
القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن "إس���رائيل" تستعد لحشد حلفائها حول 
العالم لمنع تقدي���م الجنايات الدولية لوائح اتهام ضد قادتها السياس���يين 

والعس���كريين. وقالت الكاتبة في الصحيفة آنا رايفا بريسكي، أن 
"إسرائيل"  حصلت على دعم خمس دول لمنع محاكمة ساستها 
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غزة/ االستقالل:
شنت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، مساء األربعاء، غارات على 

أهداف للمقاومة في قطاع غزة.
وأك���دت مصادر محلية أن االحتالل قصف موقع »الس���فينة« 
التابع للمقاومة الفلس���طينية ش���مال غرب غ���زة، بعدد من 

الصواريخ من طائرات االستطالع والحربية.
وأفاد مراس���لنا باش���تعال النيران في محيط القصف شمال 
غ���رب غزة مع تس���جيل أض���رار مادية في عدد م���ن المباني 
الس���كنية، مش���يرًا إلى ع���دم وق���وع إصابات ف���ي صفوف 

المواطنين. كما قصفت طائرات االحتالل اإلس���رائيلي، موقع 
»اإلدارة المدنية« في مخيم جباليا ش���مال قطاع غزة بعدد من 

الصواريخ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
تأت���ي ه���ذه التطورات بعد س���اعات قليلة، م���ن زعم جيش 
االحت���الل رص���ده إط���الق 4 صواري���خ من قطاع غ���زة صوب 

المستوطنات اإلسرائيلية.
كما ادعت وس���ائل إعالم إس���رائيلية، أنه ت���م رصد عدد من 
البالون���ات المفخخ���ة التي أطلقت من القطاع وس���قطت في 

»سديروت« بغالف غزة. دون إصابات.

االحتالل يقصف أهدافًا للمقاومة شمال غزة

مطالبة بحماية 
املزارعني �شرق 

غزة والعمل على 
تعوي�شهم

تعديالت قانون التدريب للمحامين الجدد 
بغزة تثير الجدل.. والخريجون يهددون

غزة / سماح المبحوح: 
هدد العش���رات م���ن خريجي وطالب كلي���ات الحقوق والقانون ف���ي قطاع غزة 

بتنفيذ العديد من االعتصامات والوقفات االحتجاجية وصوال إلى 
رفع ش���كوى للمحكمة االدارية بغزة، رفض���ا لقرار نقابة المحامين 

»إسرائيل« تحشد حلفاءها لمنع تقديم 
»الجنائية« لوائح اتهامات بحق قادتها

نادي األسير: األطفال المنقولون إلى »الدامون« يواجهون ظروفًا قاسية 

ثالثة أسرى يعيشون أوضاعًا صحية سيئة للغاية في السجون

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األسير، إن األسرى األطفال الذين جرى نقلهم 
إلى س����جن »الدام����ون« وعدده����م 33، يواجهون ظروفا 

قاس����ية، فيما يعتزم أسرى سجن »عوفر« تنفيذ خطوات 
رفضا  المقبلة،  الساعات  تصعيدية خالل 
إلج����راءات إدارة س����جون االحت����الل بحق 

»غاز فلسطين المسروق«.. يدخل العواصم 
العربية ليعمق ارتهانها للكيان اإلسرائيلي

اعتراضات قانونية ضد إقامة منطقة 
صناعية استيطانية في طولكرم

رام الله/ االستقالل:
قدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان عدة 
اعتراضات قانونية ضد إقامة منطقة صناعية اس���تيطانية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجبرت س���لطات االحتالل "اإلس���رائيلي"، األربعاء، 
مواطنين من القدس المحتلة على هدم منزليهما 
بأيديهم���ا في جبل المكب���ر. وقالت مصادر محلية 

بأن قوات االحتالل أجبرت كاًل من موس���ى كساب 
بش���ير وعمار نايف نص���ار من بلدة جب���ل المكبر 
جن���وب الق���دس المحتل���ة على ه���دم منزليهما، 
وذلك تجنبا للغرام���ات الباهظة التي قد تفرضها 

بلدية االحتالل عليهما في حال قامت هي بعملية 
الهدم. إلى ذلك، أصدرت س���لطات االحتالل أمس، 

أوامر عسكرية باالستيالء على مئات 
الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي 

مستوطنون »يدنسون« األقصى بحماية مشددة
االحتالل يجبر مقدسيْين على هدم منزليهما في جبل 

المكبر ويصادر مساحات شاسعة من أراضي الضفة
القدس المحتلة/ االستقالل:

هاج���م رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس مس���اء األربعاء، رئيس حكومة 
االحتالل اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية إطالق صواريخ من غزة. وقال 
غانتس في تغريدة على "تويتر": "لقد فش���ل نتنياهو في توفير األمن لسكان 

بعد االدعاء بإطالق 4 باتجاه الغالف
غانتس مهاجمًا نتنياهو: 
سنضع حدًا لصواريخ غزة

االتحاد األوروبي يعرب عن قلقه إزاء 
تطورات عنف االحتالل بالعيسوية

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال القائم بأعمال ممثل مكتب االتحاد األوروبي في القدس المحتلة 
توماس نيكلس���ون: إن »االتحاد يش���عر بالقلق إزاء التطورات المقلقة 

تقرير:  تصاعد في انتهاكات االحتالل 
بالقدس والمسجد األقصى المبارك

الحكومة بـرام الله تـدرس
 »رضـا« المواطنين عن أدائها

متهمة بـ "العنصرية" تجاه غزة

0304

غزة / محمد أبو هويدي:
ش����كل الغاز الفلس����طيني المسروق »إس����رائيليا«، مرحلة جديدة من مراحل 

ارتهان العواصم العربية للكيان اإلسرائيلي، الذي بات بمقدوره 
اآلن أن يشكل مزيدا من الضغط على تلك العواصم لالستجابة 

) APA images (   االحتالل يجرب مواطنًا فل�سطينيًا على هدم منزله يف مدينة القد�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قال القائـــم بأعمال ممثل مكتب 
االتحـــاد األوروبـــي فـــي القدس 
نيكلســـون:  تومـــاس  المحتلـــة 
إن »االتحـــاد يشـــعر بالقلق إزاء 
المقلقـــة والعنف في  التطورات 
للجهات  وينبغـــي  العيســـوية، 
المســـؤولة علـــى أرض الواقع أن 
النفس  وضبط  بالهـــدوء  تتحلى 

من أجل منع أي تصعيد«.
وأكد نيكلسون أن االتحاد والدول 
األعضاء فيه يؤيـــدون الحق في 
الطفل  حقـــوق  وحددوا  التعليم 
اســـتراتيجية  من خالل  كأولوية 
اإلنسان  لحقوق  األوروبي  االتحاد 
-2016 للفتـــرة  والديمقراطيـــة 

.2020
جـــاء ذلك لـــدى زيـــارة رؤســـاء 
بعثـــات دول االتحـــاد األوروبـــي 
فـــي القـــدس ورام اللـــه، بلـــدة 
العيســـوية شمال شـــرق مدينة 
القدس المحتلة، والتقوا بالسكان 
المدنيـــة  المنظمـــات  وممثلـــي 
الذين أطلعوهم على االقتحامات 
واالشـــتباكات المســـتمرة غيـــر 
المســـبوقة التـــي تتعـــرض لها 

البلدة منذ أيار 2019.
وأضاف نيكلسون »على إسرائيل 
االلتـــزام بحماية حقـــوق الطفل 

وذلك  بهـــا،  والوفاء  واحترامهـــا 
بضمان أن تكون المدارس أماكن 

آمنة مصونة لألطفال«.
والتقى رؤســـاء بعثـــات االتحاد 
بالســـكان وممثلـــي المجتمعات 
المنظمـــات  المحليـــة وممثلـــي 
المدنية الناشطة في العيسوية.

وتحـــدث ممثلو تلك المجتمعات 
والمنظمـــات عن تزايـــد التواجد 
غير المســـبوق لقـــوات االحتالل 
أيـــار 2019،  اإلســـرائيلي منـــذ 
إضافـــة إلى التوغـــالت اليومية، 
الكثيـــر منها  أن  إلـــى  الفتيـــن 

يحدث بالقرب من المدارس.
االقتحامـــات  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
اإلســـرائيلية أســـفرت عن وقوع 
عدة حـــوادث خطيرة ووحشـــية 
مـــن قبل شـــرطة االحتـــالل، بما 
فـــي ذلك االعتداء على الســـكان 
المطاطية  الطلقات  واســـتخدام 
والغاز المســـيل للدموع والقنابل 
الصاعقـــة واالقتحامـــات الليلية 

واالعتقاالت.
وأوضحـــوا أن االعتقـــاالت طالت 
الفتـــرة  خـــالل  شـــخص   700
الماضيـــة، وتـــم توجيـــه التهم 

لحوالي 30 منهم.
واّطلـــع رؤســـاء بعثـــات االتحاد 
األوروبـــي أيًضـــا علـــى الوضـــع 
التـــي  والتحديـــات  التعليمـــي 
الفلسطينيون  الطالب  يواجهها 

في العيسوية.
وأكد االتحـــاد األوروبي أن موقفه 
بشأن القدس لم يتغير، وأنه ال بد 
من الوفاء بالتطلعات المشـــروعة 
للطرفيـــن، والتوصـــل إلـــى حل 
مـــن خـــالل المفاوضـــات لحـــل 
وضـــع القدس بوصفهـــا عاصمة 

الدولتين في المستقبل.

رفح/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل 
مســـاء  اإلســـرائيلي، 
األربعاء، عن األسير عالء 
شحادة أبو جزر )43 عاما( 
من رفح جنوب قطاع غزة 
، وذلـــك بعد 17 عامًا من 

االعتقال.
اســـتقبال  فـــي  وكان 
األســـير أبـــو جـــزر لدى 
وصولـــه إلـــى غـــزة عبر 
حاجز بيت حانون/ "ايرز"، 
وابنته  الُمســـنة  والدته 
المواطنين.  وحشـــد من 
وكانت سلطات االحتالل 
قـــد رفضـــت الثالثـــاء، 
اإلفـــراج عن األســـير أبو 

جزر، وهو الموعد المقرر لإلفراج عنه، 
رغم انتهاء محكوميتـــه البالغة 17 

عاًما.
واألســـير المحرر أبو جـــزر )43 عاًما( 
مـــن مدينـــة رفـــح، اعتقـــل بتاريخ 

2003/1/15، على معبر رفح.
وحكم االحتـــالل على المحرر أبو جزر 
بالسجن مدة 17 عاًما، بتهمة االنتماء 
لكتائب شهداء االقصى والمشاركة 

في عمليات عســـكرية ضـــد جنود 
االحتـــالل قبل انســـحابهم من غزة، 
تارًكا خلفه طفلته جمانة البالغة من 

العمر 4 أشهر فقط.
وفقـــد األســـير أبو جـــزر زوجته بعد 
5 أشـــهر من اعتقالـــه، حيث بقيت 
طفلتهما وحيدة، وقد تولى رعايتها 
جدهـــا ثم توفى بعـــد فترة قصيرة 
من وفاة والدتها، وانتقلت إلى رعاية 
عمها )أيمن( والذي استشهد أيضًا 

بعد ذلك ومـــن حينها بقيت جمانة 
تحت رعاية جدتها المسنة.

وفي نيسان 2012 خاض األسير أبو 
جزر اإلضـــراب عن الطعام مع 3 آالف 
أســـير آخرين، والذى عـــرف حينها 
بإضـــراب )الكرامـــة(، وقامـــت إدارة 
السجن بنقله عقاًبا على ذلك، وكذلك 
خاض إضراًبا عـــن الطعام ألكثر من 
ثالثة أســـابيع منتصف عام 2015 

تضامًنا مع األسرى اإلداريين.

االتحاد األوروبي يعرب عن قلقه إزاء تطورات عنف االحتالل بالعيسوية

محافظات / االستقالل:
شـــنت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، حملة اعتقاالت ومداهمات ليلية 

في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عدًدا من المواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية 

من مدينة نابلس شمااًل واعتقلت الشاب بكر دويكات بعد مداهمة منزله.
وأشارت إلى أن قوة عسكرية ثانية اعتقلت الشابين مصطفى وأحمد الخطيب 
من بلدة نعلين غربي محافظة رام الله وســـط الضفـــة الغربية المحتلة، فيما 

شهدت منطقة وسط رام الله مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل.
وفي مدينة بيت لحم، اقتحمت قوة إســـرائيلية مخيم عايدة شـــمال المدينة 

واعتقلت الشاب أحمد حربي أبو عودة، ونقلته إلى جهة مجهولة.

حملة اعتقاالت ومداهمات 
ليلية في الضفة

الخليل/ االستقالل:
أخطرت قوات االحتالل االسرائيلي يوم أمس، بهدم غرفة سكنية في منطقة 

طوبا شرقي بلدة يطا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منســـق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة االســـتيطان والجدار، راتب 
الجبور، بإخطـــار قوات االحتالل المواطنة هدى عيســـى عوض، من قرية طوبا 
شرق يطا بهدم مســـكنها المؤلف من غرفة ســـكنية، بحجة انها تقع ضمن 
منطقة عســـكرية. وتواصل قوات االحتالل سياستها العنصرية بهدم منازل 
المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، واالستيالء عليها، 

بحجة البناء دون ترخيص.

االحتالل يخطر بهدم غرفة 
سكنية جنوبي الخليل

بعد 17 عامًا من االعتقال
رفح: األسير عالء أبو جزر يتنسم عبير الحرية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجم رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس مساء األربعاء، رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلية 
بنيامين نتنياهو، على خلفية إطالق صواريخ من غزة. وقال غانتس في تغريدة على "تويتر": "لقد 
فشـــل نتنياهو في توفير األمن لسكان الجنوب سوف نضع حًدا للصواريخ من غزة.. حان الوقت 
التخاذ القرار". يشـــار إلـــى أن جيش االحتالل زعم إطالق 4 صواريخ من غزة صوب مســـتوطنات 
الغالف، وقال إن القبة الحديدية تصدت لـ2 منها فقط. وذكر الناطق العسكري في بيان أنه جرى 

رصد إطالق 4 صواريخ من القطاع، نجحت القبة الحديدية في اعتراض اثنين منها.
في حين، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه جرى رصد سقوط صاروخين في منطقة 

مفتوحة دون وقوع إصابات.

بعد االدعاء بإطالق 4 باتجاه الغالف
غانتس مهاجمًا نتنياهو: 
سنضع حدًا لصواريخ غزة

نابلس/ االستقالل:
تعطلت الدراســـة يوم أمس، بمدرســـة عوريـــف الثانوية جنوب نابلس شـــمال الضفة الغربية 
المحتلة، تحســـبا لهجوم وشيك للمستوطنين. وأفاد رئيس مجلس قروي عوريف مازن شحادة: 
أن قرابة المائة مستوطن من مستوطني »يتسهار« تجمعوا على مقربة من المدرسة الواقعة في 
المنطقة الشرقية من عوريف. وأضاف أن المستوطنين حاولوا االعتداء على المدرسة، في خطوة 

احتجاجية على هدم بيتين داخل المستوطنة بسبب مخالفتهما ألنظمة البناء اإلسرائيلية.
وأشـــار إلى أن تواجد المســـتوطنين عّطل قيام طواقم شـــركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية 

بتشغيل نقطة الربط الخاصة بالبلدة، والذي كان مقررا أمس بعد تأخير استمر عدة سنوات.

تعطل الدراسة بمدرسة عوريف 
تحسًبا لهجوم المستوطنين
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غزة / محمد أبو هويدي:
المســــروق  الفلســــطيني  الغــــاز  شــــّكل 
"إســــرائيليا"، مرحلــــة جديــــدة مــــن مراحل 
ارتهان العواصم العربية للكيان اإلسرائيلي، 
الــــذي بات بمقــــدوره اآلن أن يشــــكل مزيدا 
من الضغط على تلك العواصم لالســــتجابة 
إلمالءاته والتماهي مع سياساته العدوانية 

بحق الشعب الفلسطيني.
فقد  بدأت سلطات االحتالل أمس األربعاء، 
بضخ الغاز الفلسطيني المسروق من حقل 
ليفتنان إلــــى مصر، بالرغم من حالة الرفض 

الشعبي المصري لتلك الخطوة.
وأعلن وزير الطاقة في كيان االحتالل يوڤال 
شتاينتس ووزير البترول والثروة المعدنية 
المصري، طارق المــــال، صباح أمس األربعاء، 
بــــدء ضــــخ الغــــاز الطبيعي "الفلســــطيني 

المسروق" إلى مصر.
وقالــــت الــــوزارة إنــــه "تطور مهــــم يخدم 
الطرفين. وفق  لــــكال  المصالح االقتصادية 

تعبيرها.
وستســــمح هذه الخطوة لكيــــان االحتالل 
أيًضــــا بتصدير بعض الغاز إلــــى أوروبا من 
خــــالل منشــــآت تســــييل الغاز فــــي مصر 

وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للغاز" .
ويأتي هذا اإلعالن بعد أسبوعين من توقيع 

ســــلطات االحتــــالل االتفــــاق النهائي مع 
اليونان وقبــــرص لبناء خط أنابيب لتصدير 

الغاز من الكيان إلى أوروبا.
بنياميــــن  االحتــــالل  وزراء  رئيــــس  وكان 
نتنياهو قد زار أثينا قبل أسبوعين، وخالل 

الزيــــارة ، وقعــــت الــــدول علــــى اتفاق خط 
أنابيب الغاز "الشــــرق المتوسط" لالنتقال 
من )الكيان( عبر قبرص واليونان إلى أوروبا.

يذكر أن االحتالل بدأ بضخ الغاز الفلسطيني 
المســــروق الى األردن منذ بدء العام الحالي 

رغم المعارضة الشعبية الواسعة.
وكانت مصر و"إسرائيل" قد وقعتا اتفاقية 
وصفتها حكومــــة نتنياهو بالتاريخية في 
فبرايــــر 2018  لتصديــــر الغــــاز إلى مصر 

بقيمة 15 مليار دوالر، ولمدة 10 سنوات.

الوطنية  الكهربــــاء  بــــدأت شــــركة  فيمــــا 
األردنيــــة )نيبكــــو( إن نوبل إنرجــــي، التي 
مقرها تكســــاس، ضخ أول إمــــدادات الغاز 
"اإلســــرائيلي" إلى األردن، لمدة 15 عاما من 

الحقل الواقع في البحر المتوسط.
ناقوس خطر

من جهتــــه، اعتبر الكاتــــب والمختص في 
الشأن اإلسرائيلي عامر عامر، خطوة تصدير 
الغــــاز الفلســــطيني المســــروق إلى بعض 
العواصــــم العربية جزءًا ال يتجــــزأ من حالة 
التغّيــــر الحاصــــل في المنطقــــة، على وقع 
الحديــــث المتصاعــــد عن نيــــة اإلعالن عن 

"صفقة القرن" األمريكية.
ولفــــت عامر في حديث لـ"االســــتقالل" إلى 
أن التطبيع العربي مع الكيان اإلســــرائيلي، 
شــــهد تصاعدا في الفترة الماضية وخاصة 
من الــــدول الخليجية ما يعطي مؤشــــرات 
خطيرة على القضية الفلسطينية والمنطقة 
العربية برمتهــــا، ويعّمق ارتهان العواصم 

العربية للكيان اإلسرائيلي.
وأكد عامــــر أن مثل تلك التطــــورات تمنح 
االحتــــالل اإلســــرائيلي الحصانــــة لجهــــة 
بحق شــــعبنا ومقدساتنا،  تصعيد عدوانه 
خاصة ما يتعلق بتهويد القدس وتقسيم 

األقصى زمانيا ومكانيا.

سرقه االحتالل وشرع بتصديره للعالم!

»غاز فلسطين المسروق«.. يدخل العواصم العربية ليعمق ارتهانها للكيان اإلسرائيلي

رام الله/ االستقالل:
قـــدم مركز القـــدس للمســـاعدة القانونيـــة وحقوق 
اإلنســـان عدة اعتراضات قانونية ضـــد إقامة منطقة 
صناعية اســـتيطانية مخطط إقامتهاعلى أراضي قرى 
شـــوفة وجبارة وخربـــة الراس جنـــوب مدينة طولكرم 

بالضفة الغربية المحتلة.
وُقدمـــت االعتراضـــات بالنيابـــة عن ثالثـــة مجالس 
قرويـــة وهي شـــوفة وجبـــارة والـــراس، باإلضافة إلى 
عشـــرات المواطنين الذين يملكـــون ويتصرفون في 
أراض ومنشـــآت مقامة في المنطقة المقترحة، والتي 
تبلغ مســـاحتها حوالي 800 دونم، والذين ســـتتضرر 
أراضيهـــم وحياتهـــم اليوميـــة في حـــال دخل هذا 

المشروع حيز التنفيذ.
واستند المركز في اعتراضاته إلى جملة من االدعاءات، 

أهمها تلك المتعلقة بسياســـة التخطيط والتنظيم 
التي تتبعها ســـلطات االحتالل من خالل ما يســـمى 
»اإلدارة المدنيـــة« في مجمل المناطـــق المصنفة )ج(، 
وفرض سياســـات عنصريـــة وقوانين فاضحة تهدف 
إلى تعزيـــز المشـــاريع االســـتيطانية وتهميش بل 

التضييق على الوجود الفلسطيني.
كما استند كذلك إلى اســـتخدام القوانين العثمانية 
القديمـــة بشـــكل انتقائي مـــن أجل الســـيطرة على 
المزيد مـــن األراضـــي الفلســـطينية ووضعها تحت 
سيطرة وحيازة المستوطنين الذين يرون بها مشروًعا 
اقتصادًيـــا مربًحـــا أو غايـــة دينية مزعومـــة، بل مادة 

انتخابية دسمة في مواسم انتخاباتهم المتكررة.
وبحسب المركز، فقد تم التركيز في االعتراضات أيًضا 
على اآلثار االقتصادية واالجتماعية والجيوسياســـية 

والبيئيـــة القاتلة التي حتًما ســـتنتج عن تنفيذ هذا 
المشروع، ومخالفة ذلك المشروع الواضحة والصريحة 
لجملة من قواعد القانون الدولي االنســـاني والجنائي 
الدولي ذات الصلة والنافذة فـــي اإلقليم الواقع تحت 

االحتالل منذ عشرات السنين.
وأشـــار إلى أن هذا المشـــروع وفي حال تـــم تنفيذه 
ســـيتمخض عنـــه نتائـــج كارثية ليس علـــى صعيد 
مصادرة مئـــات الدونمات من األراضي الفلســـطينية 
وحسب، بل فرض حقائق غاية في الخطورة على أرض 

الواقع.
ولفت إلى أنـــه ومن ضمن هذه النتائج وعلى ســـبيل 
المثال ال الحصر، إحكام الحصار أو اإلغالق على العديد 
من القرى الفلســـطينية التي تعانـــي من وجود جدار 
الفصل والضـــم العنصـــري بطبيعة الحـــال، وكذلك 

التضييـــق على مدينة طولكرم ومدخلها الجنوبي أو ما 
يســـمى طريق الكفريات الذي يقع في قلب المنطقة 

المقترحة.
وكذلك قطع التواصل الجغرافي الرابط بين التجمعات 
الفلسطينية في الضفة المحتلة، مما يجعل من مسالة 
الحلول السياســـية شبه مستحيلة، ويجعل من مسالة 
ضـــم األراضي المصنفة )ج( لالحتالل أمًرا مفروًضا بأمر 
الواقع وقوة االحتالل وســـيطرته، وكذلك محاولة الربط 
بين ما يسمى مســـتوطنة »افني جيفتس« واألراضي 

المحتلة عام 1948 على المدى البعيد.
وكانت ســـلطات االحتالل بدأت بتسوية األرض خالل 
األشـــهر األخيرة إلقامة هذا المشـــروع االســـتيطاني 
بإصدار عشـــرات أوامر الهـــدم واإلخالء وتنفيذ الهدم 

الفعلي في المنطقة التي يشملها المخطط.

غزة / االستقالل:
دعت حركـــة المقاومة اإلســـالمية )حماس( 
أبناء شـــعبنا فـــي القدس والضفـــة الغربية 
المحتلتيـــن للنفير العـــام ألداء صالة الفجر 
جماعة يوم غٍد الجمعة في المسجد األقصى 

المبارك، والمسجد اإلبراهيمي.
وقالت الحركة في بيان لها األريعاء، إن وتيرة 
التهديدات واالنتهاكات واألعمال العدائية 
اإلسرائيلية تسارعت في اآلونة األخيرة بحق 
مقدسات الشعب الفلسطيني لفرض وقائع 
جديدة على األرض كجزء من مكونات »الدولة 

اليهودية«.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني رجااًل ونساًء 
وأطفااًل إلى االستمرار في االحتشاد والصالة 
بأعداد كبيرة، وأداء الصالة في المســـجدين 

األقصى واإلبراهيمي، للدفاع عن حرمتهما.
وحيـــت الحركة الصمود األســـطوري ألهالي 
المحتل  والداخل  والخليل والضفـــة  القدس 
علـــى ثباتهـــم فـــي مقاومة كل المشـــاريع 
ومواجهتهـــا،  اإلســـرائيلية  والمخططـــات 
وإصرارهـــم على تثبيت الحق الفلســـطيني، 
والدفـــاع عـــن حرمـــة وقدســـية المســـجد 

اإلبراهيمي والمسجد األقصى المبارك
وأشـــارت إلـــى أن ذلـــك تجلى فـــي الجموع 

الكبيـــرة التي تحتشـــد يومًيا بشـــكل كبير 
للصـــالة فيهمـــا، وخاصة في صـــالة الفجر، 
واإلجـــراءات  التهديـــدات  كل  متحّديـــن 
القمعية اإلسرائيلية، وإزاء ما يحاك للشعب 
الفلسطيني ومقدســـاته من خطط ومشاريع 

ومؤامرات
كما دعت أهالي قطاع غـــزة إلى النفير العام 
والصـــالة في مســـاجد غزة المركزيـــة؛ تلبيًة 
لنداء أهلنا في القدس والضفة ضمن )حملة 
الفجـــر العظيـــم( في المســـجدين األقصى 
واإلبراهيمـــي اللذيـــن يدنســـهما االحتالل 

وقطعان المستوطنين.

جنين / االستقالل:
طالب مجلس قروي جلبون شــــرق مدينة جنين شــــمال الضفــــة الغربية المحتلة يوم 
أمس الجهات الرســــمية والحقوقية التدخل لوقف اســــتفزازات المستوطنين بحق 

أراضي البلدة والتي شملت ضخ المياه العادمة إليها لليوم الثالث على التوالي.
وقــــال رئيس مجلس قروي جلبون نضال أبو الرب في تصريح صحفي إن مســــتوطني 
ثالث مســــتوطنات مقامة على أراضــــي البلدة وهي "معاليه جلبــــوع وميراف والملك 
يشــــوع" يقومون منذ ثالثة أيام بضخ كميات كبيرة من المياه العادمة باتجاه أراضي 

البلدة.
وأضــــاف أن ذلك أدى إلى عدم قدرة المواطنين على دخول أراضيهم عوضا عن إلحاق 

أضرار بيئية وزراعية في المنطقة.
وأشار إلى أن المســــتوطنين لم يكتفوا بمصادرة غالبية أراضي البلدة عند إقامة تلك 
المستوطنات أو بعد بناء جدار الفصل العنصري بل باتوا يهددون ما تبقى من أراض.

اعتراضات قانونية ضد إقامة منطقة صناعية استيطانية في طولكرم

»حماس« تدعو للنفير العام وأداء صالة 
فجر الجمعة في »األقصى واإلبراهيمي«

مستوطنون يغرقون أراضي زراعية 
شرق جنين بالمياه العادمة
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المحامي أسامة الهيثم والداعم لحراك طالب 
وخريجـــي كليـــات الحقوق والقانـــون رأى أن 
القرار الجديد القاضي بفرض رسوم 50 دينارًا 
أردنيًا وعقد امتحان لاللتحاق بالنقابة، مخالف 
للقانـــون الخـــاص بالتدريب، إذ لـــم يقر من 
الهيئة العامة لنقابة المحامين، مهددا باللجوء 
وزمالئـــه المعترضين على القـــرار، للمحكمة 
اإلدارية بغزة إلســـقاط القـــرار في حال أصّرت 

النقابة على تنفيذه. 
وأوضح الهيثم في حديث لـ"االســـتقالل" أن 
النقابة حاولت قبل عام تنفيذ ذلك القرار، لكنه 
لم يلق القبول فُأســـقط، ولذلك سيتم طرحه 
خالل اجتماع الهيئة العامة للنقابة المقرر في 

شهر إبريل القادم للتصويت عليه.
وبيـــن أن نظـــام قانـــون التدريـــب الحالي ال 
يشـــمل عقد امتحان مسبق لاللتحاق بالنقابة  
إنما المعمـــول به هو االنتســـاب للنقابة بناء 
على الشـــهادة الجامعية، وعليه يبدأ تدريب 
المحامي بعد تقديمه طلب االلتحاق بالنقابة. 

ولفت إلى أن الرسوم التي ستفرضها النقابة 
ستزيد العبء المالي على الخريجين وذويهم، 
وفي الوقت  ذاته يعد مخالفًا لبند المســـاواة 
الموجود بالقانون والذي ينص على المساواة 
بين المحامين الســـابقين والمنسبين الجدد 

بكافة بإجراءات االنتساب للنقابة. 
وينـــص القانون علـــى أن يتم عقـــد امتحان 

القبول المبدئـــي للخريجين الجـــدد بالمواد 
العمليـــة التـــي تلقوهـــا خالل دراســـتهم 
الجامعيـــة وبعد انتهاء فتـــرة تدريبهم أمام 
المحاكم يعقـــد لهم امتحان لمزاولة المهنة. 

وفق المحامي الهيثم.
ولفت إلى أن النقابة بغزة تتمتع باســـتقالل 

مالـــي وإداري عن النقابة فـــي الضفة، والتي 
بدورها طبقت قانون فرض رســـوم 50 دينارًا 
ًاوعقد امتحان لمن يقدم طلب انتساب للنقابة 

منذ حوالي عام. 

تعديل القانون
أمـــا عبـــد العزيـــز الغاليينـــي نائـــب نقيب 

المحامين النظامييـــن في قطاع غزة، فأكد أن 
النظام المعدل في العام 2018 ُيلزم أي خريج 
يرغب في االنتساب لنقابة المحامين بتقديم 
طلب انتساب لدخول امتحان قبول لاللتحاق 

بالتدريب ودفع رسوم 50 دينارًا. 
وقال الغالييني خالل حديثه لـ"االســـتقالل": 

"بموجـــب قانون نظام التدريب رقم " 1 " لعام 
2004 وتعديالتـــه، تم فـــرض امتحان قبول 
ورســـوم 50 دينارًا؛ لتنظيم االمتحان وتنظيم 

مهنة المحاماة". 
وأضـــاف: "النقابـــة توفر خدمـــات ومميزات 
كثيرة للمحامين المنتســـبين لهـــا، إذ يدفع 
خريـــج المحاماة عنـــد االلتحـــاق بالنقابة 90 
دينار يحصل مقابلها على اشتراك بصندوق 
التعاون، وبطاقـــة النقابـــة وروب المحاماة "، 
مشـــيرا إلى أنه فـــي حال الـــزواج من محامية 
متدربة يحصل على 500 دينـــار، أما في حال 
وفاته فيحصـــل أبناؤه علـــى تعويض يقدر 

بـ2000 دينار .  
وشدد على أنه بعد االحتجاج واالعتراض على 
فرض رســـوم 50 دينارًا على الخريج المحامي 
لدخولـــه االمتحـــان والتدريب، فـــإن النقابة 
أقـــرت أن قرار االمتحان الزامـــي ال رجعة فيه، 
أما الرســـوم فإنها ستعمل على تخفيضها أو 
الغائهـــا مراعاة للظروف االقتصادية الصعبة 

التي يمر بها أبناء شعبنا في غزة .   
ولفت إلـــى أن أي تعديالت للقوانين الخاصة 
بالمحامييـــن النظامييـــن تطبـــق بقطاع غزة 
والضفـــة المحتلـــة، إذ أن نقابـــة المحاميـــن 
النظاميين تعد النقابة الوحيدة الموحدة بين 
الضفة والقطاع، وتضم النقيب و 9 أعضاء من 

الضفة ونائب النقيب و 6 أعضاء من غزة.  

تعديالت قانون التدريب للمحامين الجدد بغزة تثير الجدل.. والخريجون يهددون
غزة / �سماح املبحوح: 

ه��دد الع�س��رات من خريج��ي وطالب كلي��ات احلقوق 
والقانون يف قطاع غزة بتنفيذ العديد من االعت�سامات 
�سك��وى  رف��ع  اإىل  و�س��وال  والوقف��ات االحتجاجي��ة 

للمحكم��ة االدارية بغزة، رف�سا لقرار نقابة املحامني 
النظاميني فر�ض ر�سوم 50 دينار اأردين وعقد امتحان 
لكل حمام �سيلتحق بالتدريب.  واعت�سم الع�سرات من 
خريج��ي تلك الكلي��ات اأم�ض اأمام مق��ر النقابة غرب 

مدينة غ��زة، مطالبني ب�سرورة الع��دول عن قرارها، 
كونه يخال��ف قانون نظام التدري��ب املعمول به، وفق 
قولهم، كما اأنه يزيد من االأعباء امللقاة عليهم، خا�سة 

يف ظل الظروف ال�سعبة التي مير بها القطاع. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن "إسرائيل" 
تســــتعد لحشــــد حلفائها حــــول العالم لمنع 
تقديــــم الجنايــــات الدولية لوائــــح اتهام ضد 

قادتها السياسيين والعسكريين.
وقالت الكاتبة في الصحيفة آنا رايفا بريسكي، 
أن "إســــرائيل"  حصلت علــــى دعم خمس دول 
لمنع محاكمة ساستها وجنراالتها في المحكمة 
الدوليــــة، وهــــي: الواليــــات المتحــــدة وكندا 

وأستراليا وألمانيا وهنغاريا".

وأضافــــت أن المحققيــــن الدوليين بــــدأوا في 
الجنايــــات بعملية تجهيــــز ملفات  محكمــــة 
قضائية وجنائية، وأوامر اعتقال دولية ضد كبار 

المسؤولين "اإلسرائيليين".
وحذر مصدر سياسي "إسرائيلي" مطلع، أنه في 
حال استجابة قضاة المحكمة الجنائية الدولية 
بإيجابية على طلب المدعية العامة لفتح تحقيق 
قضائي ضد إســــرائيل، ســــيتم إصــــدار أوامر 
اعتقال دولية ضد مسؤولين متهمين بارتكاب 

جرائم حرب في فلسطين خالل 90 يوًما.

وأوضح المصدر السياسي، أنه يمكن للمحكمة 
إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين 
شاركوا باتخاذ قرارات لبناء مشاريع استيطانية 
في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشــــيًرا 
إلى أن أوامر االعتقال ستكون سارية المفعول 
في جميع الدول األعضاء في المحكمة الجنائية 

الدولية.
ونصح كبار المســــؤولين "اإلســــرائيليين" بأال 
يــــزوروا الدول األعضاء فــــي المحكمة الجنائية 

الدولية".

دمشق / االستقالل:
أطلق عدد من الناشطين الفلسطينيين وعائلة 
الجئة فلسطينية ســـورية نداًء ناشدوا خالله 
الســـفارة الفلســـطينية في مصـــر ومنظمات 
حقوق اإلنســـان والمجتمع المدنـــي، التدخل 
لدى الســـلطات المصرية إلطالق سراح الالجئة 
الفلسطينية حفيظة حسين السوطري مواليد 
عام 1967 المحتجزة هـــي وعدد من الالجئين 
الســـوريين في مركز شـــرطة "إدفو" شـــمالي 

أسوان منذ 2019/8/1.
وتتهم الســـلطات المصرية السوطري بدخول 

أراضيها من السودان بطريقة غير شرعية.
ووفقًا للعائلة فـــإن حفيظة تعاني العديد من 
األمراض وهي بحاجـــة إلى عناية طبية خاصة، 
مطالبين الجهـــات الدولية والحكومة المصرية 
النظر بقضيتهم من الناحية اإلنسانية البحتة 
خاصة أنهم الجئون فارون من الحرب للبحث عن 

األمن واألمان والنجاة بحياتهم.
ومنـــذ رفـــض مصـــر منـــح تأشـــيرة نظامية 
لفلسطينيي سورية للدخول إليها، لجأ المئات 
منهـــم لدخول البالد بطريقة غير شـــرعية عن 
طريـــق الصحـــراء الســـودانية المصرية، فيما 

يعاني الالجئون الفلسطينيون الداخلون بطرق 
غير نظامية عبر الحدود الســـودانية المصرية 
من عدم القدرة علـــى الحركة والتنقل والعمل 

وتعليم أبنائهم.
كما أنهم غير قادرين على الســـفر خارج مصر 
عبر المنافذ المصريـــة )موانئ ومطارات( وذلك 
لرفض الســـلطات المصرية تسوية أوضاعهم 
القانونية أســـوة بالالجئ الســـوري الذي تتم 
تســـوية وضعه خالل أســـبوع بموجب بطاقة 
اللجوء الذي يحصل عليها من المفوضية لمجرد 

وصوله إلى مصر.

رام الله / االستقالل:
وصل عضـــو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
رئيس دائرة شـــؤون الالجئين أحمد أبو هولـــي يوم أمس، إلى 
اليابان في زيارة رســـمية تســـتغرق أســـبوعًا بدعوة من وكالة 
التعـــاون الدولـــي الياباني )جايـــكا(، لبحث دعـــم المخيمات 

الفلسطينية.
وقال مدير عام االعالم والعالقات العامة بدائرة شؤون الالجئين 
بالمنظمة رامي المدهون في بيان صحفي، إن أبو هولي سيلتقي 
خالل زيارته فـــي اجتماعات منفصلة بنائب رئيس مؤسســـة 
جايكا الدكتور نوبوكو كاياشيما، وبنائب وزير الخارجية الياباني 
ســـوزوكي، وبالمجموعـــة البرلمانية – الفلســـطينية وقيادات 

مجتمعية يابانية.
وأوضح أن الزيارة ســـتتضمن مشاركة أبو هولي في ندوة حول 
مشروع تحسين المخيمات بالسيب في مدينة جايكا ايشيجايا، 
وحضور محاضرة حول إعادة إعمار ما بعد الحرب واإلدارة المحلية 

في هيروشيما.
وسيلقي أبو هولي محاضرة حول قضية الالجئين الفلسطينيين 
فـــي المخيمات واالبعـــاد القانونيـــة والسياســـية الى جانب 
عرض تقديمي عن أوضـــاع الالجئين في المخيمات وظروفهم 

المعيشية والمشاريع ذات األولوية للمخيمات.
واوضح البيان أن الزيارة تهدف لتعزيز التعاون بين دائرة شؤون 
الالجئين والحكومة اليابانية و"جايكا" في سبيل استمرار الدعم 
اليابانـــي المتمثل بالدعم الفني للدائـــرة ولمخيمات الالجئين 
وتمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من مشـــروع تحسين المخيمات 
والتي تشمل 12 مخيم في الضفة الغربية خالل األربع سنوات 
القادمـــة 2020-2023، علمـــًا بان المرحلة األولـــى غطت ثالثة 

مخيمات على مدار ثالث سنوات 2019-2017.

»إسرائيل« تحشد حلفاءها لمنع تقديم 
»الجنائية« لوائح اتهامات بحق قادتها

مناشدة لإلفراج عن فلسطينية من سورية في السجون المصرية

أبو هولي يصل اليابان لبحث 
دعم المخيمات الفلسطينية
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اإعالن مزاد علني �صادر عن بلدية رفح
 لتأجير مساحات فارغة بهدف إنشاء عدد )2( كشك في منطقة برقة 

تعلن بلدية رفح عن طرح مزايدة علنية لتأجير مساحات فارغة بهدف إنشاء 
عدد)2( كشك عليها بمساحات متفاوتة برفح منطقة برقة وذلك لمدة سنة 
واحدة في مبنى بلدية رفح الطابق الرابع )قاعة االجتماعات( الساعة العاشرة 

صباحًا من يوم اإلثنين الموافق 2020/1/20م وذلك وفق الشروط التالية:
1. يتم دفع مبلغ تأمين ابتدائي بقيمة %10 من قيمة المزايدة للبلدية. 

2. دفع المبلغ كاماًل فور رسو المزايدة وهي بالدوالر األمريكي.
3. مدة اإليجار سنة واحدة فقط قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

4. دخول المزاد مفتوح أمام جميع سكان محافظة رفح.
5. سيتم تصميم األكشاك بمعرفة المزايد وتحت اشراف البلدية .

6. البلدية غير ملزمة بقبول أعلى األسعار.
7. في حالة انســـحاب من رســـا عليـــه العطاء يفقد حقه فـــي المطالبة 

باسترجاع التأمين.
8. يلتزم كل من يرسو عليه المزاد باللوائح واألنظمة والقوانين المعمول 

بها لدى البلدية.
9. الشروط أعاله جزء ال يتجزأ من دخول المزايدة والمصادقة على العقد الحقًا.

10. على كل من يرغب في دخول المزايدة الحضور في الزمان والمكان المذكورين 
مصحوبا بكامل البدل بعد أن يكون قد عاين المكان المعاينة النافية للجهالة .

مالحظة : أجرة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير..   تحريرًا في 2020/1/12

                                                                                  د. اأنور ال�شاعر
  رئي�س بلدية رفح 

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�صي والعقارات رقم )19/ 2020(
يعلـــن للعمـــوم انه تقدم لـــإدارة العامـــة لألراضي والعقـــارات بغزة 
الســـيد: يوسف حســـن حويطي النجار من سكان خانيونس هوية رقم 

955316492 بصفته وكيال عن: محمود حمد خليل النجار
بموجب وكالة رقم: 3175 / 2019 الصادرة عن خانيونس

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 727 قسيمة 570 المدينة غزة الدرج

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامـــة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من 
تاريخ هـــذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء فـــي إجراءات فتح 
المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة المـــوكل أو أحد الموكلين 
يتحمل الوكيل المســـؤولية الكاملة عن اســـتخدام الوكالة بدون أدنى 

مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  15 / 1/ 2020م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي

  اإعالن  �صادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

  بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )36A(   منطقة تنظيم : الزوايدة
 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلســــتها رقم 
2019/29 المنعقدة بتاريخ 2019/10/2 عن إيداع المخطط التفصيلي لمسار 
الشــــارع رقم )36A( بعرض )12( متر بدون ارتداد والمحصور بين شارع رقم 
)14( وشــــارع رقم )1220( والمار بالقسائم رقم )50-51-52-53-57-60( من 
القطعة رقم )2336( والقسائم رقم )4-5-6-7-30( من القطعة رقم )2337( .

لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا اإلعالن .
وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشـــمولة بهذا المشـــروع اإلطالع على خارطة المشـــروع مجانا 
خالل ســـاعات الدوام الرســـمي وتقديم االعتراضـــات عليه الى مكتب 

اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية الزوايدة .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة 

إعالن 
فقد 
هوية

اعلن انا المواطنة / اية ربيع مصطفي الفباني 
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــى تحمل الرقم 
804392934 فعلـــي مـــن يجدهـــا رجاءا ان يســـلمها 

مشكورا الى اقرب مركز شرطة

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين يوم أمس، أن ثالثة أسرى يقبعون 
في عدة ســـجون إسرائيلية يعانون من أوضاع صحية سيئة للغاية نتيجة لما 
يتعرضون له من استهتار طبي متعمد من قبل إدارة معتقالت االحتالل التي 

تتركهم فريسة لألمراض.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن من بين الحاالت التي رصدها تقرير الهيئة 
حالة األسير مصطفى البنا )31 عاما( من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والقابع 
في معتقل "عســـقالن" حيث يعاني األسير من وضع صحي مقلق، وذلك بعد 
إصابته بجلطة قلبية خالل شـــهر آب الماضـــي وقد خضع لعملية زراعة جهاز 

ناظم لنبضات القلب، لكنه ال زال بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته.
وأشـــارت إلى أن األســـير داوود مناصرة )22 عامًا( من بلـــدة بني نعيم قضاء 
الخليـــل، فهو يعاني منذ ســـتة أشـــهر من مرض البهاق وقد بـــدأ لون جلده 
يتغيـــر، وقد راجع عيادة معتقل "النقب" أكثر من مرة وتم فحصه، لكن لغاية 

اللحظة لم يتم تقديم العالج له. 
في حين، تراجع الوضع الصحي لألســـير أحمـــد التعمري )24 عامًا( من مدينة 
بيت لحم، والقابع حاليًا في معتقل "النقب"، وعلى إثرها جرى نقله إلى مشفى 
"سوروكا" اإلســـرائيلي، وتبين أنه يعاني من تضخم في الغدد اللعابية تؤثر 
على حالته الصحية، وتم إجراء عملية جراحية له، لكن ال يزال يشتكي من آالم 

مكان إجراء العملية وبحاجة لمتابعة طبية لوضعه.

رام الله / االستقالل:
حولـــت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي 
يوم أمس، األســـير محمد عيسى عباس 

من مخيـــم األمعري في محافظة رام الله، 
لالعتقال االداري لمدة 6 شهور.

وكان األســـير عباس اعتقل قبل أسبوع 

بعـــد اســـتدعائه لمراجعـــة مخابـــرات 
االحتالل في مركـــز توقيف "عوفر" غرب 

رام الله.

رام الله/ االستقالل:
قــــال نــــادي األســــير، إن األســــرى 
األطفــــال الذيــــن جــــرى نقلهم إلى 
وعددهــــم 33،  "الدامــــون"  ســــجن 
فيما  قاســــية،  ظروفــــا  يواجهــــون 
يعتزم أسرى ســــجن "عوفر" تنفيذ 
خطوات تصعيدية خالل الســــاعات 
المقبلة، رفضا إلجراءات إدارة سجون 

االحتالل بحق األطفال المنقولين.
وأوضح نادي األســــير، فــــي بيان له، 
األربعــــاء، أن قــــوات القمع اقتحمت 
القسم عقب نقل األطفال، وسحبت 
كافــــة الكهربائيــــات منهــــم، وردا 
علــــى ذلك نفــــذ األطفال األســــرى 
احتجاجــــات، منهــــا إرجــــاع وجبات 
الطعام الســــيئ كما ونوعا، عدا عن 
النقــــص الحــــاد باألغطيــــة في ظل 
أجواء الطقس البارد، وال يزال القسم 

مغلقا.

ولفــــت إلــــى أن حمامــــات القســــم 
مفتوحــــة وال توجد عليها ســــتائر، 
مضيفــــا أنه ومنذ نقلهم لم يتمكن 
االســــتحمام، وهناك  مــــن  األطفال 

صعوبــــة كبيــــرة في اســــتخدامها، 
فيما تحتجز إدارة ســــجن "الدامون" 
مبلغ "كنتينا" بقيمة 8 آالف شيقل 
المنقولين،  باألطفال األسرى  خاصة 

بادعــــاء أنها أعادت المبلغ لألســــرى 
في ســــجن "عوفر"، وهــــي في واقع 
األمر تحتجزه لحرمــــان األطفال من 

توفير احتياجاتهم.

أسرى »عوفر« يقررون التصعيد

نادي األسير: األطفال المنقولون إلى »الدامون« يواجهون ظروفًا قاسية 
ثالثة أسرى يعيشون أوضاعًا 

صحية سيئة للغاية في السجون

رام الله/ االستقالل:
أجلت محكمة االحتالل اإلســــرائيلي محاكمة 
األســــيرتين ميس أبو غوش وسماح جرادات 
الطالبتيــــن فــــي جامعــــة بيرزيــــت بالضفة 

الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعالم األســــرى إن محكمة عوفر 
محاكمة  أجلــــت  اإلســــرائيلية،  العســــكرية 
األسيرتين إلى التاسع والعشرين من الشهر 
الحالــــي، علًمــــا أن أبو غوش هي من ســــكان 
مخيم قلنديا شــــمال القــــدس وجرادات من 

سكان مدينة البيرة.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت أبو غوش في 
التاسع والعشرين من آب الماضي، وجرادات 
في الســــابع من أيلول الماضي وأخضعتهما 

لتحقيق قاس.

االحتالل يؤجل محاكمة الطالبتْين أبو غوش وجرادات

تحويل أسير من مخيم األمعري لالعتقال اإلداري

نابلس/ االستقالل:
هدمـــت جرافات االحتالل، يـــوم أمس، منزلين لمســـتوطنين 
في مستوطنة "يتســـهار"، بدعوى البناء دون ترخيص جنوب 

نابلس.
وشـــرعت قوات االحتالل التي انتشرت في محيط المستوطنة 
بهدم المنزلين وسط اســـتنفار مئات المستوطنين، قرب من 

مدرسة عوريف الثانوية وفي مناطق أخرى.
وقالـــت المصادر العبريـــة، إن الجيش قـــام بتفكيك عدد من 
منازل المســـتوطنين في مســـتوطنة "يتســـهار"، وعليه فإن 
مستوطنين ومجموعات استيطانية أعلنت أنها ستتواجد على 
الشارع الرئيس )طريق يتسهار نابلس( وشارع حوارة الرئيس 

احتجاجا على ذلك.
وأضافت، أن جيش االحتالل ســـيفتح طريق عورتا ومعبر عورتا 

في حال تم التشويش على حركة الناس والسير.
ووفق المصـــادر المحلية، فقد هاجم المســـتوطنون مواطنين 
فلسطينيين واعتدوا على ممتلكاتهم ردا على هدم المنزلين.

الجرافات »اإلسرائيلية« تهدم 
منزلين للمستوطنين في »يتسهار«
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أعلن أنا المواطن / عامر فضل يوسف ابو القمصان
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)802049163( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ صابرين علي عاشور سالمه  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800145823 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد اسامه محمد صباح
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)407082148( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / مصطفى سمير محمود ابو عيطة
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800628117 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ادهم محمد عمر ابوجراد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)405792094 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد محمود فؤاد عوض
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803898378  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمد محمود ديب الكيالي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)901388561( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / احمد علي حجازي حجازي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)931536544  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ امنه محمد محمود النجار
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800302994 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
طالب القطاع الزراعي في شبكة المنظمات 
األهليــــة الفلســــطينية كافــــة الجهات 
الدوليــــة والمحلية بضــــرورة العمل على 
حمايــــة المزارعيــــن ووقــــف اعتــــداءات 
االحتــــالل االســــرائيلي علــــى أراضيهم 
وممتلكاتهم والعمــــل على تعويضهم، 

وتوفير متطلبات اإلنتاج الزراعي.
جاء ذلك خــــالل جولة ميدانيــــة نظمها 
القطــــاع الزراعي وجمعية اإلغاثة الزراعية 
إلى األراضي الزراعية شرق حي الشجاعية 
شــــرق مدينة غــــزة، والتي تأثــــرت بفتح 
االحتــــالل اإلســــرائيلي )مرتيــــن خــــالل 
الماضي(، لســــدود تجميع مياه  األسبوع 
األمطــــار الواقعة قرب الحدود الشــــرقية 

للقطاع،
وشــــارك في الجولة ممثلون عن منظمات 
أهليــــة ودولية وعــــن وزارة الزراعة وخبراء 
وإعالمييــــن، كان في اســــتقبالهم عدد 
كبير مــــن المزارعين الذيــــن قدموا عرًضا 
حــــول األضــــرار التي لحقــــت بأراضيهم 
وممتلكاتهــــم التــــي طالت نحــــو 900-

1000 دونــــم مزروعة بالمزروعات الحقلية 

والخضار، وتضرر نحو 100 صندوق نحل، 
وعدد مــــن الدفيئــــات الزراعيــــة، ومزارع 

دواجن.
وأكد مدير الشبكة أمجد الشوا في كلمته 

خالل الجولة، أن ما تقوم به قوات االحتالل 
مــــن عمليــــات رش للمزروعــــات وإغــــراق 

لألراضي الزراعية مخالف للقوانين.
وأشــــار إلــــى أن االحتالل فتح الســــدود 

اإلسرائيلية في منطقة وادي غزة وشرق 
الشجاعية مرتين خالل أسبوع دون سابق 
إنذار، الفًتا إلى أن المياه المتدفقة أغرقت 
مســــاحات واســــعة غطت حوالي 1000 

دونــــم. وطالب الشــــوا المنظمات الدولية 
بالضغط علــــى االحتالل لوقف اعتداءاته 
علــــى المزارعيــــن، داعًيا كافــــة األطراف 
للتحــــرك الفوري لتوفيــــر الدعم العاجل 
للمزارعين وتعويضهم عن الخسائر التي 

تعرضوا لها.
من جهتها، أوضحت منســــقة المناصرة 
واإلعــــالم فــــي اإلغاثــــة الزراعيــــة نهى 
الشريف أن قوات االحتالل أقامت سدوًدا 
على طول الشــــريط الحدودي لقطاع غزة، 
لمنع االنسياب الطبيعي لمياه األمطار إلى 
األراضي الفلسطينية، وتحويلها لتصب 
في الخــــزان الجوفي اإلســــرائيلي داخل 
أراضي 48، وبالتالي حرمان الفلسطينيين 
من أهم مصدر لتغذيــــة الخزان الجوفي 

وهو مياه األمطار.
الميدانية  بالزيــــارة  المشــــاركون  وأكــــد 
على ضــــرورة تكثيف الجهــــود من أجل 
االنتهاكات  لوقــــف  العاجــــل  التحــــرك 
اإلسرائيلية اليومية، وإلزام قوات االحتالل 
باحتــــرام قواعد القانــــون الدولي والعمل 
للضغط على االحتــــالل لعدم تكرار هذه 

االنتهاكات.

مطالبة بحماية المزارعين شرق غزة والعمل على تعويضهم

غزة/ االستقالل:
طالب رئيس جمعية رجـــال األعمال 
علي الحايك بتغير التقديرات األممية 
بعـــدم صالحية قطـــاع غـــزة للحياة 
فـــي غضـــون العـــام 2020 من خالل 
إدخال تســـهيالت جديدة من شأنها 
باقتصاد غـــزة والحد من  النهـــوض 

األزمات اإلنسانية واالجتماعية. 
وعبـــر الحايك في تصريـــح صحفي 
االربعـــاء، عـــن أملـــه بـــأن تشـــهد 
الفتـــرة القريبة القادمـــة المزيد من 

القطاع  الداعمة لصمود  التســـهيالت 
الخاص وإعادة تفعيل منشـــآته الصناعية 
والتجاريـــة، الســـيما علـــى صعيـــد حركة 
الصـــادرات والواردات، وإدخال المواد الخام، 
والتي تعتبر الركيزة األساســـية لنشاطات 

غزة االقتصادية.
وأضـــاف: إننـــا بحاجـــة ملحـــة ألن ترفـــع 
إســـرائيل قيودهـــا عن المعابـــر المحيطة 
بالقطـــاع، وإدخال المزيد من التســـهيالت 
على حركـــة االفـــراد والبضائـــع، خصوصًا 
على قائمة الممنوعـــات التي تندرج تحت 

مســـمى »االســـتخدام المزدوج »، الفتًا إلى 
أن انخفـــاض اإلنتاجية في كافة القطاعات 
التجارية والصناعيـــة أدى الرتفاع معدالت 
البطالة والفقر في قطاع غزة لمستويات غير 
مسبوقة، تجاوزت المستوى الطبيعي، وهي 

األعلى في العالم.
وطالـــب الحايك بضرورة إلغاء العمل باآللية 
 ،GRM»»الدولية إلعـــادة االعمار المعروفة بـ
لما يترتـــب عليهما من أثـــار كارثية أدت 
لتدمير اقتصاد غزة، من خالل تقييد حركة 
دخـــول مواد البنـــاء الالزمة إلعـــادة األعمار، 

وتدمير قطاع اإلنشـــاءات المشغل 
األكبر لأليدي العاملة في القطاع.

ودعـــا القائميـــن علـــى إدارة غـــزة 
تســـهيالت  بتقديـــم  والـــوزارات 
وإعفاءات ضريبيـــة للقطاع الخاص 
والقطـــاع الصناعي خاصـــة والمواد 
الخـــام ومدخـــالت الصناعـــة وعدم 
فرض تعليات وأي رسوم عليها حتى 
يتمكن القطـــاع الصناعي من البقاء 
الفتًا إلى أنـــه أصبح مهددًا باإلغالق 

واإلفالس.
الوطنيـــة  الســـلطة  وطالـــب  وكمـــا 
والحكومة بضرورة ايجاد مشاريع ومنح لدعم 
القطاع الصناعي وصرف تعويضاته المالية 
التي لم تصرف، وتقديم مشـــاريع تنموية 
صغيرة للشباب والخريجين والذين أصبحوا 

يعانون من البطالة والتشرد.
وشـــدد على ضـــرورة أن تترافق أي خطوات 
للتخفيـــف عن غـــزة مع إتمـــام المصالحة 
الوطنية، وإنهاء االنقسام، باعتبار ذلك أمرًا 
ضروريًا إلنقاذ الحالـــة من االنهيار، وتنفيذ 
برامج تنموية تلبي كامل احتياجات السكان.

غزة/ االستقالل:
اســـتضافت جامعـــة األقصـــى  بالتعـــاون مـــع أكاديمية فلســـطين للعلوم 
والتكنولوجيا بعض فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للعلوم من أجل فلسطين 
والمنعقد في معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا MIT في مدينة بوسطن- 
الواليـــات المتحدة األمريكية عبر تقنيـــة Skybe حيث حضر اللقاء العديد من 

الباحثين والعلماء من الجامعات والكليات الفلسطينية في قطاع غزة.
وعقد اللقاء بالتزامن مع جامعة النجاح الوطنية للمحافظات الشمالية، والجامعة 
العربيـــة األمريكية- فرع الريحـــان للمحافظات الوســـطى، وجامعة بوليتكنك 

فلسطين للمحافظات الجنوبية لفلسطين.
وقـــد ضمت اللقـــاءات التزامنية العديد مـــن العلماء وهم البروفيســـور جورج 
ســـميث )George Smith( الحائز على جائزة نوبل لعـــام 2018 في الكيمياء 
والبروفيســـورة نيرجس مافالفا)Nergis Mavalvala( أستاذ الفيزياء الفلكية 

.MacArthur وزميل
وخالل اللقاء تم طرح العديد من المداخالت العلمية وتبادل لألفكار والمعرفة ، 
كما تم مناقشة تأثير الحصار اإلسرائيلي على قطاع البحث العلمي بغزة وُسبل 
التغلب عليه, وفي الختام أكد المشـــاركون على ضرورة االستمرار في عقد مثل 

هذه اللقاءات العلمية مستقباًل.

جامعة األقصى تستضيف 
بعض فعاليات المؤتمر 

الدولي الثالث للعلوم
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الجولة التي يقوم بها وفد من قيادة حركة المقاومة االسالمية حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي 
اسماعيل هنية في المنطقة وزيارته إليران وسلطنة عمان وقطر وتركيا, صاحبها توتر شديد وقلق من 
السلطة الفلسطينية التي انتقدت هذه الزيارة, واعتبرت ان هناك من يتعامل مع وفد حماس كبديل عن 
السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير, وخرجت اصوات متنفذة في السلطة ومن داخل فصائل 
المنظمة لتؤكد ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مهما 
حـــاول البعض ان يلتف على هذا الحق, ويطرح نفســـه كبديل, ورغم القناعة التامة ان حماس لم تطرح 
نفسها كبديل عن المنظمة, وانها تقوم بجولة في اطار محاولة دعم صمود الشعب الفلسطيني, اال اننا 
ال زلنا نطالب بإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية مجددا, وفق الواقع السياسي الذي نعيش االن, 
فكيف يمكن اعتبار المنظمة ممثال شـــرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني وهى ال تضم فصيلين هامين 
على الســـاحة الفلســـطينية هما حماس والجهاد االسالمي بعد ان فرضا نفســـيهما بقوة على الساحة 
الفلســـطينية سواء من خالل شعبيتهما الجارفة او عملهما النضالي المتميز ضد االحتالل الصهيوني, 
وهما يمثالن الشـــريحة االكبر من الجمهور الفلســـطيني, ويعبران عن ارادة الشعب بالتمسك بالثوابت 
الفلسطينية والدفاع عنه وتبني قضاياه, فكيف تلغي حضورهما في اروقة المنظمة, وبعد ذلك تعتبر 

المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, ان هذا يمثل اجحافا كبيرا بحقهما.    
المنظمة حظيت باالعتراف العربي كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في قمة الرباط سنة 1974م, 
لكن الواقع الفلســــطيني تغير االن وحتى تكون ممثال شــــرعيا للشــــعب الفلسطيني, يجب ان تمثل كل 
شرائح الشعب, وحركة حماس تفوقت في االنتخابات التشريعية والمحلية على حركة فتح والسلطة وهذا 
يعطيها الحق ان تكون ممثلة في منظمة التحرير ولطالما طالبت بذلك ووعدتها السلطة وفصائل المنظمة 
بإعادة تشكيل المنظمة وفق المصلحة الفلسطينية والواقع الجديد وضم حماس والجهاد االسالمي اليها, 
اال ان هذا الوعد بقى مجرد حبر على ورق ولم يتحقق حتى االن بســــبب التباين في المواقف السياســــية 
بين الســــلطة من جهة وحماس والجهــــاد من جهة اخرى, رغم نداءات عديــــدة وجهتها فصائل منظمة 
التحرير الفلســــطينية بضرورة اعادة تشــــكيل المنظمة ودمج حماس والجهاد بها, لكن لألسف السلطة 
تعنتت وتراجع دور فصائل منظمة التحرير داخل المنظمة واســــتمرت الســــلطة المطلقة داخل المنظمة 
لحركة فتح وزعيمها محمود عباس, الذي يرأس الســــلطة الفلســــطينية التي وقعت اتفاقيات ســــالم مع 
االحتالل الصهيوني تنتقص من الحقوق الفلسطينية, وتتناقض مع ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية 
وتفرط في ثوابت شعبنا الفلسطيني, لذا طالبت الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد االسالمي 

بالعودة لميثاق المنظمة والعمل به وجعله حكما في اداء المجموع الفلسطيني ضد االحتالل. 
الواقع يقول »أن إعادة تشـــكيل المنظمة على أسس جديدة سيجعل منها مرجعية كبيرة تدير النضال 
الوطني إلى جانب إدارتها لحياة الناس الواقعين تحت االحتالل، مباشـــرة أو من خالل الســـلطة ما دامت 
موجودة، فضاًل عن اإلبقاء على التواصل مع مجتمعات الشـــتات، بدل أن تبقى السلطة شكاًل من أشكال 
التخفيف على االحتالل أمنيا وسياســـيًا واقتصاديًا، وتتجاهل الشـــتات وهمومه الكثيرة«, هذه الرؤية 
التي يطرحها مراقبون للخروج من مأزق التمثيل للمنظمة, وعلى كل االحوال ال يجب ان تمتعض السلطة 
من جولة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في المنطقة, فهذا حق ألي فصيل بان يستخدم كل 
ادواته ألجل حل ازمات جعبنا وطرح قضاياه وفق رؤيته طالما ان هذا ال يتناقض مع ثوابت شعبنا ومطالبه 
العادلة, واذا كان االمر يزعجكم الى هذا الحد, فعليكم ان تســـتجيبوا لنداءات الفصائل التي طالبتكم 
بفتـــح جوالت نقاش وحـــوار والتوافق على برنامج وطني يعمل تحت مظلته الجميع وتعيدوا تشـــكيل 
المنظمة على اسس متينة دون ان تستثنوا احدًا, فهناك اشكاالت سياسية على الساحة الفلسطينية 
واتفاقيـــات موقعة مع االحتـــالل آن االوان إلعادة تقييمها والتخلص منهـــا ان كانت ال تلبي طموحات 
شعبنا وتطلعاته واماله, وتتناقض مع مصالحة وأهدافه بالحرية واالستقالل واقامة دولته الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جولة القلق .. والممثل الشرعي
رأي

قبل بضع سنوات كانت اسرائيل تستورد الغاز 
مــــن مصر وكان الغــــاز يمر من ســــيناء عبر خط 
التصدير الــــذي يضخ الغاز من منطقة العريش 
الي عســــقالن بطــــول مائــــة كيلو متر حســــب 
اتفاقيــــة الغاز المصرية االســــرائيلية الموقعة 
في العــــام 2005 والقاضية ببيع 1.7  مليار متر 
مكعب من الغاز المصري ســــنويا لمدة 20 عاما 
وحصلت الشركة االسرائيلية ان ذاك علي اعفاء 
ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 ســــنوات 
مــــن 2005 الي 2008 وحكمــــت محكمة القضاء 
االداري المصريــــة بيــــن العــــام 2009 و 2011 
بوقف تصدير الغاز المصري إلســــرائيل ورافق 
ذلك احتجاج اســــرائيلي كبير وطالبت الشــــركة 
المســــتوردة بتعويض مالي كبيــــر يقدر بمليار 

دوالر امريكي.
لم تكن هناك فترة طويلة جدا حتي استطاعت 
اســــرائيل ان تجــــد البديل عن الغــــاز المصري 
وبدأت بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوســــط 
الي ان تمكنــــت من العثور علــــي حقلين للغاز 
بكميــــات كبيرة جدا تســــمح بتصديــــره للخارج 
وبــــدت االتفاقية االن معكوســــة حيــــث باتت 
مصر تســــتورد الغاز االســــرائيلي من اسرائيل 
مســــتخدمة ذات خــــط االنابيــــب القديم الذي 
أنشئ  ابان اتفاقية الغاز المصرية اإلسرائيلية 
2005 . ليــــس مصر وحدها التي ابرمت اتفاقية 
مع إســــرائيل لشــــراء الغاز وانمــــا االردن ولمدة 
تســــاوي المدة التي اتفقت فيها اســــرائيل مع 
مصر والمقدرة ب 15 عامًا وبشروط واحدة مجرد 

قبولها جريمة بحق التاريخ العربي .
إسرائيل تحولت من مســــتورد للغاز الي مصدر 
وهــــذا امــــر دراماتيكــــي بقيــــاس المتغيرات 
علي مســــتوى بيع الطاقة بالعالــــم  والغريب ان 
اســــرائيل اصبحت اليوم تبيــــع الغاز الي االردن 
ايضا حيث بدأ قبل اســــبوع ضخ تجريبي لصالح 

شركة الكهرباء االردنية.
كل اتفــــاق تعقــــده إســــرائيل باعتبارها دولة 
احتــــالل لبيع غاز فلســــطين هــــي اتفاقات غير 
شــــرعية وعلي الطرف المتعاقــــد ان يدرك انه 
يقع تحــــت طائلة المســــؤولية  باعتبار ان الغاز 
يســــتخرج مــــن اراض مازالــــت تخضــــع لصراع 

سياســــي واحتــــالل بتعريف القانــــون الدولي 
وثمن هذا الغاز يســــتخدم ايضــــا في تكريس 
االحتــــالل علــــي االرض وســــوف يســــاهم في 
مدخــــوالت  للخزينــــة االســــرائيلية بالمليارات 
طوال فترة التعاقد وهــــذا في اعتبارات الصراع 
يقوي االحتالل االسرائيلي ويوفر له االمكانيات 
الماليــــة ليصــــرف علــــي احتالله واســــتيطانه 
وتهويدة لألرض الفلسطينية وبمعني اخر فان 
انتعاش اســــرائيل اقتصاديا  يقوي اســــرائيل 
ويجعلها قادرة علــــي تغير خططها التي كانت 
تعتمد فيها علي االخرين اي الواليات المتحدة 
والتــــي مازالت اال ان ما يجعلهــــا تتطور لتصبح 
دولة كبيرة هو بيعها للطاقة للمحيط الجغرافي 
المجاور وهذا ما ينعكس ســــلبا علي مســــتقبل 
اي حلول ســــلمية ينتهي معها الصراع الطويل 

وتتمتع المنطقة بأمن واستقرار حقيقيين.
االمـــر الذي بـــات مقلقا للغاية ان اســـرائيل لها 
النصيـــب االكبر في حقول الغاز )تمار( و)لوثيان( 
وهي التـــي بدأت بتصدير الغـــاز لمصر واالردن 
مع انـــه بحكم وقوع وامتداد حقـــل لوثيان قبالة 
الســـواحل المصريـــة مـــرورا بالميـــاه االقليمية 
الفلسطينية يعني ان لفلسطين ومصر الحق في 

نسب من الناتج  لكن اسرائيل ال تعترف بذلك.
القضيــــة  االهــــم من هــــذا كله ان الصــــراع مع 
اسرائيل مازال قائمًا ولم تتح اي من االتفاقيات 
ســــواء كامب ديفيد او وادي عربــــه 1995  لكل 
من مصر واالردن شــــراء الغاز الن الغاز مستخرج 
من ارض فلســــطينية ولم يتم حل الصراع بين 
الفلســــطينيين واإلســــرائيليين هذا من جانب 
ومــــن جانب اخر فــــان اتفاقية اوســــلو ايضا  لم 
تتطرق الي الحقوق الفلســــطينية فــــي المياه 
االقليميــــة بعــــد وتركــــت هذه القضيــــة للحل 
النهائي وال اعتقــــد ان يكون هناك حل نهائي 
للصراع غيــــر الحل الذي تفرضه اســــرائيل االن 

رغما عن انوفنا جميعا كعرب وفلسطينيين.
مهمــــا كانت الظــــروف ال يحق لــــكل من االردن 
ومصر شراء الغاز وبالتالي يدفع المواطن العربي 
هناك ثمن الرصاص الذي يقتل الفلسطينيين 
وثمن البلــــدوزر الذي يهدم بيوت االمنين وثمن 
القنابــــل التي تقصف غــــزة وســــوريا والعراق 

ولبنان وبالتحديد يدفع بعض تكاليف  تصفية 
القضيــــة الفلســــطينية من خالل االســــتيطان 
وضــــم الضفة الغربية وتهويــــد القدس وفرض 
التقســــيم الزماني والمكاني علي المقدســــات 
االسالمية بالقدس وكل االموال التي سيدفعها 
الشــــعب المصري واالردني  ثمننا للغاز ســــوف 
يســــتخدمها االحتالل االســــرائيلي في تغطية 
تكاليف تنفيذ مخططاته هذه والتي بحســــب 

اعتقادي ستكتمل بنهاية العام 2020 .
مهمــــا كانت االتفاقيــــات التــــي ابرمتها مصر 
واالردن  فــــال اعتقد ان  شــــروطها لصالح االردن 
ومصر وأوكد ان شــــروط اي هذه االتفاقيات هي 
شروط لصالح االحتالل وهي شروط مزلمة تقيد 
حرية الدولة في شراء الغاز من اي بلد اخر وتلزم 
الدولة المســــتوردة بدفع غرامة مالية كبيرة جدًا 
اذا انســــحبت من طرف واحد من االتفاقية تحت 

اي ظرف كان.
ان اتفاقية شراء الغاز من دولة احتالل كإسرائيل 
كيــــان غاصب يحتل بلدًا عربيــــا ويرتكب جرائم 
حــــرب وابادة وتطهيــــر عرقي  بحــــق اهل هذا 
البلــــد ويرفض االعتراف بحقوقهم السياســــية 
وحقهم في تقرير المصيــــر هي في حد ذاتها 
جريمة كبيرة  بحق الفلســــطينيين وفلســــطين 
وجريمة بحق تاريخ مصر واالردن التاريخ الناصع 
المشرف والمشــــارك في الكفاح من اجل انهاء 

االحتالل واالستقالل.
لعلــــه بات واجبا ان تتوقف كل من االردن ومصر 
عن شراء غاز فلســــطين من االحتالل وان تلغي 
كل االتفاقيــــات حتــــي لو تم ضخ الغــــاز مجانا 
لألردن ومصر ويجب اســــقاط تلــــك االتفاقيات 
الن اسرائيل ليســــت البلد الوحيد بالعالم الذي 
ينتج الغاز وليس اسرائيل البلد الوحيد بالعالم 
الذي يعطينا غازًا بالمجان بل غازًا يأتي من ارض 
عربية  اغتصبت وسرقت وهجر اهلها واستوطن 
اليهــــود ارضهــــا ومازالــــوا يهــــددون بفــــرض 
الســــيادة االســــرائيلية علي ما تبقي من االرض 
الفلســــطينية بالضفة الغربية وضم غور االردن 
وشــــرق البحر الميت لتقضــــي بذلك علي اخر ما 
تبقي من امل لحل الصراع علي اســــاس تطبيق 

حل الدولتين .

اتفاقيات بيع دولة االحتالل غاز فلسطين لمصر واألردن
د. هاني العقاد

شهدت مدينة القدس المحتلة إغالقًا مرتقبًا لمدرستين 
تابعتين للقطاع الخاص وذلك بعد إيقاف بلدية االحتالل 
االعتراف بهمـــا وعدم تلقي العامليـــن رواتبهم. الخروج 
عن الخدمة بدأ مطلع األســـبوع في ظل الحديث عن قضية 
فســـاد ليســـت بالجديدة منذ اســـتحداث وزارة المعارف 
وبلدية االحتـــالل نظام المقـــاوالت بالتعليم في القدس 

المحتلة.  
قرابة 500 طالب مقدســـي لن يســـمح لهم بالحضور إلى 
المدرســـة وذلك بعد اإلعالن عن إغالق مدرســـتين األولى 
مدرسة »الوعد الصادق« التي تملكها سيدة األعمال، أمل 

أيوب. 
هذه المدرســـة تعتبر من أوائل المـــدارس الخاصة التي 
طالبت بتطبيق منهاج التعليم اإلسرائيلي »البجروت« منذ 

ما يقارب عشـــر ســـنوات ولم تكن مفروضة عليها. 
سيدة األعمال أيوب من الداخل المحتل، تملك أيضًا 
المدرســــة الثانية »الفرســــان«، بفارق وحيد هو أنها 
تطبق المنهاج الفلســــطيني لكن بطواقم تعليم غير 
مهنّيــــة علميًا في ظل انعدام أدنــــى مقومات البيئة 

الدراسية الناجحة.
منـــذ اليـــوم األول لإلعالن عن إغالق هاتين المدرســـتين 
باشرت بلدية االحتالل التواصل مع أهالي الطلبة من أجل 
توفير مقاعد دراسية بديلة لهم، من دون أي تحرك يذكر 
مـــن ِقبل مديرية التربية والتعليم الفلســـطينية الحتواء 
الـ500 تلميـــذ، إذ تركتهم فريســـة لبلدية االحتالل في 
وقت ســـيجبرون فيـــه على تلقي تعليمهـــم في مدارس 

تطبق منهاج »البجروت« اإلسرائيلي.
وفي وقت يحضر فيه السؤال عن دور التربية الفلسطينية 
والهيئات واللجان والمؤسســـات التي تقدم نفسها على 
أنها العاملة ورأس الحربة الوطنية في معركة التعليم في 
القدس، يأتي بيان وزارة التربية والتعليم، أمس، الداعية 
إلى إعادة »فتح المدرستين بشكل عاجل« من دون اإلشارة 

إلى مناهج التعليم المعتمدة منذ عقد من الزمن.
ليس سرًا أن مدارس مديرية التعليم الفلسطيني تتسع 
الحتـــواء هؤالء الطلبة حيث تنتشـــر مدارس األوقاف في 
كافة أنحاء القـــدس وتعاني أغلبها مـــن انخفاض بعدد 
الطلبة وذلك لفقدان ثقة المقدســـيين باألجهزة اإلدارية 

التابعـــة لســـلطة رام الله والتـــي توصف ببؤر الفســـاد، 
وســـيطرة الفشـــل على نتائجهـــا في ظل عـــدم اكتراث 
التربيـــة الفلســـطينية بتنميـــة وتوفير بيئـــة تعليمية 
وحاضنـــة تربويـــة، باإلضافة إلـــى ضعـــف التواصل مع 
أولياء األمور، ما انعكـــس على عالقاتها مع أهالي القدس 
وأفقدتها األدوات الشـــعبية الحتواء أو مواجهة أي طارئ 

يخص طلبة القدس.
منذ نحو عامين والمدينة تشـــهد جلسات وورشات عمل 
لوضع خطة وطنية شاملة تحافظ على األقل على ما تبقى 
مـــن التعليم فـــي القدس. هذه الجلســـات تضم التربية 
الفلســـطينية والهيئات الوطنية والمؤسســـات األهلية 
المعنية بالتعليم، لكنها كانت بغالبيتها مضيعة للوقت 
وبعثرة للجهد إذ لم تســـتطع تلك الجلسات »المكوكية« 
محاســـبة مدرسة خاصة واحدة على تســـريبها محنطات 
فلسطينية سلمت لمتحف صهيوني أو حتى وقف برنامج 

تطبيعي واحد بأي من المدارس الخاصة. 
من هنـــا ال يمكن الحديث عن الحـــرب الطاحنة والتحدي 
األكبر وهو مواجهة أســـرلة التعليم في مدارس القدس. 

استغل بعض المشـــاركين في تلك الجلســـات واللجان 
المســـمى الوطني لمشـــاركتهم من أجل صياغة مشاريع 
عمل تقدم عربيًا وأوروبيًا من أجل الحصول على منح مالية 
بغالبيتها تحت مســـمى »تعزيـــز الديمقراطية وتطوير 

المناهج بما يتناسب مع روح العصر وتقبل اآلخرين«.
في ظل تفاقم الوضع، قدم بعض »الحاقدين« مذكرة إلى 
وزارة التربية الفلسطينية في سبيل حذف بعض محتوى  
المنهاج الفلسطيني »على ندرته« من آيات كريمة تتعلق 
باإليمـــان والعالقة مع األديـــان األخرى واعتمـــاد نظرية 

التطور كما تدرس لطلبة القدس.
المعركة متشـــابكة إلـــى حد أن كارثة أســـرلة المناهج ال 
تنعزل عن أي ملف مرتبط بأصل الوجود الفلسطيني. هذه 
المعركة تحتاج إلى برنامج وطني شامل تتبناه كل القوى 
المؤثرة فـــي القدس من فعاليات وحراكات شـــعبية إلى 
قوى وفصائل وطنية وإســـالمية لها حيثية على األرض، 
وهذا لن يتحقق في ظل عدم اكتراث المؤسسة الرسمية 
الفلســـطينية في القدس وحالة االنقســـام والتشـــرذم 

الفلسطيني الحاصلة والمتحصلة.

عنان نجيبأسرلة التعليم في القدس .. الجهات الفلسطينية تتعامى   
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عّمان/ االستقالل:
وقعت شركة كهرباء محافظة 
القــــدس وشــــركة الكهرباء 
األربعاء،  األردنيــــة،  الوطنية 
في العاصمة األردنية، عّمان، 
اتفاقية لرفع قــــدرة التزويد 
مــــن خــــالل تعزيــــز الربــــط 
زيادة  يتيح  مــــا  الكهربائي، 
كميات الطاقة المصدرة إلى 
فلســــطين من 26 ميغاواط 

إلى 80 ميغاواط.
بحضور  االتفاقيــــة،  ووقعت 
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية 
هالة زواتي، ورئيس ســــلطة 
الطاقــــة والمــــوارد الطبيعية 
ظافر ملحم، ومدير عام شركة 
أمجــــد  الوطنيــــة  الكهربــــاء 
الرواشــــدة، ومدير عام شركة 
كهربــــاء محافظــــة القــــدس 

هشام العمري.
وقال ملحم، إن هناك أسبابا 
كثيرة دعتنــــا لالعتماد على 
الجانب العربي لتنويع مصادر 
الجانب  وتحديــــدا  الطاقــــة 
األردني، وإن المشروع سيرفع 

في  الكهربائي  النظام  قدرة 
فلســــطين إلى 80 ميغاواط، 
متوقعا االنتهاء من المشروع 

خالل حوالي سبعة اشهر.
مــــن جانبها، أكــــدت زواتي 
في  الخطــــوة  هــــذه  أهمية 
تعزيز التعــــاون بين األردن 

وفلســــطين، وفي إطار تطلع 
األردن للربــــط مع دول الجوار 
التجاري  التبــــادل  لغايــــات 
للكهرباء، بما يعزز استقرارية 
النظــــام الكهربائي األردني، 
عربية  لسوق  التطلع  ويخدم 
مشــــتركة. من جهتــــه، قال 

يشكل  االتفاق  إن  الرواشدة 
المرحلــــة الثانية مــــن الربط 
المشــــترك بيــــن البلديــــن، 
المشــــروع  أهميــــة  مؤكــــدا 
في تحقيــــق عوائد إضافية 
لشــــركة الكهربــــاء الوطنية 

ورفع ايراداتها.

عمان: اتفاقية لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة من األردن إلى فلسطين

رام الله/ االستقالل:
أصدرت سلطة النقد برام الله األربعاء، تعليمات جديدة للمصارف تتضمن متطلبات إضافية لحماية الصرافات 

اآللية من أخطار السرقة المتكررة مؤخًرا.
وشــــملت التعليمات الجديدة التدابير الواجب القيام بها عند اختيار موقع الصراف اآللي وطريقة تثبيته في 

الموقع وتحصينه بالخرسانة المسلحة وحماية خزنة النقد الموجودة داخل جهاز الصراف.
وشملت التعليمات ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة بهدف حماية جهاز الصراف اآللي والبيئة المحيطة من خالل 
تركيب أجهزة إنذار متطورة وربطها مع األجهزة األمنية إضافة إلى تقنيات حديثة لإلنذار عند انقطاع التيار 
الكهربائي. كما طالبت ســــلطة النقد المصارف باتخاذ تدابير وإجراءات إضافية لتعزيز عمليات المراقبة من 
خالل تسجيل الكاميرات وربطها بغرف المراقبة والتحكم المركزية في المصارف، إضافة الى عدد من الضوابط 
الوقائية التي تســــاعد في اكتشاف محاوالت السرقة قبل وقوعها، وربط الصرافات اآللية مع األجهزة األمنية 

وشركات األمن والحماية الخاصة.
وشــــهدت عدة مناطق بالضفة الغربية مؤخًرا اعتداءات من لصوص مجهولين على أجهزة الصراف اآللي عبر 

إتالفه وجّره من مكانه وسرقة محتوياته.

رام الله/ االستقالل:
شارك محافظ ســــلطة النقد السيد عزام الشوا ، في رام الله ، بافتتاح مؤتمر 
منهجيــــة القيم فــــي القطاع المصرفي في فلســــطين، والــــذي نظمه بنك 
فلســــطين بالتعاون مع التحالف العالمي للبنــــوك الملتزمة بالقيم، بحضور 
رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلســــطين الســــيد هاشم الشوا، ورئيس 
مجلس إدارة التحالف العالمي للقيم السيد بيتر بلوم، وممثل مملكة هولندا 
في فلسطين الســــيد كيس فان بار، وعدد من رؤســــاء وممثلي المؤسسات 

المصرفية والمالية.
و أكد المحافظ على اهتمام ســــلطة النقد والجهاز المصرفي الفلســــطيني، 
في االلتزام بالقيم بما في ذلك المسؤولية االجتماعية من خالل رعاية ودعم 
مشاريع التنمية المســــتدامة في مجاالت الصحة والتعليم والمرأة والشباب 
والرياضــــة وذوي االحتياجات الخاصة والبيئة ومكافحة الفقر وغيرها، فضاًل 
عن الجهود من أجل خلق بيئة مواتية كمتطلب لتمكين المرأة مصرفيًا وماليًا، 

وتعزيز حمالت التثقيف المالي والمصرفي.
وأشار الشــــوا إلى أن جهود القطاع المصرفي بقيادة سلطة النقد في مجال 
الشــــمول المالي باتت موضع ثناء وإشادة من المؤسسات العالمية، وأن هذه 
الجهود ستســــهم في إيصــــال الخدمة المصرفية إلى الفئات المهمشــــة 

والمناطق النائية.
 وأوضح أن ســــلطة النقد أصدرت تعليماتها للمصارف بشــــأن االســــتثمار 
في مشــــاريع اقتصادية تســــاهم في النمو االقتصادي، تهدف إلى تحفيز 
المصارف وتعزيز دورهــــا في التنمية االقتصادية المســــتدامة عن طريق 

االستثمار في مشاريع وشركات فلسطينية ناشئة.

الشوا: أصدرنا تعليماتنا للمصارف 
بشأن االستثمار بمشاريع اقتصادية

غزة/ االستقالل:
أكدت وزارة الشــــؤون االجتماعية، أن صرف 
شــــيكات الشؤون للمســــتفيدين من األسر 
الفقيرة ســــتبقى على حالهــــا وتصرف مرة 

واحدة كل 3 أشهر.
ونفــــى وكيــــل وزارة الشــــؤون داود الديك، 
فــــي تصريح له، ما يتم تداوله عبر وســــائل 
التواصــــل االجتماعي بأن االتحــــاد األوروبي 
قرر رفع نســــبة شيكات الشؤون االجتماعية 

براتب ثابت 400 $ دوالر.
وأوضح الديك لـ«فلســــطين اليوم«، أن قرار 
االتحاد ال أساس له من الصحة، مبيًنا أن وزارة 
الشؤون االجتماعية ما زالت تدرس مع وزارة 
المالية إمكانية صرف مخصصات الشــــؤون 
االجتماعية لألســــر الفقيرة بشكل شهري، 

بدال من صرفها كل 3 أشهر.
وأشــــار إلى أن األمر يحتاج المزيد من الوقت 
بسبب اإلجراءات المالية والفنية، مضيًفا أنه 
سيتم االعالن عن ذلك في حال تم التوصل 

إلى قرار بذلك.
وكان وزيــــر التنميــــة االجتماعيــــة، أحمــــد 
مجدالني أعلن الثالثاء الماضــــي، أن الوازرة 
تدرس خيار تحويل صرف دفعات الشؤون 
االجتماعية بشــــكٍل شهري بداًل من صرفها 

مرة كل ثالثة شهور.
وبّيــــن مجدالني في تصريحــــات إذاعية، أن 
وزارته أجرت مراجعات للطلبات التي تقدمت 
بها األســــر التي حجبت عنها المســــاعدات 
خالل الدفعة األخيرة، مشــــيًرا إلى أن بعض 
هذه األســــر تستحق المســــاعدة، وسيعاد 

صــــرف الدفعات المالية لهــــا خالل الدفعة 
القادمة.

ولفــــت أن هناك معادلــــة لبرنامج الدفعات 
النقدية تقوم على مجموعــــة من المعايير، 
منها توفر دخل حد أدنى لألســــرة، ونقص 
عدد األفراد، وحجم اإلعالة، ومؤشــــرات أخرى 
تحدد أن تستمر األسرة على برنامج اإلعالة أو 

إدخال أسرة بدال منها.
النقدية  التحويالت  برنامج  ويســــتفيد من 
قرابــــة 111 ألــــف أســــرة فقيرة مــــن قطاع 
غزة والضفة الغربية، ويصــــل إجمالي مبلغ 
الصرف إلــــى )130 مليون شــــيكل(، ويتم 
صرف شــــيكات الشــــؤون كل ثالثة أشهر 
بمبلغ حده األقصى 1800 شيكل وفق حالة 

الفقر لدى المستفيد.

غزة / االستقالل:
أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عن الشــــروع بخصخصة إدارة 

وتشغيل مكاتب البريد في قطاع غزة.
وقالــــت الوزارة في بيان لها، إن خصخصة مكاتب البريد يأتي في إطار دورها 
في تنظيم عمــــل قطاع البريــــد وتحقيق أفضل خدمــــات بريدية للمواطن 

الفلسطيني.
وأوضحــــت أنها ترغب بالتعاقد مع شــــركة خاصة مؤهلة إلدارة وتشــــغيل 
مكاتب بنك البريد التابعة لها في قطاع غزة، وذلك وفق عدة شــــروط محددة 

وتتمتع بنشاط مالي مصر في ائتماني.
وأشــــارت إلى ضرورة أن تمتلك الشــــركة إمكانية تقديم الضمانات الالزمة 

لكافة االنشطة والبرامج المتاحة.
ودعت الــــوزارة الشــــركات التي ترغب بالمشــــاركة بعطاء تشــــغيل وادارة 
مكاتــــب بنك البريد في قطاع غزة التقدم للوزارة بطلب للحصول على كراس 
العطــــاء وذلك من خالل التوجه لإلدارة العامــــة للتراخيص بوزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات خالل فترات الدوام الرســــمي وذلك في موعد أقصاه 

يوم الخميس 2020-1-30.

بغداد/ االستقالل:
أفادت مصادر فلســـطينية أن المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أبلغت عدًدا كبيًرا 
من الالجئين الفلسطينيين المشمولين في برنامج 
"بدل اإليجار" بالعراق، أن شهر شباط/ فبراير القادم، 

سيكون آخر شهر لصرف مخصصات اإليجار لهم.
ونقلت "رابطة فلســـطينيي العراق" عبر صفحتها 
على "فيســـبوك" عن عدد مـــن الالجئين تأكيدهم، 
أن موظًفا بالمفوضية السامية أخطرهم بالموضوع 

هاتفًيا "دون أي توضيح".
وأضـــاف الالجئـــون أن ذلك الموظـــف أخبرهم أن 
عليهم مراجعة مسؤول الملف الخاص بفلسطينيي 
العـــراق لدى المفوضّية األممية لشـــؤون الالجئين 

علي البغدادي لالستفسار عن الموضوع.
وأكـــد اإلعالمي الفلســـطيني المقيم فـــي العراق 

والمتابع لشؤون الالجئين حسن الخالد أن هذا القرار 
تســـبب بإرباك وتوتر في األوســـاط الفلسطينية، 
وخاصة العوائل المشـــمولة بالبرنامج، مشـــيًرا إلى 
أن عددهم يقـــدر بأكثر من 300 عائلة موزعين في 

مناطق بغداد.
وأفاد لـمركـــز العودة الفلســـطيني، أن هذا برنامج 
جرى تنفيذه عام 2005 من قبل المفوضية السامية 
لشـــؤون الالجئين في العراق للفلســـطينيين بعد 
طردهم من منازلهم من قبل أصحاب األمالك بسبب 
األجور البســـيطة التـــي كانت تدفعهـــا الحكومة 
العراقيـــة زمـــن الرئيـــس الراحل صدام حســـين 

ألصحابها.
وأضاف أنه بعد سقوط النظام بدأ أصحاب العقارات 
بطرد الالجئين الفلسطينيين منها، علما أنها كانت 
منازل متهالكة وأغلبها عبارة عن مالجئ يسكن في 

كل منها أكثر من 10 عوائل.
وفي وقت ســـابق، أعلن الجئون فلســـطينيون في 
العـــراق نيتهم تنفيـــذ خطـــوات احتجاجية ضد 
المفوضية الســـامية، "لعدم استجابتها لمطالبهم 
المشـــروعة، التـــي يتمتـــع بهـــا كل الالجئين في 
العالم من إعادة توطين ومساعدات مادية وغذائية 

شهرية لحين إيجاد مكان آمن لهم".
ويتهـــم الالجئـــون المفوضيـــة الســـامية بعدم 
االســـتجابة لتحقيق أي من تلـــك االمتيازات لهم 
"والتـــي يتمتع بها مئـــات اآلالف من الالجئين في 

الخارج وبسخاء واضح".
ويواجه الفلســـطينيون في العراق البالغ تعدادهم 
نحـــو 3500 الجئ، أوضاًعا معيشـــة صعبة في ظل 
غيـــاب قانون واضح وصريح ينظم حياتهم، وفق ما 

يرى مراقبون مطلعون على أحوال الالجئين.

حقيقة صرف 400 دوالر شهرًيا للمنتفعين من شيكات الشؤون تدابير أمنية جديدة لمواجهة 
لصوص الصرافات بالضفة

االتصاالت بغزة تعلن عن
 الشروع بخصخصة مكاتب البريد

»المفوضية السامية« تبلغ مئات الالجئين 
الفلسطينيين بالعراق وقف »بدل اإليجار«
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الخرطوم / االستقالل:
تمّكــــن الجيــــش الســــوداني، يوم 
أمس، مــــن القضــــاء علــــى التمرد 
والســــيطرة علــــى مقــــرات هيئــــة 
العمليات بجهاز المخابرات العامة، 
بالعاصمة الخرطــــوم، وفتح المجال 
الطيران، بحسب  أمام حركة  الجوي 
ما أعلنــــه رئيس مجلس الســــيادة 
الســــوداني الفريق أول عبد الفتاح 

البرهان.
جاء ذلك فــــي تصريحات صحافية 
أدلــــى بهــــا، البرهان، يــــوم أمس، 
تعليًقا على توترات أمنية شهدتها 
العاصمة الخرطوم، أمس األول، على 
خلفية قيــــام جنود يتبعون لهيئة 
العمليات التابعة لجهاز المخابرات 
العامــــة، بإطــــالق النار فــــي الهواء 
الجيــــش فيما بعد  بكثافة؛ ليعلن 
هــــدوء األوضاع، ثــــم توترها ثانية 
بعد عملية إطالق نار ثانية بالجهاز.

وقال البرهان، فــــي تصريحاته، إّن 
مكوناتها  بكل  السودانية،  "الدولة 
المســــلحة والقوات  القــــوات  مــــن 

السيادة  ومجلسي  وقوى  النظامية 
الحريــــة  إعــــالن  وقــــوى  والــــوزراء 
والتغييــــر، وقفت صفــــًا واحدًا ضد 
هذه المؤامــــرة المدبــــرة ضد ثورة 

الشعب السوداني".
وتابع البرهان الذي ظهر إلى جانبه 
رئيــــس الوزراء الســــوداني عبدالله 

حمدوك، وقيــــادات من "قوى إعالن 
الحريــــة والتغيير": "أؤكــــد لكم أّن 
القوات المســــلحة بــــكل مكوناتها 
تصدت لكل محاولــــة لزعزعة األمن 

واالستقرار وإلجهاض الثورة".
وأضــــاف: "وعدنــــا أن نحمــــي هذه 
الثــــورة ونحمي هــــذا التغيير، وأن 

نحمي المرحلة االنتقالية".
وشــــدد البرهان على عدم الســــماح 
بأي انقالب على الشــــرعية الثورية، 
مؤكدًا أن "األمور عــــادت لنصابها، 
والمجــــال الجــــوي مفتــــوح وعلــــى 
المواطنيــــن أن يمارســــوا حياتهم 

الطبيعية".

السودان: البرهان يعلن سيطرة الجيش على مقر هيئة عمليات المخابرات 

بيروت/ االستقالل:
أطلقت قـــوات األمن اللبنانية الغاز المســـيل للدمـــوع لتفريق 
محتجيـــن أمام البنك المركـــزي )مصرف لبنان( واشـــتبكت مع 

عشرات األشخاص الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات.
وذكر شـــهود عيان، أن قوات األمن أطلقـــت الذخيرة الحية في 
الهـــواء، وأن المحتجيـــن أضرموا النـــار في حاويـــات القمامة، 
وعاودوا إلقاء عبوات الغاز على قوات األمن، وحطم بعض الشبان 

الملثمين واجهات البنك وماكينات الصرف اآللي.
ومنذ اســـتقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أواخر أكتوبر 
تشرين الثاني، لم يفلح الساسة في االتفاق على حكومة جديدة 

أو خطة إنقاذ.
وتراجعت الليرة اللبنانية في الســـوق الموازية وتســـبب نقص 
العملـــة الصعبـــة في رفع األســـعار، وتأثـــر الثقة فـــي النظام 

المصرفي.
ودعا األمن الداخلي اللبناني المحتجين إلخالء شارع الحمرا حرصا 
على سالمتهم، وإال سيتم التعامل معهم على أّنهم من مثيري 

الشغب ومالحقتهم.

األمن اللبناني يطلق قنابل 
الغاز على محتجين ويشتبك 

معهم قرب البنك المركزي

القدس المحتلة / االستقالل:
أوصت شـــعبة االســـتخبارات العســـكرية 
في جيـــش االحتـــالل اإلســـرائيلي )أمان( 
االســـتفادة مما وصفته »الفـــراغ في قيادة 
فيلـــق القدس بالحـــرس الثـــوري اإليراني 
في ســـوريا بزيادة الهجمـــات على القوات 

اإليرانية« في ســـوريا.
وتـــرى شـــعبة االســـتخبارات العســـكرية 
األخبـــار  قنـــاة  –بحســـب  اإلســـرائيلية 
اإلســـرائيلية )كان(- أن فراغا نشأ في قيادة 
فيلق القدس عقب اغتيـــال قائده الجنرال 

قاسم سليماني قبل أقل من أسبوعين.
وبحســـب اعترافات إسرائيلية فإنه تم شن 
مئات الغارات خالل السنوات الماضية على 
إرساليات سالح إيرانية لحزب الله اللبناني 
في ســـوريا، إضافـــة إلى قواعد عســـكرية 

وقوات إيرانية في سوريا أيًضا.
فـــي شـــعبة  »يدركـــون  )كان(  وأضافـــت 
االســـتخبارات أنـــه كلما زاد عـــدد الضحايا 
اإليرانيين في سوريا قللت طهران من عدد 

جنودها على األرض«.
وشـــنت طائـــرات االحتـــالل اإلســـرائيلي، 
أمس األول، غـــارات على مطار »تي فور« في 
ســـوريا، فيما أعلن الجيش السوري تصدي 
مضاداتـــه للهجـــوم وتمكنه من إســـقاط 
بعض الصواريخ التـــي أطلقتها المقاتالت 

اإلسرائيلية.
وكان االحتالل اإلسرائيلي يتهم سليماني 
بقيادة ما يسميه سعي إيران إليجاد موطئ 
قدم لها في ســـوريا وإنشاء قواعد عسكرية 

لها بدمشق.
وجاءت هذه التوصية غداة التقييم السنوي 

لهيئة االســـتخبارات العسكرية في جيش 
االحتالل اإلســـرائيلي التي نشر مقتطفات 
منها أمس األول والذي يشير إلى أن اندالع 
حرب شاملة مع الكيان اإلسرائيلي »ضئيل« 
غير أن احتمال االنجرار إلى تصعيد عسكري 

يتراوح بين متوسط وكبير.
وحســـب التقييم، فإن اغتيـــال قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري اإليراني الجنرال 
قاسم ســـليماني »أدى إلى تخفيف التوتر 
األمنـــي في منطقة الشـــرق األوســـط على 

المدى القريب«.
وأشارت هيئة البث الرســـمية اإلسرائيلية 
)مكان( إلى أن السؤال الذي يطرحه التقييم 
»هـــو هل ســـيفلح القادة الذيـــن يخلفون 
ســـليماني في الحفاظ على البنى التحتية 
للنفوذ اإليراني التي أقامها في المنطقة؟«.

أنقرة/ االستقالل:
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم أمس، 
إّنه من الســـابق ألوانـــه القـــول إن وقف إطالق 
النار فـــي ليبيا انهار بعدما رفـــض اللواء الليبي 
المتقاعد خليفة حفتر توقيع اتفاق ملزم لوقف 
إطالق النار خالل محادثات أجريت هذا األســـبوع 
في موســـكو، مشيرًا من جهة أخرى إلى أن أنقرة 
وموسكو تبحثان إنشاء منطقة آمنة داخل إدلب 

شمال سورية.
وقال أكار للصحافيين في إفادة بأنقرة، إن تركيا، 
التي تدعـــم الحكومة المعترف بهـــا دوليًا في 
طرابلس، أرسلت فريقًا للتدريب والتعاون يعمل 

اآلن في ليبيا.
وأضاف: »مساعينا مســـتمرة لوقف إطالق النار 
فـــي ليبيا، وال يمكننا أن نقـــول بأن األمل مفقود 

تمامًا«.
وأوضح أن »ادعاءات انتهاء وقف إطالق النار في 

ليبيا، ال تعكس الوقائع الميدانية«، مشـــيرًا إلى 
إمكانية أن يتمخض مؤتمر برلين حول ليبيا عن 

نتيجة.
ومنذ األحـــد، وبمبادرة تركية روســـية، يتواصل 
وقف هـــش إلطالق النـــار بين حكومـــة الوفاق 

الليبية، وقوات حفتر.
مـــن جهة ثانية، قـــال وزير الدفـــاع التركي، إن 
بالده وروسيا تبحثان إنشاء »منطقة آمنة« داخل 
إدلب بشمال غرب سورية حيث يمكن للسوريين 

النازحين بسبب القتال قضاء فصل الشتاء.
وأوضح أن »جهود أنقـــرة في ليبيا وإدلب، ترمي 
إلى إحالل السالم واالستقرار ووقف إراقة الدماء 

عبر حل سياسي«.
على صعيـــد آخر، قال الوزيـــر إن تركيا لم تتلق 
طلبًا رســـميًا بشـــأن دعوة البرلمان العراقي في 
الثاني النســـحاب  الخامس مـــن يناير/كانـــون 

القوات األجنبية.

طهران / االستقالل:
شدد الرئيس حسن روحاني، يوم أمس، على أن تدارك 
خطأ إســــقاط الطائرة األوكرانية بصاروخ إيراني، ما أدى 
إلى مقتــــل 176 راكبــــا، »يجب أال يكــــون عبر إضعاف 
القوات المســــلحة اإليرانيــــة«، محذرا، مــــن أن الجنود 
األوروبيين في الشــــرق األوسط »معرضون للخطر« مثل 
»الجندي األميركي الذي يعاني اليوم من انعدام األمن 
في المنطقة«، وذلك بعد ساعات من إعالن دول أوروبية 

تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران.
والطائرة المنكوبة وهي من طــــراز »بوينغ 737« تابعة 
للخطــــوط الجويــــة األوكرانية الدولية، ُأســــقطت، فجر 
األربعاء 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعيد دقائق من 
إقالعها مــــن طهران مّتجهة إلى كييف، ما أســــفر عن 

مقتل 176 شخصًا هم جميع من كانوا على متنها. 
وبعــــد أيام مــــن الكارثة، اعترفــــت القوات المســــّلحة 
اإليرانيــــة بأّنها أســــقطت الطائرة بصــــاروخ عن طريق 

الخطأ.

وفيما شــــدد روحاني، في اجتماع متلفز للحكومة، على 
أنه »يجب االعتذار للشــــعب بســــبب التأخر في إعالن 
سبب إسقاط الطائرة«، قال إن »تدارك هذا الخطأ يجب 
أال يكــــون عبر إضعاف القــــوات المســــلحة اإليرانية«، 
موضحا أن »أولئك الذين ارتكبوا خطأ إســــقاط الطائرة 

األوكرانية هم حماة أمن البالد«.
ودعا الرئيس اإليراني القوات المسلحة واألركان العامة 
إلى أن »تشــــرح هذه القضيــــة منذ البداية للشــــارع«، 
مضيفا: »يجب أن نشرح ما حصل بصدق للشعب، وهذا 
يخفف المأســــاة، كما يجب معالجة الموضوع من خالل 
الســــلطة القضائية بطريقة تقنع الــــرأي العام المحلي 

والعالمي«.
وأكد أن على الســــلطات اإليرانية أن »تطمئن الشــــعب 
والعالــــم بأن مثل هــــذا الحادث لن يتكــــرر في إيران«، 
مضيفــــا، في خطاب موجــــه إلى الداخــــل اإليراني، أنه 
»أمام الضغوط األميركية القصوى نحتاج إلى االنسجام 

الداخلي األقصى«.

روحاني: تدارك خطأ الطائرة يجب أال يكون 
عبر إضعاف القوات المسلحة اإليرانية

تركيا: من السابق ألوانه القول إن 
وقف إطالق النار في ليبيا انهار

بغداد/ االستقالل:
وصل وزير الخارجية القطري الشـــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى العاصمة 
العراقية بغداد، على رأس وفد رفيع، في زيارة رسمية أعلن عنها في وقت سابق.

وذكـــرت وكالـــة األنبـــاء العراقيـــة )واع( أّن الوزير القطري وصل إلـــى بغداد في 
زيارة رســـمية قالت إنها لـ"بحث ســـبل تخفيف حدة التوتر في المنطقة". وأبلغ 
مســـؤول عراقي رفيع في بغداد، في وقت سابق، بأن زيارة وزير الخارجية القطري 
"ستبحث ضبط جميع األطراف لمواقفها، وبذل الجهود لتبديد األجواء المشحونة 
بالمنطقـــة"، مبينًا أن "الجهود القطرية الحالية تلقى اهتماما عراقيا كبيرا، كونها 
بالنهاية تصب في اســـتقرار العراق، ألن أي انزالق لمواجهة أو احتكاك عسكري 

من أي مستوى أو نوع يعني أن العراق سيكون ساحته الرئيسية".

االستخبارات اإلسرائيلية توصي بزيادة الهجمات على سوريا وزير الخارجية القطري يصل 
بغداد بزيارة رسمية لتخفيف 

حدة التوتر بالمنطقة
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غزة/االستقالل:
افتتحت الجولة الرابعة من دوري جوال 2019_2020 لكرة 
اليد بلقاءين، جمع األول خدمات البريج وخدمات الشـــاطئ، 
فيما جمع اللقاء الثاني اتحاد دير البلح وشباب جباليا، وذلك 

بصالة سعد صايل بمدينة غزة.
وتمّكن البريج من تحقيق فوز صعب على خدمات الشاطئ. 
ودخل البريج الشوط األول بكل قوة، مستغال سرعات العبيه 
محمود شـــعالن ومحمود الجمال بالتسجيل من الهجمات 
المرتدة، فيما سجل الشاطئ عن طريق محمد ذيب وموسى 
أبو كريزم ومحمد حســـونة، لينتهي الشوط األول لمصلحة 

البريج 18/13.
وفي الشوط الثاني ظهر الشاطئ بشكل أفضل، وتألق خالد 
الرمالوي ومحمد حسونة، لكن تصديات مهند أبو هويشل 
أعطت األفضلية في النتيجة للبريج، فاستغل العبو البريج 
غياب التركيز لدى العبي الشـــاطئ في النصف الثاني من 
الشـــوط ليسجلوا عن طريق يوسف صالح ومحمود شعالن 
وعبدالله الدعالســـة، لينتهي الشـــوط لصالح البريج 13/9 

وبنتيجة اجمالية 31/22.
مـــن جانبه، حقق اتحـــاد دير البلح فوزا مهما على شـــباب 
جباليا، بعد دخوله المباراة لحسم نتيجتها من الشوط األول، 
لكنه اصطدم بقوة دفاع العبي الشـــباب بإغالق خط الدفاع 
بشكل جيد، لكن ذلك لم يمنع العبي االتحاد من التسجيل 
في أكثر من مرة عن طريق المتألق خليل مهدي بتسجيله 5 
أهداف، وكرم أبو عبيد 4 أهداف، لينتهي الشوط لمصلحة 

االتحاد 17/9.
وفي الشوط الثاني لم يكن كسابقه فبالرغم من قوة العبي 
شـــباب جباليا وتألقهم في التســـجيل عن طريق المتألق 
خميس البطش 5 أهداف وهدفين لمؤمن أبو لبدة، وهدف 
لكل من إبراهيم العامودي ومحمد الكردي وعبد الحميد أبو 
جاسر، إال أن الطريق كان مفتوحا لالعبي االتحاد بالتسجيل 
بكثافـــة عن طريق الهجمـــات المرتدة واالنفـــرادات على 
المرمـــى عن طريق خليل مهدي وكريم أبو عبيد ومصطفى 
الســـنوار، باإلضافة لتألق الحارس محمود حمدان، لينتهي 

الشوط لمصلحة االتحاد 21/10، وبنتيجة إجمالية 38/19.

في جولته الرابعة

افتتاح دوري جوال لكرة اليد بفوزين للبريج واتحاد دير البلح

الضفة الغربية/ االستقالل:
استطاع فريق مركز شباب بالطة متصدر دوري المحترفين 
في الضفة الغربية المحتلة وبطل الشـــتاء )لقب معنوي( 
إبرام أول صفقتين للفريق في مرحلة االنتقاالت الشتوية 
لموســـم 2019-2020م وذلك استعداًدا لمرحلة اإلياب من 
البطولة. وأعلن بالطة عن ضم الالعب هيثم خير الله قادمًا 
من نادي القوات الفلسطينية، والالعب عمر صندوقة قادمًا 

من نادي شباب السموع لمدة موسم واحد.

ويعمـــل بالطة بصمت في جلب الصفقـــات التي تتم عبر 
اختيار مدرب الفريق ســـعيد أبو الطاهر لتدعيم صفوف 
الفريق لمواصلة المنافسة بكل قوة على اللقب والبقاء في 

الصدارة وتحقيق الهدف المنشود.
وحسب مصادر مقربة من النادي تقول إنه »خالل الساعات 

القادمة سيتم اإلعالن عن صفقتين إضافيتين«.
يذكـــر أن بالطة أنهى مرحلة الذهاب برصيد 25 نقطة في 

صدارة الترتيب.

»بطل الشتاء« في الضفة يضم
 خير الله وصندوقة لصفوفه

االستقالل/وكاالت:
يرغب النجم الفرنســــي بول بوجبا العب وسط مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي في الرحيل عن الفريق حســــبما أفادت 

شبكة سكاي سبورت األلمانية.
وشــــددت الشــــبكة أن الالعــــب يريد الرحيل عــــن كتيبة 
فــــي ظــــل اهتمام ريــــال مدريــــد  الحمــــر  الشــــياطين 
بالحصول على  اإليطالي المكثف  اإلســــباني ويوفنتوس 

توقيعه.
ويتحرك ريال مدريد سريعًا لمحاولة خطف توقيع الالعب 
المتوج بلقب كأس العالم مع فرنسا في روسيا 2018 ، قبل 

أن يتفوق يوفنتوس عليه في سباق ضمه.
وفتح الريال و اليوفي خطًا من المفاوضات مع وكيل أعمال 
متوســــط الميدان الفرنســــي ، مينو رايوال ، حسبما أوردت 

سكاي ، بشأن اتفاق أي منهما على ضمه من اليوفي.
ومن المحتمــــل أن يتفق رايوال مع أي مــــن ريال مدريد أو 
يوفنتوس في الصفقة لكنها لن تكون شــــتوية و ستتم 
في نهاية الموســــم ليكمل الالعب هذا الموسم في أولد 
ترافورد. وقال ماكس بيلفيلد مراسل سكاي في تصريحات 
صحفية ” نعلم أن عقد بوجبا مع مانشســــتر يونايتد لن 

ُيجدد ، و احتمالية رحيله في الصيف مرتفعة للغاية”

ريال مدريد ويوفنتوس
 يتفاوضان على ضم بوجبا

لندن/االستقالل:
محـــرز،  ريـــاض  الجزائـــري  النجـــم  تحـــدث 
العب مانشســـتر سيتي اإلنجليزي، عن سعيه 
الدائـــم وراء تحقيق الفوز مـــع ناديه ومنتخب 
بـــالده، والمســـاهمة في تســـجيل األهداف 
وتقديـــم تمريرات حاســـمة إلـــى زمالئه أمام 

المرمى.
وقال محرز في لقاء مع موقع “دي زد فوت”: لكي 
تكون متواجدًا في صفوف مانشســـتر سيتي 
عليـــك أن تكون قويًا ذهنيًا وجاهزًا دائمًا، وإذا 
لم تكن كذلك، ســـيأتي من يأخذ مكانك، هذا 
الموسم أشـــعر بحال أفضل مقارنة مع وضعي 

في الموســـم الماضي، ال يمكنني القول إنني 
فرضت نفســـي ألنه هناك الكثير من الالعبين 

الكبار وهذا يمثل لي تطورًا جيدًا.
هذا الموســـم شـــارك محرز فـــي 28 مباراة مع 
مانشستر سيتي وسجل 9 أهداف، في جميع 

البطوالت محليًا وقاريًا.
وأضـــاف: ال أحب الراحـــة الطويلـــة أرغب في 
التواجـــد مع زمالئي في التدريب، بعد التتويج 
بكأس إفريقيـــا اخترت أال أرتاح لمدة أطول من 
10 أيـــام، وما وصلت إليه هـــذه األيام ليس إال 
نتاج ثقة من نفســـي ومن إمكانياتي وقوتي 
الذهنية وبفضل العمل، لست مغرورًا، وال أكذب 

على نفسي، أعرف جيدًا ماذا بوسعي فعله في 
الملعب.

وتابع النجم الجزائري المتوج مع منتخب بالده 
بكأس إفريقيا 2019: في مانشســـتر ســـيتي 
نعرف أيـــن المســـاحات ونجيـــد التمريرات، 
وعندما ندخـــل للملعب، ندرك جيدًا ماذا يجب 
علينـــا أن نفعل، وانطالقًا من هذا، تســـتمتع 
باللعب وتضع نفســـك بين المساحات والكرة 
تصل إليك بســـهولة، في الــــ30 مترًا األخيرة، 
يجب علـــي أن أكون مبدعًا وأصنع الفارق، أحب 
الفوز في كل شيء، حتى خالل التدريبات أو في 

لعبة الورق األونو.

محرز: أحب الفوز في كل شيء حتى أثناء لعب األونو
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رام الله/ االستقالل:
قال رئيـــس الوزراء د. محمد اشـــتية األربعـــاء، إن خصم 
»إســـرائيل« من أمـــوال الضرائب التـــي تجبيها نيابة عن 
السلطة الفلسطينية يشكل »نزيفا« للخزينة الفلسطينية.

وقال اشـــتية لدى لقائه بمدينـــة رام الله وفدا من مجلس 
المدراء التنفيذيين للبنك الدولي بحســـب بيان صدر عن 
مكتبه، إن »إســـرائيل« » تخصم »ماليين الشيقالت« بدون 
أي تدقيق في أربعة ملفات، مطالبا البنك بالمســـاعدة في 

تدقيق الخصومات اإلسرائيلية.
وتشمل الملفات بحسب البيان، الكهرباء، والماء، والصرف 

الصحـــي، والتحويـــالت الطبيـــة التي انخفضت بشـــكل 
ملفت مؤخرا نتيجة قرار وقف التحويالت للمستشـــفيات 

اإلسرائيلية.
ووفقـــا التفاقات أوســـلو 1993 بين »إســـرائيل« ومنظمة 
التحرير الفلسطينية، تجمع »إسرائيل« الضرائب وتحولها 
بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلســـطينية وهي تقدر بأكثر 

من مليار دوالر سنويا.
وتستقطع »إسرائيل« نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة 
الضرائب المحولة نظير جمعها لها ، كما أنها تســـتقطع 
منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء 

وخدمات أخرى.
ودعا اشتية، البنك الدولي إلى دعم المساعي الفلسطينية 
للتحرر من عملة الشـــيقل اإلسرائيلي »التي تعزز التبعية 
القتصاد إسرائيل«، مطالبا بالتعاطي مع الوضع االقتصادي 

والتنموي في فلسطين ضمن اإلطار السياسي.
وقال إن البنك لديه برامـــج حيوية في مختلف القطاعات 
في فلسطين مثل التعليم والمياه والصحة والطاقة، ونريد 
أن تكـــون الزراعة ضمنهـــا لرفع القـــدرة االنتاجية وخلق 
فرص عمل وحماية األرض مقابل اإلجراءات االســـتيطانية 

اإلسرائيلية.

رام الله/ االستقالل:
أفاد مركز "صدى سوشــــال" االربعاء، أن عام 2019 
ســــجل أعلى عدد من االنتهــــاكات بحق المحتوى 

الفلسطيني، على مواقع التواصل االجتماعي.
وقال المركز في تقريره الســــنوي، إنه "وثق قرابة 
1000 انتهاك، بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني 
على مختلــــف المنصات الرقمية، مثل فيســــبوك 

وواتساب وتويتر ويوتيوب".
وقد تصــــدر موقــــع "فيســــبوك"، وفقــــًا للتقرير، 
االنتهاكات ضد المحتوى الفلســــطيني، فســــجل 
794 انتهــــاًكا، 101 من هــــذه االنتهاكات كانت 
عبارة عن حــــذف صفحات عامة، و165 حالة إلغالق 
حسابات شــــخصية، و4 حاالت إلغالق مجموعات، 

باإلضافــــة ألكثر من 390 حالة حظر لمســــتخدمي 
الموقع.

كما طبق "الفيسبوك" حظًرا على عشرات الحسابات 
الفلسطينية من التمتع بخدمة البث المباشر.

وأوضــــح التقرير، أن تطبيق "واتســــاب" قام ب77 
انتهاكًا بحق الفلسطينيين، وتمثلت بحظر أرقام 
من استخدام التطبيق والتمتع بميزاته، كما سجل 
موقع تويتر 10 انتهاكات، ويوتيوب 8 انتهاكات، 

وانستغرام 4 انتهاكات.
وأفاد مدير مركز "صدى سوشال" إياد الرفاعي، إن 
"المركز اســــتطاع استعادة 45 حساًبا وصفحة من 
التي أغلقت خالل 2019، باإلضافة لفك الحظر عن 
األرقام التي حجبت عبر تطبيق واتساب، األمر الذي 

يعتبر إنجاًزا في خضم هذه المعركة اإللكترونية".
وأضــــاف الرفاعــــي: "إن السياســــات الفضفاضة 
التي تفرضها منصــــات التواصل االجتماعي دون 
مراعاة لخصوصية الشــــعوب غير عادلة، وال تصلح 
للتطبيق في زمن الفضاء المفتوح، باإلضافة إن جل 
مــــا يتعرض له المحتوى الفلســــطيني هو نتيجة 
إمالءات إســــرائيلية على إدارات هذه المواقع، االمر 

الذي يجب يرفضه جملة وتفصياًل".
ودعا الرفاعي "مؤسسات حقوق اإلنسان، والمجتمع 
المدني، والمستوى الرسمي الفلسطيني للوقوف 
بوجه هذه االنتهاكات بشكل حازم وجاد، للحفاظ 
على مساحة حرة للرواية الفلسطينية عبر الفضاء 

الرقمي".

»صدى سوشال«: قرابة 1000 انتهاك للمحتوى الفلسطيني خالل 2019

اشتية: خصم »إسرائيل« من أموال الضرائب يشكل »نزيفًا« للخزينة الفلسطينية

 رام الله/ االستقالل:
أكد تقريـــر أصدرته وحدة شـــؤون القدس بوزارة اإلعـــالم، تصاعد 
واتساع حدة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق مدينة القدس والمسجد 
األقصى المبارك خالل العام الماضي، مقارنة باألعوام الســـابقة، عبر 
اســـتهداف المستوطنين باالقتحامات شبه اليومية للمسجد، ومنع 
قـــوات االحتالل المواطنين من أداء الصلوات فيه، واعتقال حراســـه 

وإبعادهم.
ووفقـــا للتقرير الفصلي التوثيقي الذي يرصد مجريات األحداث في 
القدس والمسجد األقصى المبارك فقد تمادى االحتالل في العدوان 
على المسجد األقصى، من خالل تكثيف االقتحامات اليومية وتسارع 
وزيادة شـــق األنفـــاق والحفريات تحت المســـجد األقصى المبارك، 

لتغيير الطابع المكاني والزماني والثقافي للقدس العربية المحتلة.
كما تطرق التقرير إلى االستيالء على المزيد من أراضي المقدسيين، 
واســـتدراج عروض بناء جديدة لمشـــاريع اســـتيطانية على أراض 
فلســـطينية مســـتولى عليها، واســـتمرار سياســـة هـــدم منازل 
المقدســـيين، وتصعيد حمالت االعتقال في صفـــوف المواطنين، 

خاصة في بلدة العيسوية بالقدس.
وكشـــف التقرير عن ارتفاع في عدد الوحدات االستيطانية التي تم 
تشـــييدها خالل السنوات العشـــر األخيرة في القدس، إلى 1,283 
في حي "جفعات زئيف" االســـتيطاني شـــمال القدس. كما سجل 
العـــام الماضي أقصى درجات االنتهاك اإلســـرائيلي بحق القدس، 
تجســـد في االعتقال المستمر لكل من وزير شـــؤون القدس فادي 
الهدمي، ومحافظ القدس عدنان غيث، وإغالق المؤسسات الرسمية 
الفلســـطينية في محاولة من حكومة االحتالل إلبعاد أي رمز سيادي 

فلسطيني عن القدس.

الخضـــر وأرطاس جنوب محافظة بيت لحم 
جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال مديـــر مكتب هيئـــة مقاومة الجدار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن 
االحتالل أصدر أوامر عســـكرية باالستيالء 
على 350 دونًمـــا زراعًيا من أراضي الخضر 
وأرطـــاس، وتحديًدا فـــي مناطق "باكوش، 
وخلة ظهر العين، وثغرة حماد، والشغف، 
وزكنـــدح، وعين القســـيس، وشوشـــحلة، 

والرجم".
وأشـــار إلى أن هـــذا القـــرار يأتي بهدف 
توسيع الشارع االلتفافي رقم 60، ما يعني 
التهام المزيد من األراضي، إضافة الرتداد 
بنحـــو 150 متًرا، عًدا عن منع المزارعين من 

الوصول إلى أراضيهم.

وفي ذات السياق، قررت سلطات االحتالل 
"اإلسرائيلي"، يوم أمس، إنشاء 7 محميات 
طبيعيـــة جديـــدة فـــي الضفـــة الغربية 
المحتلـــة إلـــى جانب توســـيع 12 محمية 
موجودة خاصة فـــي المناطق التي تعرف 

بمناطق ج.
وقال وزيـــر الحـــرب نفتالي بينيـــت، إنه 
بعـــد تنفيذ الخطـــوة اإلدارية، ســـتنتقل 
"المحميـــات الطبيعيـــة" الجديـــدة إلـــى 
والحدائق  الطبيعـــة  "ســـلطة  مســـؤولية 

لفتحها أمام الجمهور.
وأضافـــت الصحف العبرية، أن قرار بينيت 
جاء باتباع االجراء االداري رغم عدم موافقة 
الجانب السياســـي، مبينة أن هذا أول قرار 

مـــن نوعـــه منـــذ 25 عاًمـــا.

وأشارت إلى أنه سيتم توسيع 12 محمية 
ســـابقة، مبينة أن ســـيتم تقديم إشعار 
للسلطة الفلســـطينية بذلك، وهي : قمم 
الجبال الواقعة غربي البحر الميت؛ صرطبة 
اإلسكندرون، جنوب شرق نابلس؛ فصائل، 
في غـــور األردن؛ أم زوكا فـــي األغوار؛ عين 
الفشـــخة، المشـــاطئة للبحر الميت؛ قرية 
خروبة الفلسطينية المهجرة، شرقي الرملة 
وداخل الضفة؛ وادي ســـيلفادورا، شمالي 
البحر الميت؛ جبل غادير، شـــرقي طوباس 
في األغوار؛ عيون كانا، شمالي البحر الميت؛ 
وادي مالحة، وســـط األغـــوار؛ وقمران، في 

منطقة أريحا.
في سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين 
وعناصر من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي 

يوم أمس، المســـجد األقصى المبارك من 
باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

ووفرت شـــرطة االحتـــالل الحماية الكاملة 
للمســـتوطنين أثناء اقتحامهم للمســـجد 
األقصى وتجولهم في ســـاحاته، وانتهاًء 

بخروجهم من باب السلسلة.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس 
المحتلة بأن 148 مســـتوطًنا بينهم 105 
طالب يهـــود اقتحموا المســـجد األقصى 
خالل الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته 
بحمايـــة مشـــددة مـــن القـــوات الخاصة، 
باإلضافة إلى اقتحام 7 عناصر من مخابرات 

االحتالل.
وأوضحـــت أن مرشـــدين يهـــود قدمـــوا 
للمســـتوطنين شـــروحات عـــن "الهيكل" 

المزعوم، فيما أدى مســـتوطنون طقوًســـا 
تلموديـــة فـــي المنطقـــة الشـــرقية من 

المسجد.
واحتجزت شـــرطة االحتالل المتمركزة عند 
البوابات الخارجية هويات بعض المصلين 
الذين توافدوا من القدس والداخل المحتل 
لألقصى، ألداء الصالة وتلقي دروس العلم 
وقراءة القرآن الكريم داخل مصلياته وفي 

رحابه.
ويتعرض المســـجد األقصـــى يومًيا )عدا 
الجمعة والســـبت( القتحامات على  يومي 
فترتين صباحية ومسائية، وانتهاكات من 
المستوطنين، في محاولة لفرض السيطرة 
الكاملة على المســـجد، وتقســـيمه زمانًيا 

ومكانًيا.

رام الله/ االستقالل:
أعلن أميـــن عام مجلس الـــوزراء أمجد 
غانـــم أن الحكومة تعكـــف حالًيا على 
دراســـة رضا المواطنين عـــن أدائها، 
باألرقـــام  النتائـــج  وأنهـــا ستنشـــر 

والمعطيات مهما كانت النتيجة.
وقـــال غانـــم فـــي حديـــث لـ"صوت 
فلسطين" األربعاء إن الحكومة الثامنة 
عشـــرة اتخذت 400 قرار منذ توليها 
رئاسة الوزراء قبل تسعة أشهر، نفذت 

منها ما نسبته %70 خالل شهرين.
وأضـــاف غانـــم أن القـــرارات التـــي 
تتخذ ُتنشـــر على الموقع االلكتروني 
لمجلس الـــوزراء إيمانا مـــن الحكومة 
بحـــق المواطنين فـــي الحصول على 

المعلومة.

وتابع غانم أن هناك قـــرارات بتوقيع 
رئيـــس الـــوزراء، وأخـــرى تكليفـــات 
يصدرهـــا األمين العـــام للمجلس بلغ 

عددها 600 تكليف.
ُيذكر أن الفصائل الفلسطينية وّجهت 
انتقادات شديدة لحكومة اشتية منذ 
تشـــكيلها في إبريـــل 2019، وطالبت 
بإخضاعها للرقابة، واتهمتها بانتهاج 

»سياسة عنصرية« تجاه قطاع غزة.
فقد رأت الجبهة الشـــعبية أن حكومة 
اشـــتية »لـــم تســـتخلص العبـــر من 
التجربـــة المريرة للحكومة الســـابقة«، 
واتهمتهـــا بـممارســـة »المزيـــد من 
التمييز العنصري بين أبناء الشـــعب 
الواحد في غزة والضفة وخصوصًا في 
واتهمتها  الرواتـــب«،  صرف  موضوع 

كذلك بأنها »لم تتبع خطة إســـعافية 
لمعالجة حالة اإلفقار والتجويع".

كمـــا أن حركة حمـــاس تتهم حكومة 
محمد اشتية بـ"مواصلة اإلجراءات ضد 
قطاع غزة تساهم في تفاقم األوضاع 
اإلنسانية التي يمر بها القطاع بسبب 
الحصـــار اإلســـرائيلي، وتعمـــق حالة 

االنقسام".
وحّذر بيان للحركة في سبتمبر 2019 
الحكومة "من تشـــكيل حكومة بعيدًا 
عن التوافق الوطني، وأن حكومة فتح 
التي شـــكلها محمد اشـــتية ستمثل 
مصالـــح فئوية محكومـــة بالمناطقية 

الضيقة".
ونـــوه البيان بـــأن هـــذه الحكومة "لم 
تبادر إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة، 

بل استمرت بهذه اإلجراءات في تحٍد 
لمطالب الكل الوطني".

مـــن جهٍة أخـــرى، ُوجهـــت انتقادات 
الذعـــة إلـــى الحكومـــة جـــراء عـــدم 
مســـاواتها في نسبة صرف موظفيها 
بين غـــزة والضفـــة الغربيـــة، ما دفع 
لـ"التعهـــد بتوحيـــد معيار  اشـــتية 
الصرف"، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وفرض عباس في عهد حكومة الوفاق 
الســـابقة برئاســـة رامي الحمـــد الله 
عقوبات على المواطنين في قطاع غزة 
في أبريل 2017، وتواصلت رغم تسلم 
القطاع وبدء إجراءات  الحكومة لمعابر 
المصالحة التي تعثرت في وقت الحق 

وال تزال متعثرة حتى اللحظة.
ُيضاف إلى تلك االنتقادات، سياســـة 

الرواتـــب"، وذلـــك منـــذ بعد  "قطـــع 
ســـيطرة حركة حماس على قطاع غزة 
عام 2007، وذلـــك بوقف مخصصات 
التشـــريعي  المجلس  أعضاء  عدد من 
المحســـوبين على الحركة في القطاع، 
ثم قطع رواتب نواب محســـوبين على 
القيـــادي المفصـــول من فتـــح محمد 
دحالن فـــي الضفة الغربية، والحقا تم 
تقليص رواتب بحق موظفي قطاع غزة.
وتعتبـــر حكومة اشـــتية، التي امتنع 
عدد واسع من الفصائل عن المشاركة 
فيها، على رأســـها حمـــاس والجهاد 
الشـــعبية  والجبهتـــان  اإلســـالمي 
في  الـ18  الحكومـــة  والديمقراطيـــة، 
تاريـــخ الحكومة التي تأسســـت منذ 

بداية السلطة الفلسطينية.

تقرير:  تصاعد في انتهاكات االحتالل 
بالقدس والمسجد األقصى المبارك

متهمة بـ«العنصرية« تجاه غزة
الحكومــة بــرام اللــه تــدرس »رضــا« المواطنيــن عــن أدائهــا

االحتالل يجرب ...
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نيودلهي/ االستقالل:
أغلقت الشـــرطة الهندية مستشـــفى خاصـــا، ووجهت االتهـــام للعاملين فيه 
بـ«القتل الخطأ« بعد أن نهشت كالب طفال حديث الوالدة حتى الموت داخل غرفة 

العمليات.
ووفق تقرير نشـــرته صحيفة »غارديان« البريطانية، فقد هاجمت 
مجموعة من الكالب الضالة دخلت من نافذة المستشـــفى ووصلت 
إلـــى غرفة العمليات، الطفل، البالغ من العمر 3 ســـاعات فقط، قبل 
أن يســـمع أقاربه، الذين كانوا يتجولون داخل المستشفى، أصوات 

الكالب وهي تنهش الطفل الرضيع.
ووقـــع الحادث في منطقة فاروخاباد، على بعـــد 180 كيلومترا من لكناو، عاصمة 

والية أوتار براديش في الهند.
وقالت الشـــرطة إن المولود الجديد أصيب بجروح في جميع أنحاء جسمه، وتتوقع 

صدور تقرير بعد الوفاة لتأكيد السبب الدقيق لوفاة الطفل.
وقال ضابط التحقيق في الحادثة، فيد براكاش باندي: »زعمت األســـرة أن الرضيع 
ترك دون مراقبة داخل غرفة العمليات مع فتح النوافذ، مما أدى إلى هجوم الكالب«.

وأضاف: »نحن بانتظار تقرير ما بعد الوفاة قبل أن تجري أي عمليات اعتقال بسبب 
الحادثة«.

وأفادت العائلة بأن المسؤولين في مستشفى أكاش غانغا أبلغوهم في البداية أن 
الطفل ولد ميتا، وعندما اعترضت األسرة وطلبت إثباتا لذلك، عرض القائمون على 

المستشفى على أقارب الطفل المال إلسكاتهم.
وأشـــارت الســـلطات إلى أن المستشـــفى كان يعمل بدون ترخيص، وقد يواجه 

عقوبات تتعلق بالعمل بشكل غير قانوني.

الهند.. كالب تنهش
 رضيعًا في غرفة العمليات

االستقالل/ وكاالت:
تأخر قطار في جنوب روســـيا عن الوصول إلى وجهته في 
موعده المحدد لقرابة الساعة، بسبب »جمل عنيد« أصر على 

الركض فوق القضبان.
وفي مشهد ال يخلو من الطرافة، حقق مقطعا مصورا ماليين 
المشـــاهدات، حيث يظهر جمال يركض أمام القطار وفوق 
القضبان بكل هدوء، رغم محاولة الســـائق إقناعة باالبتعاد 

وإفساح المجال له.
وبحســـب صحيفة »موسكو تايمز« الروسية الناطقة باللغة 
باإلنجليزيـــة، فإن الفيديو الطريف قد جرى تصويره مؤخرا 

قرب حدود روسيا مع كازاخستان.
وفـــي الفيديو يمكن ســـماع صـــوت الســـائق وهو يقول 

واشنطن/ االستقالل:
 سمح للمواطن األمريكي، جيري توماس )62 عاما(، من 
ديترويت بالذهاب إلى منزله، إثر إعالن براءته ، بعدما 

أعلن مكتب المدعي العام إسقاط التهمة.
كان جيـــري توماس قد أديـــن باالعتداء علـــى امرأة 
ومحاولـــة قتلهـــا عـــام 1991، وحاول إثبـــات براءته 
طوال هذا الوقـــت، أثناء قضائه عقوبة عن جريمة لم 

يقترفها.
قام بمساعدة جيري في إثبات براءته كليات الحقوق 
في جامعات ميتشيغان ونيويورك، حتى أقرت وحدة 
نزاهة اإلدانة التابعة لمكتب المدعي العام لمقاطعة 

ويين في النهاية بإسقاط التهمة.

بالروسية: »القطار يمكن أن يسير بسرعة 22 كليومترا في 
الساعة، لكنني اآلن أقوده بسرعة 13 كليومترا فقط«.

 وحاول الســـائق إبعاد الجمل العنيد عن طريق قطاره، غير 
أن الحيوان النشـــيط أبى واستمر في الهرولة البطيئة غير 
آبه بأي شـــيء. وذكرت شركة السكك الحديدية اإلقليمية 
أن مثل هـــذه الحاالت أصبحت شـــائعة كثيرا في منطقة 

أستراخان، جنوبي االتحاد الروسي.
ونقلت وكالة األنباء الروســـية »نوفوسيتي« عن المتحدث 
باســـم شـــركة »بريفولغســـكايا ريلواي«، إحدى الشركات 
التابعة لشركة السكك الحديدية الروسية الحكومية، قوله: 
»هذه الحاالت تنطوي على مخاطر محتملة بالنســـبة لركاب 

القطارات وأطقمها«.

وقالت جين بوشر من مشروع »البراءة« الذي ترعاه كلية 
الحقوق »كاردوزو« بجامعة يشيفا: »لو أجرت الشرطة 
تحقيقا وافيا آنذاك منذ 30 عاما، لما تم القبض على 

توماس في المقام األول«.
كانت ضحية االعتداء قد صرحـــت بأنه وقع االعتداء 
عليهـــا أثناء وجودها في ســـيارة خـــارج المتجر عام 
1987، ثـــم تعرفت علـــى توماس بعد هـــذا التاريخ 

بعامين.
ولم يكن لدى الشــــرطة دليل مــــادي واحد ضد توماس، 
ولم يكن هناك أي شــــهود آخرين علــــى الواقعة. أدين 
توماس، ووجهت إليه تهمتي االعتداء ومحاولة القتل 
عام 1991، وحكم عليه بالسجن لمدة ال تقل عن 50 عاما.

جمل عنيد يؤخر قطارا لساعة نال البراءة بعد قضاء 30 عامًا في السجن

باريس/ االستقالل:
 تسلق الفرنسي، آالن روبير، المعروف باسم »الرجل العنكبوت الفرنسي« ناطحة 

سحاب من 48 طابقا في العاصمة باريس.
وأظهر الفيديو آالن وهو يتسلق المبنى دون أحزمة أمان مستخدما يديه فقط 

وحذاء للتسلق وحقيبة من مسحوق الطباشير لمسح العرق.
 وكان روبير )57 عاما( قد تسلق أكثر من 100 مبنى منها جسر قولدن قيت في 

سان فرانسيسكو وأطول مبنى في العالم وهو برج خليفة في دبي.
وعادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح واعتقلته السلطات في عدة 

مناسبات.

الرجل العنكبوت يتسلق 
48 طابقًا بلوريًا في باريس

واشنطن/ االستقالل:
أصيبت طفلة أمريكية تبلغ من العمر 4 سنوات 
باإلنفلونزا، وتم نقلها إلى المستشــــفى، حيث 

أقامت بوحدة الرعاية المركزة، وتضرر بصرها.
وقالت جدة الطفلة جادي ديلوســــيا، للتلفزيون 
المحلــــي، إن العدوى أدت إلــــى تورم مخ الطفلة، 
فيمــــا كتبــــت عائلتها علــــى موقــــع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« أنها تعرضت لمشكالت 

.)Webmd( بالرؤية، وفًقا لموقع
وذكر الطبيب أديتيا باديكا، مدير وحدة الرعاية 
المركــــزة لألطفال بمستشــــفى فــــي والية آيوا 

األمريكية 
وتمكنــــت الطفلة من العودة إلى منزلها، على أن 

تظل تحت إشراف األطباء المختصين.
تسبب اإلنفلونزا مشكالت في الجهاز العصبي، 
وهذا أمر نادر، حيث تؤدي صعوبة التنفس إلى 

مشــــكالت في المخ، وبالتالي يؤثر نقص إمداد 
األكســــجين على عمل المخ، ومــــن ثم يمكن أن 

يضر بصحة العين، والرؤية على وجه التحديد.
ويعتبر األطفال تحت ســــن 5 أعوام أكثر عرضة 
لمضاعفــــات اإلنفلونزا، مثل االلتهــــاب الرئوي 
والجفاف ومشكالت المخ وعدوى األذن وغيرها، 
ا  لذا ُينصح بتناول مصــــل اإلنفلزنزا لألطفال بدًء

من سن 6 أشهر فيما فوق.

اإلنفلونـزا تصيـب طفلـة بالعمـى

 القاهرة/ االستقالل:
قتل شاب مصري، والدته المسنة، بوحشية بعدما حطم رأسها بفأس ألنها رفضت غسل 
مالبســـه. وبدأت الواقعة في محافظة الشرقية، بمصر حيث تلقت أجهزة األمن بالًغا من 
مستشـــفى األحرار بوصول« أم الهنا » 60 ســـنة« مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح 

مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية المركزة.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن نجلها »إســـالم » 28 ســـنة« تعدى عليها بالضرب 
بفأس، بســـبب رفضها غســـل مالبسه، وبالقبض على الشـــاب اعترف بارتكاب الواقعة 
للسبب المذكور وزعم أنها تعامله معاملة قاسية. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة 

العامة لمباشرة التحقيق في الواقعـة، بحسب ما نقلته وسائل إعالم مصرية.

مصري يحطم جمجمة 
والدته المسنة بفأس

الرباط/ االستقالل:
 أعلنت شـــرطة الدار البيضاء في المغرب القبض على مواطن ظهر 
في مقاطع فيديو وهو يســـوق سيارته برأســـه. وتداول رواد مواقع 
التواصل مقاطع للشاب وهو يسوق بطريق خطيرة، وهو ما استدعى 

تدخل الشرطة.
وأعلنت الشـــرطة في حسابها عبر »تويتر« عن »إيداع شخص تحت 
الحراســـة النظرية وفتح تحقيـــق قضائي فـــي مواجهته، بعدما 
ظهر في تسجيالت وهو يسوق ســـيارته بسرعة مفرطة وبطريقة 
اســـتعراضية وخطيـــرة تهدد أمن مســـتعملي الطريق وســـالمة 

المنشآت والبنية التحتية لقاطرات الترامواي«.
وظهر الشـــاب عبر »فيسبوك« و«إنســـتغرام« وهو يسوق سيارته 
برأســـه بينما كان وجهه موجهًا إلى خلف السيارة، ورجله ممدودة 

في المقعد الذي من المفترض أن يستند إليه بظهره.
ولم يكتف الشاب بذلك، بل ظهر وهو يوجه إشارات بديئة ويلعب 
بهاتفه الذكي ويسير على الطريق السريع ويتخطى العربات حوله.

هذا وانتقل المقطع بالشـــاب إلى طريق ســـكة قطار الترامواي 
وســـط المدينة، حيـــث صعد فوق ســـكة القطـــار الكهربائي 
الممنوعة على السائقين، مبررًا خطوته بأنها »الطريقة الوحيدة 

لتجنب االزدحام«.

شاب مغربي يسوق 
سيارة برأسه
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