامعة وارتون ببنسلفانيا- قمة سنوية صينية أميركية كبيرة، هي 

قمة بنسلفانيا وارتون الصينية.

شاب صيني يحصل على 
هدية بنحو 4 مليارات$

خمسة أحداث فلكية ممتعة تراها بعينيك في 2020

طرابلس/ الستقالل:
صادر رجال شرطة ليبيون، في منطقة البطنان بطبرق شرقي البالد، شجرة مخصصة لالحتفال 

 الطقس الحتفالي بالمناسبة »مخالف للشرع اإلسالمي«.
ّ

بعيد الميالد، معتبرين أن
ونشـــرت وحـــدة اإلعالم بفرع جهـــاز الحرس البلـــدي في بلديـــة البطنان على 
»فيســـبوك«، صوًرا للشجرة المحاطة برجال الشـــرطة، مطالبة المسلمين بعدم 
الحتفـــال بعيد الميالد ول حتى تهنئة المحتفلين بـــه، ومطالبة التجار بعدم 
بيع أغراض تتعلق بالحتفال بهذه المناســـبة. وكتبت وحدة اإلعالم: »قام رجال 
الحرس البلدي بضبط وإحضار ما يسمى بـ (شجرة الكريسمس) بمحالت بمدينة 
طبرق، وهذه الشـــجرة ل تمـــت لديننا الحنيف بصلة، وهي من شـــعائر أعياد 
النصارى، ونهانا ديننا الحنيف عن التشـــبه بالنصارى أو حتى مجرد تهنئتهم 

بأعيادهم ونطلب من التجار أن يتقوا الله وأن ل يستهينوا بمثل هذه األمور«.

توقيف شجرة لعيد 
الميالد في شرق ليبيا!

روما/ الستقالل:
بالتأكيد ســـمع كثيرون منا عن وفاة شخص ما أثناء 
خضوعه لعملية جراحية، ألســـباب عديدة ومختلفة، 
غالبيتها مرضية، مثل توقف عضلة القلب أو هبوط 
حاد في الجهاز التنفسي وغيرها، باإلضافة إلى وجود 

بعض األخطاء الطبية المؤدية إلى الوفاة.
ورغم ســـماع الكثيرين منا بالمثل القائل »تعددت 
األسباب والموت واحد«، إل أن السبب الذي أفضى إلى 
وفاة امرأة أثناء عملية جراحية، ل يمكن تصوره، وربما 

لم يسمع به أحد من قبل.
ففي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة وفاة سيدة بعد 
أن »أشتعلت فيها النيران أثناء عملية جراحية«، 
في قضيـــة ألقت الضـــوء على جـــودة النظام 

الصحي الروماني.
وقالــــت الوزارة إن المريضة، التي كانت تعاني من 
مرض ســــرطان البنكرياس، توفيت بعد إصابتها 
بحروق بنسبة 40 % من جسدها، عندما استخدم 
الجراحون مشــــرطا  كهربائيا، على الرغم من أنها 
كانت تعالــــج أثناء ذلــــك بمطهر يحتــــوي على 

الكحول.
وقال السياســـي الروماني إيمانويل أنجوريانو، على 
صفحته على فيســـبوك، نقال عن الطاقم الطبي في 
مستشفى فلورياسكا للرعاية العاجلة في بوخارست، 
إن التصال بمادة مطهرة قابلة لالشـــتعال تســـبب 
بانطالق شـــرارة واندلع حريق، األمـــر الذي أدى إلى 

احتراق المرأة المريضة مثل »شعلة«.

وأثنـــاء اندلع النار في المريضـــة، البالغة من العمر 
66 عاما، قامت ممرضة بإلقاء دلو من الماء على المرأة 
لمنع انتشـــار الحريق، بحســـب ما ذكـــرت صحيفة 

»الغارديان« البريطانية.
وأشارت وزارة الصحة الرومانية إلى أنها ستحقق في 

»الحادث المؤسف« .
وذكر وكيل وزارة الصحة الروماني هوراتيو مولدوفان: 
»كان يجـــب على الجراحيـــن أن يدركـــوا أنه يحظر 
استخدام مطهر يحتوي على الكحول أثناء العمليات 

الجراحية التي تتم باستخدام مشرط كهربائي«.
من جهتها، قالت أســـرة الضحية، إن الطاقم الطبي 
أبلغها بوقوع »حادث« أفضى إلى الوفاة، مشيرة إلى 

أنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل.

القاهرة/ الستقالل:
أقدمت مصرية على ارتكاب جريمة قتل بشعة بحق طفلتها، 
عندمـــا أرضعتها مادة كاوية "مية نـــار" أثناء وجودها في أحد 

المراكز الطبية، بعد ولدتها بساعات في محافظة البحيرة.
وتلقـــت األجهزة األمنية بالغا من أحـــد المراكز الصحية يفيد 
برصد الجريمة عبر كاميرات المراقبة بحســـب ما أوردت وكالة 

(إرم).
وأفادت التحقيقات بأن كاميرات غرفة رعاية األطفال حديثي 
الولدة أظهرت دخول األم المتهمـــة للغرفة، وأثناء إرضاعها 
تلفتـــت إلى جانبيها ثم أخرجت المادة الكاوية من مالبســـها 
ووضعتها بواســـطة حقنة فـــي فم الرضيعة، ثم ســـلمتها 

للممرضة.
وكشـــفت التحريات أن األم المتهمة (22 عاما) طلبت الدخول 
إلرضاع طفلتهـــا داخل غرفـــة الرعاية بأحـــد المراكز الطبية، 
وأثناء وجودها وحدها في الغرفة أعطت المجني عليها محلول 
كيماويا قاتال بطبيعته "مية نار"، ما تسبب في وفاتها، وعمرها 

يومان.
وذكـــرت التحريات األولية أن متهميـــن آخرين معها، بينهما 
والد المتهمة، شاركا في تزوير أوراق خروج المجني عليها من 

المركز الطبي الذي وقعت فيه الجريمة.
وجرى القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة لكشف الدافع 

الحقيقي وراء ارتكاب هذه الجريمة.

أم ترضع طفلتها »مية« نار احتراق سيدة أثناء عملية جراحية في رومانيا

لندن/ الستقالل:
تـــّم تصوير فيديو أظهر اللحظة التي حاول خاللها 
زوجان رمي حمامتين في الهواء ، إل أن هذه الخطوة 

أخذت منحى خاطئًا.

وقد قرر عروســـان، لم يتم الكشف عن هويتيهما، 
إطـــالق حمامتين في الهواء، إل أن الحمامة البيضاء 
التي أطلقتها العروس أفســـدت بهجة العروسين، 
إذ إنها لم تطر في الســـماء، بل نزلت بشكل مباشر 

على األرض.
والالفـــت أن الفيديو الذي وّثـــق هذه اللحظة، التي 
حصلت في بريطانيا، قد انتشـــر بشكل كبير على 

تويتر، وحصد أكثر من 14 ألف مشاهدة.  

حمامــة بيضــاء أفســدت بهجــة عروسيــن
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