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الخليل / االستقالل 
 كش���فت صحيف���ة عبري���ة أم���س 
الخميس، ع���ن اعتقال قوات الجيش 
اإلس���رائيلي، فلس���طينيًا قاصرًا من 
مدين���ة الخليل في الضف���ة الغربية 

المحتلة، بتهمة حيازته أسلحة. 

العبرية«،  »معاريف  وأفادت صحيفة 
الجيش  وق���وات  الحدود  أّن ش���رطة 
ألقت القبض على فلسطيني يبلغ من 
العمر 17 عاًما، من بلدة الس���موع في 
مدينة الخليل، لالش���تباه في حيازته 

أسلحة، وتم تحويله للتحقيق.

جيش االحتالل يعتقل »قاصرًا« فلسطينيًا 
بتهمة حيازة أسلحة في الخليل

بيت لحم/  القدس المحتلة / االستقالل 
أطلقت ق���وات االحتالل الصهيوني مس���اء امس 
الخميس، النار صوب ش���اب بزعم محاولته تنفيذ 
عملية طع���ن قرب مس���توطنة "عتصيون" جنوب 

مدينة بيت لحم ش���مال الضف���ة الغربية المحتلة. 
وأفاد موق���ع "0404 العب���ري" بأن قوة عس���كرية 
إس���رائيلية أطلقت النار صوب ش���اب قرب مفرق 
"عصيون"، مش���يًرا إلى أنه تم "تحييده". فيما أبلغ 

االرتباط الفلسطيني وزارة الصحة بإصابة المواطن 
برصاصة ف���ي قدمه. من ناحية اخرى أجبرت بلدية 

المواط���ن  الصهيون���ي  االحت���الل 
المقدسي ماهر محمد موسى صري 

�إ�شابة �شاب بزعم حماولة تنفيذ عملية طعن.. وهدم منزل بالقد�س 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم العش���رات من المس���توطنين المتطرفين، 
صباح أمس الخميس، المسجد األقصى المبارك من 

باب المغاربة بحراسة مش���ددة من شرطة االحتالل 
الخاصة. وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس 
المحتلة أن 44 مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى، 

وتجولوا في أروقته في الفترة الصباحية . وأش���ارت 
إل���ى أن���ه تخل���ل ه���ذه االقتحامات 
أداء طق���وس تلمودي���ة م���ن قب���ل 

55 مستوطنًا يقتحمون »األقصى« بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
رفض���ت المحكم���ة المركزية ف���ي مدينة اللد، أم���س الخميس، 
استئناف أصحاب المنازل المهددة بالهدم في قلنسوة بواسطة 

قرار »إسرائيلي« بهدم 3 
منازل خالل أيام في قلنسوة

»الجنرال العجوز«.. يتجرع علقم 
السجون وقد يفقد حياته قريبًا

غزة/ دعاء الحطاب 
يوم يتلوه ش���هر ثم أعوام تمضي وكأن دقائقها دهر بأكمله، 
فمنذ عام 2002 لم ير سوى ظلم وقهر السجان الذي سعى بكل 

رام الله/ االستقالل: 
أخذت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الخميس ، قياسات منزل عائلة األسيرين كرمل 

وقس���ام البرغوثي في قرية كوبر ش���مال غرب رام الله. وأفاد شهود عيان 
بأن قوات االحتالل حاصرت منزل العائلة في كوبر قبل أن تقتحمه وتشرع 

االحتالل يأخذ قياسات منزل
 عائلة أسيرين في رام الله

كشف تفاصيل قاسية تعرضت لها األسيرة ميس أبو غوش

نتنياهو يقترح عملية عسكرية 
واسعة في لبنان وسوريا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
لم يستحسن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت، فكرة 

طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدعو لقيام »إسرائيل« في 
وقت قريب بعملية عسكرية واسعة قد تشمل سوريا ولبنان.

تحليل: االحتالل الصهيوني يحاول 
صنع دعايته االنتخابية بطريقة جديدة 

غزة / سماح المبحوح 
أجمع محلالن سياس���يان عل���ى أن ترويج االحت���الل الصهيوني 
بإنش���اء نخبة جديدة متعددة المهام في أعقاب فش���ل العملية 

د. ضهير: الصحة ستطلق حملة تطعيمات واسعة 
األسبوع القادم للوقاية من مرض )الحصبة( 

غزة / محمد أبو هويدي:
كشف مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة، الدكتور مجدي 
ضهي����ر، أن عدد الحاالت المكتش����فة بمرض الحصبة حتى اآلن 

مشعشع : الوضع المالي 
لـ »أونروا« ال يبشر بخير

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أك���د المتح���دث باس���م وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئي���ن 
الفلسطينيين األونروا سامي مشعشع أن الوضع المالي للوكالة 

االحتالل ينفذ مداهمات واعتقاالت 
في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس الخميس، حملة دهم 
واعتقاالت تخللها مواجهات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية 

الشعبية: جميع الخيارات حق مشروع لإلفراج عن األسير »زهران«
غزة/ االستقالل: 

هددت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أمس 
الخميس، باستخدام الخيارات كافة إلنقاذ األسير 

أحمد زهران )42 عام���ا(، أحد أعضائها المعتقلين 
في س���جون االحتالل، والمضرب ع���ن الطعام منذ 
أكثر من 100 يوم. وقالت "الجبهة الش���عبية" في 

بيان لها أم���س الخميس، "يواصل األس���ير أحمد 
المفتوح عن  زهران معركة اإلضراب 
الطعام منذ أكثر م���ن مائة يوم، وال 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد تقرير أصدره مركز معلومات وادي 
حلوة فـــي القدس المحتلـــة تصاعد 
االنتهاكات التي اقترفتها ســـلطات 
االحتالل اإلسرائيلي بحق المقدسيين 

خالل العام 2019.
وأشار التقرير إلى تصاعد حجم ونوعية 
االنتهاكات خالل العام المنصرم وعلى 
أكثر من صعيد، وجـــرى هدم المنازل 
واقتراف  المقدســـات،  واالعتداء على 
جرائـــم القتل العمد وبدم بارد، ما أدى 

الرتقاء شهداء وجرحى.
فلســـطينيين  ســـبعة  أن  وأوضـــح 
استشـــهدوا برصاص قوات االحتالل 
فـــي مدينـــة القـــدس خـــالل العام 
الماضـــي، بدعوى االشـــتباه أو محاولة 
تنفيذ عمليات طعن، وكان "استخدام 
السالح لقتل الفلسطينيين" هو الخيار 

األول لجنود االحتالل.
ولفت إلى ارتقاء الشـــاب رياض محمد 
شماسنة، الفتاة ســـماح زهير مبارك 
)16 عاًما(، الشـــاب يوسف وجيه )18 

عاًما(، المســـن موسى أبو ميالة، محمد 
ســـمير عبيد )20 عاًما(، الفتى نسيم 
مكافح أبـــو رومي )14 عاًما( والشـــاب 

فارس أبو ناب.
وأشار المركز إلى أن سلطات االحتالل 
تواصل احتجاز جثامين ثالثة شهداء 
مقدسيين في الثالجات، وهم مصباح 
أبو صبيح منذ تشرين أول 2016، فادي 
القنبر منذ كانون ثاني 2017، وشهيد 
الحركة األسيرة عزيز عويسات منذ أيار 

.2018
وفي نهاية تشرين أول 2019، أعلنت 
نيابة االحتالل نيتها دفن الشهيدين 
أبو صبيح والقنبر في مقابر األرقام، بناء 

على قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية.
وفيمـــا يتعلـــق بالمســـجد األقصى 
المبـــارك، أوضح التقرير أن ســـلطات 
االحتالل بمؤسساتها المختلفة وبدعم 
حكومي، عملت على فرض ســـيادتها 
وســـيطرتها على المســـجد خالل عام 
2019، بإغالقـــه ومنـــع الدخـــول إليه 
تارة، والسماح ألعداد غير مسبوقة من 

المستوطنين باستباحته وأداء الصالة 
العلنية فيه تارة أخرى.

 باإلضافـــة إلى حجز الهويـــات ومنع 
قوائـــم مـــن دخـــول األقصـــى فترة 
ضمـــن  المســـتوطنين  اقتحامـــات 
محاوالت التقســـيم الزمني لألقصى، 
االحتـــالل  محـــاوالت  عـــن  ناهيـــك 
لتقسيمه مكانيًا بمنع التواجد والصالة 
في منطقة مصلى بـــاب الرحمة خالل 

أوقات االقتحامات.
وبحسب مركز المعلومات، فإن ما يزيد 
عن 34 ألف متطرف من المستوطنين 
والطلبـــة اليهـــود اقتحموا المســـجد 

األقصى خالل العام المنصرم.
التـــي  األشـــهر  أكثـــر  أن  وأضـــاف 
اســـتباحت فيها "جماعـــات الهيكل 
المزعوم" األقصى هو تشـــرين األول، 
مســـتوطًنا   6338 اقتحمـــه  حيـــث 
لتزامنه مع "رأس السنة العبرية وعيد 
العرش والغفران"، وفي نيسان 3658 
مســـتوطًنا لتزامنه مع "عيد الفصح"، 
وفي آب/ أغســـطس 3576 مستوطًنا 

لتزامنه مع "خراب الهيكل".
وفي شـــهر حزيـــران/ يونيـــو 3318 
مستوطنًا لتزامنه مع "احتالل القدس"، 
وفي شهر كانون األول 3107 مستوطًنا 

لتزامنه مع "عيد األنوار".
وأوضـــح المركز أن أعـــداد االقتحامات 
تضاعفت خـــالل األعيـــاد اليهودية، 
وتعمـــد المقتحمـــون لألقصـــى في 
لباس  ارتداء  وأعيادهم  مناســـباتهم 
العيد الخاص وأداء الصلوات "السرية 
داخل  الخاصة  والطقـــوس  والعلنية" 
ساحاته، إضافة إلى صلوات ومسيرات 

على أبوابه من الجهة الخارجية.
ورصـــد 2078 حالة اعتقال في مدينة 
القدس، بينها 94 من اإٍلناث بينهن 9 
قاصرات، 33 طفاًل قاصًرا "أقل من 12 
المسؤولية"، و489  عاًما-أقل من جيل 

قاصًرا.
كمـــا أصدرت ســـلطات االحتالل 355 
قرار إبعاد عن المســـجد األقصى، و44 
قـــرار إبعاد عـــن البلـــدة القديمة، 10 
قرارات إبعاد عن مدينة القدس، إضافة 

إلى قرارات تقضي بمنع السفر لشبان، 
ومنع دخول الضفة الغربية، وتراوحت 

قرارات اإلبعاد بين 3 أيام – 6 أشهر.
وطالت قـــرارات اإلبعاد عـــن األقصى 
رئيـــس مجلـــس األوقاف والشـــؤون 
المجلس  مـــن  وأعضـــاء  اإلســـالمية، 
اإلسالمي ونائب مدير أوقاف القدس.

الهـــدم، رصد  لعمليـــات  وبالنســـبة 
التقرير هدم 173 منشأة في القدس، 
ا  من ضمنها 51 منشـــأة هدمت ذاتًيّ
بأيدي أصحابها، وتشمل منشآت قيد 
اإلنشاء: 21 بناية سكنية، 67 منزاًل، 1 
بركس ســـكني، 41 بركس مواشي، 6 
مخازن، 5 غرف ســـكنية، 3 أسوار، 19 
منشـــأة تجارية، 2 أساســـات منزل، 2 

شرفة، 2 كراج، كونتير، 3 غرف.
وكانت أعلى معدالت الهدم شهدتها 
بلدة جبـــل المكبر، حيـــث هدمت 47 
منشـــأة في جبل المكبر، تليها سلوان 
42 منشـــأة، 29 منشأة في صور باهر، 
23 في بيت حنينا وشـــعفاط ومخيم 
شـــعفاط، إضافة إلى تنفيذ عمليات 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم العشـــرات من المستوطنين المتطرفين، 
صباح أمس الخميس، المسجد األقصى المبارك 
من باب المغاربة بحراســـة مشـــددة من شـــرطة 

االحتالل الخاصة.
وذكـــرت دائرة األوقـــاف اإلســـالمية بالقدس 
المحتلـــة أن 44 مســـتوطًنا اقتحموا المســـجد 
األقصـــى، وتجولـــوا فـــي أروقتـــه فـــي الفترة 

الصباحية .
وأشـــارت إلى أنـــه تخلل هـــذه االقتحامات أداء 
طقـــوس تلمودية مـــن قبل المســـتوطنين في 
المســـجد األقصـــى، وتحديًدا فـــي منطقة باب 
الرحمة، األمر الذي يثير غضب واستياء المصلين 
وحراس المسجد الذين تمنعهم شرطة االحتالل 

من التدخل وتعتقل من يصور أو يحتج منهم.
وقالـــت األوقاف إن عـــدد الســـياح الذين كانوا 
في المســـجد 7920 ســـائحًا أجنبيًا فـــي الفترة 
الصباحية، وفرضت شـــرطة االحتالل المزيد من 
القيود على دخول المصلين للمســـجد األقصى، 
واحتجزت هوياتهم، خاصة النساء والشبان، عند 
بواباته الخارجية والحقت المصلين والمصليات 

قرب باب الرحمة.
وقالت االوقاف االســـالمية في القـــدس إنه تم 
إغالق بـــاب المغاربة بعد االقتحـــام الثاني بعد 
صـــالة الظهر، وكانت األعداد كما يلي: الســـياح 
2870 ســـائحًا، واليهود المتطرفين 11 متطرفًا 
قاموا بجولة في المنطقة الشـــرقية والشـــمالية 
الشـــرقية وقام بعضهم بأداء صلوات تلمودية 

ثم خرجوا من باب السلسلة ووجوههم نحو قبة 
الصخرة المشـــرفة حفاة وبلباس خاص. وأكدت 
األوقاف أن االقتحامات تشتد وتتزايد وتيرتها 
للمســـجد األقصى خالل األعياد اليهودية، التي 
يتخللها أداء طقـــوس وصلوات دينية تلمودية 
فـــي باحاته وعنـــد أبوابـــه، إضافة إلـــى أعمال 
اســـتفزازية بحـــق المصلين وتضييـــق الخناق 
عليهم، وإبعـــاد بعضهم عن المســـجد إلتاحة 
المجال للمستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم دون 
قيود. وبحسب دائرة األوقاف، فإن المستوطنين 
تجولوا في المسجد، وسط تلقيهم شروحات عن 
"الهيـــكل" المزعوم، فيما قـــام بعضهم بتأدية 
صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب 

الرحمة".

الضفة الغربية/ االستقالل: 
شــــنت قــــوات االحتــــالل اإلســــرائيلي، فجر امس 
الخميس، حملة دهم واعتقاالت تخللها مواجهات 
في مناطــــق مختلفــــة بالضفة الغربيــــة والقدس 

المحتلتين.
ففي نابلس صــــادرت قوات االحتــــالل، فجر امس 
الخميس، منجرة شــــرق مدينة المدينــــة الواقعة 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن قــــوات االحتالل داهمت 
منــــزل المواطن محمد شــــرايعة عنــــد مفترق بلدة 
ســــالم، وصادرت معدات ومحتويات المنجرة التي 

يملكها أسفل منزله.
وأضافــــت المصــــادر أن مصادرة معــــدات المنجرة 
جاءت بعد ســــاعات من إنشائها أول أمس، وصادر 

االحتالل مرتين سابقا معدات مخرطة كان يملكها 
المواطن.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات االحتالل منزلي 
األسيرين نائل البرغوثي وقسام البرغوثي في بلدة 

كوبر غربي رام الله.
 وأخذ الجنود قياساته، فيما اندلعت مواجهات مع 
جنود االحتالل الذين أطلقوا قنابل الغاز المســــيل 

للدموع صوب المنازل.
واعتقل جيش االحتالل الشاب أحمد بسيم من بلدة 
دير غسانة شمال غرب رام الله بعد مداهمة منزله 

وتفتيشه.
وفي العيســــوية اندلعت مواجهات، أمطر خاللها 
الشــــبان دوريات وجنــــود االحتــــالل بالمفرقعات 

واأللعاب النارية.

وفي طولكرم، اقتحمت قــــوات االحتالل بلدة عنبتا 
شرق المدينة، واعتقلت المواطنين محمود أبو دقرو 
ومحمد جوابرة، واســــتولت على إحــــدى المركبات 

الخاصة.
 وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل اإلســــرائيلي، 
الخميــــس، شــــقيقين من بلــــدة الســــموع جنوب 

المدينة.
وأفادت مصادر محليــــة، أن قوات االحتالل داهمت 
البلــــدة، واعتقلــــت حابــــس إســــماعيل المحاريق، 
وشــــقيقه عالء، بعــــد أن فتشــــت منزلهما وعبثت 
بمحتوياتــــه. وفي الســــياق ذاتــــه، داهمت قوات 
االحتــــالل عدة منازل في البلدة القديمة من الخليل 
وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: 

منزل إسماعيل بنات، ومحمد عطية بنات.

55 مستوطنًا يقتحمون »األقصى« بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
رفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، امس الخميس، اســـتئناف أصحاب 
المنازل المهددة بالهدم في قلنسوة بواسطة المحامي عالء تالوي، وقرر القاضي 

هدم منازل محمد عودة، حكيم حمودة، إسماعيل واوية.
ووفقـــا لقرار المحكمة فإن آخر يوم لتنفيذ هدم المنازل 7 كانون الثاني/ يناير 

الجاري، ومن المتوقع تنفيذ الهدم في أي لحظة.
ُيشـــار إلى أن المنازل الواقعة شمالي قلنســـوة، ُبِنَيت على أرض بملكية خاصة 
ألصحابها، محمد عودة، وإســـماعيل واوية، وعبـــد الحكيم حمودة، فيما تذرعت 
الســـلطات بأنها ُبنيت دون تراخيص، في الوقت الذي رفضت فيه كافة الحلول 
المقترحة. يذكر أن أصحاب المنازل يناضلون في عدة مسارات قضائية وشعبية 

منذ أعوام إلنقاذ منازلهم من الهدم.

قرار إسرائيلي بهدم 3 
منازل خالل أيام في قلنسوة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظهر استطالع إسرائيلي نشرته صحيفة »هآرتس« العبرية أمس الخميس أن 
جولـــة التصعيد األخيرة بين المقاومة في قطاع غزة واالحتالل اإلســـرائيلي لم 

ترفع مستوى الشعور باألمن لدى مستوطني غالف غزة.
وأوضح االستطالع، أن ما نسبته 63% ال يشعرون بأي تغير لصالحهم بعد تلك 
الجولة، بينما يرى 27% من المستطلعة آراؤهم أنهم باتوا يشعرون بأنهم أقل 

أمًنا بعد تلك الجولة التي أطلق عليها الجيش »الحزام األسود«.
وقال 10% فقط من مســــتوطني الغالف إنهم يشــــعرون بأنهم أكثر أمنًا. 
ووقعت العملية المذكورة قبل أســــابيع، وبــــدأت باغتيال القيادي البارز في 
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي بهاء أبو العطا، بينما 
تعرض الغالف ومناطق بالوسط والجنوب إلطالق مئات الصواريخ خالل عدة 

أيام من القتال.

االحتالل ينفذ مداهمات واعتقاالت في مناطق متفرقة بالضفة والقدس استطالع: جولة التصعيد األخيرة في 
غزة لم تحسن شعور األمن في الغالف
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واألســـير الشوبكي لواء في جهاز األمن العام 
التابع للسلطة الفلسطينية، ومستشار مالي 
سابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، ويعد من 

الجيل األول لحركة فتح.
واعتقـــل عـــام 2002 فـــي رام اللـــه بتهمة 
"تهريـــب وتمويل ســـفينة أســـلحة كارين 
إيه"، ونقل إلى ســـجن أريحا برقابة بريطانية 
وأمريكيـــة، لكن وبعد اعتقـــال دام نحو أربع 
ســـنوات، اقتحم جيـــش االحتالل الســـجن 
واختطفته، وأصدر بحقه حكمًا بالسجن مدة 

17 سنة، قضى منها 14 سنة.
�سرخة �أ�سري 

بعد 14عاما أمضاها الشـــوبكي في ســـجون 
االحتـــالل الصهيونـــي، ذاق خاللها العذاب 
أشـــكااًل وألوانًا، إضافة لألوجـــاع واآلالم التي 
تنهـــش جســـده نتيجـــة اصابتـــه بمرض 
التي  الكبيرة  والمعاناة  والضغط،  الســـرطان 
يكابدها جراء اســـتئصال إحدى كليتيه، خط 
بقلمه رسالة تنثر أوجاعه بين حروفها، لعلها 
تيقظ ضمائر القيادة الفلســـطينية للضغط 
على حكومة االحتالل النتشـــاله من موت قد 

يكون قريًبا. 
وجاء في رسالته:" أخاطبكم اليوم بصفاتكم 
الشخصية واإلنســـانية موجًها لما تبقى من 
ضمير إنساني لديكم، فربما تستيقظ فيكم 
مشاعر اإلنســـانية. أيها السادة.. لقد أثبتت 
األيام والشـــهور واألعـــوام الســـابقة بأن ما 
زرعناه فيكـــم وفي ضمائركم لم ينفع معكم 
قط, فقد كنت الســـند وقـــت األزمات، وكنت 
الصديق لصغيركم وكبيركم وقت الشـــدائد 
والصعاب، وكنـــت األخ وقت فقدانكم لعزيز 
وغـــال، وكنت المعين لكم وقت الحرب ووقت 

السلم.. ولم أبخل عليكم قط بما ُأتيح لي
واليوم وبعد معاناة في زنازين الذل والهوان 

وبعـــد أن تجـــاوزت من العمر عتيـــا وبعد أن 
هدنـــي المـــرض والتعب حتـــى أصبحت ال 
أقوى على القيام أو القعود بدون مســـاعدة. 
أمـــا آن لكـــم أن تذكروني ولـــو معنوًيا أثناء 
اجتماعاتكـــم وجلســـاتكم. أليس منكم من 
هو حافظ للجميل بأن يســـأل عني أو يطالب 
القيـــادة بالحراك الشـــعبي والدولي إلطالق 

سراحي!
ال أســـتجدي منكم الرحمة أو العطف، ولكني 
أمد إصبـــع االتهام لكم. لقد خذلتموني أيها 
الســـادة وبخذالنكم ألســـراكم ســـتبيعون 
الوطـــن للحفاظ على مكتســـباتكم الوقتية. 
ال تنســـوا بأنكم لم تحققوا شيًئا خالل تلك 

األعوام المنصرمة وما عادت قضيتنا مركزية، 
بـــل أصبحت قضايانا تنصب على الكراســـي 

والمناصب والمكاسب.
أيهـــا الســـادة.. إن لـــم يكن أســـراكم أولى 
أهدافكم وُلحمتنا مـــن ضمنها، فعاُر عليكم 
أن تتبوأوا مناصب لســـتم أهال لها. فال أفاق 
حرية لهذا الوطن في ظلكـــم. إن لم تنصروا 
األســـرى وتناصروهم فأعلموا بأنني الشهيد 

القادم على مذبح الحرية".

تدهور �سحته 
"إذا لـــم يتم التحـــّرك عاجاًل إلنقـــاذ والدي، 
قد يكون الشـــهيد المقبـــل"، بتلك الكلمات 
عبر حازم الشـــوبكي عن مدى خطورة الوضع 

الصحي لوالده في سجون االحتالل. 
وقال نجل األســـير الشـــوبكي خالل حديثه 
لـ"االســـتقالل":" والـــدي رجل مســـن يصارع 
السرطان وغيره من االمراض في سجن النقب 
االســـرائيلي، ويعيش على المسكنات فقط، 
ومن الممكـــن أن يموت في أي لحظة، خاصة 
في ظل اإلهمال الطبي الذي تمارســـه إدارة 

السجن بحقه". 
وأوضـــح أن والده يعاني من ضعف شـــديد 
في البصر، ولديه مشـــاكل في معظم أجهزة 
الجسم الحيوية، وبطء في الحركة، إضافة الى 
أنه يعجز عن خدمة نفسه، األمر الذي دفعه 
لتوجيه رســـالة، أكد فيها أنه "لم يعد قادرًا 

على تحّمل الوضع الصحي الذي يعيشه في 
ظروف الّسجن الصعبة".

وأشـــار الى أن ســـلطات االحتالل ســـمحت 
لمحامي وزارة األســـرى يوم الجمعة الماضي 
بزيارة والده، الفًتا إلى أن المحامي أخبرهم أن 
حركة والده باتت أكثـــر بطأ من قبل، وحالته 
الصحية في تدهور مســـتمر، بفعل اإلهمال 

الطبي المتعمد بحقه.

بدون جدوى
وبيـــن أن العائلة قدمت ثالثة اســـتئنافات 
لمحكمة االحتـــالل العليا لإلفـــراج عن والده 
بحكم قضائه أكثر مـــن ثلثي المدة وتدهور 
وضعه الصحي، إال أن الطلبات ُقوبلت بالرفض 
من قبل ســـلطات االحتالل، بـــل وتصّر على 
االنقالب بقسوة على حالته الطارئة والملّحة، 
ضاربة عـــرض الحائط بكل األعـــراف والقيم 

اإلنسانية. 
ونوه الـــى أن وزارة األســـرى قّدمـــت تقريًرا 
مفصـــال للرئيس محمود عباس، للضغط على 
االحتـــالل اإلســـرائيلي من أجـــل اإلفراج عن 
"شيخ األسرى"، وأرسل الرئيس بدوره تقريًرا 
إلى االتحـــاد األوروبي ومصر واألردن للضغط 

من أجل ذلك.
وكانت محكمة االحتالل أصدرت قراًرا في 20 
نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم، برفض طلب 
إعادة النظر في إطالق سراحه؛ مّدعية "خطورة 

قضيته وعدم إبدائه الّندم".
وطالب الشوبكي الســــلطة الفلسطينية 
والفصائــــل كافــــة لإلســــراع فــــي إنقاذ 
والــــده، والضغط على االحتــــالل لإلفراج 
عنه، مشددًا على ضرورة تفعيل الحراك 
الرســــمي والفصائلــــي والشــــعبي مــــع 
قضيــــة والده بمســــتوى يرتقي لنضاله 

وتضحياته.

»الجنرال العجوز«.. يتجرع علقم السجون وقد يفقد حياته قريبًا
غزة/ دعاء �حلطاب 

ي��وم يتلوه �س��هر ث��م �أع��و�م مت�س��ي وكاأن دقائقها دهر 
باأكمل��ه، فمن��ذ ع��ام 2002 مل ي��ر �س��وى ظل��م وقه��ر 
�ل�س��جان �لذي �س��عى ب��كل ما لديه لإخ�س��اعه وك�س��ر 

عزميت��ه، حت��ى ب��ات كه��ًا ينه���ض �ملر���ض و�لأوج��اع 
ج�س��ده �ل�سعيف، لُيلقب فيما بعد ب�"�جلرن�ل �لعجوز" 
و "�لأ�سري �لكهل" و"�سيخ �ل�سرى"، كونه �أكرب �ل�سري 
�لحت��ال  �س��جون  يف  بال�س��ن  تقدم��ًا  �لفل�س��طينيني 

�ل�س��ر�ئيلي. حياة �لأ�سري فوؤ�د �ل�س��وبكي )80عامًا( 
باتت على �ملحك، بعد �أن و�س��ل حالة �سحية مرتدية، 
وب��ات عاج��زً� ع��ن خدمة نف�س��ه بع��د رف�ض م�س��لحة 

�سجون �لحتال توفري �لعناية �لطبية له.

غزة/ االستقالل: 
هـــددت "الجبهـــة الشـــعبية لتحرير فلســـطين"، أمس 
الخميس، باســـتخدام الخيارات كافة إلنقاذ األسير أحمد 
زهـــران )42 عاما(، أحد أعضائها المعتقلين في ســـجون 

االحتالل، والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم.
وقالت "الجبهة الشـــعبية" في بيـــان لها أمس الخميس، 
"يواصل األسير أحمد زهران معركة اإلضراب المفتوح عن 
الطعـــام منذ أكثر من مائة يـــوم، وال تزال قوات االحتالل 
تماطل وتســـوف في التعاطي معه، بل وتمارس سياسة 

اإلعدام الممنهج بحقه".
وأكـــدت أنه "فـــي ضوء ذلـــك فإنها ستســـتخدم كافة 
الخيارات الكفاحية والشعبية إلنقاذ حياة رفيقها القائد 

أحمد زهران".
وشـــددت الجبهة فـــي بيانها، أنها "تعـــد أّن كافة هذه 
 مشـــروع لها ولتشـــكيالتها فـــي كافة 

ّ
الخيـــارات حـــق

الساحات إلنقاذ حياة رفيقها".
وكان "نادي األسير" الفلسطيني، حذر في بيان سابق، من 
أن "زهران يواجه ظروفا صحية خطيرة في معتقل عيادة 

سجن الرملة".

وأشـــار إلى أن ســـلطات االحتالل بأجهزتهـــا المختلفة، 
تتالعب في مصير األســـير زهران، وتحاول أن تلتف على 
إضرابه بعد اإلعالن عن نيتها تحويله للتحقيق، وُتماطل 
في البت باالســـتئناف المقدم ضد قـــرار تثبيت اعتقاله 
 محكمة االحتالل أرجأت 

َّ
اإلداري. وأوضح نادي األســـير، أن

في 19 كانون أول/ديسمبر الجاري عقد جلسة االستئناف 
ضد القرار، وفي 23 من الشهر ذاته ُعقدت الجلسة، وحتى 
اآلن لـــم ُتصدر المحكمة القرار، وذلك بعـــد ادعاء النيابة 

أنها سُتقدم بيانات بحقه.
ولفت إلى أن استمرار تعنت ســـلطات االحتالل، يهدف 
لالنتقـــام من األســـير زهـــران، وإيصالـــه لمرحلة صحية 
خطيرة، يصعب عالجها الحقا، وتؤثر على مصيره، وهذا ما 
جرى مع غالبية األسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.

وتواصل ســـلطات االحتـــالل فرض جملة مـــن اإلجراءات 
التنكيليـــة بحقه، أبرزهـــا حرمانه من الزيـــارة، وعزله في 
ظروف صعبة، عدا عن الضغوط التي ُيمارسها الّسجانون 

عليه على مدار الساعة.
 زهران أسير سابق أمضى 15 عاًما في 

َّ
من الجدير ذكره، أن

سجون االحتالل، وهو أب ألربعة أبناء.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت قـــوات االحتالل يرافقها ضابط في جهاز "الشـــابك" 
بعد منتصف الليلة قبل الماضية، منازل في قرية العيســـوية، 
وســـلمت الشبان الستة الذين تم تســـليمهم بالغات من "قائد 
الجبهـــة الداخلية لالحتالل" باالعتقـــال اإلداري المنزلي الليلي، 
القرار النهائـــي. وقضت القرارات النهائيـــة باالعتقال اإلداري 
الليلـــي لكل من:  أنور ســـامي عبيـــد )٤ أشـــهر(، محمد عليان 

عليان )٤ أشـــهر(، فايز محمد محيسن )شهرين(، محمد موسى 
مصطفى )٣ أشهر(، آدم كايد محمود )شهرين(، محمود رمضان 
عبيد )٣ أشـــهر(. وهددت قوات االحتـــالل كل من يخالف األمر 

بالسجن الفعلي داخل سجون االحتالل.
كما ســـلمت القوات ثالثة شـــبان هم: نضال فـــروخ، صالح أبو 
عصب، نديم الصفدي، اســـتدعاءات للتحقيـــق في غرف " 4 " 

بالمسكوبية غربي القدس، بسبب عدم تواجدهم بمنازلهم.

رام الله/ االستقالل: 
أخذت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الخميس ، قياسات منزل 
عائلة األســـيرين كرمل وقســـام البرغوثي في قرية كوبر شـــمال 
غرب رام الله. وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل حاصرت منزل 
العائلة في كوبر قبل أن تقتحمه وتشرع بتصويره وأخذ قياساته.

وأضاف الشـــهود أن قوات االحتالل احتجزت أفراد العائلة في 
غرفة واحدة ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وعاثت خراًبا في 
المنزل ألكثر من ساعتين. يذكر أن سلطات االحتالل أفرجت عن 
والدة األسيرين، االســـتاذة الجامعية وداد البرغوثي في السابع 

عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي بعد اعتقال دام 16 يوما.

الشعبية: جميع الخيارات حق 
مشروع لإلفراج عن األسير »زهران«

 االحتالل يفرض االعتقال 
المنزلي بحق 6 شبان بالعيسوية

االحتالل يأخذ قياسات منزل
 عائلة أسيرين في رام الله
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دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية

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

  اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة �شرق خانيون�س ال�شرعية
 تقدم لمحكمة شـــرق خانيونـــس مضبطة موقعة من مختـــار عائلة أبو 
دراز مؤرخة في : 2020/1/2م تتضمن أن : فضة حســـين سليمان الجرف 
المشهورة أبو عنزة من عبســـان الجديدة وسكانها قد توفيت إلى رحمته 
تعالى ســـنة 1976 م وانحصر ارثها الشـــرعي واالنتقالي في أوالدها من 
زوجها المتوفي قبلها موســـى عثمان سالم أبو عنزة وهم إبراهيم و خليل 
وعبـــد الرحمن وعثمان وأحمد ومحمود وعبد الله و غالية وفاطمة ثم بتاريخ 
1990/4/30م توفيت فاطمة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي 
فـــي أوالدها من زوجها المتوفي قبلها أحمد عبـــد الهادي إبراهيم الناقة 
وهم كمال وجمال وصالح وصالح وسناء وفوزية فقط وال وارث للمتوفاتين 
المذكورتين ســـوى من ذكر وليس لهما وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد 
كبـــار توفوا حـــال حياتهما وتركوا ورثة ، فمن له حـــق االعتراض مراجعة 
محكمة شـــرق خان يونس الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن وحرر في يوم 7 جمادي أول السنة 1441 وفق 2020/1/2م 

   القائم  باأعمال قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

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

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

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات )2/ 2020(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

 محمد احمد حسن  النجارمن سكان خان يونس هوية رقم 901692392
بصفته وكيال عن:  محمد وهبي محمد النجار

بموجب وكالة رقم: 2019/271الصادرة عن استراليا
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 67قسيمة 23+22 المدينة  خان يونس + قطعة  85قسيمة 3  المدينة خان يونس 
+ قطعة  86قسيمة  6+2المدينة خانيونس+ قطعة 91 قسيمة 20المدينة خان يونس

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

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2/ 1/ 2020م

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

دولة فل�سطني
   املجل�س الأعلى للق�ساء

 حمكمة �سلح دير البلح - دائرة التنفيذ
 اإخطار لتنفيذ حكم �شادر عن دائرة 

تنفيذ حمكمة �شلح دير البلح يف الق�شية 
التنفيذية رقم 2019/3886

 إلـــى المنفذ ضده : نائل محمود احمد البحيصي  دير البلح - المعســـكر - 
شارع البروك – دوار الهباش - خارج البالد حاليا . 

أبلغكم أنه طبقا لاللتزام المترتب بموجب الكمبياالت المحررة بتاريخ 15 - 
4 - ۲۰۱۸ والبالـــغ قيمتهم 500 دينار لصالح طالب التنفيذ / نبيل محمد 
نجيب المغاري ، والذي يلزمه بدفع ما تبقى من قيمة الكمبياالت وهو 500 

دينار + الرسوم والمصاريف . 
لذلك عليكم الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين من تاريخ هذا 
اإلعالن لتنفيذ الحكم حســـب األصول وإذا لم تحضروا في المدة المحددة 
فإنكـــم تعدون ممتنعين عـــن التنفيذ ومن ثم ستباشـــر دائرة التنفيذ 

إجراءات التنفيذ بحقكم حسب األصول .

  ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح
�سديق الرقب

رام الله/ االستقالل: 
وثقت هيئة شؤون األســــرى والمحررين في تقرير 
صدر عنها أمس الخميس، شــــهادة األسيرة ميس 
أبو غوش )22 عامًا( من مخيم قلنديا شمال القدس 
المحتلــــة، والتي كشــــف فيها تفاصيــــل مؤلمة 
تعرضت لها خالل عملية اعتقالها والتحقيق معها 

داخل زنازين االحتالل.
ونقلــــت الهيئة عبــــر محاميتها، اإلفــــادة الكاملة 
لألســــيرة أبو غوش منــــذ لحظة االعتقــــال بتاريخ 
2019/8/29، حيث جرى اعتقالها بعد اقتحام جنود 
االحتالل بيتها وخلع باب المنزل وقلبه رأســــًا على 
عقب، ومن ثــــم قاموا بتقييدها وتعصيب عينيها 
ونقلها إلى معسكر جيش في محيط حاجز قلنديا، 
وخالل تواجدها بالمعســــكر تعمــــد الجنود  جرها 
وهي مقيدة اليدين ومعصوبــــة العينين، عدا عن 

شتمها بأقذر المسبات والصراخ في وجهها.
وفيما بعد، وحســــب تقرير هيئة األســــرى، ُنقلت 
األســــيرة أبو غوش إلى مركز توقيف "المسكوبية" 
للتحقيق معها، وهناك جرى تفتيشــــها تفتيشًا 
عاريًا في البداية ومــــن ثم جرى نقلها إلى الزنازين 
الســــتجوابها، وأوضحــــت أبــــو غــــوش: "أن جوالت 
التحقيــــق كانت لســــاعات طويلــــة قضتها وهي 

مشبوحة على كرســــي صغير داخل زنزانة شديدة 
البرودة"، وبعد 6 أيام بدأ التحقيق العسكري معها، 
والذي تخلله شبح على طريقة )الموزة والقرفصاء(، 
اضافة إلى صفعهــــا وضربها بعنف وحرمانها من 
النوم، استمر التحقيق العسكري معها لثالثة أيام 

عانت خاللها األمرين. 
وأشــــارت األســــيرة أبو غوش بإفادتها إلى أنه في 
إحدى المــــرات حاولت الهروب من أيدي المحققات 
والجلوس بإحدى زوايا الزنزانة، لكن المحققة قامت 
بإمســــاكها وبدأت بضرب رأســــها بالحائط وركلها 
بقوة والصراخ عليها وشــــتمها بألفاظ بذيئة،  كما 

تعمد المحققون إحضار أخيهــــا وذويها البتزازها 
والضغط عليهــــا إلجبارها على االعتــــراف بالتهم 

الموجه ضدها.
ولفتت أبو غوش إلى أن ظروف الزنازين التي كانت 
ُتحتجز بها طوال التحقيق معها  غاية في القسوة 
وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة اآلدمية، فالحيطان 
اسمنتية خشنة من الصعب االتكاء عليها، والفرشة 
رقيقة بدون غطاء وبدون وسادة، والضوء مشعل 24 
ساعة ومزعج للنظر، والوجبات المقدمة سيئة جدًا، 
باإلضافة إلى معاناتها من دخول المياه العادمة إلى 
زنزانتها والتي كانت تفيض على الفرشة والغطاء.

وأضافت: في إحدى المرات تعمد المحققون إدخال 
جرذ كبير إلى الزنزانة اليذائها، عدا عن مماطلتهم 
في االســــتجابة ألبســــط مطالبهــــا كحرمانها من 
الدخول إلى الحمام، واســــتفزازها والسخرية منها، 
وخضعت أبو غوش للتحقيق لـــــ 30 يومًا، ومن ثم 
ُنقلت إلى معتقل "الدامــــون" حيث التزال موقوفة 

هناك. 
يذكر بأن األســــيرة ميس أبو غوش طالبة في كلية 
اإلعالم بجامعة بيرزيت، وهي شــــقيقة الشــــهيد 
حسين أبو غوش وشقيقة الطفل سليمان أبو غوش 

)17 عامًا( المعتقل إداريًا للمرة الثانية.

غزة/ االستقالل: 
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن األوامر االدارية التي صدرت عن محاكم 

االحتالل اإلسرائيلي عام 2019 تشكل ارتفاعا بنسبة 10% عن العام 2018.
وأضـــاف المركز في بيان صحفي أن محاكم االحتـــالل الصورية صعدت خالل 
العـــام 2019 من إصدار أوامر اعتقال إداري بحق األســـرى الفلســـطينيين في 
سجونها، وأصدرت )1022( قراًرا إدارًيا ما بين جديد وتجديد بينما أصدرت 920 

قراًرا إدارًيا خالل عام 2018.
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر أن عدد القرارات التي صدرت للمرة 
األولى بحق األســـرى خالل العام )380( قرارا، علمًا أن غالبيتهم أســـرى محررون 
أمضوا سنوات في ســـجون االحتالل وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، بينما بلغ عدد 
قرارات التجديد اإلداري لفتـــرات اعتقاليه جديدة ) 642 ( قراًرا، ووصلت إلى 6 

مرات لبعض األسرى.
وأشـــار إلى أن القرارات االدارية طالت كافة شـــرائح األســـرى بما فيها النساء 
واألطفـــال ونواب المجلس التشـــريعي، وأصدرت أوامر إداريـــة بحق 4 أطفال 
قاصريـــن ال زالوا معتقلين حتـــى اآلن، وكذلك 4 أســـيرات يخضعن لالعتقال 

اإلداري، و5 نواب والعشرات من القيادات الوطنية واالسالمية.
وحســـب المركز، فقد احتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة األعلى في القرارات 
اإلداريـــة، حيث بلغت )210( قرارات إدارية، بنســـبة 20% من القرارات اإلدارية 

التي صدرت خالل العام 2019، تلتها مدينة رام الله ثم بيت لحم.

رام الله/ االستقالل: 
حّولت ســـلطات االحتـــالل الكاتب والمفكر الفلســـطيني أحمد 
قطامش )68 عاًما( لالعتقال اإلداري لمدة 4 أشـــهر، دون توجيه 

الئحة اتهام بحقه.
واعتمد قاضي المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في "عوفر" على 
ما يسمى بـ "الملف السري الذي قدمته المخابرات اإلسرائيلية"، 

والذي يحظر على األسير ومحاميه االطالع عليه.
وادعى ممثل النيابة العســـكرية أن "قطامش ُيشكل خطًرا على 
أمن المنطقة التي يعيش فيها، وهو أحد قادة الجبهة الشعبية 

الكبار" حسب زعمه.
وأمضـــى قطامش أكثر مـــن 13 عاًما في ســـجون االحتالل في 
اعتقاالت إدارية ســـابقة، وهو من سكان مدينة البيرة، ويعد أحد 

أبرز قادة الحركة األسيرة.
وكان تعرض لتحقيق قاس في زنازين االحتالل خالل ســـنوات 
اعتقالـــه، دون أن يتمكن ضباط االحتـــالل من انتزاع أي اعتراف 

منه.

1022  قرار اعتقال كشف تفاصيل قاسية تعرضت لها األسيرة ميس أبو غوش
إداري خالل عام 2019

القدس المحتلة/ االستقالل: 
لــــم يستحســــن المستشــــار القضائي 
للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت، 
الــــوزراء بنيامين  فكرة طرحهــــا رئيس 
نتنياهو تدعــــو لقيام "إســــرائيل" في 
وقت قريب بعملية عسكرية واسعة قد 

تشمل سوريا ولبنان.
فــــإن  عربيــــة"،  "إندبندنــــت  وحســــب 
مندلبليت أعرب عن رأيه هذا في جواب 
مكتوب لســــكرتير الحكومة، الذي طلب 
االستفسار عن الوضع القضائي الدولي 
والمحلــــي في حــــال نفذت "إســــرائيل" 
عملية عســــكرية كبيرة قــــد تتطور إلى 

حرب.
ونقلت "إندبندنت عربية" عن مصدر رفيع 
المستوى، أن نتنياهو وبعد التشاور مع 
وزيري الخارجية والدفاع، وقبل طرح األمر 
على الكابينيت األمني، كان يخطط لشن 
عملية عسكرية كبيرة جًدا في الشمال، 

قد تنتقل من ســــوريا إلى لبنان في حال 
تدخل حزب الله.

وتهــــدف العملية، إلى ضرب منشــــآت 
إيران العســــكرية ومواقعها في سوريا، 
وذلك بعــــد قيــــام الواليــــات المتحدة 
بتوجيه ضربة عســــكرية لـ"حــــزب الله" 
العراقي الموالي إليران، ومنح "إسرائيل" 
الضوء األخضر ألي عملية تراها مناسبة 

لضرب مصالح طهران في المنطقة.
وقال المستشــــار القضائي في رسالته، 
حســــب المصــــدر، إن عملية عســــكرية 
واســــعة ضمــــن الظــــروف الحالية ومع 
انتقالية ليســــت مفضلة، ومن  حكومة 
األحســــن أن تكون هناك حكومة ثابتة 
تتخذ القرار بشكل صحيح ومتدرج كما 
ينص القانون، رغم أن حكومة انتقالية 
في "إســــرائيل" هي حكومة بكل ما في 
الكلمة من معنى، وباســــتطاعتها اتخاذ 

قرار الحرب أو السلم أو أي قرار آخر.

يذكر أن حكومة مناحيم بيغن االنتقالية 
عــــام 1981 قامت بعمليــــة تموز لضرب 
المفاعــــل النووي العراقــــي آنذاك، فيما 
شنت حكومة شمعون بيرس االنتقالية 
عــــام 1996 عملية "عناقيد الغضب" في 

لبنان ضد حزب الله.
ويســــود االنطباع، حســــب المصدر، أن 
نتنياهو يحاول شن العملية العسكرية 
مســــتغاًل الظروف الراهنة في ســــوريا 
والتطــــورات الدولية وأيًضــــا ليؤكد أنه 
ينفــــذ ما يقول، ويأتــــي كل هذا بموازاة 
الحملة الدعائية التي يخوضها نتنياهو 
تمهيًدا لالنتخابــــات العامة المقررة في 

الثاني من آذار المقبل.
ويتهمــــه الخصوم بأنــــه يعتزم تنفيذ 
عملية عســــكرية واسعة قد تتحول إلى 
حــــرب ال أحد يعــــرف إلى أين ســــتأخذ 
إسرائيل، من أجل إنقاذ نفسه من ملفات 

قضائية قد تؤدي به إلى السجن.

نتنياهو يقترح عملية عسكرية واسعة في لبنان وسوريا االحتالل ُيحول المفكر أحمد 
قطامش لالعتقال اإلداري
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
     ال�سلطة الق�سائية

  ديوان الق�ساء ال�سرعي 
 املحكمة ال�سرعية يف غزة 

  املو�ضوع مذكرة تبليغ ح�ضور
  �ضادرة عن حمكمة غزة ال�ضرعية 

إلى المدعى عليه / ماجد بن عبد الجابر بن عبد ربه الصليبي من دير ســـنيد 
و ســـكان غزه ومجهول محل االقامة اآلن خـــارج القطاع يقتضي حضورك 
إلى هذه المحكمة يوم األحد الموافق 2020/2/9م الساعة التاسعة صباحًا 
وذلك للنظر في القضية أســـاس 2018/74م بخصوص دعوى اثبات طالق 
المقامة عليك من قبل المدعيـــة / هويده بنت محمد بن عبدربه الصليبي 
من غزة وســـكانها وإن لم تحضر في الوقت المعين يجِر بحقك المقتضي 

الشرعي لذلك جرى تبليغك بذلك حسب األصول وحرر في 2020/1/2م .

قا�سي غزة ال�سرعي

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

 جلنة ت�سحيح الأ�سماء 
اإعالن ب�ضاأن ت�ضحيح اأ�ضم يف �ضجالت الطابو

 ليكن معلومًا للجميع بأن السيد / رياض ضيف الله سالم المصري من سكان خان 
يونس هوية رقم / 456 ۹۱۹5۱۸  قد تقدم بطلب لتصحيح اسم / جده لوالده 

والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم / سالم عليان المصري 
القطعة 77 القسيمة 13 اراضي خان يونس 

إلى االسم الصحيح له / سالم عليان سليمان المصري
 لذلـــك فإن اللجنة المختصة تحيط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له اعتراض بهذا الشـــأن عليه 
التقدم باعتراضه إلى وحدة الشؤون القانونية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ اإلعالن 

وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في اإلعالن . وتفضلوا بقبول االحترام

رئي�س جلنة ت�سحيح ال�سماء
موفق حممد علوان

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

 اإعالن وراثة �ضادر عن حمكمة �ضرق خانيون�س ال�ضرعية 
تقدم لمحكمة شــــرق خانيونس مضبطة موقعة من مختار بني سهيال مؤرخة في : 
2020/1/3م تتضمن أن  : عرفات سليمان رضوان أبو عاصي من بني سهيال وسكانها 
قد توفي إلى رحمته تعالى بتاريخ 2016/4/9م وانحصر إرثه الشرعي واالنتقالي في 
زوجتــــه تمام شــــحادة أبو خاطر وفي أوالده منها وهم صالح وصالح وياســــر وفاطمة 
وصالحة وســــمية ونجــــوى فقط وال وارث للمتوفى المذكور ســــوى من ذكر وليس له 
وصيــــة واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حــــال حياته وتركوا ورثة ، فمن له حق 
االعتراض مراجعة محكمة شــــرق خان يونس الشــــرعية خالل خمسة عشر يومًا من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وحرر في 7 جمادي أول لسنة 1441 هـ وفق 2020/1/2م . 

  القائم باأعمال قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية

وبحســــب قنــــاة "كان" العبريــــة أن الوحدة 
الجديــــدة مكلفة بالقيام بمهام عســــكرية 
خلف "خطوط العدو"، وباستهداف مواقعه 
ومنشآته االستراتيجية" ، مبينا أن االحتالل 
بــــدأ بالتجنيــــد لوحــــدة النخبــــة الجديدة 
المســــماة "متعددة األبعاد" والتي تشــــمل 
فرقا من أســــلحة المشــــاة، واالســــتخبارات، 

والهندسة، وطواقم جوية عسكرية .
يذكــــر أن عملية خانيونــــس التي نفذتها 
وحدة سيرت متكال االسرائيلية  في شهر 
نوفمبر/ تشــــرين الثاني 2018، فشلت في 
توجيه ضربة للمقاومة الفلسطينية بقطاع 

غزة آنذاك. 
الباحث بالشأن االســــرائيلي عليان الهندي 
رأى أن الوحــــدة التــــي شــــكلها االحتــــالل 
االســــرائيلي مؤخــــرا تأتي نتيجــــة األخطاء 
بعملية  ارتكبها جنــــوده  التــــي  الفادحــــة 
خانيونس جنوب قطاع غــــزة قبل نحو عام، 
الفتا إلى أن االحتالل أعاد تشــــكيل الوحدة 
دون انضمــــام أفــــراد الوحــــدة التي نفذت 
عملية خانيونس بعد الكشف عنهم ونشر 

اسمائهم وصورهم على مستوى واسع.   
وأوضح عليان لـ"االســــتقالل " أن المحاوالت 
المتكررة لقيام االحتالل االسرائيلي بإنشاء 
وحدات عسكرية وأمنية جديدة العتبار أنها 
جزء غريــــب بالمنطقة, لذلــــك فهي تحاول 
المحافظة على نفســــها ، والمساهمة برفع 

الروح المعنوية داخل مجتمعها.
 وبيــــن أن االحتالل االســــرائيلي وضع قبل 
نحو خمس ســــنوات اســــتراتيجية جديدة 
لمواجهة التهديدات التي تحدق به خالل 
األعــــوام القادمة مــــن تنظيمــــات مقاومة 
تتواجد على أراٍض محررة كحركتي حماس 
والجهــــاد االســــالمي إضافــــة لحــــزب الله 

وليست من دول.  
وأشار إلى أن االحتالل االسرائيلي أدرك بعد 
سنوات من حربه الضروس ضد التنظيمات 
وحــــركات المقاومــــة أنه ال يحتاج إلنشــــاء 
جيــــوش نظامية بل بحاجة إلنشــــاء وحدات 
ونخــــب لتنفيــــذ عمليات خاصــــة تضربها 

بالعمق لتضعف معنوياتها وقوتها . 

ولفت إلى أن االستراتيجية التي وضعتها " 
اسرائيل " دفعتها لتشكيل وحدات مراقبة 
مواقع التواصل االجتماعي وتطوير الوحدات 
الخاصة التي تعمل بقلب المناطق المعادية 
لها كقطاع غزة ولبنان وسوريا ، منبها إلى أن 
وحدة المســــتعربين تعد الوحدة األهم عند 

هيئة األركان االسرائيلية . 

دعاية انتخابية
بدوره ، قلل عمر جعــــارة المحلل والمختص 
بالشــــأن االســــرائيلي مــــن أهمية إنشــــاء 
االحتالل االسرائيلي وحدة جديدة متعددة 
المهام بعد فشل عملية خانيونس ، مشددًا 
على أن الترويج لهذه النخبة يأتي في إطار 
قيادتها لحملة اعالمية مع قرب االنتخابات 
االســــرائيلية.  وقــــال جعــــارة فــــي حديثه 
لـ"االستقالل ": " كل دول العالم لها وحدات 
نخب مهمتها النزول خلف خطوط العدو أو 
في عمــــق الجبهة الداخلية للقيام بعمليات 
ضد الطرف اآلخر ، وما قام به االحتالل مجرد 

دعاية انتخابية " .
وأضاف: " الوحدة العســــكرية التي أنشأها 
االحتــــالل لــــن تضيــــف أي جديد لــــه، بل 
ستســــقط مزاعمــــه بأنه جيش مــــن أقوى 

الجيوش في العالم ". 
وأشــــار إلى أن " اســــرائيل " ال تستطيع أن 
تصنع من نفســــها دولة عظيمــــة ، وكل ما 
تحاول فعله هو من بــــاب التزكية الذاتية ، 
فكافة األعداء بالعالــــم يحاولون البحث عن 

نقاط الضعف بالطرف اآلخر .
ولفــــت إلــــى أن التجنيد بدويلــــة االحتالل 
االســــرائيلي اجبــــاري  مــــع توفــــر العنصر 
التكنولوجيا  وتوفــــر  والتدريبات  البشــــري 
الحديثــــة ، لذلك يأتي لزامًا إنشــــاء وحدات 

خاصة .  

تحليل: االحتالل الصهيوني يحاول صنع دعايته االنتخابية بطريقة جديدة 
غزة / �سماح املبحوح 

اأجمللع حملللان �سيا�سلليان علللى اأن ترويللج الحتللال 
ال�سهيوين باإن�ساء نخبة جديدة متعددة املهام يف اأعقاب 

ف�سل العملية الأمنية ال�سرية يف خانيون�س جنوب قطاع 
غللزة قبللل نحو عام ، ياأتللي يف اإطار احلملللة العامية 
التي يقودها »الحتال« مع قرب النتخابات .  و�سللكل 

جي�للس الحتللال »الإ�سللرائيلي« موؤخللرا وحللدة نخبة 
جديدة متعددة املهام، يف اأعقاب ف�سللل العملية الأمنية 

ال�سرية يف قطاع غزة قبل نحو عام.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــفت صحيفة إســـرائيلية أن تركيا ســـلمت الســـلطة 
الفلسطينية نســـخة من األرشـــيف العثماني الذي يضم 
عشـــرات اآلالف من وثائق التســـجيل العقاري، في أراضي 
اإلمبراطورية العثمانية، التي حكمت فلســـطين في الفترة 
1516 - 1918 وتســـاءلت كيف ســـيؤثر ذلك على عقارات 

القدس والضفة الغربية؟.
وأضافـــت الصحيفـــة أن المحاميـــن التابعيـــن للســـلطة 
الفلســـطينية يســـتخدمون مـــواد األرشـــيف، للطعن في 
امتالك "إســـرائيل" لألراضي في محافظات الضفة بما فيها 

القدس المحتلة.
وتم إيداع النســـخة الكاملة األولى من األرشيف في البداية 

في مبنى الممثلية الفلســـطينية في أنقرة، في شهر آذار/ 
مارس من العام الماضي، وتم نقل جزء منه إلى مدينة بيت 

لحم جنوبي الضفة الغربية طبقا لـ”يسرائيل هيوم”.
وأوضحـــت أن “مركـــز معلومات االســـتخبارات واإلرهاب” 
اإلســـرائيلي وثـــق خطوات نقل األرشـــيف، لكن ولســـبب 
ما ورغم أنه تم تزويد الفلســـطينيين بما قد يزعزع ســـوق 
العقارات في "إســـرائيل"، إال أن هذه الحكاية “مرت دون ان 

يرصدها أحد” ولم يحرك ساكنا.
وأضافـــت الصحيفة أن وزيـــر األوقاف والشـــؤون الدينية 
الســـابق يوسف أدعيس هو من تســـلم الملفات المتعلقة 

بأصول الوقف في بيت لحم والقدس.
واآلن، يلجأ المحامون الفلسطينيون في الشطر الشرقي من 

القدس المحتلة بشـــكل روتيني إلى األرشيف للعثور على 
معلومات ووثائق، لتساعدهم في النزاعات القانونية التي 
يخوضونهـــا المتالك العديد من قطع األراضي، وخاصة في 

منطقة القدس المحتلة.
وقالـــت إنـــه قـــد تصاعـــدت النزاعـــات القضائيـــة حول 
العقارات وقطع األراضي التي يتنازع عليها المســـتوطنون 
والفلسطينيون في البلدة القديمة من القدس، منذ استالم 
األرشـــيف، وأهمها حائط البراق، حيـــث كان حي المغاربة، 
الذي قامت إســـرائيل بإخالئه وهدمه، إلعداد ساحة للصالة 

لليهود.
وأوضحـــت أنه فـــي حين أن "إســـرائيل" صـــادرت األرض 
وليـــس هناك أي احتمال قانوني النتزاعها منها، إال أنه من 

الناحيـــة الدعائية، قد يؤدي تقديم وثائق التســـجيل إلى 
“إحراجها”.

وأشـــارت الصحيفـــة اإلســـرائيلية إلى أن رئيس ســـلطة 
األراضي الفلســـطينية، القاضي موســـى شـــكارنة، هو من 
يتولى تســـجيل أراضي الضفة الغربية والقدس في الطابو 
)وثيقة ملكية األراضي(، بمســـاعدة من تركيا واألرشـــيف 
التاريخي. وقالت “يســـرائيل هيوم” إنه في مقابلة سابقة 
أوضح شـــكارنة أن “مشـــروع تســـوية أراضي الضفة الذي 
يجري حاليا هو مشروع استراتيجي لدولة فلسطين لحماية 
األراضي وتثبيت ملكيتها، وأنه مشروع يجسد حق العودة 
عبر تسجيل األراضي بأســـماء أصحابها حتى المغتربين أو 

المهجرين منهم”.

تركيــا تسلــم السلطــة سجــالت طابــو األراضــي الفلسطينيــة
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية دير البلح  ب�سفتها ال�ستئنافية
يف اال�ستئناف رقم 291/2019

يف الق�سية رقم 405/2014
يف الطلب رقم 2019

المستأنف / 1_ جبر زايد سلمان ابو معال_ عنوان النصيرات البحر بالقرب من مسجد 
مصعب بن عمير _ هوية رقم 909497034 وكيلهم المحامي / محمد درويش اللوح .
المستأنف ضدهما / 1_ محمد محمد سلمان ابو معال مجهول محل االقامة 

. 2_ عائشة سلمان على ابو معال مجهول محل االقامة .
تبليغ مذكرة الحضور بالنشر المستبدل 

في االستئناف رقم 291/2019
الى المستأنف ضدهما المذكورين اعاله بما أن المستأنفين قد اقاموا عليكم 
االســـتئناف رقم 291/2019 وموضعه الغاء حكم محكمة اول درجة الصادر 
بتاريخ 2019/3/31 لذلك يقتضى عليكما الحضور الى محكمة بداية دير البلح 
وايداع ردكم التحريري خالل خمســـة عشر يوما من تاريخ نشر هذه المذكرة 

علما انه قد تحدد جلسة لنظر االستئناف يوم االثنين الموافق 13/1/2020
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن الحضور يحق للمستدعي السير 

في دعواه حسب االصول . وتقبلوا فائق االحترام والتقدير .

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 
حممد عاطف غزال

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
اأمام ال�ستاذ قا�سي التنفيذ 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2019/8913
   اإخطار تنفيذ حكم بالن�سر امل�ستبدل 

   يف الق�سية التنفيذية رقم 2019/8913
 إلـــى المســـتدعى ضده ) المخطر اليه ( : عمر محمـــد محمد دردونه ، من 
جباليا البلد - بالقرب من دوار الحلبي - خلف المسجد العمري الساكن أخر 
شارع دردونه . المقابل لتاكسيات طه ) والمقيم حاليا خارج البالد ( ، فان 
المســـتدعى ) المخطر ( يخطرك بدفع قيمة الشـــيك رقم ) 30000006( 
المســـحوب من حســـابك لدى بنك القدس والمســـتحق الدفـــع بتاريخ 
2017/12/5 والبالغ قيمته ) 17100 ش ( ســـبعة عشر الف ومائة شيكل 
باإلضافة الى قيمة الرســـوم والمصاريف القضائية ، لصالح المستدعى 
) طالب التنفيذ / المخطر ( محمد اســـحق محمـــد الجرجاوي ، ونظرًا ألنك 
مقيم خارج البالد ، وحســـب اختصاص محكمة بداية شمال غزة في نظر 
هذه القضيـــة ، وعماًل بنص المادة ) 20 ( مـــن قانون أصول المحاكمات 
المدنيـــة والتجارية رقم ) 2 ( لســـنة ) 2001 ( ، وبناء على قرار االســـتاذ 
قاضي التنفيذ بمحكمة بداية عزة الصادر بتاريخ 2019/12/22 والقاضي 

بالسماح لنا بتبليغ المستدعى ضده عن طريق النشر المستبدل . 
لذلك نخطرك أيها المخطر اليه ) المســـتدعي ضده / المنفذ ضده ( بدفع 
المبلـــغ قيمة الحكم المذكور أعاله ، لصالح المخطر ) المســـتدع /  طالب 
التنفيذ ( ، وذلك خالل خمســـة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن ، واإل 
ســـنضطر آسفين باتخاذ االجراءات القانونية ضدك أما بحبسك أو الحجز 

على أموالك أو باألمرين معا .  حرر بتاريخ 2020/1/2م . 

  ماأمور التنفيذ
 اأ / جمال النمرة

إعالن 
فقد 
هوية

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 

غزة / محمد أبو هويدي:
كشــــف مدير الطب الوقائي بــــوزارة الصحة 
بغزة، الدكتور مجدي ضهير، أن عدد الحاالت 
المكتشفة بمرض الحصبة حتى اآلن تجاوزت 
الـ 170 حالة مرضية خالل األشــــهر الماضية 
مــــن عــــام 2019 , وهــــذا المــــرض المعدي 
المنتشــــر في غزة موجود في عدد من الدول 
العربية المجــــاورة, وفي الدول األوروبية وفي 

أغلب دول العالم.
وأوضــــح ضهيــــر فــــي تصريــــح خــــاص لـ 
"االســــتقالل"، أن هــــذا المــــرض ال يؤثر على 
الصحــــة العامــــة للمجتمع, بســــبب أن أغلب 
المواطنين مطعمين ضد هذا المرض؛ ونقوم 
في وزارة الصحــــة بتطعيم األطفال ضد هذا 
المرض أوال بأول, لذلك تجد الغالبية العظمي 
مطعمين لكن الفئات المعرضة لإلصابة هم: 

األطفــــال غير المطعميــــن، أي ممن هم دون 
)الســــنة( ألن التطعيم األول للطفل ُيعطى 
على سن 12 شــــهرًا، والتطعيم الثاني على 
عمر 18 شــــهرًا، باإلضافة للنســــاء الحوامل 
غير المطعمات، وكبار السن غير المطعمين، 
باإلضافة لكل شــــخص لم يتعرض للحصبة 

في صغرة.
وقال مدير الطــــب الوقائي: "إن وزارة الصحة 
بغزة ســــتطلق حملة تطعيم واســــعة يوم 
األحد القادم تستهدف األطفال من 6 شهور 
إلى ســــنة وتســــتمر أســــبوعًا كاماًل في كل 
مراكز الرعاية األوليــــة التابعة لوكالة الغوث 
والعيــــادات التابعة لــــوزارة الصحة، علما بأن 
عدد اإلصابات ال يخيفنا إطالقًا، فانتشار هذا 
المرض سيبقى محدودًا جدًا، ولن ُيشكل أي 

خطر على الصحة العامة للمواطنين".

وأضــــاف ضهير، أن اإلجــــراءات الوقائية من 
هــــذا المرض المعــــدي تتطلب أخــــذ اللقاح 
الخاص بمــــرض الحصبة واإلجراءات الوقائية 
األخــــرى تحد من انتشــــار المــــرض لكن غير 
كافية ، موضحًا أن أعراض هذا المرض تتمثل 

الجلدي، باإلضافــــة الرتفاع  الطفــــح  بظهور 
درجة حرارة الجسم، وهي أعراض أولية تدل 
على احتمالية اإلصابة بالمرض، ويتم التأكد 
من األمر عبر استشــــارة الطبيــــب عن طريق 
الفحوصــــات المخبرية الموجــــودة في وزارة 

الصحة.
واضاف قائال: "إن أغلب الوفيات الناجمة عن 
الحصبة تحــــدث نتيجة لمضاعفات المرض، 
وتشــــمل المضاعفات األشد خطورة اإلصابة 
بالعمى والتهاب الدماغ )وهو التهاب يسبب 
تورم الدماغ( واإلســــهال الشديد وما يترتب 
عليه من حاالت جفــــاف أو التهابات األذن أو 
الجهاز التنفسي الحادة، كااللتهاب الرئوي".

وتصف منظمة الصحــــة العالمية )الحصبة( 
بالمرض الخطير وشــــديد العدوى وفي عام 
1980، أي قبل انتشــــار التطعيم على نطاق 

واســــع، كان هذا المرض، يــــودي بحياة نحو 
)2.6( مليون نسمة كل عام.

الرســــمي،  المنظمة عبر موقعها  وكشــــفت 
أن الحصبة ال تزال من األســــباب الرئيســــية 
لوفاة صغــــار األطفال في جميع أنحاء العالم، 
وذلك على الرغم من توافر لقاح مأمون وناجع 
لمكافحتهــــا، فقد شــــهد عــــام 2015 وقوع 
134200 حالة وفاة بســــبب هذا المرض في 
جميــــع أنحاء العالــــم، علمًا بــــأّن معظم تلك 

الوفيات طالت أطفااًل دون سن الخامسة.
فيمــــا أوضحــــت، أن التطعيم ضــــد الحصبة 
خالل الفتــــرة 2000-2015 حــــال دون وقوع 
وفيات ُيقــــّدر عددها بنحو 20.3 مليون وفاة، 
ليصبــــح بذلك لقاح الحصبة واحدًا من أفضل 
اللقاحــــات التــــي يمكن شــــراؤها في مجال 

الصحة العمومية.

تجاوزت الـ 170 حالة مرضية
د. ضهير: الصحة ستطلق حملة تطعيمات واسعة األسبوع القادم للوقاية من مرض )الحصبة( 

رام الله/ االستقالل: 
اعتبــــرت وزارة الخارجيــــة والمغتربيــــن مصادقة 
مجلس بلدية االحتالل اإلســــرائيلي في القدس 
على مخطط إلقامة منطقة تعليمية إســــرائيلية 
بدياًل عن مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلســــطينيين "أونروا" امتــــداًدا لحرب االحتالل 

المفتوحة ضد الوكالة وعملها في القدس.
وقالــــت الــــوزارة في بيــــان وصل " االســــتقالل" 
الخميس إنها تنظر بخطورة شــــديدة لهذا القرار، 
الذي يعد خطوة جديدة على طريق فرض المنهاج 
اإلســــرائيلي علــــى العمليــــة التعليميــــة فيها، 
اســــتكمااًل لعمليات ومخططات تهويد المدينة 

بشكل كامل.
وأضافــــت أن هذا القرار االحتاللي غير المســــبوق 

ترجمة عملية لقرارات ترمب المشــــؤومة بشــــأن 
القــــدس ونقل ســــفارة بــــالده إليها، فــــي مجاٍل 
يتعلق هذه المــــرة بهوية المدينة وثقافة ووعي 
األجيال الفلسطينية الناشئة ومستقبل المسيرة 
التعليمية بما يخدم رواية االحتالل االستعمارية.

وأدانــــت الــــوزارة بأشــــد العبارات هــــذه الخطوة 
التهويدية االســــتفزازية، معتبرة أن القرار ليس 
موجًهــــا ضــــد الفلســــطينيين فقــــط وإنما ضد 
المجتمع الدولي في تحٍد صــــارخ لألمم المتحدة 
التي تعتبر "أونروا" مكوًنا أساســــًيا فيها، خاصة 
فــــي ضوء التصويتات األخيــــرة التي حصلت في 
الجمعيــــة العامة لألمم المتحــــدة لصالح تجديد 

والية الوكالة.
وأكــــدت أن ذلك يعني أن هذه الخطوة هي ضرب 

لهذا التصويت ولهذا القــــرار، وفتح مواجهة مع 
جميع الدول التي صوتت لصالحه.

وقالت: "ستواجه دولة فلسطين بمؤسساتها كافة 
هذه الخطوة االستعمارية، وسوف يواجهها أيًضا 
أبناء الشعب الفلســــطيني، وخاصة المقدسيين 

والطلبة وعائالتهم".
وتابعــــت "لكن ننتظــــر أيًضا من رئاســــة أونروا، 
واألمين العــــام لألمم المتحــــدة، ومجلس حقوق 
االنســــان، ومنظمة "اليونســــكو"، ومن تلك الدول 
التي تؤمن بحق اإلنسان في التعلم والحصول على 
العلــــم، وتلك الدول التــــي صوتت لصالح تجديد 
والية أونروا أن تهب وترفع صوتها لمواجهة هذا 
الطاغوت اإلســــرائيلي الذي يتمــــدد ويهدد كل 

مقومات حياة أبناء شعبنا تحت االحتالل". 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ر المفتي العام للقدس والديار الفلســـطينية رئيس مجلس اإلفتاء األعلى  حذَّ
الشيخ محمد حسين من تداول نسخة من القرآن الكريم، من الحجم الوسط وهي 
بعنوان "الحفظ الميســـر" لوجود خطأ في صفحة 55 في آية 44 من ســـورة آل 
عمران؛ حيث كتبت عبارة "ِإَذ ْيلُقوَن"، بوجود فتحة على حرف الذال وعدم وجود 
ضمة على الياء، والصواب "إذ ُيلُقوَن". وأوضح حسين في بيان صحفي الخميس 
أن هذه النســـخة صادرة عن مطبعة دار التقـــوى للطباعة، في جمهورية مصر 
العربية، الطبعة األربعون، وحاصلة على تصريح رقم 84 بتاريخ 25 حزيران 2015 
من مجمع البحوث اإلســـالمية في األزهر. وناشد المكتبات والمطابع واألشخاص 
الذين يملكون مصاحف من هذه النســـخ بضرورة تسليمها لدار اإلفتاء، إلجراء 
الالزم بشـــأنها حســـب األصول، منوها إلى ضـــرورة مراعاة الدقـــة عند طباعة 

المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

المفتي يحذر من تداول 
نسخة من المصحف بها خطأ

الخارجية: قرار االحتالل إقامة بديل لمدارس »أونروا« حرب مفتوحة ضد القدس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت محكمة االحتالل الصهيوني العليا رفضها النظر في مسألة تكليف 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشـــأن تشـــكيل حكومـــة، إثر اإلعالن 
عن لوائح اتهام ضده بارتكاب مخالفات فســـاد خطيرة، تشـــمل "الرشوة 

واالحتيال وخيانة األمانة"
ويأتي قرار المحكمة الذي صدر مســـاء أمس الخميـــس، رًدا على التماس 
قدمه 67 شخصا، وطالب بإصدار قرار يقضي بعدم تكليف عضو كنيست 
بتشكيل حكومة بعد أن تقرر تقديم الئحة اتهام ضده في مخالفات توجد 

فيها وصمة عار، ومشابهة لتلك التي يتهم فيها نتنياهو.
ونظرت المحكمة بااللتماس بهيئة مؤلفة من ثالثة قضاة برئاســـة رئيسة 
المحكمة، إستير حيوت، وعضوية القاضيين حنان ميلتسر وعوزي فوغلمان.

وعبـــرت حيوت، في مســـتهل الجلســـة، أول من أمس، عن تحســـبها من 
مناقشة موضوع االلتماس، وتساءلت "هل يفترض بالمحكمة أو المستشار 
القضائـــي للحكومة أن يبحثوا ويحســـموا في المســـألة الجوهرية التي 

نتناولها هنا".
وأشـــارت حينها إلـــى أنه "توجد مرحلة ال يوجد فيهـــا نص قانوني يمنع 
المدعى عليه رقم 2 )أي نتنياهو( من المنافســـة فـــي االنتخابات. ونحن 
ال نعرف بعد كيف ســـتكون نتائج هذه االنتخابات )الثالثة للكنيســـت(. 
وبعد االنتخابات ستنتقل الكرة إلى رئيس الدولة، الذي بموجب مشاورات 
مع رؤســـاء الكتل يكلف من لديه )أفضل( االحتماالت لتشكيل الحكومة. 

والسؤال لماذا اآلن )بحث التكليف( وليس في المرحلة المقبلة".

محكمة االحتالل العليا 
ترفض التماسًا يطالب بمنع 
نتنياهو من تشكيل حكومة
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قبل أيام شنت وسائل االعالم االردنية حملة كبيرة على »اسرائيل« وسياسة بنيامين نتنياهو تجاه 
االردن, ومواقفه العدائية المعلنة وغير المعلنة من االردن, ومســــتقبل العالقة االسرائيلية االردنية 
التي تمر بأصعب مراحلها حســــب المصادر االعالمية االردنية, وتحدثت وسائل االعالم االردنية عن 
التحريض االســــرائيلي ضد الملك االردني عبد الله بن الحسين, والتحريض لالنقالب عليه, ثم جاء 
الحديث عن مســــعى الحكومــــة الصهيونية لضم االغوار والدفع لتحقيــــق كونفدرالية بين الضفة 
المحتلــــة واالردن بعد ســــقوط خيار حل الدولتيــــن, ثم الخطوات التصعيديــــة الصهيونية داخل 
المسجد االقصى المبارك, ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا والمعروف ان االردن لديها الوصاية على 
االقصى والمقدســــات االســــالمية في القدس, هذا بخالف الصراع على المياه وقناة البحرين والتي 
تمثل صراعا بين االردن و«اســــرائيل«, وضبط شبكات تجسس اســــرائيلية داخل المملكة االردنية, 
ومحاوالت اســــرائيلية لضرب االســــافين بين االردن والسلطة الفلسطينية من خالل التحريض على 
مشــــروع قناة البحرين والوصاية على المقدسات داخل القدس والتي اثرت في العالقة بين السلطة 
واالردن, ودخول المملكة العربية السعودية في المعمعة والتلويح بها كبديل للوصاية على االقصى. 
كل هذه المعضالت لم تمنع االردن عن انفاذ مشــــروع الغاز بين »اســــرائيل« واالردن والذي يرفضه 
الشعب االردني جملة وتفصيال, حيث دشــــن نشطاء مواقع التواصل االجتماعي هاشتاغ »اسقطوا 
اتفاقية الغاز »وهاشــــتاغ آخر بعنوان »غاز العدو احتالل ولك«  تضامًنا مع الحملة الوطنية لمقاطعة 
منتجات االحتالل اإلسرائيلي. ويأتي ذلك وسط مطالبة واسعة بضرورة الغاء اتفاقية الغاز الموقعة 
بين الحكومة األردنية واالحتالل اإلســــرائيلي حيث اعتبرها النشــــطاء بأنهــــا اتفاقية العار والذل, 
معتبرين ان هذه االتفاقية تمثل حالة من التطبيع االقتصادي بين االردن واســــرائيل, وكانت حملة 
المقاطعة الوطنية للمنتجات اإلســــرائيلية دعت الجميع من النشــــطاء العرب وخاصة في المملكة 
األرنية وفلسطين للمشاركة في مظاهرات حاشدة وغاضبة رفًضا لتوقيع اتفاقية الغاز مع االحتالل, 
ومن المقرر ان تنطلق حملة تغريد عبر الهاشتاغات يوم غٍد الجمعة الساعة الثانية والنصف ظهًرا 
من ساحة مســــجد الحســــيني في األردن, حيث تسود حالة من الغضب اوســــاط االردنيين نتيجة 
هذهاالتفاقيــــة »العــــار« التي تم توقيعها مــــع االحتالل الصهيوني, والتي يســــتطيع من خاللها 
االحتالل الصهيوني جني الماليين من الدوالرات وتقوية اقتصاده ألن هذا المشــــروع ســــيمتد الى 

مناطق عربية اخرى, 
الغريب ان االردن يعلم تماما كما بقية الدول العربية ان هذا الغاز مســــروق من الفلسطينيين ففي 
أعقاب القصف واالجتياح اإلســــرائيلي ضمن أطر عملية “الرصاص المصبوب”، صادرت إســــرائيل 
حقول الغاز الفلســــطينية ولم يتقيد الكيــــان بنص القانون الدولي. وكان ما يســــمى بوزير الدفاع 
الصهيوني موشيه يعلون، كتب أن “إسرائيل تحتاج مصادر إضافية للغاز الطبيعي”. وأن إسرائيل 
لن تســــمح للفلسطينيين بامتالك اقتصاٍد مجٍد, وتمتلك إســــرائيل عددا من حقول الغاز في مياه 
المتوســــط، ووقعت اتفاقيــــات تصدير خالل 2017 و2018، مــــع األردن وتركيا ودول اخرى وتخطط 
للتصدير إلى أوروبا، عبر قبرص واليونان. ولم تكتف »إســــرائيل« بســــرقة الغاز الفلسطيني ، حتى 
توجهت إلى لبنان إلضافة صفحة ســــوداء جديدة إلى تاريخها ، وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيــــه بــــري  أنه يملك أدلة واثباتات تدين »اســــرائيل« وتؤكد لجوءها الى الســــطو على كميات من 
الغاز اللبناني، عبر أنبوب يمتد في المياه االقليمية اللبنانية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة. 
وكانت اســــرائيل قد صّدرت رؤيتها للعقد القادم بأن تكون العًبا رئيســــًيا في سوق الطاقة بفضل 
حجم الغاز والنفط المكتشــــف في األراضي الفلســــطينية المحتلة، وتأتي هذه الرؤية على حساب 
االقتصاد الفلســــطيني والشــــعب الذي يعاني من ظروف اقتصادية سيئة، بسبب سرقة االحتالل 

لموارده الطبيعية. 
هكذا تجابه االنظمة العربية »اسرائيل«, وتوقع معها االتفاقيات المشبوهة التي تأتي على حساب 
الشعب الفلسطيني, دون أدنى مراعاة للقانون الدولي الذي يمنع االحتالل من سرقة الغاز من الحقول 
الفلســــطينية, ويبدو أن سياسة »اسرائيل« المتشــــددة في التعامل مع االنظمة العربية, تدفعهم 
لالنصياع لها, وااللتحاق بركبها, بعيدا عن مصلحة الفلسطينيين التي ال تعنيهم من قريب او بعيد.     

هكذا تجابه األنظمة
 العربية سياسة "إسرائيل" 

رأي

كان عبدالله الســـالل- الرئيس اليمني األول بعد 
االطاحـــة باإلمامـــة الزيدية- ُيعالج بمستشـــفى 
المواساة باإلســـكندرية، وكان إسماعيل ياسين- 
الممثل الكوميدي المشـــهور-  ُيسافر إليه يوميًا 
فـــي الليل مـــن القاهرة بعد أن يفـــرغ من العمل 
المســـرحي بسيارة وأمر المخابرات المصرية بعلم 
الرئيـــس جمـــال عبدالناصر؛ ليحكـــي له بعض 
النكـــت من أجـــل الترفيه عليه ومســـاعدته في 
الشفاء، وفي آخر هذه التجربة القاسية جدًا- كما 
وصفها اســـماعيل ياســـين- وآخر جلسة ترفيه 
مع الُمشير الســـالل بحضور جمع من كبار أعوانه 
روى له هذه النكتة »واحـــد اعتاد أن يجلس على 
المقهى، وينشر الصحيفة أمامه ثم يبصق عليها 
وُيلقي بها علـــى األرض، فجاءه أحد رّواد المقهى 
وقـــال له: ال مؤاخذة يا أســـتاذ أنا لـــم أعرف قارئًا 
أغرب منك، أنـــت بالضبط ماذا تقرأ في الصحيفة 
وبسرعة تلقي بها على األرض وتدوسها بالجزمة، 
لقد راقبتك أســـبوعين!، فقال الرجـــل: إنني أقرأ 
صفحـــة الوفيات.. ولكـــن صفحـــة الوفيات في 
الداخل.. أعرف ولكن اللي فـــي بالي لن يموت إاّل 

في الصفحة األولى!.«
هـــذه القصة ســـجلها عن إســـماعيل ياســـين 
الكاتب المصـــري الكبير أنيس منصور في كتابه 
)الكبـــار يضحكون أيضـــًا(، والنكتـــة في داخل 
القصة تنتمي إلى النكتة السياســـية المعروفة 
بالكوميديا الســـوداء، وفيها سخرية من تمسك 
الرؤســـاء العرب بالرئاسة والســـلطة مدى الحياة، 
بحيـــث ال يبعدهـــم عنها إال المـــوت الطبيعي أو 
القتل غير الطبيعي، وإال الخلع بالثورة الشعبية أو 
االنقالب العســـكري، فال ُيغادرون قصور الرئاسة 
والُملك إاّل إلى القبر أو السجن أو المنفى، فعبد الله 
الســـالل الذي رويت له النكتة ذهب إلى المنفى 
بعد انقالب عســـكري عليه، وجمـــال عبدالناصر 
الذي رويت بأمره النكتة ذهب إلى القبر بعد وفاة 
طبيعية، وهكـــذا كل الرؤســـاء والملوك العرب - 
إاّل مـــن رحم الله - فلم يكتســـب أحٌد منهم لقب 
الرئيس الســـابق وفضلوا عليه الرئيس المخلوع 
أو الرئيـــس المرحوم - وربمـــا المجحوم -  بعد أن 
عّمروا بالسلطة عشرات السنين، فمنهم من قضى 
نحبه ومنهـــم من ينتظر وما بدّلـــوا نهجهم في 
التمسك بالســـلطة تبديال، ومقابل هذا المشهد 
الكئيـــب اجتمع قبل عامين في الواليات المتحدة 
األمريكية خمســـة رؤساء سابقين أحياء في حفل 

خيري قضـــوا مع  رئيس ســـادس متوفي اثنين 
وثالثيـــن عامًا في الحكم هي نفس المدة الزمنية 
تقريبًا التي قضاها سبعة رؤساء عرب ومثلهم من 

الملوك، لم يكتب أحد منهم لقب رئيس سابق.
واذا أردنا معرفة ســـبب تمســـك الرؤساء العرب 
بالسلطة، فنذهب إلى النفس البشرية والطبيعة 
االنســـانية المغروس في أعماقها حب الرئاســـة 
والســـلطة، والمـــزروع فـــي أغوارها حـــب الخلود 
والُملك، وقد عرف الشـــيطان ذلك عن االنســـان، 
فدخل لإلنســـان األول- آدم عليه السالم- من هذا 
الباب ليغريـــه بالمعصية وُيرديـــه في التهلكة 
»فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على 
شـــجرة الخلد وملك ال يبلى«  فحب البقاء والخلود 
تساوي عند االنسان حب التملك والسيطرة. هذا 
في النفس البشـــرية عامة، وهو في العرب خاصة 
حســـب رأي عبد الرحمن بن خلـــدون في مقدمته 
 

َّ
لكتاب العبر » فهم متنافســـون في الرئاسة وقل

من ُيســـّلم أحٌد منهم األمر لغيـــره ولو كان أباه أو 
أخاه أو كبير عشـــيرته إال األقل وعلى كره من أجل 
الحياء«، وربما كالم ابن خلدون يجد مصداقًا له في 
 من ُيســـلم أحـــد منهم األمر لغيره« 

َّ
عصرنا«  وقل

فال يوجـــد تداول للســـلطة إال بالعنف عن طريق 
القتـــل أو الثورة أو االنقالب،« ولو كان أباه أو أخاه« 
وربمـــا انقالب قابوس بن ســـعيد على أبيه وحمد 
بـــن خليفة على أبيـــه يؤكد ذلك، أمـــا عند إزاحة 
اإلخوة واألشـــقاء عن والية العهـــد لتولية األبناء 
في األنظمـــة الملكية، وتصفية الزمـــالء والرفاق 
لالستئثار بالحكم في األنظمة الجمهورية فحدث 

وال حرج.
واذا كان حب الرئاسة والملك مغروس في النفس 
البشـــرية، ومن صفات العرب خاصة- حسب رأي 
ابن خلدون- فالبقاء في الحكم مدى الحياة موجود 
أيضًا في جذور التاريخ العربي اإلسالمي- وكذلك 
التاريخ اإلنســـاني- فمنذ عهد الخلفاء الراشدين 
واألمويين والعباســـيين وحتى العثمانيين، كان 
الخليفة ُيبايع في الحكم مـــدى الحياة، ولم يكن 
العالـــم يعرف تقليدًا آخر ُيحدد مدة الحكم، فهو 
واقع تاريخي وعرف سياسي تسير عليه البشرية 
جمعاء فيما مضى مـــن الدهر قبل العصر الحالي 
باستثناء حاالت شـــاذة من تجارب الشعوب، ثم 
جاء دور العلمـــاء والفقهاء إلعطاء غطاء شـــرعي 
وتبرير ديني لهذا الواقع التاريخي، ومنهم الفقيه 
الشافعي أبو الحسن الماوردي في كتابه )األحكام 

السلطانية( بقوله »إن بيعة اإلمام دائمة ال تنقطع 
إاّل إذا مـــات أو طرأ عليه ســـبب يوحى بالعزل من 
نقص في الدين أو نقص في البدن«، وســـار على 
نفس المنوال، وأعاد ذات الموال، الكثير من علماء 
وفقهاء وأحـــزاب عصرنا، ومنهم حـــزب التحرير 
االســـالمي القائل في إحـــدى نظرياته: »يجب أن 
يّوفى عقد البيعة للخليفة ما دام قائمًا بالحكم في 
اإلسالم دون أي شـــرط متعلق بالمدة«. والحقيقة 
كما ذكر بعض العلماء المعاصرين أن الشـــريعة 
اإلسالمية لم يرد فيها نص ديني قطعي بتحديد 
أو عـــدم تحديد مدة الرئاســـة والحكم، فادرجوها 
في باب المصالح الُمرســـلة التي ُيباح العمل بها 
خاصة إذا ثبت أنها تصون الحكم من االســـتبداد 
والفســـاد وتحقق العدل ومقاصد الحكم الصالح. 
ال ســـيما وأن اإلسالم قد وضع مبادئ عامة وقواعد 
كلية للحكم كالشورى والعدل والعقد وترك آليات 

تطبيقها مفتوحًا لكل عصر.
خالصة الرأي أن البقاء في الرئاســـة والحكم مدى 
الحياة فيه مفســـدة كبيرة، جوهرها االســـتبداد 
والفســـاد، وتحديد مدة الرئاســـة والحكم لفترة 
من الحياة فيه مصلحـــة عظيمة، جوهرها الحرية 
والصالح، وفي التقييـــد والتحديد صيانة للحكم 
من الطغيان واالنحراف، وحماية النظام من الجمود 
والركود، ووقايـــة الدولة من الهبوط والســـقوط، 
وضمانة للمجتمع مـــن التجمد والتبّلد. والتحديد 
جزء مـــن آليات تقييد ســـلطة الحاكـــم وتحقق 
مقصد الدين ومصالح الشعب، فالتداول السلمي 
للســـلطة ُيسهم في اســـتقرار النظام السياسي 
والدولة والمجتمع، ويســـمح بالحراك السياســـي 
الصاعد وضخ دمـــاء جديدة من القـــادة، فتدفق 
وُتقّلص  المفيدة،  والتغييـــرات  الجديدة  األفكار 
قدرة الحاكم واعوانه على اســـتغالل نفوذهم في 
الدولة لصالحهم، وتشجيعهم على  مؤسســـات 
االنجاز لكســـب ثقة الشـــعب إلعادة انتخابهم... 
وهذا ما أدركته الشـــعوب العربيـــة الثائرة على 
حكامها ال ســـيما فـــي كل من تونـــس والجزائر، 
بانتخابهـــم رئيســـين جديدين همـــا: قيس بن 
ســـعيد، وعبدالمجيد تبون، وفق دســـتور جديد 
يحـــدد فترة الرئاســـة بفترتين رئاســـيتين غير 
قابلتيـــن للتجديد لمـــرة ثالثة،  فهل ســـيصبح 
للعرب رؤســـاء ســـابقون؟!، وإن لـــم يحدث ذلك 
فســـيظل لكل واحٍد منا في باله شـــخص ينتظر 

موته في الصفحة األولى من الصحيفة.

هل سيصبح للعرب 
رؤســاء سابقــون؟!

بقلم د. وليد القططي 

لمـــن يتابع ويدقـــق بالتقاريـــر والتقديـــرات الصادرة عن 
محللين ومراســـلين، من خالل تصريحـــات قليلة ومحددة 

تصدر عن قيادة الجيش والشاباك يالحظ.
 أن رؤيتهما فيما يتعلق بإدارة الصراع مع الفلســـطينيين 
متناقضة، فالجيش يدفع باتجـــاه التهدئة ومنع االنفجار 
فـــي غزة بثمن التســـهيالت وفصل الملفـــات بعضها عن 
بعض مع قدر معيـــن من المخاطرة ، ويصر على تعزيز حل 
الدولتين مع الســـلطة وإبقاء األمل قائمًا ألن البديل اليأس 

ومن ثم االنفجار في الضفة الغربية. 
بينما الشـــاباك يعتقد أن حل الدولتين حل ممكن ومخرج 
للكيـــان ، ومـــالذ من الغرق فـــي بحـــر الديموغرافيا وعبء 
تكلفة االحتالل بثمن المجازفة بتقديم )تنازالت( للســـلطة 
مع التحذير المســـتمر من مخاطر تعاظم قوة حماس وعدم 

التســـامح معها، وعدم تقديم أي تســـهيالت إال في إطار 
محدد  ُيضمن أنه ال يعود بالنفع على حماس وقدرتها على 

الصمود والتطوير في المجال األمني والعسكري .
إن الســـبب لهذا التباين واضح  له عالقة بطبيعة االحتكاك 
والمآالت ، والنتائج والمسؤوليات، فالجيش يريد التخفيف 
عـــن غزة بأي شـــكل حتى ال يحدث االنفجار، فيجد نفســـه 
أمام استحقاق العمل المباشر عسكريًا في جوالت محدودة 
تكررت، وحروب شـــاملة ُجربت وعجز فيها عن ترجمة حجم 
الميزانيات والعديد والمعدات التي ُتنفق وُتسخر للجيش 
علـــى األرض في المعـــارك، فبداًل من أن تشـــكل له الحرب 

رافعة كانت تمثل له خافضة.
 بينما الشاباك يعمل عن بعد لن يجد نفسه في الميمعان، 
ولن يتحمل مســـؤولية الفشل، ولن ُيسأل عن صورة النصر، 

بينما فـــي الضفة الغربية مســـؤولية الشـــاباك مباشـــرة 
عمـــا يجـــري ، وهو على احتـــكاك دائم باألجهـــزة األمنية 
الفلســـطينية، ويدرك حجم الطاقة المبذولة منها في منع 
تنفيـــذ العمليات، ويعلم تعقيدات المشـــهد في الضفة 
وتداخل االســـتيطان باألريـــاف والبلدات والقـــرى والمدن 
وتعداد الســـكان والطبوغرافيا ووعارة المكان تجعله مصرًا 
على خنـــق حماس في غـــزة لقتل األمل بامتـــداد وتعمق 

المقاومة بأشكال أخرى إلى الضفة.
بينمـــا الجيش الـــذي يحتك مباشـــرًة بالمقاومـــة في غزة 
يشـــتري الهدوء الممكـــن لمنع خطر مؤكـــد بثمن تأجيل 
خطـــر أكبر بثمن غير مؤكد . فما بين رؤية الشـــاباك ورؤية 
الجيش يناور المســـتوى السياســـي ويغطي قراراته التي 

تخدم توجهاته.

محمود مرداوي عين واحدة برؤيتين

في تاريخ البلدان التي تحررت من اســـتعمارها كانت الخيانة حاضرة والعمالء 
موجودون والمنتفعون والمتســـلقون والمنافقون، كل هؤالء كانوا موجودين 
وكانـــت المقاومة دومـــًا تحاربهم، وفي النهايـــة ومع إصـــرار المقاومة يتم 

االنتصار على المستعمر وعلى عمالئه.
 ال يوجـــد في التاريخ احتالل نقـــي %100 أو مقاومة نقية %100، أينما ُوجد 
المحتل فهو يســـعى دوما إلى زرع عمـــالء له في صفوف المقاومة وينجح في 
مـــرات ويخفق في مرات، والمقاومة تحاول باســـتمرار كشـــف هؤالء العمالء 
لتتخلـــص منهم وتنجح في مـــرات وتخفق في أخرى، في الثورة الفرنســـية 
تم قتـــل كل من تعاون مـــع األلمان، وفـــي الجزائر أيضا تـــم تصفية مئات 
اآلالف ممن تعاونوا مع الفرنســـيين.  إذن الخيانة حاضرة بين حركات التحرر 
علـــى مر التاريخ وكانـــت مقاومة هذه الخيانة أيضا حاضـــرة، وحركات التحرر 
الفلسطينية ليست استثناء، والعمل المستمر لكشف العمالء واجب، والعمل 

على تحصين الجبهة الداخلية من السقوط في العمالة أيضاً واجب.

الخيانة في حركات التحرر
د. أبو البراء مشتهى
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غزة/ االستقالل: 
التشـــريعي  المجلـــس  أقـــر 
الثالثاء  المنعقدة    في غزة بجلسته 
الخطة المالية للعام 2020م والخاصة 
الحكوميـــة  والدوائـــر  بالقطاعـــات 
المختلفة، بدوره عرض وكيل مساعد 
وزارة المالية عوني الباشـــا، منهجية 
اعداد الخطة المالية الحكومية، منوهًا 
أنها تضمنت سياســـات مهمة منها 
سياســـة دفع النشـــاط االقتصادي، 
وسياسة اصالح المالية العامة، ودعم 
نظام الحماية االجتماعية وغيرها من 

السياسات االقتصادية المهمة.
مـــن ناحيتـــه تـــال رئيـــس اللجنـــة 
االقتصاديـــة وعضو لجنـــة الموازنة 
النائـــب عاطف عـــدوان، تقرير لجنة 
الموازنة تعليقًا علـــى الخطة المالية 
مؤكدًا علـــى أهميتها ومســـتعرضًا 
بعـــض بنودهـــا، مشـــيرًا إلـــى أنها 
تضمنـــت قطاعات مهمـــة وحيوية 
منهـــا: قطاع األمن والحكم الرشـــيد، 
التنمية االجتماعية، البنية التحتية، 

وقطاع التنمية االقتصادية.
من ناحيتهم دعا نواب المجلس أثناء 
مناقشاتهم وتعليقاتهم على الخطة 
لزيادة المخصصات المالية لقطاعات 
ســـيما  ال  االقتصاديـــة  التنميـــة 
والتنمية  والزراعة  االقتصـــاد  وزارات 

االجتماعيـــة، وغيرهـــا من الـــوزارات 
والهيئـــات الحكومية الخدمية حتى 
تتمكن من تقديـــم الخدمات الالزمة 
للمواطنين بشـــكل أفضـــل وبجودة 

أعلى وأدق.
وفي نهاية الجلســـة تم إقرار تقرير 

لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية 
بالمجلس التشـــريعي حـــول الخطة 
الماليـــة للدوائـــر الحكوميـــة للعام 
2020م باألغلبية كما تم إقرار الخطة 
ذاتها بما ورد فيهـــا من مخصصات 

وأرقام تقديرية.

التشريعي بغزة يقر الخطة المالية للدوائر الحكومية للعام 2020م

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة المالية في غزة أمس الخميس عن صرف المساعدات المالية لجرحى 
مســـيرات العودة بعد غـــٍد االحد . وأفادت وزارة الماليـــة في تصريح مقتضب، 
أّنه وبالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية، ســـيتم صرف مســـاعدات جرحى 

وشهداء مسيرات العودة يوم األحد في مكاتب البريد.
كما أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر الماضي  

أمس الخميس عبر فروع بنك البريد والبنك الوطني واالنتاج.

غزة/ االستقالل: 
أعلـــن اإلدارة العامة للبترول في وزارة الماليـــة بقطاع غزة ، أمس الخميس، عن 
ســـعر اســـطوانة الغاز للمســـتهلك. وقالت إدارة البترول في تصريح لها على 
صفحة الوزارة في »فيسبوك«، »نعلن لإلخوة المواطنين أن سعر اسطوانة الغاز 
للمســـتهلك 12 كغرام بــ54 شـــيقال«. أضافـــت اإلدارة أن كل من يخالف في 

محطات الغاز والموزعين، سيقع تحت طائلة المسؤولية.

غزة: صرف مساعدات جرحى 
مسيرات العودة األحد 

مالية غزة تعلن عن سعر 
اسطوانة الغاز للمستهلك

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكــــد المتحدث باســــم وكالة غوث وتشــــغيل الالجئين 
الفلسطينيين األونروا سامي مشعشع أن الوضع المالي 
للوكالة ال يبشر بخير ، حيث إن  الوكالة تحتاج الى ميزانية 
أعلى من ميزانية العام الماضي والتي تقدر ببليون و200 
مليون دوالر لتتمكن من تقديم الحد االدنى من خدماتها 

فقط.
وأشــــار الى ان الوكالــــة تحث الدول الداعمــــة البقاء على 
تعهداتها الماليــــة تجاه االونروا كما تســــعى للوصول 
الى متبرعين جدد في ظل وجود الجئين بالقطاع وسوريا 
تحت خط الفقر حيث اعلنت االمم المتحدة غزة غير قابلة 

للحياة عام 2020.
وتابع مشعشــــع فــــي حديث مع إذاعة صوت فلســــطين 
ان الوكالــــة تحتاج الى ميزانية أعلى مــــن ميزانية العام 
المنصرم والتي تقدر بـ بليون و 200 مليون دوالر لتتمكن 
من تقديم الحد االدنى من خدماتها فقط، مشيرا الى أن 
االتحــــاد االوروبي يقدم الجزء االكبــــر من ميزانية الوكالة 

التي تعاني من عجز تراكمي يرحل من عام الى اخر.
واضاف مشعشــــع أن الوكالة تركز علــــى جمع التبرعات 
من الدول االســــالمية والعربية في ظل محاوالت اضعاف 
الوكالــــة والتأثير على صناع القرار مــــن خالل بذل جهد 
كبير لتغيير البرلمانات الصديقة لثنيها عن التصويت 
لتبرعات االونــــروا بحجة ان مناهج االونــــروا تحرض على 

العنف.
وقال مشعشع ان ميزانية االونروا تقسم الى ثالثة انواع 
وهي الميزانية العادية التي تخدم 5 مليون ونصف الجئ 
لدفع رواتب الموظفين وهناك ميزانية الطوارئ المنقذة 
للحياة التي تقدم مســــاعدات لمليــــون الجئ كل ثالثة 
اشهر بغزة اضافة الى نصف مليون الجئ فلسطيني في 
ســــوريا، وميزانية المشاريع التي تمكننا من اعادة بناء ما 
دمره االحتالل في غزة ودفــــع بداالت االجار هناك واعادة 
اعمــــار مخيم نهر البــــارد الذي دمر بالكامــــل عام 2006 

ومخيمي اليرموك ودرعا في سوريا.
واضــــاف مشعشــــع ان الوكالة تحضر الجتمــــاع الهيئة 

االستشــــارية مع االتحاد االوروبي وجامعة الدول العربية 
والدخــــول الى دول العالم االســــالمي والدول االســــيوية 

لصالح التبرع للوكالة.
وفي ســــياق متصــــل قال مشعشــــع ان مخطــــط بلدية 
االحتــــالل بإقامة مجمع مــــدارس بديلة لمــــدارس وكالة 
الى  االونــــروا في القدس المحتلة ومخيماتهــــا يهدف 
اضعــــاف الوكالة واخراجها من القدس حيث تتســــابق 
األحزاب االسرائيلية إلخراج الوكالة من القدس خاصة بعد 
اعالن الرئيس االمريكي دونالــــد ترامب القدس عاصمة 

لدولة االحتالل الذي اعطى الضوء األخضر إلسرائيل.
وأضاف مشعشــــع ، ان محاسبة ســــلطات االحتالل على 
انتهاكاتها بحق الوكالة مــــن اختصاص االمم المتحدة 
ارتكازا علــــى المعاهدة التي وقعت عليها »اســــرائيل« 
والتي تنص على حماية منشآت وامتيازات وحصانة االمم 
المتحــــدة لوكالة االونروا اضافة الــــى اهمية ابقاء اهالي 
القدس على ارســــال ابنائهم لمدارس االونروا والتداوي 

بعياداتها واالستفادة من كافة خدماتها .

عمان/ االستقالل: 
عبــــر مغــــردون فلســــطينيون وأردنيون عن 
رفضهــــم لبدء تصديــــر الغــــاز الصهيوني 
إلى األردن مــــن خــــالل وســــم )#غاز_العدو_

احتــــالل( عبر منصات التواصــــل االجتماعي 
المختلفة.

وأكــــدوا »أنهم ضد التعاون مع »إســــرائيل« 
بأي شكل من األشكال وكان بإمكان الحكومة 

األردنية البحث عن مصادر أخرى الســــتيراد 
الغاز، ومن الضروري أن يكون عام 2020 الذي 
بــــدأ »بكارثة«، عام إســــقاط اتفاقية الغاز مع 

االحتالل اإلسرائيلي«.
بدورهــــا، أعربــــت الحملة الوطنيــــة األردنية 
إلســــقاط اتفاقية الغاز عن غضبها ووصفت 
ما جرى بأنه »خيانة لألردن وشــــعبه وتاريخه 

وللقضية الفلسطينية«.

ودعت الحملة »الجماهير إلى الُمشــــاركة في 
مظاهرة غضب رفًضــــا للكارثة اليوم الجمعة 

في ساحة المسجد الحسيني«.
جدير بالذكــــر، أن وزير الطاقــــة الصهيوني 
يوفال شــــتاينتس أعلن  األربعــــاء عن »بدء 
ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر 
المتوســــط إلــــى األردن«، متوقعــــًا أن »يبدأ 

التصدير لمصر في موعد أقصاه 10 أيام«.

مشعشع : الوضع المالي لـ »أونروا« ال يبشر بخير

غزة/ االستقالل: 
شرعت وزارة التنمية االجتماعية،  أمس الخميس، بجوالت 

ميدانية في كافة محافظات قطاع غزة لجمع المتسولين.
وقال الناطق باســـم حملة مكافحة التسول بالوزارة جاسم 
السعافين، إن من يثبت امتهانه للتسول سيتم اعتقاله 

وتحويله للنيابة التخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وذكر السعافين، أن الحملة عبارة عن برنامج متكامل بوزارة 
التنمية بالتنســـيق مع وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة 

التسول.
وكانـــت وزارة التنميـــة االجتماعية أطلقـــت مؤخرًا حملة 
لمكافحـــة التســـول في قطاع غزة بالتعاون مـــع وزارات 

وجهات مختلفة.

»التنمية االجتماعية« 
تشرع بحملة لجمع 
المتسولين في غزة

أنقرة/ االستقالل: 
قـــال وزير البيئـــة التركي، مراد قـــوروم، إن 
الحكومـــة قـــررت إغـــالق خمـــس محطات 
لتوليد الطاقة الحرارية، بســـبب عدم إكمال 

االستثمارات البيئية الضرورية.
ونقلت وكالـــة األناضول لألنبـــاء عن قوروم 

قولـــه فـــي مؤتمـــر صحفـــي، إن محطات 
الطاقة الخمـــس كانـــت ضمـــن 13 محطة 
أمهلتهـــا الســـلطات حتـــى 31 ديســـمبر، 

الستكمال االستثمارات.
وذكـــرت الوكالـــة أن الدولـــة قـــررت إغالق 
محطتين في كوتاهيا، وثالث محطات أخرى 

في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك، 
كما أغلقت السلطات جزئيا محطة في إقليم 

مانيسا، حسبما نقلت »رويترز«.
ولدى تركيا 52 محطة تعمل بالفحم تخضع 
لمراقبة مســـتمرة وفقا للوائح البيئية، وذلك 

بموجب تشريع صادر عام 2013.

غضب شعبي أردني بعد بدء تنفيذ اتفاقية الغاز مع الكيان

الركود يدفع تركيا إلغالق محطات لتوليد الطاقة

بغداد/ االستقالل: 
أعلنت السلطات العراقية، أمس الخميس، عن 
تراجـــع صادرات البالد مـــن النفط الخام خالل 

الشهر األخير من السنة الماضية 2019.
وقال المتحدث باســـم وزارة النفـــط العراقية 
عاصم جهـــاد، إن صادرات العـــراق من الخام 
تراجعت إلى 3.428 مليـــون برميل يوميا في 
ديسمبر من 3.5 مليون برميل يوميا في شهر 

نوفمبر الماضي.
مـــن  الصـــادرات  أن  جهـــاد،  أضـــاف 
مرافئ البصرة في جنـــوب البالد بلغت 3.326 
مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل انخفاضا من 
3.4 مليـــون برميل يوميا في نوفمبر، حســـبما 

نقلت »رويترز«.

العراق.. تراجع في 
صادرات النفط 
بديسمبر 2019
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أنقرة/ االستقالل: 
وافق البرلمان التركي مســـاء أمس 
تفويض  مذكـــرة  على  الخميس،  
رئاســـية من أجل إرسال قوات إلى 

ليبيا.
العامـــة  الجمعيـــة  واجتمعـــت 
برئاسة مصطفى  التركي  للبرلمان 
شنطوب، منذ ظهر أمس  الخميس  

قبل الموافقة على المذكرة.
وجرى التصويت على المذكرة بعد 

مناقشتها من قبل األحزاب.
واالثنين، عرضت الرئاسة التركية 
علـــى رئاســـة البرلمـــان، مذكـــرة 
قوات  إرســـال  بشـــأن  تفويـــض 
عســـكرية إلى ليبيا، حملت توقيع 

الرئيس رجب طيب أردوغان .
وجاء فـــي مذكـــرة التفويض، أن 
ليبيا عقب  التي بدأتهـــا  الجهود 
أحداث فبراير/ شـــباط 2011، لبناء 
ذهبت  قد  ديمقراطية،  مؤسسات 
المسلحة  النزاعات  بســـبب  سدى 
المتزايـــدة التـــي أدت إلى ظهور 

هيكلية إدارية مجّزأة في البالد.
المذكـــرة أكـــدت ايضـــا أن مـــن 
االعتبارات التـــي تدفع تركيا نحو 
إرسال قوات عســـكرية إلى ليبيا، 

حماية المصالـــح الوطنية انطالًقا 
من القانـــون الدولي واتخاذ جميع 
االحتياطـــات الالزمة ضد المخاطر 
األمنية والتـــي مصدرها جماعات 

مسلحة غير شرعية في ليبيا.
وأيًضـــا مـــن االعتبـــارات، الحفاظ 
على األمن ضد المخاطر المحتملة 
األخرى، مثـــل الهجرات الجماعية، 
وتقديم المســـاعدات اإلنســـانية 
التـــي يحتاجها الشـــعب الليبي، 

وتوفيـــر الدعـــم الـــالزم للحكومة 
الشرعية في ليبيا.

وبينـــت المذكـــرة أن تقدير زمن 
إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان 
انتشـــارها، ســـيكون فـــي عهدة 
رئيس الجمهوريـــة وفًقا للمبادئ 
التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ 
جميع أنـــواع التدابير للقضاء على 

المخاطر والتهديدات.
كمـــا أوضحت أن مـــدة التفويض 

ستكون عامًا واحدًا قابلة للتمديد، 
وفًقـــا للمـــادة 92 من الدســـتور 
التركـــي المتعلقة بإرســـال قوات 

عسكرية إلى دول أجنبية.
وكان البرلمـــان التركـــي قد دخل 
عقب مـــداوالت الموازنة في عطلة 
رســـمية تبـــدأ في 21 ديســـمبر/ 
كانـــون األول الماضي، وتســـتمر 
لغايـــة 7 ينايـــر/ كانـــون الثاني 

.2020

البرلمان التركي يوافق باألغلبية على إرسال قوات إلى ليبيا

الجزائر/ االستقالل: 
قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الخميس، إن بالده ستقوم 
بمبادرات حوار بين األطـــراف الليبية، على أن تتم مبادرات الحوار تلك 

داخل الجزائر.
وتأتي تصريحات الوزير الجزائري في وقت أرسلت بالده، على متن أربع 
طائرات، نحو 100 طن من المســـاعدات اإلنسانية، إلى مناطق حدودية 

في ليبيا.
ونفت وســـائل إعالم جزائرية ما نشـــرته وزارة الدفاع التركية، 
األحد الماضـــي، من إرســـال فرقاطة تركية إلـــى أحد الموانئ 
الجزائرية بذريعة تقديم الدعم المرتبط بعمليات حلف الناتو 

البحرية.
ويأتي هـــذا التطور بعد أيام من زيارة أردوغـــان المفاجئة إلى تونس، 
الجارة الغربية لليبيا، والتي حظيت باســـتنكار شـــعبي واســـع ورفض 

سياسي للدخول في أي حلف بشأن األزمة في ليبيا.
ويرى كثيرون، أن تونس والجزائر ســـيكون لهما دور حاســـم في حل 
األزمة الليبية، لكن بعيدا عن التدخل التركي، الذي سيزيد من تعقيد 

الوضع.
وقال الرئيس التركي، الشهر الماضي، إن فايز السراج طلب منه إرسال 
قوات تركية إلى ليبيا، بعد أن وقعا على اتفاق عســـكري يسمح ألنقرة 

بإرسال جنود وخبراء عسكريين إلى ليبيا.
وأثار االتفاق، إلـــى جانب اتفاق آخر منفصل حول الحدود البحرية بين 
البلديـــن، غضبا في المنطقـــة وخارجها. ولم تكشـــف تفاصيل حول 

االنتشار العسكري التركي المحتمل.

الجزائر تعلن عن مبادرات 
حوار بين األطراف الليبية

بيروت/  االستقالل: 
تسلم لبنان  أمس الخميس  من االنتربول 
مذكرة توقيف دوليـــة بحق المدير العام 
الســـابق لشركة نيسان للســـيارات الذي 
كان موقوفا في اليابـــان ووصل الى لبنان 

االسبوع الفائت في ظروف غير معروفة.
وقال وزير العدل اللبناني البير ســـرحان 
فـــي بيـــان اصـــدره " ان النيابـــة العامة 
التمييزية تســـلمت ما يعرف "بالنشـــرة 
الحمـــراء" من اإلنتربول الدولي حول ملف 
كارلوس غصـــن .. والســـلطات اللبنانية 

تدرس الملف ".
وتقـــدم عدد مـــن المحاميـــن اللبنانيين 
بإخبار لدى النيابـــة العامة التمييزية في 
وجه كارلوس غصن، جـــاء فيه " ان غصن 
اقترف جرم دخول بالد العدو االسرائيلي 

وخالف قانون مقاطعة اسرائيل".
وفـــي وقـــت ســـابق، نفـــى مصـــدر في 

القصر الرئاســـي بلبنان، أن يكون رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون، قد التقى رجل 
األعمال كارلوس غصـــن، بعد وصوله إلى 

بيروت.
ووصل غصـــن االثنين إلى بيـــروت، على 
متن طائرة خاصة، مســـتخدما جواز سفر 
اللبنانية، في  الهويـــة  فرنســـي وبطاقة 
خطوة أثـــارت صدمة كبيـــرة في طوكيو، 
فيما اعتبرت الســـلطات اللبنانية الثالثاء، 
أنه دخل البالد "بصورة شـــرعية"، وال شيء 

يستدعي مالحقته.
لم تتضح بعد ظـــروف مغادرة غصن، في 
تطور فاجأ أيضا على ما يبدو فريق دفاعه 
في اليابان، بينمـــا تعهد في أول تعليق 
له، بالتحدث "بحرية" إلى وســـائل االعالم، 

بدءًا من األسبوع المقبل.
وقـــال غصن )65 عاما(، الرئيس الســـابق 
لنيسان، في بيان نقله المتحدثون باسمه 

فـــي طوكيو الثالثاء: "أنا اآلن في لبنان. لم 
أعد رهينة نظام قضائـــي ياباني متحيز 

حيث يتم افتراض الذنب".
وأضاف: "لم أهرب من العدالة، لقد حررت 
نفســـي من الظلم واالضطهاد السياسي. 
يمكنني أخيرًا التواصل بحرية مع وسائل 
اإلعالم وهو ما سأقوم به بدءًا من األسبوع 

المقبل".
وكان غصن قيد اإلقامة الجبرية منذ أبريل 
الماضـــي، بعـــد توقيفه فـــي 19 نوفمبر 
واعتقاله لمـــدة 130 يوما، على مرحلتين، 

قبل أن يتم إطالق سراحه بكفالة.
ووجه القضاء الياباني أربع تهم إلى غصن 
تشـــمل عدم التصريح عـــن كامل دخله 
واســـتخدام أموال شـــركة نيســـان التي 
أنقذهـــا من اإلفالس، للقيـــام بمدفوعات 
لمعـــارف شـــخصية، واختـــالس أمـــوال 

الشركة لالستخدام الشخصي.

القاهرة/ االستقالل: 
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيســــي، 
أمس الخميس، اســــتعدادات إجــــراء الجولة 
األخيــــرة لمفاوضات ســــد النهضــــة، والتي 
ســــتنعقد خالل أيام في العاصمة اإلثيوبية 

أديس أبابا.
جاء ذلــــك في اجتمــــاع رفيع المســــتوي مع 
وزيــــر الدفــــاع المصري محمد زكــــي، ورئيس 
المخابرات العامة عباس كامل، ورئيس الوزراء 
مصطفى مدبولــــي، وزيري الخارجية ســــامح 
شــــكري، والموارد المائية والــــري محمد عبد 

العاطي، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتطرق االجتماع إلى »تطورات مفاوضات سد 
النهضة اإلثيوبي، واستعدادات إجراء الجولة 
القادمة من المفاوضات خالل الشــــهر الجاري 

بأديس أبابا«.
كمــــا بحث المجتمعــــون »عدًدا مــــن الملفات 
الخارجية في ســــياق التحديــــات التي تهدد 
أمــــن المنطقة، وســــبل مواجهتها بما يحفظ 

األمن القومي لمصر«، حسب البيان ذاته.
الرفيــــع بمصر  الرئاســــي  االجتمــــاع  يأتــــي 
غداة نشــــر هيئــــة اإلذاعة اإلثيوبيــــة، صورًا 
جديدة لمشــــروع »ســــد النهضــــة«، بالتزامن 
مــــع قرب انعقاد الجولــــة الرابعة واألخيرة من 

المفاوضات بيــــن إثيوبيا ومصر والســــودان 
بشأن سد »النهضة«.

يذكــــر أنه من المقرر عقــــد االجتماع يومي 9 
و10 يناير/ كانــــون الثاني الجاري في إثيوبيا 

الستكمال النقاشات والمفاوضات.
وتتخــــوف القاهرة من تأثير ســــلبي محتمل 
للســــد على تدفق حصتها السنوية من مياه 
نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما 

يحصل السودان على 18.5 مليار.
وتقول أديس أبابا إنها ال تستهدف اإلضرار 
بمصالــــح مصــــر، والهدف من بناء الســــد هو 

توليد الكهرباء في األساس.

تونس/ االستقالل: 
أعلن رئيس الحكومة التونســـية المكّلف حبيب الجملي أســـماء 
وزراء حكومتـــه المقترحين والتي ضمت مســـتقلين عن األحزاب 

السياسية.
وقدم الجملي تشكيلته وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خالل 
مؤتمـــر صحافي في انتظـــار أن يحدد البرلمان الحقا جلســـة عامة للمصادقة 

عليهم.
قـــال رئيـــس الحكومة المكلف إن تشـــكيل الحكومة المقترحـــة الذي قدمه 
للرئيـــس التونســـي يضم عبـــد الرحمـــن الخشـــتالي وزيرا للماليـــة وخالد 

السهيلي وزيرا للخارجية.
كان الخشـــتالي يشـــغل منصب الكاتب العام لوزارة المالية، في حين تولى 

السهلي منصب سفير تونس لدى األردن.

اجتماع في مصر لبحث استعدادات 
الجولة األخيرة لمفاوضات سد النهضة

تونس.. رئيس الوزراء المكلف 
يعلن تشكيلة حكومته

أبو ظبي/ االستقالل: 
قالـــت قناة العربية التلفزيونيـــة، إن اإلعالمية اللبنانية البارزة نجوى قاســـم 

توفيت، صباح  أمس الخميس، في منزلها بمدينة دبي.
ونعـــت القناة بموقعهـــا اإللكتروني، المذيعة الراحلة قائلـــة إنها بدأت »مع 
العربيـــة منذ انطالقتها عام 2003 كمذيعة ومراســـلة ميدانية شـــاركت في 

تغطية عدد من األخبار والحروب ال سيما في العراق وأفغانستان«.
وأكد مدير مجموعة »أم بي ســـي«، عميد كلية محمد بن راشد لإلعالم في دبي 
علي جابر، خبر الوفاة. ويقول: »على األرجح، إّنها ذبحة قلبية. ُوجدت جثة داخل 

شّقتها في دبي، وجميع زمالئها نعوها في تويتر«.
 وتابع: »عرفُت بالخبر منذ الحادية عشـــرة قبل الظهر. على األرجح، تّمت الوفاة 

صباحًا. ال أدري ما حصل. كنُت على اتصال معها طوال الوقت«.
وفي سنة 2011، جرى اختيار نجوى قاسم من بين أقوى مئة سيدة في العالم 
العربي من قبـــل مجلة »أريبيان بزنس«، و حصلت في عـــام 2012 على جائزة 

مؤسسة مي شدياق لإلبداع التلفزيوني.
بدأت نجوى مســـيرتها اإلعالمية في لبنان، وعملت في قناة »المســـتقبل« 11 
عاما، ثم انتقلت إلى العربية، سنة 2003، حتى تخوض تجربة مهنية جديدة.

وفاة اإلعالمية اإلنتربول يسلم لبنان مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن
اللبنانية نجوى قاسم
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غزة/ محمد العقاد: 
تربع خدمات النصيرات على عرش دوري الدرجة األولى بشـــكل 
مؤقت بعد انتهاء الجولة الـــ 14 من المســـابقة، متســـاوًيا مع 
بيـــت حانون األهلي بفارق األهداف، مـــع مواصلة ترنح العطاء 

في المركز األخير.
النصيـــرات نجح فـــي تحقيق الفوز على فريـــق الجالء بهدف 
وحيد ُسجل في الوقت القاتل وتصدر به جدول ترتيب البطولة 
برصيد 27 نقطـــة، وتراجع الجالء بهذه الهزيمة للمركز الثالث 

برصيد 23 نقطة.
ســـيعطي هذا الفوز كتيبة النصيرات على فريق الجالء دفعة 
معنوية لتقديم األفضل في المباريات القادمة، للمحافظة على 
الصدارة، بينما الجالء سيحاول تعديل المسار وتحقيق نتائج 
إيجابية لتعويض خسارته الماضية والعمل بكل جد لتضييق 

الخناق على المتصدر والوصيف.

هدية احلوانني
بعد تعـــادل فريق بيت حانـــون األهلي مع خدمـــات المغازي 
بهـــدف لكل منهما قدم األول هدية للنصيرات ليعتلي القمة 
ويتصدر المشهد في هذه الجولة، بعدما تساوى "الحوانين" مع 
النصيرات برصيد 27 في الوصافة بفارق األهداف وســـتكون 
المنافســـة مشـــتعلة في الجوالت القادمة لذلك عليه التركيز 

أكثر وعدم إهدار نقاط قد يبعده ببطء عن المنافسة .
بينما المغازي رفع رصيده إلـــى 21 نقطة في المركز الخامس، 
وعليه التركيز وتعويض ما خسره في الجوالت الماضية والعمل 

على القادم لتجميع أكبر عدد من النقاط لتأمين نفسه في ظل 
المنافسة الشرسة وتقارب النقاط بين جميع الفرق.

تعوي�ض وح�سرة
تمكـــن فريق خدمات خانيونس من تعويض ما فاته من نتائج 
ســـلبية في الجوالت الماضية وحقق الفوز على العطاء برباعية 
نظيفـــة، ورفع رصيده إلى 21 نقطة وقفـــز للمركز الرابع، بينما 

العطاء تجمـــد رصيده عند النقطة 6 في المركز الثاني عشـــر 
واألخير.

الخدمـــات دخل المربع الذهبـــي بعد طول انتظار وســـيحاول 
التعويض والعمـــل من أجل إرضاء جمهوره والمنافســـة بكل 
قوة والزحف ببطء نحو المقدمة ومحاولة خطف إحدى بطاقتي 
الصعود للممتازة رغم قوة المنافســـة، أما العطاء فالزال يتألم 

وفي خطر كبير ومستقبل مجهول.
في نفس الســـياق، عاد خدمات البريج إلى ســـكة االنتصارات 
على حساب الزيتون بهدفين لهدف، وأصبح في المركز السابع 
برصيـــد 19 نقطة وعلية العمل بجد والمضي قدًما على نفس 
النهج لتأمين نفسه، بينما الزيتون تجمد رصيده عند النقطة 
14 فـــي المركز الحادي عشـــر وقبل األخيـــر وأصبح جمهوره 
يتحســـر ويتألم على هذا الوضع الذي يمر به وعليه التكاثف 

والتركيز لتصحيح المسار.

تعادالت ُم�سرة
فيما خيم التعادل االيجابي على مباراة القادســـية واألقصى 
بهدف لـــكل منهما، ليرفع األول رصيـــده إلى النقطة 20 في 
المركز السادس ويسير بشكل جيد نحو تحقيق هدفه، بينما 
رفع األقصى رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشـــر ويعتبر 
هذا التعـــادل الخامس في الدوري ليصبح عليه التركيز وعدم 
نزيف نقـــاط أكثر من ذلك ألن وضعه فـــي خطر ويعاني من 

دوامة الهبوط.
وبـــدوره، احتكم التعادل الســـلبي على مبـــاراة نماء الرياضي 
وفريق التفاح وهذه النتيجة تعتبر ســـلبية للفريقين ومضرة 
لهما بســـبب وضعهما الصعب في جـــدول الترتيب وعليهما 

تدارك الموقف مبكًرا قبل الدخول في دوامة الهبوط.
ورفع نماء رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، بينما التفاح 
رفع رصيـــده إلى 18 نقطة في المركز الثامـــن وتقارب النقاط 

يجعل األمور صعبة جًدا على جميع فرق القاع.

النصيرات ينتزع الصدارة والعطاء والزيتون الزالوا يتألمون  

 لندن/ االستقالل:
أثار تواجد المدافع الفرنسي في فريق برشلونة اإلسباني، صامويل 
أومتيتـــي، في ملعب اإلمارات، خالل مباراة أرســـنال ومانشســـتر 

يونايتد، التكهنات حول انضمامه إلى صفوف "المدفعجية".
وطالب مشجعو أرسنال إدارة فريقهم بالتعاقد مع صامويل 
أومتيتي، البالـــغ من العمر 26 عاما، بعد مشـــاهدته وهو 
يحضر المباراة بين األرسنال ومانشستر يونايتد في الجولة 
الحادية والعشـــرين من الدوري اإلنجليـــزي الممتاز، التي 

انتهت بفوز "المدفعجية" بهدفين دون مقابل.
وما إن نشـــر أومتيتي صورة له في المدرجات على حسابه 
في إنســـتغرام، حتـــى دعمت هذه الصـــورة القناعة لدى 
مشـــجعي أرسنال بأنه في طريقه من الكامب نو إلى لندن، 

حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.
ويكافح الالعب الفرنســـي من أجل لعب مزيد من الدقائق 
مع برشلونة، حيث لم يشارك سوى 7 مرات فقط مع فريق 

إرنستو فالفيردي هذا الموسم.
ولطالما ارتبط أومتيتي باالنتقال إلـــى الدوري اإلنجليزي، 
حيث كان األرســـنال ومانشســـتر يونايتد أكثر فريقين 

مرشحين للتوقيع مع الالعب الفرنسي.
وكانت تقارير في الصيف الماضي قد أشارت إلى إمكانية 
انتقـــال أومتيتي إلى ملعـــب اإلمـــارات، ومزاملة مواطنه 
الفرنســـي ألكســـاندر الكزيت، غير أن أرسنال لم يتمكن 
من الحصول على خدماته، بســـبب إنفاقه 72 مليون جنيه 

إسترليني للحصول على الالعب نيكوالس بيبي.

روما/ االستقالل: 
كشـــف تقرير صحفي إيطالي، حقيقة اقتحـــام إنتر ميالن لصراع 
التعاقد مع الدنماركي كريســـتيان إريكسن، نجم توتنهام، خالل 

الموسم الحالي.
ووفًقا لموقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن إنتر تحرك بالفعل 
صوب إريكســـن، وأجرى اتصاالت مباشـــرة مع وكالئه خالل األيام 

الماضية.
وترى إدارة إنتر والمدرب أنطونيو كونتي أن إريكسن سيكون مثالًيا 
لمشروع النيراتزوري، بسبب أن لديه الجودة والخبرة ويتمتع بسعر 

مناسب للنادي.
وأشار الموقع اإليطالي إلى أن طريق إنتر صوب ضم إريكسن ال يزال 
طوياًل، ألن النادي يخطط إلتمام الصفقة في يونيو/ حزيران المقبل.
وأوضح »كالتشـــيو ميركاتو« أن إنتر ال يفضل انتقال إريكسن 
إلـــى صفوفه في ينايـــر/ كانون ثان الجاري، بســـبب أن قيمة 
الصفقة ســـتكون مرتفعـــة للغاية بعد األموال التي ســـيتم 
تســـديدها لتوتنهام )20 مليون يورو( إضافة إلى العموالت 

وراتب الالعب.
ويحق للنجم الدنماركي التوقيع مع أي ناٍد اآلن بشكل مجاني، دون 
الحصول على موافقة مســـؤولي الســـبيرز، بسبب انتهاء عقده في 

الصيف المقبل.
ويحظى إريكسن باهتمام من قبل باريس سان جيرمان ومانشستر 

يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، باإلضافة إلى إنتر ميالن.

قمة أرسنال ومانشستر يونايتد تثير 
التكهنات حول مستقبل أومتيتي

إنتر ميالن يؤجل 
صفقة إريكسن 

مدريد/ االستقالل: 
حدد نادى برشـــلونة اإلســـباني ســـعر بيع الدولـــى البرتغالى 
نيسلون سيميدو فى سوق االنتقاالت الصيفية المقبلة، ومنذ 
قـــدوم الالعب البالـــغ من العمر 26 عامًا مـــن بنفيكا عام 2017 
يصارع للتواجد دائمًا فى التشـــكيل األساسى للبلوجرانا لكنه 
ما زال يلعب على نظام التناوب في مركز الظهير األيمن لوجود 
سيرجى روبيرتو، ويسعى الالعب الدولي البرتغالي للرحيل خالل 
األشهر القليلة القادمة للمشـــاركة بشكل مستمر، في الوقت 
الذى حصل به على عدة عروض من جانب يوفنتوس وعدة أندية 

إنجليزية. وفقًا لما ذكرته صحيفة "ســـبورت" اإلســـبانية، فإن 
إريك أبيدال المدير الرياضي لفريق برشـــلونة عقد اجتماعًا مع 
خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي في دبي لمناقشة 
مستقبل ســـيميدو واحتمال بيعه في حال وصول عرض مادى 
مناسب. وأضافت الصحيفة أن برشلونة يريد الحصول على 50 
مليون يورو قبل التفاوض بشـــأن بيع نيلسون سيميدو، بحيث 
سيتم جمع هذا المبلغ من أجل تمويل صفقة جديدة في مركز 

الظهير األيمن.
ويواجـــه البرازيلي أرثر ميلو نجم خط وســـط فريق برشـــلونة 

اإلسباني خطر التجميد من المشاركة مع البلوجرانا خالل الفترة 
المقبلة، بسبب ممارسته لرياضة التزحلق على الجليد، ووفقًا لما 
نشـــرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية،  والتي أشارت 
إلى أنه من الممكن استبعاده بقرار من إرنستو فالفيردي مدرب 
برشلونة بسبب ســـفره إلى "أندورا" لممارسة هوايته المفضلة 
وهى الممنوع من ممارســـتها على العبي كـــرة القدم لتأثيرها 
بالسلب على منطقة العانة. ويعانى البرازيلي أرثر ميلو نجم خط 
وسط فريق برشلونة من إصابة في منطقة العانة، ومن المحتمل 

أن يكون سببها التزحلق على الجليد.

وأوضحـــت الصحيفة أن البرازيلي أرثر ميلو ســـافر إلى باريس 
لحضور حفلـــة لمواطنه نيمار وهو األمر الذى أغضب إرنســـتو 
فالفيـــردى، ثم توجه إلى "أندورا" فـــي احتفاالت اعياد الميالد 
للتزحلق علـــى الجليد وهو ما يثير غضب مدرب البارســـا، ومن 

الممكن أن يعرض الالعب للتجميد على دكة االحتياط.
ويغيب البرازيلي أرثر ميلو لمدة 3 أســـابيع عن برشـــلونة، بعد 
تجـــدد إصابته في منطقة العانة، وبالتالي ســـيفتقده الفريق 
الكتالوني في بطولة الســـوبر اإلســـباني المقرر إقامتها خالل 

الفترة من 8 لـ 12 يناير في السعودية.

برشلونة يحدد 50 مليون يورو لبيع سيميدو الصيف المقبل
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من بلدة جبـــل المكبر جنوب القدس المحتلة، على هدم بيته -قيد اإلنشـــاء-
بيـــده، بحجة البناء بدون ترخيص. وذكر ماهر صـــري أنه أجبر على هدم بيته 
بيـــده، بعد أن أبلغه المحامـــي أنه في حال لم يهدمه ســـيدفع نحو 60 ألف 

شيكل، أجرة هدم آليات بلدية االحتالل لمنزله. 
وأشـــار صري إلى انه عامل متجول ووضعه المعيشي صعب للغاية، وال يقدر 
على دفع هذا المبلغ لبلدية االحتـــالل، بعد أن كلفه بناء المنزل المذكور أكثر 
من 100 ألف شيكل. ولفت إلى أنه اضطر لبناء المنزل لنجله لتزويجه والسكن 
فيه. وبين انه يعيش مع أسرته بضيق في منزل تبلغ مساحته 80 مترًا مربعًا، 

ويقطن فيه مع زوجتيه و12 من أطفاله.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وسط توتر بين أثينا وأنقرة حول استغالل 
موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، وصل 
رئيس وزراء االحتالل اإلســــرائيلي، بنيامين 
نتنياهــــو، العاصمة اليونانيــــة أثينا، أمس 
الخميــــس، تمهيدًا للتوقيع على اتفاق لمد 

خط أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا.
وقال نتنياهو قبيل مغادرته: "لقد شــــكلنا 
تحالفا في شرق المتوسط، له أهمية كبرى 
بالنســــبة لمســــتقبل إســــرائيل في مجال 
الطاقة، وتحويلها إلى دولة عظمى في هذا 

المجال، وأيضا بالنسبة الستقرار المنطقة".
وأضاف، بحســــب بيان صادر عن مكتبه، أن 

"أنبوب الغاز الذي ســــنعمل على مده اآلن، 
والذي عمل وزير الطاقة )يوفال شتاينيتز( 
على إقامته منذ سنوات عديدة، ُيحدث ثورة 

في صورة الطاقة اإلسرائيلية".
وتابــــع: "نغــــادر البالد للمشــــاركة في قمة 
هامــــة جــــدًا تعقــــد مــــع رئيــــس قبرص 
أناستاســــيادس(  نيكــــوس  )اليونانيــــة، 
ورئيس الوزراء اليوناني الجديد )كرياكوس 

ميتسوتاكيس(".
البث اإلســــرائيلي )رسمية(،  وذكرت هيئة 
األربعاء، أن هذا المشــــروع الذي يطلق عليه 
خط أنابيب "إيست ميد" سوف ينقل الغاز 

الطبيعي بداية من عام 2025.

وفي تعليق له، قال كبير الباحثين في معهد 
الدراسات االســــتراتيجية بجامعة تل أبيب 
عوديــــد عيران، في تقريــــر أوردته صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" وترجمته "عربي21"  إن 
أهمية االتفاق سياسية بالدرجة األولى في 

التعاون اإلقليمي مع اليونان وقبرص.
وقال عيران، وهو ســــفير سابق لدى االتحاد 
األوروبــــي واألردن : "في الوقــــت الحالي، إن 
الخطوة مهمة من الناحية السياسية فقط، 
وال ينبغي االســــتهانة بها، ومــــن الناحية 
االقتصاديــــة فهــــي خطــــوة مهمــــة إذا ما 
اشــــتركت جميع دول شــــرق المتوسط في 
مثل هــــذا الخط، كمصر، وفي المســــتقبل 

الفلسطينيين".
وأضاف أن "الســــوق اإلســــرائيلية نفسها 
صغيرة للغاية بحيث ال تســــمح ماليا بمزيد 
مــــن التطويــــر للغــــاز الطبيعــــي، وإن على 
إسرائيل أن تزن تكلفة خط األنابيب، مقابل 
نقل الغاز الطبيعي المســــال إلى مصر عن 
طريق الســــفن ثم إلى أوروبا. وبما أن اإلطار 
األخير موجود بالفعل ، فقد يكون نقل الغاز 
بهذه الطريقة أقل تكلفة من إنشــــاء بنية 

تحتية جديدة".
وكانــــت اليونان أعلنت الشــــهر الماضي أن 
اتفــــاق خط أنابيب "إيســــت ميد" ســــيتم 
توقيعه مع قبرص وإســــرائيل، وأن االتفاق 

سيستكمل عندما توقع عليه إيطاليا أيضا.
وخط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر 
سيكون قادرا على نقل ما بين 9 و 11 مليار 
متر مكعب من الغاز سنويا من االحتياطيات 
البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص 
وإســــرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا 
ودول أخرى في جنوب شــــرق أوروبا عبر خط 
أنابيب الغاز، ويفترض أن يبدأ تشغيله في 

.2025
ويتوقع أن يجعل المشروع من الدول الثالث 
حلقة وصــــل مهمة في سلســــلة إمدادات 
الطاقة في أوروبا، ويحول دون محاوالت تركيا 

بسط سيطرتها على شرق البحر المتوسط.

»إسرائيل« واليونان توقعان على مد خط للغاز يصل أوروبا

خان يونس/ االستقالل: 
نظمـــت بلديـــة خـــان يونس 
محافظات غزة الحفل  جنـــوب 
الســـنوي لتكريـــم الموظفين 
العـــام  خـــالل  المتقاعديـــن 
تقديـــرًا  وذلـــك  2019م، 
لجهودهم فـــي خدمة البلدية 
وأبناء شعبنا الفلسطيني خالل 
مســـيرة عملهم التـــي دامت 

لسنوات طويلة.
وحضر الحفـــل رئيس البلدية 
البطـــة، وعضو  الديـــن  عـــالء 
المجلـــس البلـــدي د. محمــــد 
األعرج، والقائـــم بأعمال مدير 
األســـطل،  البلدية محـمد  عام 
ومدراء الدوائر وموظفو البلدية 

والمكرمون وذووهم.
وخالل كلمته شكر البطة جميع 
إخالصهم  علـــى  الموظفيـــن 
العمل خدمة  وتفانيهم فـــي 
ألبنـــاء مدينـــة خـــان يونس 
المدينة،  بواقـــع  والنهـــوض 
مشيرًا إلى أن الحياة ال تنتهي 
بانتهاء العمـــل في الوظائف 
الرســـمية بل يجب أن يستمر 

العطاء لخدمة المجتمع.
وأشاد بجهود كافة الموظفين 
الذين شـــاركونا بالفرح والترح 
وعملوا كجسم واحد في أوقات 
العسرة واليسرة، شاكرًا عائالت 

المكرميـــن على ما تحملوه من 
صبـــر لغياب معيلهـــم وهم 
يمضون ســـاعات يومهم في 
أبناء شـــعبهم حيث  خدمـــة 
ُيعد جهدهـــم جزءًا أصيال من 
الواجب الوطني والديني تجاه 

الوطن.
وأكـــد علـــى أن البلدية تعتبر 
موظفيهـــا رأس مالها الذي ال 
العنصر  كون  ُخسران  يعتليه 
البشري هو الوقود الذي يحافظ 
على ديمومة وديناميكية عمل 
بلدية خـــان يونـــس رغم كل 
الظروف والمحن، مترحمًا على 

الموظفين الذيـــن غادرونا إلى 
الرفيق األعلى.

وأعلـــن م. البطة عن اتخاذ قرار 
بإنشاء نادي متقاعدي البلدية 
ليبقى الزمـــالء المكرمون على 
تواصل مســـتمر مـــع البلدية 
حيث  وأنشطتها  ومشاريعها 
ســـيتم عقد اجتماع النتخاب 

جسم إداري يمثلهم.
بدوره شكر الموظف المتقاعد 
العبادلة فـــي كلمته  عصـــام 
نيابـــة عن المتقاعديـــن إدارة 
اللفتة  هـــذه  علـــى  البلديـــة 
اعتزازه  علـــى  مؤكدا  الكريمة، 

وانتمائه للعمل في بلدية خان 
يونس.

االحتفال عرضًا مصورًا  وتخلل 
للموظفين  الذاتيـــة  للســـيرة 
المكرمين واختتم بتكريم ثلة 
منهم وهم، ســـمير محمد أبو 
أمونـــة، محروس جميـــل بربخ، 
يحيـــى إبراهيـــم الغلبان، عبد 
القادر محمد أبو معروف، زهير 
نوفل  مســـلم،  أبـــو  مصطفى 
حســـن أبو جزر، يحيـــى أحمد 
بربخ، عصـــام خالـــد العبادلة، 
مصلـــح حمـــد النجـــار، عصام 

رمضان أبو عيا.

غزة/ االستقالل: 
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس الخميس سياسة ما يسمى 
»حجز المنازل« التي تتبعها ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي بحق أبناء شعبنا 

الفلسطيني في بلدة العيساوية شرق مدينة القدس .
ووصفت الجبهة في بيان صحفي تلقت "االســـتقالل" نســـخة عنه بالغ »الحجز 
المنزلي« أنه استعادة لقوانين طوارئ االنتداب البريطاني، مما يؤكد أن االحتالل 

االسرائيلي هو أحد أشكال االستعمار الكولونيالي بعقلية القرون الوسطى.
كما دعت الجبهة إلى التضامن مع العيســـاوية وإلى أوســـع حملة شبابية على 
المســـتويين العربي والدولي، للتضامن مع شبان العيساوية في مواجهة كل 
أشـــكال القمع والبطش الدموي والحصار والعدوان على يد قوات االحتالل، بما 

ذلك اإلعدامات الميدانية بذرائع كاذبة وواهية.
كانت قوات االحتالل قد فرضت »الحجز المنزلي« على عدد من شبان العيساوية 

أمس الخميس. 
وختمت الجبهة بتوجيه تحية الصمود إلى أهالي العيساوية وشبانها الصامدين 
وخصوصـــًا الذين تعرضوا صباح امس لبالغات الحكـــم االداري المنزلي, داعية 
إلى أوســـع تضامن وطني وعربي مع البلدة الصامدة، والتي مازالت تعيش حربًا 
مفتوحة مع سلطات االحتالل منذ استشهاد الشاب محمد سمير عبيد، شهيد 
الجبهة الديمقراطية، في حزيران )يونيو( الماضي، حيث تحول استشهاده إلى 

الشرارة التي أشعلت نار الغضب ونيران االنتفاضة الشعبية في البلدة.

بلدية خان يونس تكرم موظفيها المتقاعدين خالل عام 2019م الديمقراطية تدين 
منع التجول والعدوان 

المتواصل على العيساوية

قلقيلية/ االستقالل: 
شـــرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الخميس، بتجريف مساحات واسعة 

من أراضي قرية عسلة  شرق مدينة قلقيلية.
وأفاد مســـؤول ملف االســـتيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشـــيخ » بأن 
جرافات االحتالل شرعت منذ الصباح الباكر بتجريف مساحات واسعة من أراضي 
القدس المحتلة/ االستقالل: القرية، بهدف توسيع مستوطنة »الفي منشه« المقامة على أراضي المحافظة.

باتت العالقة أكثـــر توتًرا بين يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء اإلســـرائيلي، 
وأعضاء الكنيســـت في القائمة العربية المشتركة، خاصًة بعد أن هدد بشكل 
غير مباشـــر في تغريدة له عبر تويتر بأنه يجب الحكم عليهم باإلعدام، وخاصًة 

أيمن عودة رئيس القائمة.
وبحســـب قناة 12 العبرية، فإن عودة غـــرد عبر تويتر حول تصريحات نتنياهو 
أول أمس، بشـــأن طلب الحصانة. منتقدًا فيها األخير الذي اتهمه بأنه يسعى 

للتهرب بطريقة ما من القضاء.
ورد نجل نتنياهو على عودة »وفقًا للقانون، فإن أفعالك ال تضعك في الســـجن 
فحســـب، بل إن العقوبة أشد.. قلت ولن أضيف.. يمكن للجميع البحث عنها في 

.»Google
وقالت القناة، إن نجل نتنياهو لم يقل بشكل واضح وصريح عقوبة اإلعدام هي 

العقوبة األشد، لكن يمكن االستنتاج أن هذا ما كان في نيته.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفرجت شـــرطة االحتالل اإلســـرائيلي أمس الخميس عن 
أمين سر حركة »فتح« بإقليم القدس المحتّلة شادي مطور، 
بشـــرط عدم مشـــاركته في فعاليات الحركة في المدينة 

المحتلة.
كما فرضت شـــرطة االحتالل على مطـــور قبل اإلفراج عنه 
الحبس البيتي في منزله الكائن في بيت حنينا لمدة أربعة 

أيام.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت يوم األربعاء مطور وأمين سر 
الحركة في منطقه العيســـوية ياسر درويش، واستدعت 
عضو قيادة إقليم القدس عوض الساليمة، وحذرتهم من 

إقامة أي فعاليات إلحياء ذكرى انطالقة »فتح« الـ55.

نجل نتنياهو يهدد 
أيمن عودة باإلعدام

االحتالل يفرج عن أمين سر 
حركة فتح بالقدس بشروط 

تجريف مساحات واسعة من 
أراضي »عسلة« شرق قلقيلية

�إ�شابة �شاب ..
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لندن/ االستقالل: 
وجهت الشـــرطة البريطانية اتهاما جنائيا لرجل حـــاول إتالف لوحة، 
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( أنها للفنان اإلسباني بابلو 

بيكاسو، في أحد معارض لندن في مطلع األسبوع الجاري.
وتعرضـــت لوحـــة )تمثال نصفي المـــرأة( في معرض )تيـــت مودرن( 
للتمزيق يوم السبت، وذكرت )بي.بي.سي( أن قيمة اللوحة التي تعود 
لعام 1944 تبلـــغ نحو 20 مليون جنيه اســـترليني )26 مليون دوالر(، 

حسب »رويترز«.
وأكد المعرض وقوع حادث لكنه أحجم عن تحديد اللوحة التي تعرضت 

لالعتداء.
وقال في بيان »وقع حادث في تيت مودرن يوم 28 ديسمبر/ كانون األول 
حين حاول أحد األشخاص إتالف لوحة... جرى إلقاء القبض عليه بسرعة 
وتوجيه االتهام له. الشـــرطة تجري تحقيقا. العمل الفني بحوزة فريق 

الترميم من أجل التقييم على يد خبراء«.
وذكرت شـــرطة العاصمـــة البريطانية لندن في بيان  لهـــا الثالثاء أن 
مســـؤولي التحقيق في حـــادث جنائي وقع في تيت مـــودرن يوم 28 

ديسمبر وجهوا اتهاما لرجل.
ومثل شاكيل ماســـي )20 عاما( أمام محكمة  االثنين وأمرت باستمرار 
احتجازه حتى جلسة في محكمة )إنر لندن كراون( يوم 30 يناير/ كانون 

الثاني.

توجيه اتهام لرجل حاول 
إتالف لوحة بيكاسو في لندن

كاليفورنيا/ االستقالل: 
لم يتوقع هــــذا الرجل ما حدث له وهو 
يقف على صخرة بأحد شــــواطئ والية 
كاليفورنيا األمريكية، حين جاءت من 
خلفه موجة عاتية عالية، وضربته بقوة 
مخيفة فدفعتــــه عدة أمتار لألمام، ثم 

سحبته إلى المحيط.
وحســــب صحيفــــة »الديلــــي ميــــل« 
البريطانية، وقع الحادث يوم الخميس 
الماضي، على شــــاطئ بوني دون، في 

مدينة سانتا كروز.
وبثــــت ســــلطات واليــــة كاليفورنيــــا 
الثالثــــاء، الفيديــــو الــــذي التقطتــــه 
كاميرات المراقبة على الشاطئ؛ بهدف 

تحذير الســــكان من ارتياد الشواطئ 
عند اشتداد الرياح وارتفاع األمواج.

وُيظهر الشــــريط الرجل الذي لم يعلن 
عن اســــمه وهو يقف علــــى الصخرة، 
وفجأة جاءت موجة عالية، وشعر الرجل 
بالخــــوف، فبدأ يســــتعد لالبتعاد عن 
المــــكان، لكن موجة بارتفــــاع طابقين 
ضربته بقوة وعنف، ورفعته عن األرض 
كدمية، ثم ألقته على ظهره وسحبته 
ليســــقط في ميــــاه خليــــج مونتيري 

المضطربة.
وبســــرعة تحركــــت قــــوة مــــن حرس 
الشواطئ وإطفاء كاليفورنيا، وتمكنوا 
مــــن إنقــــاذ الرجل من الغــــرق، بعد أن 

أصيب بجروح طفيفة.
ونقلــــت وســــائل إعــــالم محليــــة عن 
مسؤولي والية كاليفورنيا، أن الفيديو 
الذي مدته أقل مــــن 10 ثوان، وأظهر 
كيــــف اقترب هذا الرجــــل من الموت، 
يجــــب أن يذّكــــر اآلخريــــن بســــرعة 
تحرك واقتــــراب الخطر الذي يمكن أن 
يواجههم عندمــــا يتعلق األمر بأمواج 

المحيط.
وكانت هيئة األرصاد الجوية الوطنية 
قد أصدرت بياًنا حذرت فيه من ارتياد 
الشــــواطئ حتى يوم الخميس؛ بسبب 
اشــــتداد الرياح فوق المحيط الهادئ، 

وارتفاع األمواج إلى ثمانية أمتار.

موسكو/ االستقالل: 
بحثت الشرطة الروســـية عن سائق ألقى »قنبلة يدوية« تحت عجالت سيارة في سان بطرسبرغ، 

وفق ما أظهرت لقطات فيديو تداولها مستخدمون على المنصات االجتماعية.
وتظهر اللقطات التي صورها ســـائق آخر من سيارته، سيارة من نوع »سكودا« تقل سائقا يقود 

سيارته بطريقة مريبة وتبدو عليه عالمات القلق من خالل قيادته السريعة.
الســـائق كان يغير من مساره عدة مرات وهو يبحث عن مخرج بين السيارات التي كانت تسبقه، 

وعندما نفذ صبره أخرج يديه وهو يحمل على ما يبدو »قنبلة يدوية«.
كما يظهر الفيديو كيف أشـــعل الســـائق القنبلة وتركها قبل أن يغير مساره مرة أخرى مخافة 

التصوير أو ربما خشية من آثار انفجار القنبلة.
وبينما ذكرت الشـــرطة المحلية أنها لم تســـجل أي إصابة خالل هذه الحادثة، أكد ناشطون على 

مواقع التواصل االجتماعي أن األمر يتعلق بنوع من المفرقعات وليس قنبلة يدوية.

نهاية مأساوية لرجل على صخرة في مواجهة المحيط سائق يلقي قنبلة
 يدوية على الطريق

بوخارست / االستقالل: 
معًا حتى الموت.. مقولة نفذها حرفيًا شـــقيقان توأم 
بعد اكتشـــاف أحدهما إصابته بالســـرطان، حيث لم 
يتحمل الشـــاب الروماني بيل سميث )32 عامًا( رؤية 
شـــقيقه جو يتعـــذب خالل المرض فقـــررا أن ينهيا 
حياتهما ســـويًا في حادثة فريدة تناقلتها الصحف 

العالمية.
وما أثار المزيـــد من التعاطف مع قصة انتحارهما هو 
العثور على جثتيهما معًا معلقة في شجرة قبالة ممر 
ريفي معزول في مدينة كنت جنوب شرق لندن، وهو 

المكان الذي كانا يلعبان فيه وهما صغيران، بحســـب 
موقع ذا ديلي بيست األمريكي.

وكان الشقيقان بيل وجو سميث ممثالن في مسلسل 
 My Big Fat Gypsy الشـــهير  الواقـــع  تلفزيـــون 
Wedding ولفتت الصحيفة إلى أنهما كانا يصارعان 
االكتئاب بعد تشـــخيص جو بمرض السرطان، حيث 
قـــررا أنهما ال يســـتطيعان العيـــش دون بعضهما 
البعـــض لكن لم تتوقع عائلتهما وأصدقاؤهما أنهما 

سيموتان معًا كما ولدا معًا.
والالفت في هذه القصة أن الشـــقيقين شوهدا قبل 

أسبوعين من االنتحار يرقصان على أغنية لماريا كاري: 
"كل ما أريده في الكريســـماس هو أنت"، وذلك خالل 

حضورهما حفل زفاف أحد أصدقائهما.
وقالت الصحيفة إن جو وهو أب لطفلين، اكتشف أنه 
مصاب بمرض السرطان وعندما أخبر شقيقه بيل كان 
رده ''لن أســـتطيع العيش بدونك''. وأقفلت الشـــرطة 
البريطانية ملف الحادثة على أنها انتحار دون االشتباه 
بأن أحدهمـــا قتل اآلخر عمدًا وذلـــك عقب حضورها 
لمكان الحادث بناء على بالغ تلقته من أسرتهما حول 

اختفائهما وإقفال هاتفهما فترة طويلة.

لندن/ االستقالل: 
حصلت طفلة بريطانية على أفضل هدية يمكن أن يتوقعها طفل في 
عيد الميالد، حيث تمكنت من الحصول على قلب جديد بعدما أصيبت 

بمرض عضال شكل خطرًا كبيرًا على حياتها.
بعد أن تم تشخيصها بمرض اعتالل عضلة القلب، قبل ثالثة أشهر، 
بـــات من الضروري أن تخضع الطفلة كايلي لويلين )12 عامًا( لعملية 

زراعة قلب.
وكانـــت كايلي قد اشـــتكت من ضيق فـــي التنفـــس وآالم مبرحة 
فـــي الصدر، قبل أن يتـــم نقلها إلى المستشـــفى حيث أجريت لها 
الفحوصات الطبية الالزمة، وتم تشـــخيص إصابتها باعتالل عضلة 

القلب.
وقال األطباء بأن فرصة كايلـــي الوحيدة لتبقى على قيد الحياة، هي 
حصولها على قلب جديد في أســـرع وقت ممكن، لذا فقد تم وضعها 

على القائمة العاجلة لزرع األعضاء.
وقد مكثت الطفلة في وحدة العناية المركزة لمدة ستة أسابيع، قبل 

أن يتم العثور على قلب مناسب لها من متبرع متوفى.
ولم يمض وقت طويل حتى خضعت كايلي لعملية زراعة قلب تكللت 
بالنجاح، قبيل حلول عيد الميالد بأيام قليلة، وهي اآلن تتماثل للشفاء.

وقد عّبر والد الطفلة، عن سعادته الغامرة لنجاح العملية وإنقاذ حياة 
طفلته وتمكنها من االحتفال بعيد الميالد وهي في صحة جيدة، وفق 

ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

طفلة تحصل على 
قلب جديد كهدية 

توأم روماني ينتحران معًا بعد اكتشاف أحدهما إصابته بالسرطان

بكين/ االستقالل: 
عثرت الســـلطات الصينية على شابين عالقين على حافة جرف متجمد، عند سور الصين 
العظيم، بعد محاولتهما ســـرقة الطـــوب من هذا الموقع المدرج ضمـــن التراث العالمي 
لمنظمة »اليونيسكو«، باعتقاد أن وضع الطوب في المنزل يجلب الطالع السعيد. وأفادت 
مجلة »نيوزويك« نقاًل عن صحيفة »ساوث تشاينا مورنينغ بوست« أن الشابين ) 20 و26 
عامًا( أضاعا الطريق أثناء عبورهما الجبل بالقرب من نقطة موتيانيو، إحدى أكثر المناطق 
المحافظ عليها فـــي محافظة هوايرو في بكين. وقد عثـــر عليهما محاصرين على حافة 
جرف على ارتفاع 50 مترًا في درجة حرارة متجمدة بعد أربع ساعات من طلبهما المساعدة.

فشل محاولة سرقة 
طوب »سور الصين«

برلين/ االستقالل:
لقي رجــــل 40 عامًا حتفه غرقًا في بركة أســــماك بألمانيا خالل محاولته 

إنقاذ كلب.
وذكرت الشرطة األربعاء عقب الحادث الذي وقع في مدينة هايده بوالية 
سكســــونيا الســــفلى غربي ألمانيا أن الرجل لم يتمكن من النجاة بسبب 

درجات الحرارة الجليدية ليلة رأس السنة.
وبحســــب بيانات الشــــرطة، قامت امرأة بســــحب الرجل من البركة، إال أن 

محاوالتها إلنعاشه باءت بالفشل. ونجا الكلب من الغرق دون إصابات.

حــاول إنقــاذ كلـب
 فمــات غرقــًا 
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