
جيش االحتالل: ارتفاع أعداد 
المشاركين في مسيرات العودة

غزة/ االستقالل:
أف���ادت ش���هادات لجنود الجيش اإلس���رائيلي 
المنتش���رين عل���ى طول الش���ريط الحدودي مع 
قطاع غزة، بأن أعداد المتظاهرين المش���اركين 
في »مسيرات العودة« ازدادت خالل األسبوعين 
األخيري���ن، حيث وصلت أعداده���م عند محوري 
معبر كارني وشرق البريج فقط، إلى أكثر من 11 
أل���ف متظاهر وفقًا للتقديرات. وبحس���ب موقع 

»واال« العبري الذي أورد النبأ الليلة الماضية، فقد 
أش���ارت التقارير أيضًا إلى ارتف���اع ملحوظ في 
أعداد األطفال والقاصرين الذين يتقدمون الخط 
األمامي في »مس���يرات العودة« خ���الل أحداث 
الجمعة األخيرة. ويشارك اآلالف من المواطنين 
الفلس���طينيين على الحدود الش���رقية للقطاع 
أسبوعيا بمس���يرات العودة وكسر الحصار التي 

انطلقت في الثالثين من مارس الماضي.
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القدس المحتلة/ االستقالل:
بعد معارك خاضتها عائلة ابو عصب في محاكم االحتالل، 
وصموده���ا داخ���ل منزلها بالق���دس القديم���ة تحملت 

المضايقات والمالحقات والتنكيل، أخليت يوم أمس األحد 
من منزلها بالقوة لصالح المستوطنين. وقالت 
رانية ابو عص���ب "إن قوات االحتالل اقتحمت 

طرد عائلة مقدسية وتسليم منزلها للمستوطنين

مشاريع استيطانية 
تهويدية بالقدس المحتلة 

بقيمة 55 مليون دوالر

عشرات المستوطنين 
يقتحمون األقصى
 من باب المغاربة

غزة/ خالد اشتيوي:
أك���دت وزارة الصحة بغ���زة، أن إجراءات قطع روات���ب الكوادر 
الصحي���ة ما ه���و إال إمعان في تس���ديد المزيد م���ن الضربات 

الصحة: قطع رواتب الكوادر الطبية 
إمعان في ضرب المنظومة الصحية

د. الهندي: االعتراف بدولة على حدود٦٧ طعنة للمشروع الوطني
غزة/ االستقالل:

قال عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي رئيس 
دائرتها السياس���ية محم���د الهندي أمس األح���د، إن حركته 
»تتص���دى للمؤامرات التي تتس���اوق مع صفق���ة القرن بحجة 

الحفاظ على المش���روع الوطني«، مش���دًدا عل���ى أن »محاوالت 
دف���ع الفصائل لالعتراف بدولة عل���ى حدود العام ١٩٦٧ طعنة 

في ظهر المش���روع الوطني«. وأكد الهندي، في 
تصريح صحفي وصل » االستقالل«، »تعقيًبا على 

الفصائل: قرار عباس 
برفض الجلوس مع الجهاد 

»إقصائي و خاطئ« 

غزة/ االستقالل:
نفت وزارة الداخلي���ة في قطاع غزة أمس، اتهام أجهزتها األمنية 
ب�"طرد" موظفي الس���لطة الفلس���طينية من معبر "كرم أبو سالم" 

إعالن تشكيل »اللجنة الشعبية« 
للمقطوعة رواتبهم من السلطة  

داخلية غزة تنفي »طرد« موظفي 
السلطة من معبر كرم أبو سالم

غزة/ سامح أبو غوري: 
أعل����ن المقطوع����ة رواتبها من الس����لطة عن تأس����يس »اللجنة 
الش����عبية للمقطوع����ة رواتبهم ، للدفاع ع����ن حقوقهم وايصال 

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون السياسية 
واألمني���ة )الكابنيت( الليل���ة الماضية على خصم رواتب األس���رى 

الرئاسة تعتبره "قرصنة" ألموال شعبنا

االحتالل يصادق على خصم رواتب 
األسرى من عائدات ضرائب السلطة

غزة / سماح المبحوح:
رفض���ت الفصائل الفلس���طينية قرار رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محم���ود عب���اس القاضي بع���دم جلوس 
حرك���ة " فتح " ف���ي أي اجتماع تحضره حرك���ة الجهاد 

بمنظمة  اعترافه���ا  عدم  اإلس���المي، نتيجة 
04التحرير الفلسطينية.  وأكدت الفصائل في  07

الضفة الغربية/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين أمس األحد، بأن 
حالة من التوتر والغضب تس���ود كافة أقس���ام معتقل 

»مج���دو«، وذل���ك بع���د اختطاف ربي���ع أبو 
الليل ممثل األس���رى من غرفته، ونقله إلى 

توتر بعد اقتحام 
معتقل »مجدو« 

ونقل ممثل األسرى

) APA images (         وقفة ملوظفي �ل�سلطة �ملقطوعة رو�تبهم �أمام مقر �لأمم �ملتحدة يف غزة �أم�س

ممثل حماس بلبنان: تصعيد »فتح« ضد »الجهاد« 
تكريس لموقف األولى برفض الشراكة الوطنية

بيروت – غزة/ قاسم األغا:
أّك���د ممثل حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( ف���ي لبنان د. 

أحم���د عبد الهادي، أن روس���يا حّملت حركة "فتح" 
مسؤولية فشل لقاءات "موسكو" األخيرة وخروجها 

غزة/ االستقالل
أصي���ب 13مواطن���ًا مس���اء أمس بقم���ع االحتالل 
اإلسرائيلي للمجموعات الثائرة من شباب اإلرباك 
الليلي على الس���ياج األمني ش���رق جباليا ش���مال 

قطاع غزة، حي���ث اندلعت مواجه���ات عنيفة مع 
جي���ش االحت���الل اإلس���رائيلي الذي أطل���ق النار 
وأعلن  والغازية.  والصوتي���ة  المضيئ���ة  والقنابل 
الناط���ق باس���م وزارة الصحة أش���رف القدرة عن 

إصابة هؤالء المواطنين ال�13 بقمع االحتالل لهم 
شمال القطاع ووصفت جراح أحدهم بالحرجة. في 

حي���ن أعلن االحتالل اإلس���رائيلي عن 
إصابة أح���د جنوده بجراح متوس���طة 

إصابة جندي "إسرائيلي" بشظايا عبوة

إصابات بقمع االحتالل وحدات »اإلرباك الليلي« شرقي القطاع
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القدس المحتلة/ االستقالل:
بعد معارك خاضتها عائلة ابو عصب 
وصمودها  االحت���الل،  محاك���م  في 
داخ���ل منزله���ا بالق���دس القديمة 
تحمل���ت المضايق���ات والمالحقات 
والتنكيل، أخليت يوم أمس االحد من 

منزلها بالقوة لصالح المستوطنين.
وقالت راني���ة ابو عص���ب "ان قوات 
صباحا  منزلن���ا  اقتحمت  االحت���الل 
وظنن���ا بأنها حض���رت البالغنا بقرار 
جديد بش���أن المن���زل لنفاجأ بانها 
تمهلن���ا س���اعات للخ���روج منه واال 

سيتم طردنا."
اردف���ت أبو عص���ب" داخ���ل المنزل 
اعتدي علينا بالضرب والدفع خاصة 
على ابني مه���دي وزوجي حاتم ثم 

اعتقاال واخرجنا جميعا من المنزل".
وش���هدت البل���دة القديم���ة ف���ي 
الق���دس المحتل���ة، أم���س األح���د، 
اس���تنفارًا وتجمع���ًا كبي���رًا لجنود 
تمهيدًا  "اإلس���رائيلي"،  االحت���الل 
إلخالء منزل عائل���ة حاتم أبو عصب 
القدس  القديم���ة ب  البل���دة  ف���ي 
المحتلة، لتس���ليمه إلى الجمعيات 

االستيطانية.
وكانت العائل���ة، التي تقطن المنزل 
من���ذ أكث���ر م���ن 65 عاًم���ا، وّجهت 
ع���ّدة مناش���دات ألهال���ي القدس 
والمؤسس���ات المختلف���ة إلس���ناد 

العائل���ة والوقوف معه���ا ضد إخالء 
المنزل لصالح المستوطنين.

ُيش���ار إل���ى أّن العائلة لج���أت إلى 
المنطق���ة بعد تهجيرها قس���ًرا من 
حي البقعة غربي القدس عام 1948، 
بعد مجزرة دير ياسين، وسكن الجّد 
في غرفٍة بحّي ب���اب العمود، قبل أّن 
ينتقل إلى المنزل الحالي عام 1952، 
والذي تقاسمه مع عائلة تفاحة التي 
كانت تعيش في���ه، قبل أن تنتقل 

منه إلى مكاٍن آخر.
وتعود ملكية العقار، الكائن في حي 

األقصى،  للمسجد  المفضي  القرمي 
إلى عائلة نسيبة المقدسّية، والتي 
أّجرته ليهوٍد قبل العام 1948، لمدة 
99 عاًما، ورغ���م انقضاء مّدة اإليجار، 
قضت س���لطات االحت���الل بملكية 
المس���توطنين للمن���زل. وذلك بعد 
مط���اردات ومالحقات من الجمعيات 
الصهيونية االستيطانية، منذ العام 
2014، حتى صدر قرار أواخر أكتوبر 
2018 يقضي بإخ���الء المنزل بحجة 
فقد حق الحماية، كما تقول العائلة.

ويعتبر االحت���الل المنزل من ضمن 

"أم���الك الغائبين" التي تزعم أّن لها 
الح���ق في مصادرته���ا، وهي إحدى 
الطرق التي تستولي فيها سلطات 
االحت���الل عل���ى المن���ازل واألراضي 
القدس  الفلس���طينية، س���ّيما في 

المحتلة.
وتقول العائلة، الت���ي تتكون حالًيا 
م���ن 9 أفراد يقطنون المن���زل، إّنها 
كانت تدفع إيجار المنزل باس���تمرار 
لحارس أم���الك الغائبين، وكان عقد 
اإليجار يتجدد، إاّل أّنها تفاجأت قبل 

5 أعواٍم بقضية اإلخالء.

نابلس/ االستقالل:
خطف مستوطنون أمس األحد بائًعا متجواًل بعد أن اعتدوا عليه 
بالضرب، ش���مالي غرب مدينة نابلس ش���مالي الضفة الغربية 
المحتلة. وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان في ش���مالي الضفة 
غس���ان دغلس : إن شاهد عيان أبلغ عن اعتداء مستوطنين على 
بائع خضار مجهول الهوية، أثناء تواجده عند مدخل مستوطنة 

"حومش" المخالة شمالي غرب نابلس، ثم اختطافه.
وأضاف أن االرتباط الفلس���طيني أبلغ االحتالل بالحادثة، والذي 

بدوره بحث عنه داخل المستوطنة، مدعيا أنه لم يعثر له على أثر.
وأش���ار إلى أنه تم العثور عل���ى البضائع الخاصة بالبائع متروكة 
عند مدخل المس���توطنة، وحولها بعض الحج���ارة التي يبدو أن 

المستوطنين استخدموها في االعتداء.
وكان االحتالل أخلى مس���توطنة "حومش" المقامة على أراضي 
قرى نابلس وجنين عام 2005، إال أنه يمنع أصحاب األراضي فيها 
من الوصول إليها، فيما بدأ المس���توطنون في السنوات األخيرة 

بالتواجد فيها بشكل متكرر.

طرد عائلة مقدسية وتسليم منزلها للمستوطنين

رام الله/ االستقالل:
جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، أراٍض في منطقة "الرجمان" على المدخل 

الشرقي لقرية دير نظام، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقال منس���ق لجنة الدفاع عن األراضي صالح التميمي إن قوات االحتالل ترافقها عدة 
آليات عس���كرية وجرافات اقتحمت المنطقة المذكورة، وشرعت بتجريف أراض تعود 

ملكيتها للمواطنين أحمد التميمي، وعبد الحميد التميمي، وأحمد صالح الخطيب.
وأضاف ان االحتالل يس���عى إلى توس���يع مس���توطنة "حلميش" المقامة على أراضي 
قريتي دير نظام والنبي صالح. وتعد المستوطنات حسب القانون الدولي مناقضة لكل 
المب���ادئ الدولية وميثاق األمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد 
المشروع االستيطاني اإلس���رائيلي، والمطالبة بوقفه، إال أن "إسرائيل" تواصل تجاهل 
اإلرادة الدولية. وكان آخر قرار أممي صدر في هذا الصدد، هو القرار رقم )2334( الصادر 
عن مجلس األمن الدولي في 23 كانون أول/ ديس���مبر 2017، والذي طالب بوقف فوري 

وكامل لالستيطان بالضفة والقدس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
نفذ ما يس���مى "الش���ركة لترميم وتطوير حارة 
اليهود" في البلدة القديمة في القدس المحتلة 
مش���اريع اس���تيطانية ف���ي الحي، ج���رى رصد 
ميزانية لها تزيد عن 200 مليون شيكل )قرابة 

55 مليون دوالر(.
ويجري ف���ي هذه األثناء، وف���ق موقع "عرب48" 
تنفيذ مش���اريع اس���تيطانية، بينه���ا "مصعد 
الحائط المبكى" و"قرية جميلة" و"متحف الحي 

الهوريدياني" و"فسيفساء أورشليم". 
ويهدف مشروع "قرية جميلة" إلى تغيير معالم 
حارة اليه���ود، من خالل االدع���اء بتنفيذ أعمال 
بني���ة تحتي���ة، ومالءمته لألس���طورة التوراتية 
المتخيلة من أجل جذب السواح اليهود وأولئك 

المتماثلين مع الرواية التوراتية.

وتعم���ل س���لطات االحتالل من خالل مش���اريع 
كه���ذه إلى تغيي���ر معالم الم���كان ومحو اآلثار 
العربية فيه. ويش���مل هذا المشروع وضع نقاط 
للشرح عن المكان بحيث تتجاهل تاريخ المدينة 

العربي والفلسطيني.
وافتتح الوزير اإلسرائيلي، زئيف إلكين، ورئيس 
بلدية االحتالل، موش���يه ليون، يوم أمس األحد، 
"ش���ارع اليهود" في حارة اليه���ود، المؤدي إلى 
س���احة البراق. كم���ا افتتحا ما يس���مى "البيت 
المحروق"، وهو موقع تزعم الرواية االستيطانية 
أنه بي���ت لثري يهودي عاش في فترة "الهيكل 
الثاني" المزعومة. وقد أجرى المس���توطنون في 

هذا "البيت" ترميمات لتحويله إلى مزار.
ويجري في ه���ذه األيام ترمي���م كنيس، يقول 
المس���توطنون إنه تعرض للتدمير خالل العام 

1948. ويتوقع أن يستمر الترميم عدة سنوات، 
وس���يتم خالل ه���ذه األعم���ال تغيي���ر معالم 
المكان بالكامل، وس���يصبح ارتف���اع المبنى 25 
مترا، وس���تتم إزالة الدرجات الموصلة إلى حائط 
البراق من خالل بناء مصعد. وس���تبلغ مس���احة 
هذا المشروع 2000 متر مربع، وتبلغ تكلفته 57 
مليون شيكل، وسينتهي العمل فيه في العام 

.2022
ووفقا للمخطط االس���تيطاني، سيكون "متحف 
الحي الهورودياني" المشروع االستيطاني األكبر 
في حارة اليهود، وسيشمل عددا من البيوت في 
المكان بزعم أنه بناه���ا "نبالء القدس" في فترة 
هوردوس وحتى "خراب الهي���كل الثاني"، كما 
سيشمل المشروع رسمًا كبيرًا يتحدث عن تاريخ 

المكان بحسب األسطورة التوراتية.

مشاريع استيطانية تهويدية بالقدس المحتلة بقيمة 55 مليون دوالر

الخليل/ االستقالل: 
منعت قّوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، نشطاء لجان التوثيق والحماية من العمل 

وسط مدينة الخليل جنوبي الّضفة الغربية المحتلة.
وأفاد نش���طاء في تجّمع ش���باب ضّد االستيطان بأّن قّوة عس���كرية من جيش االحتالل 
منعتهم من مواصلة عملهم في تأمين وصول الطلبة إلى مدارسهم وسط مدينة الخليل.

وأوضح���وا أّن قّوة عس���كرية من جيش االحتالل س���ّلمتهم أمًرا عس���كرًيا بضرورة إخالء 
المنطقة، في شارع الشهداء، مع خارطة لمكان المنطقة العسكرية المغلقة التي أعلنتها 

قّوات االحتالل في المكان، وطردتهم خارجه.
وأشار الّنشطاء إلى أّنهم يحاولون التواجد الدائم على الحواجز العسكرية، لتأمين وصول 

الطلبة والطالبات واألهالي، وخروجهم دون اعتداءات من المستوطنين وجنود االحتالل.
وفي وقت س���ابق، حاولت مجموعة من المس���توطنين اقتح���ام "مركز الصمود 
والتحدي"، وهو مقّر تجّمع ش���باب ضّد االس���تيطان، ووقع تدافع وتالسن بين 

النشطاء والمستوطنين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت جماعات يهودية متطرفة، أمس األحد، باحات المسجد األقصى من 

باب المغاربة برفقة حراسة أمنية مشددة.
وأفاد شهود عيان أن 60 مستوطنًا، بينهم 18 طالبًا تلموديًا، اقتحموا المسجد 
المبارك ونفذوا جوالت مش���بوهة في أرجائه، وس���ط محاوالت إلقامة طقوس 

وشعائر تلمودية فيه قبل مغادرته من باب السلسلة.

قوات االحتالل تمنع نشطاء بالخليل 
من تأمين وصول الطالب لمدارسهم 

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى من باب المغاربة

االحتالل يشرع بتوسعة مستوطنة 
»حلميش« شمال رام الله

رام الله/االستقالل:
أكدت القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في مدينة 
رام الل���ه، عل���ى رفض كل أش���كال تطبي���ع العالقات مع 
االحتالل اإلسرائيلي، على مختلف األصعدة والمستويات، 
داعية إلى توس���يع حمالت المقاطعة وتصعيد المقاومة 

الشعبية إللحاق األضرار باالحتالل .
وطالبت القوى في بيان لها أمس األحد، بمشاركة جماهيرية 
حاشدة في الفعاليات األسبوعية التي تشهدها منطقة 

"جبل الريسان" وبلدات "المغير" و"بلعين" و"نعلين" )قضاء 
رام الل���ه(، الجمعة المقبلة، وتصعيد المقاومة الش���عبية 
بكافة أشكالها ضد االحتالل ومستوطنيه "كحق طبيعي 

للفلسطينيين في الّرد على الجرائم اإلسرائيلية".
ودعا البيان إلى العمل بشكل جدي وحثيث لتهيئة المناخ 
الس���تمرار الح���وار الوطني بين الفصائل الفلس���طينية، 
وتذلي���ل الصعوب���ات أمام تحقي���ق المصالح���ة وإنهاء 

االنقسام، وصوال إلى إجراء انتخابات عامة.

»قوى رام الله« تدعو لتصعيد 
المقاومة ورفض التطبيع مع االحتالل

مستوطنون يخطفون بائعًا متجوال 
بعد االعتداء عليه بنابلس

االثنين 13 جمادى اآلخرة 1440 هــ 18 فبراير 2019 م

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلس���المي رئيس دائرتها السياسية محمد 
الهن���دي أمس األح���د، إن حركته "تتصدى 
للمؤامرات التي تتس���اوق م���ع صفقة القرن 
بحجة الحفاظ على المشروع الوطني"، مشدًدا 
على أن "محاوالت دف���ع الفصائل لالعتراف 
بدولة على حدود العام ١٩٦٧ طعنة في ظهر 

المشروع الوطني".
وأكد الهندي، ف���ي تصريح صحفي وصل " 
االس���تقالل"، "تعقيًبا على م���ا أثاره البعض 
حول لقاءات الفصائل األخيرة في موسكو"، 
أن الجهاد اإلس���المي مع حق عودة الالجئين 
الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم 

التي ُرحلوا عنها، "وال التفاف على هذا الحق 
أو االنتق���اص من���ه أو تحويله إل���ى مطالبة 
بعودة إلى دولة في حدود األراضي المحتلة 
عام ١٩٦٧". وأضاف "ُيش���ّرف حركة الجهاد 
اإلس���المي أن تتص���دى للمؤام���رات الت���ي 
تتس���اوق مع صفق���ة القرن بحج���ة الحفاظ 
على المش���روع الوطني المغ���دور، مؤكًدا أن 
كل فلس���طين م���ن البح���ر إل���ى النهر لكل 

الفلسطينيين.
وجدد إدانة حركة الجهاد "التخلي عن ٨٠ 
في المائ���ة من فلس���طين بتوقيع اتفاق 
أوس���لو وح���ل الدولتين ال���ذي وصل إلى 
نهايت���ه المأس���اوية وكان غطاء للتهويد 
واالس���تيطان ومصادرة األراضي وتقطيع 

أوصال الضفة الغربية".
وذك���ر د. الهن���دي أن "التقي���د بالتزام���ات 
منظمة التحرير بحجة إرضاء األصدقاء طعنة 
في ظهر المش���روع الوطني الفلس���طيني"، 
مطالًبا بتفعيل المنظم���ة وتطويرها وإعادة 
االعتبار لمؤسس���اتها وميثاقها وفق اتفاق 

القاهرة ٢٠٠٥.
ودع���ا إلى إج���راء انتخاب���ات مجلس وطني 
جديد في أي م���كان يمكن إجراء االنتخابات 
فيه، والتوافق في األماكن التي يتعذر إجراء 
انتخاب���ات فيها وفق إعالن بي���روت ٢٠١٧، 
"ليجتمع المجلس الوطني الجديد في الخارج 
وينتخب لجنته المركزية التي تش���رف على 
إجراء حوار وطني شامل للقوى والشخصيات 

اس���تراتيجية  بناء  به���دف  الفلس���طينية 
وطنية تعزز صمود الش���عب الفلس���طيني 
وتحافظ على الثوابت وتحمي المقاومة بكل 

أشكالها وتتصدى لصفقة القرن".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام 
األحم���د كش���ف أول أمس عن ق���رار أصدره 
رئيس الس���لطة محمود عباس بعدم جلوس 
حركته في أي اجتماع تحضره الجهاد "ألنها 
ال تعترف بمنظمة التحرير". وكانت العاصمة 
الروسية اس���تضافت يومي 11 و12 فبراير 
حوارات بين عش���رة فصائل فلسطينية في 
محاولة لتقريب وجهات النظر والسيما بين 
حركتي فتح وحماس، لكن الحوارات انتهت 

دون إصدار بيان مشترك.

مع عودة الالجئين ألراضيهم التي رحلوا عنها

د. الهندي: االعتراف بدولة على حدود٦٧ طعنة للمشروع الوطني

وتابع: "هناك مقارب���ة منقوصة وملتوية من قيادة فتح لتحميل 
مس���ؤولية إفش���الها للق���اءات إل���ى حركتي حم���اس والجهاد 
اإلس���المي، من خالل االدعاء أن الحركتين رفضتا تضمين البيان 
الختامي عب���ارات تراجعتا عنها بعد أن وافقت���ا عليها".وأّكد أن 
"حم���اس" و"الجه���اد" لم ترفض���ا التوقيع على بيان "موس���كو" 
لتضمنه بند أن منظمة التحرير الفلس���طينية الممثل الش���رعي 
والوحيد لش���عبنا الفلس���طيني، ب���ل أرادتا إضافة عب���ارة "بعد 
ا من المنّظمة،  ترتيبها وإعادة إصالحها"؛ لتك���ون الحركتان جزًء

األمر الذي رفضته "فتح".  
كما رفضتا إطالق بند "إقامة دولة فلس���طينية على حدود العام 
1967" بهذا الش���كل، متس���ائاًل: "أين حدود ه���ذه الدولة، في 
ظل احتالل العدو )اإلس���رائيلي( ألراضي الضفة الغربية كافة، 
بما فيه���ا مدينة القدس، التي كانت م���ن الُمفترض أن تكون 

العاصمة لهذه الدولة ؟" بحسب عبد الهادي.    
وأش���ار إلى أن خطوة "فتح" بموس���كو تأتي تكريًس���ا لموقفها 
المبدئّي برفض الش���راكة والمصالحة الوطنية، مس���تداًل على 
ذلك أيًضا بضرب "فتح" الُمس���بق للجه���ود المصرية الجديدة؛ 
الس���تئناف جه���ود إنه���اء االنقس���ام، ووضع ش���روط أمامها 
تح���ت عناوين عّدة. وأوضح أن روس���يا ومن خالل دعوتها للقاء 
الفلس���طيني الش���امل مؤخًرا، أرادت طرح رؤيته���ا في مقاربة 
القضية الفلسطينية، مقابل الرؤية األمريكية الُمنحازة للكيان 

الصهيوني، والهادفة لتصفية القضية عبر "صفقة القرن". 
واس���تضافت موس���كو في 11 و12 نوفمبر الجاري، جلس���ات 
حوار بين وف���ود من )12( فصياًل فلس���طينًيا من بينها حركتا 
"فتح" و"حماس" بدعوة من معهد االستش���راق التابع للخارجية 

الروسية لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية.
وأض���اف: "كما أرادت موس���كو أن تثّبت هاتي���ن الرؤيتين في 
المنطقة، بالتزامن مع لقاء وارس���و، التي تريد الواليات المتحدة 
من خالل���ه تكريس التطبي���ع العربي مع الكي���ان الصهيوني، 
وُتنش���ئ حلًفا شرق أوس���طًيا أساس���ه هذا الكيان؛ لمحاربة ما 

تسميه )واشنطن( اإلرهاب وعلى رأسه إيران وحركات المقاومة 
في المنطقة".

وعق���د ف���ي 13 و14  فبراير الجاري مؤتمر "وارس���و" بالعاصمة 
البولندي���ة بدعوة أمريكية، وبمش���اركة نحو 60 دولة من بينها 
الكيان اإلس���رائيلي، لمناقش���ة ما يس���مى "اس���تقرار الشرق 

األوسط"، وفي مقدمتها الملف اإليراني.
وع���ن "التصعيد" الذي تتعرض لها حركة الجهاد اإلس���المي، 
ومن قبله���ا حركة حماس، من جانب الس���لطة الفلس���طينية 
وحركة "فت���ح"، بّين أنها تؤكد إمع���ان األخيرتين بخطواتهما 
السياسية المنفردة، بين يّدي تشكيل "حكومة مجتزأة" بعيًدا 
عن الكل الوطني، في إش���ارة منه إل���ى موافقة "بعض" فصائل 

منظمة التحرير عليها.
وق���ال: "في إط���ار الخط���وات النوعّي���ة والمحموم���ة )أمريكًيا 
وإس���رائيلًيا( لتصفية القضية، والهرولة العربية نحو التطبيع؛ 
كان م���ن األجدر بالس���لطة وفت���ح والرئيس أبو م���ازن )محمود 
عّباس( الدعوة لحوار شامل وبناء استراتيجية وطنية لمواجهة 
كل التحديات، ولي���س اّتخاذ إجراءات ُتعّزز االنقس���ام وُتبعد 

ُفرص تحقيق الوحدة الوطنية".

حما�س والقاهرة
في س���ياق آخر، كش���ف ممثل حرك���ة "حماس ف���ي لبنان عن 
الملف���ات الت���ي بحثها وفد حركته برئاس���ة رئي���س المكتب 
السياسي إس���ماعيل هنية، مع المس���ؤولين المصريين خالل 
زيارته المس���تمرة للعاصمة المصرية.وأوض���ح أن الملف األول 
تناول العالقة الثنائية بين "حماس" ومصر، "التي دخلت مرحلة 
جديدة من التعامل وبدأت تأخذ بعًدا اس���تراتيجًيا، لما لها من 
دور إقليم���ي مهم، ورعايتها لكل ما له عالقة بتطورات القضية 

الفلسطينية، بما في ذلك ملف المصالحة الداخلية"، كما قال.
فيما تناول الملف الثاني تفاهم���ات "التهدئة" المتوقفة في 
قط���اع غزة انطالًقا من رعايتها لهذا الملف، والتوقف عند خرق 
االحتالل "اإلس���رائيلي" المتواصل له���ذه التفاهمات، وكيفية 

إطالقه���ا مجدًدا بجه���ود أممية ومصرية وقطري���ة على قاعدة 
التزام االحتالل بما تم االتفاق عليه سابًقا. وفق عبد الهادي. 

وأضاف: "في هذا اإلط���ار تم التطرق أيًضا إلى معبر رفح البرّي، 
وبوابة صالح الدين )جنوبّي معبر رفح(، وآليات تخفيف الحصار 

عن القطاع"، الفًتا إلى تجاوب مصري كبير في هذا الملف.
كما تناول الملف الثالث الجولة الخارجية ل�لمكتب السياس���ي 
للحرك���ة بقي���ادة "هنية"، "بع���د أن ُأرجئت ألس���باب فنّية )لم 
يذكرها(، وقد أبدى المصريون موقًفا مبدئًيا إيجابًيا بش���أنها، 

على أن ُيستكمل الحوار الحًقا لتتم بالشكل المطلوب".
وحول س���ؤال إذا ما كان ملفا "الُش���بان األربع���ة المختطفين" 
وأم���وال "حماس" المحتجزة بالقاهرة من بين ما تم مناقش���ته، 
أجاب عب���د الهادي: "هن���اك الكثير من الملّف���ات التفصيلية 
نتحّفظ عل���ى الخوض في تفاصيلها عبر وس���ائل اإلعالم؛ ألن 

ذلك يمنع تحقيق نتائج إيجابية بخصوصها".
إاّل أنه أّكد في الوقت ذاته على تلقي "حماس" وعوًدا باإلفراج عن 
الُش���بان المختطفين، رافًضا الكشف عن المزيد من التفاصيل 

واأُلفق الزمنية.

غزة وم�سريات العودة
أما بشأن مسيرات العودة وكسر حصار غزة، فقد شّدد القيادي 
ب�"حماس" على  اس���تمراريتها، بل وربما تش���هد تصاعًدا في 

فعالياتها، حتى تحقيق األهداف التي انطلقت من أجلها.  
وقال: "إن لش���عبنا ومقاومت���ه خياراته الكثي���رة التي يتحرك 
فيه���ا، عندما ي���رى أن هن���اك إمعانًا من الكي���ان الصهيوني 
في اس���تهداف المش���اركين الس���لمّيين بالمس���يرات، وعدم 
التزام���ه بتنفيذ تفاهمات التهدئ���ة".    ولفت إلى أن "رئيس 
حكومة االحتالل بنيامي���ن نتنياهو وفريقه يتعامل )حالًيا( مع 
التفاهمات وقطاع غزة والمقاومة من خلفية انتخابية، ويسعى 

إلى تحقيق مكاسب من خالل مقاربة هذه المّلفات".
واس���تدرك: "لكنه في المقابل ال يعل���م )نتنياهو وفريقه( أنه 
يلعب في النار؛ ألنه ال يمكن القبول بأن نكون محّل مس���اومات 

سياسية أو استخدام في إطار البازار االنتخابي الداخلي".
وفيما اس���تبعد من المنظور السياس���ي شّن "إس���رائيل" حرًبا 
جدي���دة على القطاع؛ ش���ّدد على أنها إذا م���ا أقدمت على ذلك 

فإنها "ستفشل وتعود بنتائج غير معروفة".
وح���ول خطوات "حم���اس" العملّية للرد على إجراءات الس���لطة 
"المنفردة والعقابية" ضد القط���اع، بّين عبد الهادي أن حركته 
س���تواجه تلك اإلجراءات بمش���اركة وطنية. وذك���ر أن حركته 
تبح���ث مع ال���كل الوطني على "صيغة ُمتف���ق عليها"، في ظل 
حصار االحتالل المفروض، وتنّصل الس���لطة من مس���ؤولياتها 
اإلداري���ة والمالية تجاه غزة، موضًح���ا أن "اللجنة اإلدارية" التي 
كانت قد شكلتها "حماس" سابًقا إلدارة القطاع، واحدة من بين 

األشكال التي يتم بحثها. 
واس���تبعد توّجه "حماس" إلى تش���كيل حكومة بالقطاع توازي 
الحكومة السياسية التي تعتزم "فتح" تشكيلها برام الله خالل 
أيام، متابًعا: "ال أعتقد أنه يمكن مواجهة خطوات السلطة وفتح 

التي تكّرس االنقسام بأخرى تماثلها".
وأّكد على أن "حماس" لن تتجاوب مع أّية خطوة تس���عى لعقد 
االنتخاب���ات التش���ريعية فقط، داعًي���ا إلى إج���راء االنتخابات 
الش���املة )رئاس���ية، تش���ريعية، مجلس وطني( باالستناد إلى 
اتفاق���ات للمصالحة )القاهرة/ 2011(.  وق���ال: "ما يتم اإلعالن 
عنه)من رئيس السلطة( هو فقط لتكريس خطوة حّل المجلس 

التشريعي، وليس إلجراء انتخابات جديدة".

عرب التطبيع 
في سياق منفصل، نّدد عبد الهادي، بانزالق أنظمة دول عربية 
نحو التطبيع العلني مع كيان االحتالل "اإلسرائيلي"، موضًحا أن 
حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة عموًما أفرزت من يقف 
مع أو ضد القضية الفلس���طيينة.  وتاب���ع: "أمثال هؤالء )أنظمة 
التطبيع( س���يلفظهم التاريخ ويوصموا بالعار، مطالًبا ش���عوب 
تلك األنظمة واألمة العربية واإلسالمية باتخاذ مواقف حاسمة 

في تخوين هؤالء لتهافتهم نحو الكيان الصهيوني". 

ممثل »حماس« بلبنان د. أحمد عبد الهادي لـ "االستقالل":

رو�سيـــا �أنبـت حركــة 
»فتــح« لإف�سالهــا 
لقــاء�ت »مو�سكــو«

بريوت – غزة/ قا�سم الأغا:
اأّكد ممثل حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س( يف لبنان د. اأحمد عبد الهادي، اأن رو�سيا حّملت حركة "فتح" م�سوؤولية ف�سل لقاءات "مو�سكو" 
الأخرية وخروجها دون نتائج. ويف حوار �سامل مع �سحيفة ال�ستقالل اأم�س، قال عبد الهادي: "اإن اخلارجية الرو�سية اأّنبت وفد فتح امل�سارك 
باللقاءات، وحّملت احلركة م�سوؤولية ف�سلها وخروجها دون نتائج، والف�سائل كلها على علٍم بذلك".    و�سّدد على اأن حركة "فتح" تعاملت مع 

لقاءات "مو�سكو" با�ستخفاف وفّرغتها عملًيا من م�سمونها، بعدما �سّربت بياًنا تفر�س من خالله روؤيتها على الف�سائل املجتمعة كاّفة.

تصعيد »فتح« ضد »الجهاد« تكريس لموقف األولى برفض الشراكة الوطنية

»تفاهمات �لتهدئة« متوقفة 
وحماولت لإحيائها على 
قاعدة »�لتز�م �لحتالل«

»حما�س« لن تتجاوب 
مع �أّية خطوة لعقد 

�نتخابات ت�سريعية فقط
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غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلس���المي رئيس دائرتها السياسية محمد 
الهن���دي أمس األح���د، إن حركته "تتصدى 
للمؤامرات التي تتس���اوق م���ع صفقة القرن 
بحجة الحفاظ على المشروع الوطني"، مشدًدا 
على أن "محاوالت دف���ع الفصائل لالعتراف 
بدولة على حدود العام ١٩٦٧ طعنة في ظهر 

المشروع الوطني".
وأكد الهندي، ف���ي تصريح صحفي وصل " 
االس���تقالل"، "تعقيًبا على م���ا أثاره البعض 
حول لقاءات الفصائل األخيرة في موسكو"، 
أن الجهاد اإلس���المي مع حق عودة الالجئين 
الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم 

التي ُرحلوا عنها، "وال التفاف على هذا الحق 
أو االنتق���اص من���ه أو تحويله إل���ى مطالبة 
بعودة إلى دولة في حدود األراضي المحتلة 
عام ١٩٦٧". وأضاف "ُيش���ّرف حركة الجهاد 
اإلس���المي أن تتص���دى للمؤام���رات الت���ي 
تتس���اوق مع صفق���ة القرن بحج���ة الحفاظ 
على المش���روع الوطني المغ���دور، مؤكًدا أن 
كل فلس���طين م���ن البح���ر إل���ى النهر لكل 

الفلسطينيين.
وجدد إدانة حركة الجهاد "التخلي عن ٨٠ 
في المائ���ة من فلس���طين بتوقيع اتفاق 
أوس���لو وح���ل الدولتين ال���ذي وصل إلى 
نهايت���ه المأس���اوية وكان غطاء للتهويد 
واالس���تيطان ومصادرة األراضي وتقطيع 

أوصال الضفة الغربية".
وذك���ر د. الهن���دي أن "التقي���د بالتزام���ات 
منظمة التحرير بحجة إرضاء األصدقاء طعنة 
في ظهر المش���روع الوطني الفلس���طيني"، 
مطالًبا بتفعيل المنظم���ة وتطويرها وإعادة 
االعتبار لمؤسس���اتها وميثاقها وفق اتفاق 

القاهرة ٢٠٠٥.
ودع���ا إلى إج���راء انتخاب���ات مجلس وطني 
جديد في أي م���كان يمكن إجراء االنتخابات 
فيه، والتوافق في األماكن التي يتعذر إجراء 
انتخاب���ات فيها وفق إعالن بي���روت ٢٠١٧، 
"ليجتمع المجلس الوطني الجديد في الخارج 
وينتخب لجنته المركزية التي تش���رف على 
إجراء حوار وطني شامل للقوى والشخصيات 

اس���تراتيجية  بناء  به���دف  الفلس���طينية 
وطنية تعزز صمود الش���عب الفلس���طيني 
وتحافظ على الثوابت وتحمي المقاومة بكل 

أشكالها وتتصدى لصفقة القرن".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام 
األحم���د كش���ف أول أمس عن ق���رار أصدره 
رئيس الس���لطة محمود عباس بعدم جلوس 
حركته في أي اجتماع تحضره الجهاد "ألنها 
ال تعترف بمنظمة التحرير". وكانت العاصمة 
الروسية اس���تضافت يومي 11 و12 فبراير 
حوارات بين عش���رة فصائل فلسطينية في 
محاولة لتقريب وجهات النظر والسيما بين 
حركتي فتح وحماس، لكن الحوارات انتهت 

دون إصدار بيان مشترك.

مع عودة الالجئين ألراضيهم التي رحلوا عنها

د. الهندي: االعتراف بدولة على حدود٦٧ طعنة للمشروع الوطني

وتابع: "هناك مقارب���ة منقوصة وملتوية من قيادة فتح لتحميل 
مس���ؤولية إفش���الها للق���اءات إل���ى حركتي حم���اس والجهاد 
اإلس���المي، من خالل االدعاء أن الحركتين رفضتا تضمين البيان 
الختامي عب���ارات تراجعتا عنها بعد أن وافقت���ا عليها".وأّكد أن 
"حم���اس" و"الجه���اد" لم ترفض���ا التوقيع على بيان "موس���كو" 
لتضمنه بند أن منظمة التحرير الفلس���طينية الممثل الش���رعي 
والوحيد لش���عبنا الفلس���طيني، ب���ل أرادتا إضافة عب���ارة "بعد 
ا من المنّظمة،  ترتيبها وإعادة إصالحها"؛ لتك���ون الحركتان جزًء

األمر الذي رفضته "فتح".  
كما رفضتا إطالق بند "إقامة دولة فلس���طينية على حدود العام 
1967" بهذا الش���كل، متس���ائاًل: "أين حدود ه���ذه الدولة، في 
ظل احتالل العدو )اإلس���رائيلي( ألراضي الضفة الغربية كافة، 
بما فيه���ا مدينة القدس، التي كانت م���ن الُمفترض أن تكون 

العاصمة لهذه الدولة ؟" بحسب عبد الهادي.    
وأش���ار إلى أن خطوة "فتح" بموس���كو تأتي تكريًس���ا لموقفها 
المبدئّي برفض الش���راكة والمصالحة الوطنية، مس���تداًل على 
ذلك أيًضا بضرب "فتح" الُمس���بق للجه���ود المصرية الجديدة؛ 
الس���تئناف جه���ود إنه���اء االنقس���ام، ووضع ش���روط أمامها 
تح���ت عناوين عّدة. وأوضح أن روس���يا ومن خالل دعوتها للقاء 
الفلس���طيني الش���امل مؤخًرا، أرادت طرح رؤيته���ا في مقاربة 
القضية الفلسطينية، مقابل الرؤية األمريكية الُمنحازة للكيان 

الصهيوني، والهادفة لتصفية القضية عبر "صفقة القرن". 
واس���تضافت موس���كو في 11 و12 نوفمبر الجاري، جلس���ات 
حوار بين وف���ود من )12( فصياًل فلس���طينًيا من بينها حركتا 
"فتح" و"حماس" بدعوة من معهد االستش���راق التابع للخارجية 

الروسية لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية.
وأض���اف: "كما أرادت موس���كو أن تثّبت هاتي���ن الرؤيتين في 
المنطقة، بالتزامن مع لقاء وارس���و، التي تريد الواليات المتحدة 
من خالل���ه تكريس التطبي���ع العربي مع الكي���ان الصهيوني، 
وُتنش���ئ حلًفا شرق أوس���طًيا أساس���ه هذا الكيان؛ لمحاربة ما 

تسميه )واشنطن( اإلرهاب وعلى رأسه إيران وحركات المقاومة 
في المنطقة".

وعق���د ف���ي 13 و14  فبراير الجاري مؤتمر "وارس���و" بالعاصمة 
البولندي���ة بدعوة أمريكية، وبمش���اركة نحو 60 دولة من بينها 
الكيان اإلس���رائيلي، لمناقش���ة ما يس���مى "اس���تقرار الشرق 

األوسط"، وفي مقدمتها الملف اإليراني.
وع���ن "التصعيد" الذي تتعرض لها حركة الجهاد اإلس���المي، 
ومن قبله���ا حركة حماس، من جانب الس���لطة الفلس���طينية 
وحركة "فت���ح"، بّين أنها تؤكد إمع���ان األخيرتين بخطواتهما 
السياسية المنفردة، بين يّدي تشكيل "حكومة مجتزأة" بعيًدا 
عن الكل الوطني، في إش���ارة منه إل���ى موافقة "بعض" فصائل 

منظمة التحرير عليها.
وق���ال: "في إط���ار الخط���وات النوعّي���ة والمحموم���ة )أمريكًيا 
وإس���رائيلًيا( لتصفية القضية، والهرولة العربية نحو التطبيع؛ 
كان م���ن األجدر بالس���لطة وفت���ح والرئيس أبو م���ازن )محمود 
عّباس( الدعوة لحوار شامل وبناء استراتيجية وطنية لمواجهة 
كل التحديات، ولي���س اّتخاذ إجراءات ُتعّزز االنقس���ام وُتبعد 

ُفرص تحقيق الوحدة الوطنية".

حما�س والقاهرة
في س���ياق آخر، كش���ف ممثل حرك���ة "حماس ف���ي لبنان عن 
الملف���ات الت���ي بحثها وفد حركته برئاس���ة رئي���س المكتب 
السياسي إس���ماعيل هنية، مع المس���ؤولين المصريين خالل 
زيارته المس���تمرة للعاصمة المصرية.وأوض���ح أن الملف األول 
تناول العالقة الثنائية بين "حماس" ومصر، "التي دخلت مرحلة 
جديدة من التعامل وبدأت تأخذ بعًدا اس���تراتيجًيا، لما لها من 
دور إقليم���ي مهم، ورعايتها لكل ما له عالقة بتطورات القضية 

الفلسطينية، بما في ذلك ملف المصالحة الداخلية"، كما قال.
فيما تناول الملف الثاني تفاهم���ات "التهدئة" المتوقفة في 
قط���اع غزة انطالًقا من رعايتها لهذا الملف، والتوقف عند خرق 
االحتالل "اإلس���رائيلي" المتواصل له���ذه التفاهمات، وكيفية 

إطالقه���ا مجدًدا بجه���ود أممية ومصرية وقطري���ة على قاعدة 
التزام االحتالل بما تم االتفاق عليه سابًقا. وفق عبد الهادي. 

وأضاف: "في هذا اإلط���ار تم التطرق أيًضا إلى معبر رفح البرّي، 
وبوابة صالح الدين )جنوبّي معبر رفح(، وآليات تخفيف الحصار 

عن القطاع"، الفًتا إلى تجاوب مصري كبير في هذا الملف.
كما تناول الملف الثالث الجولة الخارجية ل�لمكتب السياس���ي 
للحرك���ة بقي���ادة "هنية"، "بع���د أن ُأرجئت ألس���باب فنّية )لم 
يذكرها(، وقد أبدى المصريون موقًفا مبدئًيا إيجابًيا بش���أنها، 

على أن ُيستكمل الحوار الحًقا لتتم بالشكل المطلوب".
وحول س���ؤال إذا ما كان ملفا "الُش���بان األربع���ة المختطفين" 
وأم���وال "حماس" المحتجزة بالقاهرة من بين ما تم مناقش���ته، 
أجاب عب���د الهادي: "هن���اك الكثير من الملّف���ات التفصيلية 
نتحّفظ عل���ى الخوض في تفاصيلها عبر وس���ائل اإلعالم؛ ألن 

ذلك يمنع تحقيق نتائج إيجابية بخصوصها".
إاّل أنه أّكد في الوقت ذاته على تلقي "حماس" وعوًدا باإلفراج عن 
الُش���بان المختطفين، رافًضا الكشف عن المزيد من التفاصيل 

واأُلفق الزمنية.

غزة وم�سريات العودة
أما بشأن مسيرات العودة وكسر حصار غزة، فقد شّدد القيادي 
ب�"حماس" على  اس���تمراريتها، بل وربما تش���هد تصاعًدا في 

فعالياتها، حتى تحقيق األهداف التي انطلقت من أجلها.  
وقال: "إن لش���عبنا ومقاومت���ه خياراته الكثي���رة التي يتحرك 
فيه���ا، عندما ي���رى أن هن���اك إمعانًا من الكي���ان الصهيوني 
في اس���تهداف المش���اركين الس���لمّيين بالمس���يرات، وعدم 
التزام���ه بتنفيذ تفاهمات التهدئ���ة".    ولفت إلى أن "رئيس 
حكومة االحتالل بنيامي���ن نتنياهو وفريقه يتعامل )حالًيا( مع 
التفاهمات وقطاع غزة والمقاومة من خلفية انتخابية، ويسعى 

إلى تحقيق مكاسب من خالل مقاربة هذه المّلفات".
واس���تدرك: "لكنه في المقابل ال يعل���م )نتنياهو وفريقه( أنه 
يلعب في النار؛ ألنه ال يمكن القبول بأن نكون محّل مس���اومات 

سياسية أو استخدام في إطار البازار االنتخابي الداخلي".
وفيما اس���تبعد من المنظور السياس���ي شّن "إس���رائيل" حرًبا 
جدي���دة على القطاع؛ ش���ّدد على أنها إذا م���ا أقدمت على ذلك 

فإنها "ستفشل وتعود بنتائج غير معروفة".
وح���ول خطوات "حم���اس" العملّية للرد على إجراءات الس���لطة 
"المنفردة والعقابية" ضد القط���اع، بّين عبد الهادي أن حركته 
س���تواجه تلك اإلجراءات بمش���اركة وطنية. وذك���ر أن حركته 
تبح���ث مع ال���كل الوطني على "صيغة ُمتف���ق عليها"، في ظل 
حصار االحتالل المفروض، وتنّصل الس���لطة من مس���ؤولياتها 
اإلداري���ة والمالية تجاه غزة، موضًح���ا أن "اللجنة اإلدارية" التي 
كانت قد شكلتها "حماس" سابًقا إلدارة القطاع، واحدة من بين 

األشكال التي يتم بحثها. 
واس���تبعد توّجه "حماس" إلى تش���كيل حكومة بالقطاع توازي 
الحكومة السياسية التي تعتزم "فتح" تشكيلها برام الله خالل 
أيام، متابًعا: "ال أعتقد أنه يمكن مواجهة خطوات السلطة وفتح 

التي تكّرس االنقسام بأخرى تماثلها".
وأّكد على أن "حماس" لن تتجاوب مع أّية خطوة تس���عى لعقد 
االنتخاب���ات التش���ريعية فقط، داعًي���ا إلى إج���راء االنتخابات 
الش���املة )رئاس���ية، تش���ريعية، مجلس وطني( باالستناد إلى 
اتفاق���ات للمصالحة )القاهرة/ 2011(.  وق���ال: "ما يتم اإلعالن 
عنه)من رئيس السلطة( هو فقط لتكريس خطوة حّل المجلس 

التشريعي، وليس إلجراء انتخابات جديدة".

عرب التطبيع 
في سياق منفصل، نّدد عبد الهادي، بانزالق أنظمة دول عربية 
نحو التطبيع العلني مع كيان االحتالل "اإلسرائيلي"، موضًحا أن 
حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة عموًما أفرزت من يقف 
مع أو ضد القضية الفلس���طيينة.  وتاب���ع: "أمثال هؤالء )أنظمة 
التطبيع( س���يلفظهم التاريخ ويوصموا بالعار، مطالًبا ش���عوب 
تلك األنظمة واألمة العربية واإلسالمية باتخاذ مواقف حاسمة 

في تخوين هؤالء لتهافتهم نحو الكيان الصهيوني". 

ممثل »حماس« بلبنان د. أحمد عبد الهادي لـ "االستقالل":

رو�سيـــا �أنبـت حركــة 
»فتــح« لإف�سالهــا 
لقــاء�ت »مو�سكــو«

بريوت – غزة/ قا�سم الأغا:
اأّكد ممثل حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�س( يف لبنان د. اأحمد عبد الهادي، اأن رو�سيا حّملت حركة "فتح" م�سوؤولية ف�سل لقاءات "مو�سكو" 
الأخرية وخروجها دون نتائج. ويف حوار �سامل مع �سحيفة ال�ستقالل اأم�س، قال عبد الهادي: "اإن اخلارجية الرو�سية اأّنبت وفد فتح امل�سارك 
باللقاءات، وحّملت احلركة م�سوؤولية ف�سلها وخروجها دون نتائج، والف�سائل كلها على علٍم بذلك".    و�سّدد على اأن حركة "فتح" تعاملت مع 

لقاءات "مو�سكو" با�ستخفاف وفّرغتها عملًيا من م�سمونها، بعدما �سّربت بياًنا تفر�س من خالله روؤيتها على الف�سائل املجتمعة كاّفة.

تصعيد »فتح« ضد »الجهاد« تكريس لموقف األولى برفض الشراكة الوطنية

»تفاهمات �لتهدئة« متوقفة 
وحماولت لإحيائها على 
قاعدة »�لتز�م �لحتالل«

»حما�س« لن تتجاوب 
مع �أّية خطوة لعقد 

�نتخابات ت�سريعية فقط
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

مذكرة حضور
الى المدعى عليها / خلود محمد عبد ربه أبو عليان من بني سهيال 
وس����كان مصر يقتضى حض����ورك الى محكمة ش����رق خانيونس 
الش����رعية يوم الثالثاء الموافق 2019/3/19م الس����اعة العاش����رة 
صباح����ا وذلك في الدعوى المرفوعة ض����دك من قبل مطلقك عبد 
الرحمن محمد إبراهيم أبو طي����ر وموضوعها دعوى ضم وحضانة 
أوالد أساسها )2019/46( وان لم تحضري في الوقت المعين يجر 
بحقك المقتضى الشرعي لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر 

في 2019/2/17م

   قا�سى �سرق خانيون�س ال�سرعية
زياد عبد احلميد اأبو احلاج

إعالن صادر عن جمعية اآلمال الخيرية 
إلحياء وتطوير جحر الديك 

يعلن مجل����س إدارة جمعية االمال الخيرية إلحي����اء وتطوير جحر الديك عن 
عقد االجتماع العادي للجمعي����ة العمومية للعام )2019( وذلك يوم األربعاء 
الموافق 27-2-2019 الس����اعة 11 في مق����ر الجمعية الكائن في جحر الديك 
غ����رب وادي غزة وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد اس����تكمال 

االتى :- 
 1- فتح باب االنتس����اب وتس����ديد االش����تراكات للجمعية العمومية لعام ) 

2019( وذلك من تاريخ 18-2-2019 الى تاريخ 2019-2-21 
2- فتح باب الترش����يح لعضوية مجل����س اإلدارة وذلك من تاريخ 2019-2-23 

الى تاريخ 2019-2-25 
3- فت����ح باب االنس����حاب والطع����ون واالعت����راض لعضوية مجل����س اإلدارة 

والجمعية العمومية وذلك من تاريخ 26-2-2019 حتى تاريخ 2019-2-26 
4- تباش����ر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 18-2-2019 الى تاريخ 2-27-

2019 في مقر الجمعية المذكور أعاله من الساعة 9 حتى الساعة 12

 جمل�س اإدارة اجلمعية

وكان ع���زام االحم���د عضو اللجنة المركزي���ة لحركة فتح أكد 
اتخاذ رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عب���اس قرارًا 
بعدم جل���وس حركة " فتح " ف���ي أي اجتماع تحضره حركة 
الجهاد اإلس���المي ، نتيجة عدم اعترافه���ا بمنظمة التحرير 
الفلس���طينية .   قال األحمد: "لن نجل���س بعد اليوم في أي 
اجتماع تحض���ره حركة الجهاد اإلس���المي"، موضحا أن هذا 
قرار اتخذه الرئيس عباس قبل يومين بعد أن اس���تمع لوفد 

حركته عقب عودته من موسكو.
وتصريحات األحمد جاءت بعد رفض  حركة الجهاد االسالمي 
التوقيع على بيان الفصائل الفلسطينية ؛ العتراض الحركة 
على بندين أساس���يين في البيان الختامي لجلس���ات الحوار 
، وهما اعتبار منظمة التحرير الفلس���طينية ممثل ش���رعي 
ووحي���د دون ربط ذلك بإعادة بنائه���ا وتطويرها وفق اتفاق 
القاهرة 2005، وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 

عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

"غري م�سئولة"
وردًا عل���ى تصريحات األحمد وصف الناطق اإلعالمي باس���م 
حركة الجهاد اإلس���المي مصعب البريم، تصريحاته ب� " غير 
المسئولة " وال تصب في طريق المصالحة والوحدة الوطنية". 
وأكد البريم في تصريحات صحفية، أن حركته لن تتراجع عن 
أداء دورها في السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، موضحا أن 
هدف رئيس السلطة محمود عباس من هذه الهجمة ، هدم 
العالقة مع الجميع ، وما س���ينتج عنه من انفصال سياس���ي 

يتبعه انفصال جغرافي.

موقف يدعو لال�ستغراب 
محم���ود خلف القي���ادي في الجبهة الديمقراطي���ة لتحرير 

فلس���طين اعتبر أن قرار رئيس السلطة محمود عباس يأتي 
في إطار ردة فع���ل غير مقبولة تجاه موق���ف حركة الجهاد 
لرفضه���ا التوقي���ع على بي���ان الفصائل  في خت���ام مؤتمر 

موسكو.
وق���ال خلف ف���ي حديث���ه ل�"االس���تقالل" إن موقف رئيس 
الس���لطة تجاه حركة الجهاد ، يدعو لالستغراب ، فليس من 
العرف بي���ن الفصائل أن يكون بينه���ا قطيعة وردود فعل 

ذات لهجة هجومية حادة". 
وأض���اف : " ليس المطل���وب من الفصائ���ل أن يكونوا على 
ذات التفاه���م في كافة المواضيع ، لذلك من الضروري وضع 
حدود الختالفاتنا كي ال تتحول لخالف، الن األسلوب األنسب 
لمعالجة الخالفات السياسية هي لغة الحوار وليس االقصاء، 

ألنه ال خيار أمامنا غير االتفاق والتفاهم" .
وطالب خلف بضرورة عدول رئيس السلطة عن القرار، لما فيه 
من مصلحة لخدمة االحتالل اإلس���رائيلي وتعزيز االنقس���ام 

بين حركتي فتح وحماس.  

قرار خاطئ
بدورها ، اعتبرت عضو المكتب السياس���ي للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين مريم أبو دقة موقف رئيس السلطة عباس 
بعدم الجل���وس مع حرك���ة الجهاد االس���المي بعد رفضها 
التوقيع على البيان المش���ترك للفصائل بالخاطئ ، مشددة 
على عدم جواز خروج هكذا موقف من رئيس يمثل الش���عب 

الفلسطيني . 
وش���ددت أبو دقة خالل حديثها ل�"االس���تقالل " أن الجبهة 

الش���عبية مقتنعة بضرورة إعادة بن���اء منظمة التحرير ، 
وضم حركتي حماس والجهاد لها بجانب كافة الفصائل 
والقوى الوطنية ، ولكن ال تصل برأيها لالختالف مع أحد. 
وأشار إلى أن جميع الفصائل تؤمن بالتعددية وال تؤمن 
باإلقصاء على أساس التنافس لخدمة المواطنين وليس 
لتقاسم حصص، كما أنها تمتلك آراء مختلفة و متباينة  
، لذلك يجب على رئيس السلطة مهما اختلف مع غيره ، 
فتح األبواب للحوار من أجل القاسم المشترك ، وليس أن 
يتخذ خيار المقاطعة كحل لالختالف بالعمل السياسي. 
ولفت���ت إلى أن حرك���ة الجهاد اإلس���المي حركة وطنية 
مقاومة فاعلة ، لها تأثيرها ورؤيتها السياس���ية ، لذلك 
يج���ب على الرئي���س أن يحتضن جميع ح���ركات وقوى 
المقاومة ، إليصال قناعاته بما يضمن التوافق الوطني ، 

وليس على أساس مصادرة الرأي. 

تفرد وانعزال
من جهته ، قال حازم قاسم المتحدث باسم حماس عبر 
تويتر: " إن اع���الن حركة فتح رفضها الجلوس مع حركة 
الجهاد ، يؤكد إصرار قي���ادة فتح على التفرد واالنعزال 

عن الكل الوطني " .
وش����دد قاس����م على أن الجهاد اإلسالمي مكون أصيل في 
الحركة الوطنية الفلسطينية ، وصاحبة تاريخ نضالي ضد 

االحتالل اإلسرائيلي ، قدمت خالله تضحيات كبيرة .
واعتب���ر المتحدث  أنه من المؤس���ف أن ه���ذا الموقف 
الفتحاوي برفض الجلوس مع الجهاد اإلسالمي ، جاء بعد 
ع���دة لقاءات قام بها أبو مازن م���ع مكونات من المجتمع 

اإلسرائيلي .

أحد ركائز العمل الوطني المقاوم 

الفصائل: قرار عباس برفض الجلوس مع الجهاد »إقصائي و خاطئ« 
غزة / �سماح املبحوح:

ال�سلط��ة  رئي���س  ق��رار  الفل�سطيني��ة  الف�سائ��ل  رف�س��ت 
الفل�سطينية حممود عبا�س القا�سي بعدم جلو�س حركة » فتح 
» يف اأي اجتماع حت�سره حركة اجلهاد الإ�سالمي، نتيجة عدم 

اعرتافه��ا مبنظمة التحرير الفل�سطيني��ة.  واأكدت الف�سائل 
يف اأحادي��ث منف�سلة مع » ال�ستقالل » عل��ى اأن قرار الرئي�س 
عبا�س خاطئ وغري مقبول جتاه حركة اجلهاد ويوؤكد اإ�سرار 
قيادة فتح على التفرد والنعزال عن الكل الوطني«، م�سددين 

اأن اجله��اد حرك��ة وطني��ة ومقاوم��ة فاعل��ة ، له��ا تاأثريه��ا 
وروؤيته��ا ال�سيا�سي��ة ، لذل��ك يجب عل��ى الرئي���س اأن يحت�سن 
جمي��ع حركات والقوى املقاومة ، لإي�سال قناعاته مبا ي�سمن 

التوافق الوطني ، ولي�س على اأ�سا�س م�سادرة الراأي. 

رام الله/ االستقالل:
اعتبر صائ���ب عريقات أمين س���ر اللجن���ة التنفيذية 
لمنظم���ة التحرير، أم���س األحد، أن اقتطاع إس���رائيل 
لمخصصات أسر الشهداء واألسرى من أموال الضرائب 
"المقاص���ة" جزء م���ن مخطط يهدف لتدمير الس���لطة 

الوطنية الفلسطينية.
وقال عريقات في تصريح له: إن إس���رائيل تريد سرقة 
أموال الفلس���طينيين، موضح���ا أن هذا جزء من مخطط 

تدمير الس���لطة بالتزامن مع فصل غزة، والذي يسمى " 
صفقة القرن ".

وذكر عريقات أن المشروع المطروح يتمثل في "صفقة 
القرن" التي ترفع الق���دس والالجئين واألمن عن طاولة 
المفاوضات، مشدًدا على أن أمريكا تدمر األمن والسالم 
تحت مسمى أن الخطر إيران، مؤكدًا أن الخطر الحقيقي 
يتمثل في إس���رائيل واالحتالل وما تقوم به من جرائم 

حرب بحق شعبنا الفلسطيني. 

وأشار عريقات إلى وجوب اتخاذ قرارات ترتقي للحدث، 
مبينا أنه س���يتم تنفيذ قرارات المجلس الوطني فيما 
يتعلق بتحديد العالقة مع إس���رائيل أمنيا وسياس���يا 

واقتصاديا.
ونوه إلى أن اس���تراتيجية إسرائيل وأمريكا تقول على 
سلطة بدون سلطة واحتالل بدون كلفة وفصل القطاع، 
موضحا أنه س���يتم مواجه���ة ذلك باس���تمرار تحديد 

العالقات في المجاالت كافة.

عريقات: اقتطاع أموال المقاصة جزء من مخطط تدمير السلطة الوطنية

الدوحة / االستقالل:
كش���ف عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( موس���ى أبو مرزوق أمس األحد، أن روس���يا غضبت من 
عدم إصدار الفصائل المش���اركة في حوارات العاصمة موسكو 
بياًنا ختامًيا، محملين المسؤولية لعضو اللجنة المركزية لحركة 

فتح عزام األحمد.
وأوض���ح أبو مرزوق ف���ي تغريدة عبر حس���ابه ف���ي "تويتر" أن 
الفصائل توافقت على بيان جيد وُأرس���ل للطباعة في السفارة 
الفلس���طينية، وفوجئ الجميع بتوزيع للبي���ان وفيه تغير غير 

متفق عليه.
وأضاف: "رفضت فت���ح تعديل )البيان( وأوضحن���ا للرأي العام 
الخل���ل، وتوافقنا على عدم إصدار بي���ان في المؤتمر الصحفي، 

وغضب األصدقاء وحملوا عزام )األحمد( المسئولية".
وكان���ت وكالة األنباء الرس���مية "وفا" نش���رت مع ق���رب ختام 
الحوارات بياًن���ا قالت فيه إنه لقي اجماًعا فصائليا ما عدا حركة 

الجهاد التي اعترضت على بندين.
واستضافت العاصمة الروس���ية يومي 11 و12 فبراير حوارات 
بين عش���رة فصائل فلس���طينية في محاولة لتقريب وجهات 
النظر والسيما بين حركتي فتح وحماس، لكن الحوارات انتهت 

دون إصدار بيان مشترك.

أبو مرزوق: الروس حملوا 
األحمد مسؤولية عدم 

إصدار بيان موسكو
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�سلطة االرا�سي   

االإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل اراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ عماد محمد س���امة الش���رفا قد تقدم لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه تس���جيا مجددا وعلى 
كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم 
باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بس���لطة االراضي خال مدة خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا االعان.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل: عماد محمد سامة الشرفا     من سكان خانيونس

-2 اسم المدينة او القرية: القرارة
والواقعة: بالقرب من حاووز األغا -3اسم موقع االرض: عشيرة سميري السبع   

رقم القس����يمة : 6 "مالية "  -4 رقم القطعة : 3 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  
)حسب ادعاء المواطن(

الحصة: كاما    نوع األرض: ميري المساحة:833 م2 
-5 الحدود بموجب المخطط

شمااًل: أرض السيد/ سليم إبراهيم سليم شبير
جنوبًا: شارع ترابي بعرض 10 متر ثم أرض السيد ناجي سلمان محمد أبو خشان

شرقًا: ارض السيد إبراهيم مصطفى محمد السقا
غربًا: شارع ترابي بعرض 8 متر ثم أرض السيد صاح حسين سليمان أبو خشان

-6 كيفية األيلولة لطالب التسجيل: بطريق الشراء من محمد عطا علي الشرفا بصفته 
بائع ووكيل عدلي للمشتري بموجب وكالة خاصة رقم )ق ف ج ق( 21220157 بتاريخ 
2015/12/2 صادرة من دولة فلس���طين – القنصلية العامة بجدة – المملكة العربية 
السعودية والتي آلت بطريق الشراء من آمنة مسلم علي خشان )السميري( والمسجلة 

باسمها لدى ضريبة األماك بوزارة المالية تحريرًا في:  7/ 2/ 2019م

دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

تنويه
نش���ر اعان بيع أرض باس���م الس���يد / حكمت محمود رجب دلول في 
صحيفة االس���تقال ي���وم األربعاء 2019/1/30 نش���ر خطأ وكالة رقم 
9224 / 2018 ص���ادرة عن دبي + وكالة رقم  646 / 2018 صادرة عن 
أب���و ظبي والصحيح هو وكالة رقم 9996 / 2019 الصادرة عن االمارات 

+ وكالة رقم 1080 / 2019 صادرة عن أبو ظبي

لذا اقت�سى التنويه

إعالن تسجيل مركبة
أعل���ن أنا / أحمد حماد عب���د الكريم أبو حجير  من س���كان غزة هوية  
رقم )800257545( عن رغبتي بتسجيل المركبة رقم )3364310( من 
 ) VF3504V01( وتحمل شاصي رقم )نوع )بيجو( انتاج س���نة )1980
لون )بيج( والمس���جلة سابقا باسم المواطن  / محمد  سالم موسى أبو 
مصطفى-  رق���م الهوية )903432342(  مجهول محل اإلقامة  حيث 
أنني اشتريت المركبة سابقا وارغب بتسجيلها على اسمي لدى دائرة 
ترخيص غزة فمن لديه اعتراض على ذلك عليه ن يس���جل اعتراضه 
لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة النقل والمواصات الفلسطينية 

خال عشرة ايام من تاريخ نشر هذا اإلعان . 

غزة/ سامح أبو غوري: 
أعل����ن المقطوع����ة رواتبه����ا م����ن 
"اللجنة  تأس����يس  ع����ن  الس����لطة 
 ، رواتبهم  للمقطوع����ة  الش����عبية 
للدف����اع ع����ن حقوقه����م وايصال 
واالعامية  االنس����انية  رس����التهم 
والدولية  المحلية  المؤسسات  أمام 
رفضه����م  ع����ن  وتعبي����ًرا  كاف����ة، 
سلوك الس����لطة بقطع رواتب آالف 
وعوائ����ل  والجرح����ى  الموظفي����ن 

الشهداء.
وجاء ذلك خ����ال وقفة احتجاجية 
من  رواتبهم  المقطوع����ة  نظمه����ا 
غ����زة أمس  بمدينة  الس����لطة  قبل 
االحد على اإلجراءات والسياس����ات 
التعسفية بحقهم من قبل السلطة 

الفلسطينية بحقهم.
وعب����ر المش����اركون بالوقف����ة غزة، 
عن غضبه����م الش����ديد ورفضهم 
لإلجراءات التعسفية التي تطالهم 

بتقارير كيدية.
وق����ال المتح����دث باس����م اللجن����ة 
الجري����ح أيمن زق����وت, إن الرواتب 
حق وليس منة من أحد, لن يسقط 
بالتقادم", محّمًا رئيس الس����لطة 
محم����ود عباس مس����ؤولية "جريمة 

قطع الرواتب" كاملة.

المطالب����ة  فعالي����ات  ان  وأك����د 
الموظفي����ن  حق����وق  باس����تعادة 
قائمة  االزم����ة  زالت  ما  ستس����تمر 
ولم تحل، معلنا ع����ن انطاق اولى 
فعاليات اللجنة غدا الثاثاء, بوقفة 
تضامنية أمام مقر الصليب األحمر 

للمطالبة بوقف هذا القرار .
الدولية  والمنظمات  الهيئات  ودعا 

كافة إلى إدانة س����لوك الس����لطة " 
االجرام����ي", والضغط عليها إلعادة 
االمور الى نصابه����ا, وإجبارها على 
وقف عقوباته����ا الجائرة بحق غزة 

وأهلها .
وتسود قطاع غزة حالة من االحتقان 
الس����لطة  إقدام  والس����خط تج����اه 
الفلسطينية على قطع رواتب آالف 

من الموظفين من مختلف الوزارات 
م����ن ذوي  آالف  روات����ب  وكذل����ك 
بدون  والجرحى،  والشهداء  األسرى 
إبداء أي أسباب للقطع، ويأتي ذلك 
في س����ياق تشديد العقوبات التي 
تفرضها الس����لطة ض����د قطاع غزة 
وإحالة  الرواتب  تقليص  وتش����مل 

اآلالف للتقاعد المبكر اإلجباري.

 خالل وقفة احتجاجية للمقطوعة بغزة

إعالن تشكيل »اللجنة الشعبية« للمقطوعة رواتبهم من السلطة  

جانب من الوقفة االحتجاجية بغزة اأم�س 

غزة/ االستقال:
نف���ت وزارة الداخلية في قطاع غزة أم���س، اتهام أجهزتها 
األمنية ب�«طرد« موظفي السلطة الفلسطينية من معبر »كرم 

أبو سالم« التجاري جنوبي القطاع.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اطلعت عليه »االس���تقال«، 
إن »ما تقوم به األجهزة األمنية في معبر كرم أبو س���الم هو 
إجراءات تتطلبها الضرورة األمنية، خاصة بعد األحداث التي 

وقعت مؤخرا في قطاع غزة«.
وأضافت: »رفض موظفو السلطة في المعبر التعاون مع تلك 
اإلجراءات منذ عدة أيام، واليوم تفاجأنا بمغادرة الموظفين 

للمعبر«.
وأردف���ت: »وحفاظا عل���ى المقدرات العام���ة في المعبر 

وحرص���ا على مصالح ش���عبنا تقوم األجه���زة والجهات 
المختص���ة بتوفي���ر الحماية للمعبر ال���ذي ال زال يعمل 

كالمعتاد«.
ولم توضح الوزارة ما قصدت���ه باألحداث التي وقعت مؤخرا 
في قط���اع غزة، لكن في 11 نوفمبر/تش���رين الثاني 2018، 
تس���للت قوة إس���رائيلية في س���يارة مدنية إل���ى القطاع، 
واغتال���ت ن���ور بركة القائد ف���ي »كتائب القس���ام« الجناح 

المسلح لحركة »حماس«.
وبعد اكتش���اف أمرها، وقيام عناصر من »كتائب القس���ام« 
بمطاردته���ا والتعام���ل معه���ا، تدخ���ل الطي���ران الحربي 
اإلس���رائيلي، وقام بعمليات قصف للتغطية على انسحاب 
القوة؛ ما أدى إلى سقوط 7 من الشهداء وعدد من المصابين.

وفي وقت س���ابق أم���س، اتهمت »هيئ���ة المعابر والحدود 
الفلس���طينية«، التابعة لحكومة رام الل���ه، األجهزة األمنية 
في قط���اع غزة ب�«طرد« موظفيها من معبر »كرم أبو س���الم« 
و«حظر تواجدهم داخله«، حس���ب وكالة األنباء الفلسطينية 

الرسمية )وفا(. 
ونقلت »وفا« عن إدارة معبر »كرم أبو س���الم« التابعة لهيئة 
المعابر والحدود قوله���ا إن »عناصر من حركة حماس بالزي 
العس���كري والمدن���ي قاموا بط���رد موظفي هيئ���ة المعابر 
والحدود من المعبر ومنعوهم من االقتراب منه لمدة 3 أيام 

تحت حجج وذرائع واهية«.
وأضافت أن عناصر األجه���زة األمنية في غزة »يصرون على 
أخذ بصمات موظف���ي الهيئة والتوقيع على اس���تبيان، إال 

أنهم رفضوا االنصياع إلى أوامرهم التعسفية«.
كذل���ك، اتهمت الوكال���ة األجهزة األمنية ف���ي غزة ب�«وضع 
العراقي���ل أمام عم���ل موظفي هيئة المعاب���ر ومنعهم من 

الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، منذ األحد الماضي«.
ومعبر كرم أبو س���الم هو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط 

غزة مع العالم الخارجي.
وتس���يطر »إس���رائيل« على المعب���ر، وتدي���ر عملية إدخال 
البضائع منه إلى القطاع، فيما يتولى موظفون من الحكومة 
الفلسطينية )مقرها رام الله( إدارة الجانب الفلسطيني من 
المعبر، وتتول���ي األجهزة األمنية التابعة لحركة حماس في 
قطاع غزة عملي���ة تفتيش وفحص البضائ���ع قبل دخولها 

للقطاع.

داخلية غزة تنفي »طرد« موظفي السلطة من معبر كرم أبو سالم

رام الله/ االستقال:
 اللجنة األمنية التابعة لرام الله أنهت دراسة أكثر 

َّ
كشفت مصادر مطلعة، أن

من 2500 ملف من الموظفين المقطوعة رواتبهم مؤخرًا. 
وأكدت المصادر في تصريح ل� »وكالة فلس���طين الي���وم« وجود قرار بعودة 
رواتب ع���دد كبير منهم بعد الفحص والتحري، الس���يما بع���د أن ثبت بأن 

التقارير التي كتبت بحق كثير منهم هي تقارير كيدية وغير دقيقة.
وفرض الرئيس على غزة في إبريل 2017 عقوبات بدعوى إجبار حركة حماس 
على حل اللجنة اإلدارية التي شكلتها في غزة، وخصم حينها نحو %30 من 
رواتب موظفي الس���لطة، باإلضافة إلى تقليص إمداد الكهرباء والتحويات 

الطبية.
وتس���بب عقوب���ات الس���لطة، والس���يما خصم الروات���ب، بت���ردي األوضاع 
االقتصادية بش���كل غير مس���بوق في القطاع، ومن أبرز أشكال ذلك ضعف 
حركة األسواق، وإفاس بعض التجار، وزيادة الشيكات المرتجعة، والحبس 

على ذمم مالية.

مصادر: قرار بإعادة رواتب عدد من 
موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم

القدس المحتلة/ االستقال:
أغلقت قوات االحتال، أمس األحد، الشوارع الرئيسية والفرعية 
في محيط مستوطنة »جيلو« جنوب القدس المحتلة، والحاجز 

العسكري الثابت الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس.
وأك���دت مصادر محلية، بأن االحتال ش���رع بف���رض إجراءات 
مش���ددة على الحواج���ز »المعاب���ر« العس���كرية الثابتة على 
المداخ���ل الرئيس���ية لمدينة القدس، ما تس���بب باختناقات 

وازدحامات مرورية شديدة.
وكانت مصادر عبرية، أفادت بإصابة مستوطن في األربعينيات 

من عمره بجروح في حادثة طعن بمستوطنة »جيلو«.
وقال بيان لش���رطة االحتال إنه نقل الُمصاب الى مستشفى 
»تش���عاريه تصيدق« غربي القدس المحتلة، فيما انس���حب 

المنفذ.

االحتالل يغلق شوارع 
في القدس ويشدد 

إجراءاته األمنية
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
   ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية

   إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية 

لقد قدم���ت لهذه المحكمة مضبط���ة وراثة موقعة من مخت���ار عائلة جرغون 
مؤرخة في :16-2-2019م تفيد بان المرحوم / عبد الله محمد مصطفى جرغون 
– من الس���بع قد توفي في خانيونس س���نة 1953م وانحصر إرثه الش���رعي 
واالنتقالي في زوجته فاطمة منصور س���ليمان معم���ر وفي أوالده المتولدين 
ل���ه منه���ا وهم / احم���د ومحمد وعلي وحم���ده  وريا وزينب فق���ط ثم بتاريخ 
2010/3/21م توفي علي المذكور وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في والدته 
فاطمة منصور س���ليمان معمر وفي زوجت���ه رويده إعويض نادي جرغون وفي 
أوالده المتولدي���ن له منها وهم احمد ومحمد وعبد الله وبراء ونفين وس���رين 
وهلين ونور فقط ثم بتاري���خ 2015/5/28م توفيت فاطمة المذكورة وانحصر 
ارثها الشرعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها عبد الله محمد 
جرغ���ون المتوفي قبلها وهم / احمد ومحمد وحمده وريا وزينب وفي احفادها 
أوالد ابنه���ا علي المذكور المتوفي قبلها وه���م / احمد ومحمد وعبد الله وبراء 
ونفين وسرين وهلين ونور فقط ثم بتاريخ 2015/8/7 توفيت حمده المذكورة 
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها احمد 
نادي محمد جرغ���ون المتوفي قبلها وهم / رياض وزياد ومحمد وجهاد ونصر 

الله وصبري وزكريا وعبد الله وروضة ورائدة وسائدة ونسرين فقط
 وال وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذك���ر )وليس لهم وصية 
واجبة او اختيارية ( وليس لهم أوالد توفوا حال حياتهم وتركوا ورثة 
س���وى من ذكر فمن ل���ه حق االعتراض على ه���ذه المضبطة مراجعة 
محكمة خانيونس الش���رعية خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ هذا 

اإلعالن وحرر بتاريخ 17-2-2019م

قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
 حممود خليل احلليمي

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )81/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
أحمد محمد س���عيد األدهم من س���كان جباليا هوية رقم 801387812 
بصفت���ه وكيال عن: عدنان وعيس���ى / أبناء مصلح أحم���د أبو وردة ولؤي 
وخديج���ة / أبناء محمد أحمد أبو وردة وأمج���د محمود أحمد بدر ومحمد 
ومحم���ود وأحمد وحم���ادة ومروة وره���ام ونهال وزينب ولين���دا / أبناء 
نصي���ف محمد أبو وردة وصباح محمود أحمد أبو وردة وس���هاد ونضال 
أبناء س���عدي أحمد أبو وردة وهالنة أحمد محم���د أبو وردة ومحمد خالد 
وناريمان / أبناء بهاء الدين مصلح أبو وردة ومزنة أحمد صالح أبو وردة 

بموجب وكالة رقم: 724 / 2019 الصادرة عن شمال غزة + 723 / 2019 
ش���مال غزة + 722 / 2019 شمال غزة + 721 / 2019 شمال غزة + 720 
/ 2019 شمال غزة + 719 / 2019 شمال غزة + 715 / 2019 شمال غزة 

+ 714 / 2019 شمال غزة + 713 / 2019 شمال غزة
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 916 قسيمة 25 + 26 + 56 المدينة جباليا النزلة
 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العام���ة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 17//2/ 2019م

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

رم الله/ االستقالل:
أفاد نادي األسير الفلسطيني، أمس األحد، بأن األسيرات الفلسطينيات في معتقالت 
االحت���الل اإلس���رائيلي يعانين من ظروف تنكيلية يعش���نها وخاص���ة في معتقل 
"الدامون". وأوضح نادي األس���ير عقب زيارة محاميه لألسيرات في معتقل " الدامون" 
والبالغ عددهن 48 أس���يرة، أن األسيرات اش���تكين من عّدة سياسات تمارسها إدارة 
المعتقل بحّقهن وتحرمهن من أبسط حقوقهن اليومية، كحقهن في التجّمع لغرض 
أداء الصالة جماعًة أو الّدراس���ة، إضافة إلى انتهاك خصوصيتهن بزرع الكاميرات في 
ساحات المعتقل، ما يضطر بعضهّن إلى االلتزام باللباس الشرعي حّتى أثناء ممارسة 
الرياضة. كم���ا وتحرمهن من حّقهن بوجود مكتبة داخ���ل المعتقل، رغم المطالبات 

المتكررة لذلك، إضافة إلى حرمانهّن من ممارسة األشغال الفنية اليدوية.
وأّك���دت األس���يرات بأنه���ن يتعّرضن للتنكيل به���ن خالل عملية النق���ل عبر عربة 
"البوسطة" إلى المحاكم أو المستشفيات، والتي تستغرق عملية النقل بها لساعات، 
ولفتن إلى أن قّوات "النحشون" قامت مؤخرًا بشتم األسيرة وفاء نعالوة والضغط على 

يديها بالقيود أثناء عملية نقلها للمحكمة.

غزة/ االستقالل:
أفادت إذاعة "صوت األس���رى"، أن أس���يرين م���ن الضفة، يدخالن، 

أعواًما جديدة في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأوضحت أن األس���رى هما األس���ير عالء محمد جمعة أبو مصطفى 
)41 عاًما( من نابلس، والمحكوم بالسجن 20 عاًما ومعتقل منذ عام 
2002، وأمضى 17 عاًما في س���جون االحتالل، باإلضافة إلى األسير 
محمد خميس محمود براش )40 عاًما( من مدينة رام الله المحكوم 
بالس���جن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 

عاًما في سجون االحتالل.

رام الله/ االستقالل:
نقلت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس األحد، شهادات قاسية 
لألسرى المعزولين في س���جن مجدو بأوامر من "الشاباك" اإلسرائيلي، 
حيث ما زال ستة معتقلين يقبعون في الزنازين بظروف صعبة ومقلقة 

وخطيرة.
وأف���ادت الهيئ���ة في بي���ان صحفي أن األس���رى المعزولي���ن حاليًا في 
المعتقل، هم: إسماعيل العروج )35 عاما( من بلدة جناتا شرق بيت لحم، 
ومحمد الش���اويش من مدينة القدس، ووائل نعيرات )43 عاما( من بلدة 
ميثلون في جنين، وأش���رف أبو س���رور )38 عاما( من سكان مخيم عايدة 

في بيت لحم، واألسير محمد الناشف، وعماد سرحان من مدينة حيفا.
ووصف األس���رى لمحامي���ة الهيئة خ���الل زيارتها لهم يوم الس���بت 
الماضي، أن الظروف االعتقالية لهم في العزل أشبه بحياة القبور، حيث 
ال تتس���ع الزنازين سوى "للبرش"، وال يمكن لهم حتى الصالة فيها من 
ضيقها، وال يعلمون ماهية الوقت ف���ي الخارج، فضاًل عن التضييقات 
المتواصلة من قبل قوات القمع التي تقتحم الزنازين وتعتدي عليهم 

بين حين وآخر.

رام الله/ االستقالل:
أص���درت محكم���ة س���الم العس���كرية حكمًا 
نهائي���ًا بح���ق األس���ير ط���ارق صبح���ي نمر 
صبيحات)34عامًا( من سكان قرية رمانة، غرب 
مدينة جنين يقضي بالسجن الفعلي مدة 16 
شهرًا، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 4 

آالف شيقل.
وأوض���ح مكت���ب إعالم األس���رى ب���أن قوات 
االحت���الل داهمت أرضًا زراعي���ة تعود لعائلة 
صبيحات بالقرب من حاجز س���الم العسكري 
قرب مدينة جني���ن، وذلك بتاريخ 2018/2/9، 
واعتقلت الش���قيقين طارق وهاني صبيحات، 

واقتادتهم إلى داخل معسكر سالم للتحقيق.
لت  وأض���اف أن محكم���ة االحتالل كان���ت أجَّ
محاكمة األسير صبيحات أكثر من سبع مرات، 
قب���ل أن تصدر بحقه حكمًا يقضي بالس���جن 
الفعلي مدة 16 شهرًا، أمضى منها حتى اآلن 

12 شهرًا.

رام الله/ االستقالل:
األس���رى  أف���ادت هيئة ش���ؤون 
والمحررين أمس األحد، أن األسرى 
يس���مى  فيما  القابعين  المرضى 
"مش���فى الرمل���ة" يتناولون آالف 
الحب���وب المس���كنة والمهدئ���ة 
أوجاعه���م  م���ن  هرب���ًا  س���نويا، 
أمراضه���م  نتيج���ة  وآالمه���م، 

الصعبة والمزمنة.
ولفت���ت الهيئة في بي���ان صحفي 
إل���ى أن 17 أس���يرا مريضا يقبعون 
بشكل شبه دائم في عيادة "الرملة"، 
يعتبرون من أخطر الحاالت المرضية 
في الس���جون، يتعرض���ون إلهمال 
طبي متعمد وممنهج، أدى لوصول 
بعضه���م الى حافة الم���وت كحالة 

األسير سامي أبو دياك.
وأوضحت أن غالبية مرضى س���جن 
الرمل���ة يتناولون بش���كل يومي، ما 
معدل���ه 20-25 حبة دواء مس���كنة 

يوميًا،.
ينام���ون  المرض���ى  أن  وأوضح���ت 
ألكث���ر من 18 س���اعة يوميًا للهرب 
من واقعه���م المؤلم والمعقد، وهم 
الش���اويش  ناصر  األس���ير  كل من 

وخال���د الش���اويش ومنصور موقدة 
ومعتصم رداد وأش���رف ابو الهدى 
وناهض األقرع وصالح صالح ومحمد 
اب���و خضر وس���امي ابو دي���اك إلى 
جانب كل من األس���ير محمد غسان 
وع���ز الدين كرجات وإي���اد حريبات 
ومصطف���ى دراغم���ة وكفاح حطاب 

وسفيان سكافي وأنس موسى.
غالبية هؤالء  "إن  الهيئ���ة  وقال���ت 

وال  ع���ام  ضع���ف  م���ن  يعان���ون 
باستخدام  إال  التحرك  يستطيعون 
كراس���ي متحرك���ة في ظ���ل غياب 
المتابعة الصحية الالزمة لحالتهم، 
توفي���ر كادر طبي  ع���دم  وتعم���د 
لإلشراف على عالجهم، حيث يخلو 
المش���فى م���ن أي طبي���ب أو فريق 
تمريض س���وى ممارس عام ال يمر 
بانتظام على المرضى، مش���يرة إلى 

أن 4 أس���رى آخرين هم من يقومون 
برعاية المرضى الُمشار إليهم.

وبينت أن من بين هؤالء من يعاني 
م���ن أم���راض الس���رطان بمراحل���ه 
م���ن يعاني من  المتقدمة، ومنهم 
الش���لل وآخرون من أم���راض القلب 
واألمعاء وبتر ف���ي األطراف ومنهم 
من ه���و مص���اب بالرص���اص أثناء 

عملية االعتقال.

األسرى المرضى في »الرملة«.. حياة على المسكنات

الحكم بالسجن 16 شهرًا وغرامة على األسير طارق صبيحات

هيئة األسرى: ظروف األسرى 
في »مجدو« أشبه بحياة القبور

غزة/ االستقالل:
أدانت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس(، امس األحد، قرار تجميد "إسرائيل" لجزء 
من أموال ضرائب الس���لطة الفلس���طينية. وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو 
زه���ري في تصريح له: إن حركته تدين قرار االحتالل اقتطاع جزء من أموال الضرائب 
الفلسطينية كما تدين عقوبات السلطة المالية على غزة". وكانت صحيفة "معاريف" 
العبرية قالت في عددها يوم أمس، إن سلطات االحتالل قررت تجميد مبلغ 14 مليون 

شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم تحويله إلى السلطة.

نادي األسير: 48 أسيرة يتعرضن 
لظروف اعتقال سيئة في الدامون

حماس تدين تجميد االحتالل لجزء من 
أموال الضرائب وعقوبات السلطة على غزة

األسيران عالء أبو مصطفى ومحمد براش 
يدخالن أعوامًا جديدة في السجون

االثنين 13 جمادى اآلخرة 1440 هــ 18 فبراير 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة/اية رامز صبحي الدعالس���ة  عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)406961367    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطنة/نادية عي���د غبن  عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية  التي تحمل رقم )802521781    
( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى 

أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/رائد خي���ري محمد العايدي    عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)410656755    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/سهيله ربيع غبن   عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية  التي تحمل رقم )926851544    
( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى 

أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  يحيى احمد عبد الشور بجي    عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)907008353    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ الحس���ن عوض الله محمود عوض 
الله   عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل 
رق���م )804657245  ( فعل���ى من يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد رمضان غبن عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية  التي تحمل رقم )907001515  
( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى 

أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
زار وفد من حركة الجهاد اإلسالمي، عددًا من 
الجرحى واألسرى المحررين في محافظة رام 

الله في الضفة الغربية.
وب���دأ الوفد زيارته لمن���زل الجريح والقيادي 
في الحركة أحمد محم���د دار نصر )٥٦ عامًا( 
ف���ي بلدة كفر نعمة، ال���ذي أصيب برصاص 
االحت���الل في رأس���ه أثن���اء مش���اركته في 
مسيرة ش���عبية على جبل الريسان المهدد 

بالمصادرة.
وأك���د الوفد عل���ى أهمية الحف���اظ على روح 
التص���دي  ف���ي  واالس���تمرارية  المقاوم���ة 
لمخططات االحتالل التي تس���تهدف قتل 
األرض واإلنس���ان، مبين���ًا أن االحتالل يعمل 
بمخطط لخنق القرى الفلسطينية وذلك عبر 

استمرار وتوسيع بناء المستوطنات.

وش���دد الوفد على ض���رورة دع���م المقاومة 
واتخ���اذ موق���ف واضح وجريء في توس���يع 
رقعة المسيرات الش���عبية في كل المناطق 

ذات التماس المباشر مع االحتالل.
وأكد الوفد أن الدماء التي أس���يلت في جبل 
الريسان والمغير وبلعين وكفر قدوم والخان 
األحم���ر وكل أماكن التواجد الفلس���طيني، 
تستوجب الوقوف إلى جانب أهالي الشهداء 
والجرحى واألس���رى ودعمهم مادًيا ومعنوًيا، 

والتمسك بخيارهم الثوري. 
وفي الس���ياق ذاته زار الوفد األس���ير المحرر 
إبراهيم مازن أبو عادي )20 عاًما( من بلدة كفر 
نعمة، الذي أفرجت عنه سلطات االحتالل في 
الرابع من فبراير/شباط الماضي، بعد اعتقال 
دام 25 شهرًا، بتهمة إلقاء الزجاجات الحارقة 

والحجارة تجاه قوات االحتالل. 

وهن���أ الوفد المح���رر أبو ع���ادي وأثنى على 
مواقفه داخل الس���جن وخارجها، معتبرا أن 
تجربة االعتقال واردة ألي ش���بل فلسطيني 
في ظ���ل وجود احت���الل اس���تيطاني ونازي 
يقتل الحلم والحرية للشبان الفلسطينيين.

ومن ثم توجه الوفد إلى بلدة صفا غرب مدينة 
رام الل���ه لتهنئة المحرر يزن جاد كراجة )18 
عاًما(، الذي أفرجت عنه سلطات االحتالل في 
الرابع من فبراير/ش���باط الماضي بعد اعتقال 
دام ش���هرين وتم اإلفراج عنه بكفالة مالية 
قدرها س���تة آالف ش���يقل، بتهم���ة القيام 
بنش���اطات مجتمعية وفعاليات والمشاركة 

في مسيرات جماهيرية.
وأكد الوفد الزائر، عل���ى أهمية الحفاظ على 
األس���رى األش���بال وتكثيف قي���ادة الحركة 
األسيرة في الس���جون لزيارتهم، ووضع آلية 

عمل جماعية توعوية وثقافية، لضمان عدم 
تفرد االحتالل أو جهات محددة في ممارسة 

الضغوطات عليهم.
وأش���ار إلى أن أس���اليب االحتالل في تدفيع 
غرام���ات مالية باهظ���ة، تحتم عل���ى قيادة 
الحركة األس���يرة، والفصائل والمؤسس���ات 
الحقوقية، ومؤسسات األسرى مواجهة هذه 
األساليب التي تدخل تحت أساليب العقاب 

الجماعي.
وختم الوف���د جولت���ه بزيارة من���زل المحرر 
عاصم حباس ري���ان )24 عامًا( في بلدة بيت 
دقو ش���مال غ���رب القدس، وال���ذي أفرجت 
عنه ق���وات االحتالل في الخامس من فبراير/

شباط الماضي؛ بعد اعتقال دام أربعة أعوام، 
بتهمة تفجير إسطوانة غاز قرب مستوطنة 

"جفعات زئيف".

واس���تعرض المحرر ريان واقع األسرى داخل 
يتعرضون  حي���ث  الصهيوني���ة  الس���جون 
لحملة شرس���ة م���ن قب���ل إدارة "أردان" وزير 
األم���ن الداخل���ي، وأنه���ا أصبح���ت محطات 
عذاب لألس���رى، وأنهم يواجهون سياسات 
انتقامي���ة، من قبل المس���توى السياس���ي 

واألمني في دولة االحتالل.
القانوني���ة  المؤسس���ات  ري���ان  وناش���د 
والحقوقية بالتحرك لمس���اندة األس���رى وأال 
تدخر جهدًا في س���بيل تقديم الدعم الالزم 
لألسرى والوقوف معهم أمام سياسات إدارة 

السجون.
تأتي هذه الزيارات ف���ي إطار حرص الجهاد 
اإلسالمي الدائم وقيادته في الضفة المحتلة 
على التواصل الدائم واإلشادة بدور الجرحى 

واألسرى وعائالتهم في التصدي لالحتالل.

وفد من الجهاد يزور جرحى وأسرى محررين ويستعرض قضاياهم

الضفة الغربية/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين امس األحد، بأن حالة من التوتر 
والغضب تسود كافة أقسام معتقل »مجدو«، وذلك بعد اختطاف ربيع 
أبو الليل ممثل األس���رى من غرفته، ونقله إلى قس���م المعبار، تمهيدا 
لنقله إلى معتقل »نفحة«، وفقا لما أبلغته اإلدارة لألس���رى. وكش���فت 
الهيئة أن األس���رى تفاجأوا الس���اعة الخامسة فجر يوم أمس، باقتحام 
قس���م 6 في المعتقل م���ن قبل وحدات القمع اليماز ومتس���ادا ودرور، 
واقتادوا األس���ير أبو الليل بالقوة من غرفته، دون الس���ماح له بتبديل 
مالبسه أو أخذ أي شيء من مستلزماته، وتبع ذلك اقتحام وإغالق لكافة 

أقسام الس���جن. وأوضحت الهيئة أن األس���رى ردوا على هذه الهجمة 
العنيف���ة بالطرق على األب���واب والتكبير، كما أرجع���وا وجبات الطعام، 
وأبلغوا اإلدارة أنه في حال لم تتم إعادة األس���ير أبو الليل إلى الس���جن 
سيكون هناك تصعيد، علما أن اإلدارة أبلغت األسرى في كافة األقسام 
أن سبب الهجمة نقل األسير أبو الليل فقط. وحذرت الهيئة من تصاعد 
الهجمات بحق األس���رى في كافة الس���جون، مطالب���ة المجتمع الدولي 
بضرورة أن يكون هناك جرأة حقيقية في وضع حد للحقد اإلس���رائيلي 
تجاه األسرى، والذي يتصاعد مع اقتراب اال نتخابات اإلسرائيلية، حيث 

يعتبر األسرى مادة دسمة لدعايات المرشحين واألحزاب المتشددة.

غزة/ االستقالل:
حث رئي���س رابطة علماء فلس���طين د. م���روان أبو راس 
المؤسس���ة الدولية للتضامن مع األسرى )تضامن( على 
مواصلة جهودهم المس���تمرة لفض���ح جرائم االحتالل 
الصهيوني ضد أس���رانا األبطال، والعمل بشكل مستمر 
لجعل قضية األس���رى حية بين ش���عوب العالم، وإطالع 

الرأي العام على قضية األسرى اإلنسانية والقانونية.
جاء ذلك خالل زي���ارة د. مروان أب���و راس رئيس الرابطة 
بغزة، والش���يخ بس���ام كايد رئيس الرابطة ف���ي لبنان، 

لرئيس المؤسس���ة الدولي���ة للتضامن مع األس���رى في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي )تضامن( فهد حسين.

واطلع الوفد الزائر أثناء الزيارة على األنش���طة المتعددة 
التي تقوم بها مؤسسة )تضامن( لتعريف المجتمعات 
العربية والغربية بحجم المعاناة التي يعانيها األس���رى 
داخل س���جون االحتالل الصهيوني، وحجم المضايقات 
والتعذيب الذي يم���ارس عليهم، وكذلك حجم المعاناة 
الت���ي يعانيها المرضى من األس���رى داخل الس���جون، 

وتوضيح معاناة األطفال والنساء المعتقالت.

»علماء فلسطين« تحث »تضامن« 
لمواصلة فضح جرائم االحتالل

توتر بعد اقتحام معتقل »مجدو« 
ونقل ممثل األسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت الش���رطة االس���رائيلية، أمس األحد، للمحامي محمد عليان بأنها طلبت مهلة 

أسبوع للرد على االلتماس الخاص باإلفراج عن جثمان الشهيدة سماح مبارك.
وكان مق���ررا أن تعقد محكمة االحتالل العليا ف���ي القدس بعد عصر اليوم االثنين 
جلس���ة للنظر ف���ي التماس قدمه المحام���ي عليان وهو والد الش���هيد بهاء عليان 
للمطالب���ة بجثمان الش���هيدة مبارك، ولم يح���دد موعد آخر للنظر ف���ي االلتماس 
بالمحكمة المذكورة. وأعدم االحتالل بدم بارد الطالبة الفلس���طينية س���ماح مبارك 

عند حاجز الزعّيم شرقي القدس المحتلة نهاية الشهر الماضي.

شرطة االحتالل تماطل بتسليم 
جثمان الشهيدة سماح مبارك

القاهرة/ االستقالل:
قال���ت القاهرة إن وزراء خارجية 8 دول س���يجتمعون في إيرلندا لمناقش���ة القضية 

الفلسطينية وعملية التسوية بالشرق األوسط.
وأوضحت أن وزيرها س���امح ش���كري، بدأ يوم أمس، زيارة إلى إيرلندا، للمش���اركة في 
االجتماع التش���اوري المصغر )لم تحدد موعده( لعدد من وزراء الخارجية حول الشأن 

الفلسطيني، والذي دعا إليه الجانب اآليرلندي.
وأش���ار البيان أنه "من المتوقع أيضا مش���اركة وزراء خارجية كل من إيرلندا وفرنس���ا 
وفلسطين واألردن وقبرص )الرومية( والسويد وإسبانيا، باإلضافة إلى أحمد أبو الغيط، 
أمين عام الجامعة العربية، للتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية السالم 
في الشرق األوسط". ويأتي االجتماع الوزاري بشأن فلسطين، بعد أيام من عقد مؤتمر 
"وارس���و" في العاصمة البولندية األربعاء والخميس الماضيين، بدعوة من واش���نطن، 
م���ن أجل تطبيع العالق���ات بين "إس���رائيل" ودول عربية في إط���ار "مواجهة إيران"، 
الذي رفضت فلس���طين حضوره. وحضره إلى جانب رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، وزراء ومسؤولون عرب، برعاية أمريكية، في سابقة تهدد أولوية حل 

القضية الفلسطينية في المنطقة.

8  دول تجتمع بإيرلندا 
لمناقشة القضية الفلسطينية

غزة / االستقالل:
اس���تنكرت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( مشاركة مس���ؤولين عرب في »مؤتمر 
وارسو« إلى جانب قادة الكيان اإلسرائيلي؛ في الوقت الذي يمارس فيه أبشع الجرائم 

بحق شعبنا الفلسطيني، وينتهك مقدساته وحقوقه األساسية.
وجددت حماس ف���ي بيان صحفي يوم أمس، تأكيدها رف���ض كل محاوالت تصفية 
القضية الفلسطينية، مشددة على أنها ستبقى القضية المركزية للعرب والمسلمين 

وأحرار العالم.
وكانت العاصمة الروسية استضافت يومي 11 و12 فبراير حوارات بين عشرة فصائل 
فلسطينية في محاولة لتقريب وجهات النظر والسيما بين حركتي فتح وحماس، لكن 

الحوارات انتهت دون إصدار بيان مشترك.
وأك���دت حماس بقاء بوصلة العداء تجاه الكيان، ورفض حرفها نحو أطراف أخرى، وأن 
القدس س���تبقى عاصمة أبدية لفلسطين، وحق العودة حق ثابت ال يمتلك كائن من 

كان شطبه أو التنازل عنه.
وشددت على أن استقرار المنطقة وتحقيق السالم ال يتأتى إال بالتخلص من االحتالل، 

وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

حماس تستنكر مشاركة مسؤولين 
عرب في »وارسو« بجانب قادة الكيان
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أعلن أن���ا المواطنة/اية رامز صبحي الدعالس���ة  عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)406961367    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطنة/نادية عي���د غبن  عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية  التي تحمل رقم )802521781    
( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى 

أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/رائد خي���ري محمد العايدي    عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)410656755    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/سهيله ربيع غبن   عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية  التي تحمل رقم )926851544    
( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى 

أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  يحيى احمد عبد الشور بجي    عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)907008353    ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ الحس���ن عوض الله محمود عوض 
الله   عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل 
رق���م )804657245  ( فعل���ى من يجده���ا رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد رمضان غبن عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية  التي تحمل رقم )907001515  
( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى 

أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
زار وفد من حركة الجهاد اإلسالمي، عددًا من 
الجرحى واألسرى المحررين في محافظة رام 

الله في الضفة الغربية.
وب���دأ الوفد زيارته لمن���زل الجريح والقيادي 
في الحركة أحمد محم���د دار نصر )٥٦ عامًا( 
ف���ي بلدة كفر نعمة، ال���ذي أصيب برصاص 
االحت���الل في رأس���ه أثن���اء مش���اركته في 
مسيرة ش���عبية على جبل الريسان المهدد 

بالمصادرة.
وأك���د الوفد عل���ى أهمية الحف���اظ على روح 
التص���دي  ف���ي  واالس���تمرارية  المقاوم���ة 
لمخططات االحتالل التي تس���تهدف قتل 
األرض واإلنس���ان، مبين���ًا أن االحتالل يعمل 
بمخطط لخنق القرى الفلسطينية وذلك عبر 

استمرار وتوسيع بناء المستوطنات.

وش���دد الوفد على ض���رورة دع���م المقاومة 
واتخ���اذ موق���ف واضح وجريء في توس���يع 
رقعة المسيرات الش���عبية في كل المناطق 

ذات التماس المباشر مع االحتالل.
وأكد الوفد أن الدماء التي أس���يلت في جبل 
الريسان والمغير وبلعين وكفر قدوم والخان 
األحم���ر وكل أماكن التواجد الفلس���طيني، 
تستوجب الوقوف إلى جانب أهالي الشهداء 
والجرحى واألس���رى ودعمهم مادًيا ومعنوًيا، 

والتمسك بخيارهم الثوري. 
وفي الس���ياق ذاته زار الوفد األس���ير المحرر 
إبراهيم مازن أبو عادي )20 عاًما( من بلدة كفر 
نعمة، الذي أفرجت عنه سلطات االحتالل في 
الرابع من فبراير/شباط الماضي، بعد اعتقال 
دام 25 شهرًا، بتهمة إلقاء الزجاجات الحارقة 

والحجارة تجاه قوات االحتالل. 

وهن���أ الوفد المح���رر أبو ع���ادي وأثنى على 
مواقفه داخل الس���جن وخارجها، معتبرا أن 
تجربة االعتقال واردة ألي ش���بل فلسطيني 
في ظ���ل وجود احت���الل اس���تيطاني ونازي 
يقتل الحلم والحرية للشبان الفلسطينيين.

ومن ثم توجه الوفد إلى بلدة صفا غرب مدينة 
رام الل���ه لتهنئة المحرر يزن جاد كراجة )18 
عاًما(، الذي أفرجت عنه سلطات االحتالل في 
الرابع من فبراير/ش���باط الماضي بعد اعتقال 
دام ش���هرين وتم اإلفراج عنه بكفالة مالية 
قدرها س���تة آالف ش���يقل، بتهم���ة القيام 
بنش���اطات مجتمعية وفعاليات والمشاركة 

في مسيرات جماهيرية.
وأكد الوفد الزائر، عل���ى أهمية الحفاظ على 
األس���رى األش���بال وتكثيف قي���ادة الحركة 
األسيرة في الس���جون لزيارتهم، ووضع آلية 

عمل جماعية توعوية وثقافية، لضمان عدم 
تفرد االحتالل أو جهات محددة في ممارسة 

الضغوطات عليهم.
وأش���ار إلى أن أس���اليب االحتالل في تدفيع 
غرام���ات مالية باهظ���ة، تحتم عل���ى قيادة 
الحركة األس���يرة، والفصائل والمؤسس���ات 
الحقوقية، ومؤسسات األسرى مواجهة هذه 
األساليب التي تدخل تحت أساليب العقاب 

الجماعي.
وختم الوف���د جولت���ه بزيارة من���زل المحرر 
عاصم حباس ري���ان )24 عامًا( في بلدة بيت 
دقو ش���مال غ���رب القدس، وال���ذي أفرجت 
عنه ق���وات االحتالل في الخامس من فبراير/

شباط الماضي؛ بعد اعتقال دام أربعة أعوام، 
بتهمة تفجير إسطوانة غاز قرب مستوطنة 

"جفعات زئيف".

واس���تعرض المحرر ريان واقع األسرى داخل 
يتعرضون  حي���ث  الصهيوني���ة  الس���جون 
لحملة شرس���ة م���ن قب���ل إدارة "أردان" وزير 
األم���ن الداخل���ي، وأنه���ا أصبح���ت محطات 
عذاب لألس���رى، وأنهم يواجهون سياسات 
انتقامي���ة، من قبل المس���توى السياس���ي 

واألمني في دولة االحتالل.
القانوني���ة  المؤسس���ات  ري���ان  وناش���د 
والحقوقية بالتحرك لمس���اندة األس���رى وأال 
تدخر جهدًا في س���بيل تقديم الدعم الالزم 
لألسرى والوقوف معهم أمام سياسات إدارة 

السجون.
تأتي هذه الزيارات ف���ي إطار حرص الجهاد 
اإلسالمي الدائم وقيادته في الضفة المحتلة 
على التواصل الدائم واإلشادة بدور الجرحى 

واألسرى وعائالتهم في التصدي لالحتالل.

وفد من الجهاد يزور جرحى وأسرى محررين ويستعرض قضاياهم

الضفة الغربية/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين امس األحد، بأن حالة من التوتر 
والغضب تسود كافة أقسام معتقل »مجدو«، وذلك بعد اختطاف ربيع 
أبو الليل ممثل األس���رى من غرفته، ونقله إلى قس���م المعبار، تمهيدا 
لنقله إلى معتقل »نفحة«، وفقا لما أبلغته اإلدارة لألس���رى. وكش���فت 
الهيئة أن األس���رى تفاجأوا الس���اعة الخامسة فجر يوم أمس، باقتحام 
قس���م 6 في المعتقل م���ن قبل وحدات القمع اليماز ومتس���ادا ودرور، 
واقتادوا األس���ير أبو الليل بالقوة من غرفته، دون الس���ماح له بتبديل 
مالبسه أو أخذ أي شيء من مستلزماته، وتبع ذلك اقتحام وإغالق لكافة 

أقسام الس���جن. وأوضحت الهيئة أن األس���رى ردوا على هذه الهجمة 
العنيف���ة بالطرق على األب���واب والتكبير، كما أرجع���وا وجبات الطعام، 
وأبلغوا اإلدارة أنه في حال لم تتم إعادة األس���ير أبو الليل إلى الس���جن 
سيكون هناك تصعيد، علما أن اإلدارة أبلغت األسرى في كافة األقسام 
أن سبب الهجمة نقل األسير أبو الليل فقط. وحذرت الهيئة من تصاعد 
الهجمات بحق األس���رى في كافة الس���جون، مطالب���ة المجتمع الدولي 
بضرورة أن يكون هناك جرأة حقيقية في وضع حد للحقد اإلس���رائيلي 
تجاه األسرى، والذي يتصاعد مع اقتراب اال نتخابات اإلسرائيلية، حيث 

يعتبر األسرى مادة دسمة لدعايات المرشحين واألحزاب المتشددة.

غزة/ االستقالل:
حث رئي���س رابطة علماء فلس���طين د. م���روان أبو راس 
المؤسس���ة الدولية للتضامن مع األسرى )تضامن( على 
مواصلة جهودهم المس���تمرة لفض���ح جرائم االحتالل 
الصهيوني ضد أس���رانا األبطال، والعمل بشكل مستمر 
لجعل قضية األس���رى حية بين ش���عوب العالم، وإطالع 

الرأي العام على قضية األسرى اإلنسانية والقانونية.
جاء ذلك خالل زي���ارة د. مروان أب���و راس رئيس الرابطة 
بغزة، والش���يخ بس���ام كايد رئيس الرابطة ف���ي لبنان، 

لرئيس المؤسس���ة الدولي���ة للتضامن مع األس���رى في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي )تضامن( فهد حسين.

واطلع الوفد الزائر أثناء الزيارة على األنش���طة المتعددة 
التي تقوم بها مؤسسة )تضامن( لتعريف المجتمعات 
العربية والغربية بحجم المعاناة التي يعانيها األس���رى 
داخل س���جون االحتالل الصهيوني، وحجم المضايقات 
والتعذيب الذي يم���ارس عليهم، وكذلك حجم المعاناة 
الت���ي يعانيها المرضى من األس���رى داخل الس���جون، 

وتوضيح معاناة األطفال والنساء المعتقالت.

»علماء فلسطين« تحث »تضامن« 
لمواصلة فضح جرائم االحتالل

توتر بعد اقتحام معتقل »مجدو« 
ونقل ممثل األسرى

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت الش���رطة االس���رائيلية، أمس األحد، للمحامي محمد عليان بأنها طلبت مهلة 

أسبوع للرد على االلتماس الخاص باإلفراج عن جثمان الشهيدة سماح مبارك.
وكان مق���ررا أن تعقد محكمة االحتالل العليا ف���ي القدس بعد عصر اليوم االثنين 
جلس���ة للنظر ف���ي التماس قدمه المحام���ي عليان وهو والد الش���هيد بهاء عليان 
للمطالب���ة بجثمان الش���هيدة مبارك، ولم يح���دد موعد آخر للنظر ف���ي االلتماس 
بالمحكمة المذكورة. وأعدم االحتالل بدم بارد الطالبة الفلس���طينية س���ماح مبارك 

عند حاجز الزعّيم شرقي القدس المحتلة نهاية الشهر الماضي.

شرطة االحتالل تماطل بتسليم 
جثمان الشهيدة سماح مبارك

القاهرة/ االستقالل:
قال���ت القاهرة إن وزراء خارجية 8 دول س���يجتمعون في إيرلندا لمناقش���ة القضية 

الفلسطينية وعملية التسوية بالشرق األوسط.
وأوضحت أن وزيرها س���امح ش���كري، بدأ يوم أمس، زيارة إلى إيرلندا، للمش���اركة في 
االجتماع التش���اوري المصغر )لم تحدد موعده( لعدد من وزراء الخارجية حول الشأن 

الفلسطيني، والذي دعا إليه الجانب اآليرلندي.
وأش���ار البيان أنه "من المتوقع أيضا مش���اركة وزراء خارجية كل من إيرلندا وفرنس���ا 
وفلسطين واألردن وقبرص )الرومية( والسويد وإسبانيا، باإلضافة إلى أحمد أبو الغيط، 
أمين عام الجامعة العربية، للتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية السالم 
في الشرق األوسط". ويأتي االجتماع الوزاري بشأن فلسطين، بعد أيام من عقد مؤتمر 
"وارس���و" في العاصمة البولندية األربعاء والخميس الماضيين، بدعوة من واش���نطن، 
م���ن أجل تطبيع العالق���ات بين "إس���رائيل" ودول عربية في إط���ار "مواجهة إيران"، 
الذي رفضت فلس���طين حضوره. وحضره إلى جانب رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، وزراء ومسؤولون عرب، برعاية أمريكية، في سابقة تهدد أولوية حل 

القضية الفلسطينية في المنطقة.

8  دول تجتمع بإيرلندا 
لمناقشة القضية الفلسطينية

غزة / االستقالل:
اس���تنكرت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( مشاركة مس���ؤولين عرب في »مؤتمر 
وارسو« إلى جانب قادة الكيان اإلسرائيلي؛ في الوقت الذي يمارس فيه أبشع الجرائم 

بحق شعبنا الفلسطيني، وينتهك مقدساته وحقوقه األساسية.
وجددت حماس ف���ي بيان صحفي يوم أمس، تأكيدها رف���ض كل محاوالت تصفية 
القضية الفلسطينية، مشددة على أنها ستبقى القضية المركزية للعرب والمسلمين 

وأحرار العالم.
وكانت العاصمة الروسية استضافت يومي 11 و12 فبراير حوارات بين عشرة فصائل 
فلسطينية في محاولة لتقريب وجهات النظر والسيما بين حركتي فتح وحماس، لكن 

الحوارات انتهت دون إصدار بيان مشترك.
وأك���دت حماس بقاء بوصلة العداء تجاه الكيان، ورفض حرفها نحو أطراف أخرى، وأن 
القدس س���تبقى عاصمة أبدية لفلسطين، وحق العودة حق ثابت ال يمتلك كائن من 

كان شطبه أو التنازل عنه.
وشددت على أن استقرار المنطقة وتحقيق السالم ال يتأتى إال بالتخلص من االحتالل، 

وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

حماس تستنكر مشاركة مسؤولين 
عرب في »وارسو« بجانب قادة الكيان
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أعلن أنا المواطن/ حسن محمد حسن المزينر   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802051367 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن���ة/ ريم خليل عبد الرحمن الخطيب   
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)803859743 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ش���عبان محمد خليل العصار  عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)942675125  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ابراهيم ش���كري احمد ابليحه   عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)927021246   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن/عب���د الكريم س���امي حمدان ابو 
العيس    عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي 
تحم���ل رقم )402168470  ( فعلى من يجدها رجاء 

أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/جيالن محمد سليمان الجمال   عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)801223462  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ نجالء محمد هاشم ضبان       عن 
فقد بطاقة هويتي الش���خصية  الت���ي تحمل رقم 
)900166083  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اسالم ادريس احمد ابو شعيب    
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901259028  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد ياسر عبد الكريم صالح      
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)405180142 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
أظه���رت بيانات للجه���از المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني، اس���تمرار معدالت البطالة في 
االرتفاع بشكٍل كبير في قطاع غزة المحاصر 
إس���رائيليًا للعام الثاني عشر على التوالي، 
مقارنة ب���ذات المعدالت في الضفة الغربية 

المحتلة خالل عام 2018.
وأوضح���ت البيان���ات أن نس���بة البطالة في 
القطاع بلغ���ت خالل الع���ام الماضي 52% 
مقابل %44 في العام الس���ابق عليه، بينما 
بلغت في الضفة الغربية %18 مقارنة بنحو 

%19 في 2017.
وكان الفت���ًا انخفاض نس���بة العاملين بأجر 
في القطاع الخاص، الذي���ن يتقاضون أجرًا 
شهريًا أقل من الحّد األدنى لألجر إلى 72% 

العام الماضي مقابل %81 في العام السابق 
عليه، إذ يبلغ معدل األجر الش���هري في غزة 

671 شيكاًل إسرائيليًا.
ويرج���ع المخت���ص في الش���أن االقتصادي 
محمد أبو جي���اب، ارتفاع مع���دالت البطالة 
ف���ي قطاع غ���زة مقارنة بالضف���ة إلى غياب 
التوظي���ف الحكوم���ي الرس���مي من���ذ عدة 

سنوات، نتيجة لحالة االنقسام السياسي.
ويق���ول أبو جياب في تصري���ح له: إن العام 
األخير ش���هد انس���حابًا كبي���رًا للعديد من 
المؤسس���ات الدولية والعربي���ة من القطاع 
الذي يرزح تحت الحصار اإلسرائيلي الخانق 
منذ ع���ام 2006، إلى جانب التقليص الكبير 

في التمويل المتوفر لتنفيذ المشاريع.
ويتوقع أن تواصل معدالت البطالة االرتفاع، 

في ظل غياب الحراك الدولي والرسمي لحل 
أزمة القطاع، األمر الذي سينعكس سلبًا على 
األمن الغذائي آلالف األسر الغزية، وسيعزز 

من ارتفاع معدالت الفقر.
ويؤك���د أبو جي���اب أن كل مقوم���ات الحياة 
والصمود باتت تتراجع، إلى جانب ما تعانيه 
الحكومة في غزة م���ن أزمات تجعلها عاجزة 
عن القيام بمهامها، نتيجة لش���ّح التمويل 
وغياب الس���يولة النقدي���ة المتوفرة بفعل 
اش���تداد الحصار واإلجراءات التي تتخذها 

السلطة.
ويلفت إلى أن حالة التراجع التي تعيش���ها 
انعكست  المختلفة  االقتصادية  القطاعات 
سلبًا على فرص العمل المتوفرة في السوق 
المحلي، األمر ال���ذي أدى الرتفاع المعدالت 

بص���ورة كبيرة خ���الل العامي���ن الماضيين، 
وينذر بارتفاعها بش���كل أكب���ر خالل الفترة 

المقبلة إذا لم يكن هناك أي حراك جديد.
وبحسب إحصائيات رس���مية، فإن معدالت 
الفق���ر وصلت إل���ى معدالت قياس���ية في 
الوقت ال���ذي يعتم���د %80 من الس���كان 
عل���ى المس���اعدات اإلغاثية الت���ي تقدمها 
المؤسس���ات الدولي���ة، الت���ي قل���ص عدد 
منه���ا إجمالي المس���اعدات والدعم المقدم 
التمويل  تراج���ع  نتيج���ة  للفلس���طينيين 

الدولي.
وبجان���ب البطال���ة، تزي���د العقوب���ات التي 
فرضته���ا الس���لطة الفلس���طينية على غزة 
من تردي الظروف المعيش���ية في القطاع. 
وقامت الس���لطة مؤخرًا بقط���ع رواتب آالف 

الموظفين، فيما قامت بزيادة نسب الصرف 
آلخرين.

المحس���وبين على  الموظفين  وفوجئ آالف 
الس���لطة في وقت س���ابق من فبرايرالجاري، 
بعدم وجود أرصدة في حساباتهم البنكية، 
ف���ي أعقاب صرف الرواتب عن ش���هر يناير 
الماض���ي، في الوق���ت الذي حص���ل آخرون 
على رواتب بنس���بة جديدة مختلفة عن تلك 
النس���ب التي كانت ُتصرف طوال األش���هر 

الماضية.
وحصل بعض الموظفين على رواتب بنسبة 
%75 منها، في الوقت الذي استمر البعض 
في تلّقي %50 من إجمالي نس���بة الراتب، 
باإلضافة إلى حصول المتقاعدين المدنيين 

والعسكريين على 70%.

ارتفاع حاد في معدالت الفقر والبطالة في قطاع غزة

غزة/ خالد اشتيوي:
أك���دت وزارة الصح���ة بغ���زة، أن 
إج���راءات قط���ع روات���ب الكوادر 
الصحي���ة ما ه���و إال إمع���ان في 
الضربات  م���ن  المزي���د  تس���ديد 
المنظوم���ة  لعص���ب  القاس���مة 

الصحية.
وق���ال المتحدث باس���م ال���وزارة 
أش���رف القدرة، خالل برنامج "لقاء 
مع مس���ئول" الذي نظمه المكتب 
اإلعالم���ي الحكوم���ي ف���ي غ���زة 
أمس األحد، إن قط���ع الرواتب هو 
���د إلفقار الخدم���ات الصحية  تعمُّ
م���ن مكوناتها األساس���ية، وهذه 
المرة ال���كادر التخصصي، المحور 

الرئيس في عمل وزارة الصحة.
وبي���ن أن م���ن بين الفئ���ات التي 
طاله���ا قط���ع الروات���ب 71 طبيبا 
تخصصي���ا، و59  تمريض ومهن 
وخدم���ات  إداري  و75  صحي���ة، 
وفنيي هندسة وصيانة، و41  من 

المهن األخرى.
في  "التفريط  الق���درة،  وأض���اف 
المقدرات البشرية وتعّمد تضييع 
إهداًرا  الوظيفي���ة يعد  حقوقهم 
لم���ا بذلت���ه وزارة الصح���ة خالل 
األع���وام الماضية م���ن برامج بناء 
وتعزيز القدرات البشرية في كافة 

لتحس���ين  الصحية  التخصصات 
مس���تويات الخدمة المقدمة لنحو 
2  مليون مواطن يعيش���ون تحت 

حصار ظالم".
ودع���ا كاف���ة الجهات الرس���مية 
والمجتمعي���ة والقانونية لحماية 
المكفول���ة  الموظفي���ن  حق���وق 
المدنية،  الخدم���ة  قانون  بموجب 
والضغ���ط باتجاه وق���ف إجراءات 

قطع الرواتب والحد من تداعياتها 
الخطيرة على حياة المرضى.

وأش���ار القدرة، إلى أنه وعلى مدار 
13  عاًم���ا، تتواصل الممارس���ات 
التي ُيراد منه���ا تجريد المريض 
الفلسطيني من حقوقه العالجية، 
فن���راه يحارب في حبة الدواء تارة، 
وفي مكونات الخدمة الصحية تارة 
أخرى، لتصل إلى إجراءات السلطة 

الفلسطينية األخيرة بقطع رواتب 
262  من ك���وادر وزارة الصحة في 
مختل���ف التخصص���ات الصحية 
لتكتمل المعادلة التي يراد منها 
سلب المرضى حقهم في الصحة.

ويذكر أن أزمة قطع الرواتب تأتي 
أزم���ات معق���دة ومركبة  في ظل 
ال ت���زال جاثم���ة عل���ى مفاص���ل 

المنظومة الصحية.

الصحة: قطع رواتب الكوادر الطبية إمعان في ضرب المنظومة الصحية

غزة/ االستقالل:
قالت وكالة غوث وتش���غيل الالجئين "أون���روا"، إّن حوالي 1.3 مليون 
ش���خص في قطاع غزة، يعانون من انعدام األمن الغذائي بشكل حاد 

أو متوسط.
وأوضحت في نشرتها الش���هرية عن يناير المنصرم، أّن الحصار أدى 
إلى ارتفاع مس���تويات البطالة وانخفاض القوة الش���رائية والتقلبات 
االقتصادية الشديدة، حيث تعاني أكثر من %68 من أسر القطاع من 

حالة الفقر وانعدام األمن الغذائي.
وفي س���ياق آخ���ر، ووفقًا لمكتب األمم المتحدة لتنس���يق الش���ؤون 
اإلنس���انية )OCHA( فقد أّكدت األونروا، أّن العدد الكبير من الضحايا 
بين المتظاهرين الفلس���طينيين في "مس���يرات العودة الكبرى"، لم 

يشكلوا تهديدًا مباشرًا أو عنيفًا ل�"إسرائيل".
وقال���ت: "هذا يثير مخاوف جدية حول االس���تخدام المفرط للقوة من 
القوات اإلس���رائيلية، ويستمر في التس���بب في ضغوط هائلة على 
النظام الصحي في غزة، بما ف���ي ذلك الخدمات الصحية المقدمة من 

األونروا".
وأوضح���ت أّن ما نس���بته %20 من مصابي مس���يرة الع���ودة هم من 

األطفال، مؤّكدة استشهاد 13 طالبا من طالب مدارس "األونروا".
وأشارت "األونروا" أّن الحصار "اإلس���رائيلي" الذي يدخل عامه الثاني 
عشر، يعد غير قانوني في نظر القانون الدولي وُيعد شكاًل من أشكال 
العقاب الجماعي، ويهدد اس���تمرار الخدمات المنقذة للحياة ويعمل 
على تقويض قدرات االقتصاد وسبل العيش لحوالي 2 مليون نسمة 

هم سكان قطاع غزة.
وأّكدت أّن %39 من المرض���ى المتقدمين للحصول على تصاريح لم 

يتمكنوا من الخروج عبر معبر "إيرز" إلكمال عالجهم. 

أونروا: غالبية سكان غزة يعانون 
من انعدام األمن الغذائي
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اعتق���د أن الرئيس األميركي دونالد ترامب فاق كل الرؤس���اء 
األميركيين بدعمه لكيان االحتالل اإلسرائيلي. فهذا الرئيس 
ومن���ذ جاء إلى س���دة الحكم ف���ي البيت األبي���ض وهو يتخذ 
الق���رارات لصال���ح هذا الكيان على حس���اب الش���عب العربي 
الفلسطيني، بش���كل مغاير لكل القرارات األممية التي أيدت 
إقامة دولة فلس���طينية مس���تقلة وعاصمته���ا القدس، وحق 
عودة الالجئين. وال داٍع لس���رد مجموعة الق���رارات واإلجراءات 
التي اتخذه���ا ترامب وإدارت���ه دعما لهذا الكي���ان الغاصب، 
فهي كثيرة ويعرفها الجميع بدءا من تأييد االس���تيطان في 
الضفة الغربية والقدس مرورا بنقل السفارة األميركية للقدس 
واالعتراف بها عاصمة للكيان، وانتهاء باإلعداد لصفقة القرن 
التي يسعى ترامب من خاللها لتصفية القضية الفلسطينية.

ولقد انبرى ترام���ب وإدارته لمهمة في غاية الخطورة، أال وهي 

دفع الدول العربية التي ال تقيم عالقات رسمية مع هذا الكيان 
لتطبي���ع عالقاتها معه وإعالنها رس���ميا. ولذل���ك، قامت هذه 
اإلدارة بتنظيم مؤتمر وارس���و الذي جمعت فيه دوال عربية مع 
رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو. لقد كان واضحا 
نائب الرئي���س األميركي مايك بينس، ف���ي كلمته بالمؤتمر، 
عندما أش���ار إلى حقبة جديدة بدأته���ا المنطقة، ألن المؤتمر 
جمع بين نتنياه���و وبعض القادة الع���رب. ومن التصريحات 
العدي���دة حول أهداف هذا المؤتم���ر الذي دعت إليه ونظمته 
واش���نطن، تحوي���ل الكيان اإلس���رائيلي من ع���دو للعرب إلى 
صديق لهم. وأيضا، البدء في تنفيذ صفقة القرن التي هدفها 

األول واألساس تصفية القضية الفلسطينية.
نح���ن، فعال أم���ام حقب���ة جدي���دة، فه���ذه اإلدارة األميركية 
المتصهين���ة أكثر م���ن الصهاينة، ال تتوانى ع���ن اتخاذ كل 

الخطوات واإلجراءات لخدمة الكيان اإلسرائيلي، وال تلتفت أبدا 
لمصالح حلفائها من الدول العربية، فالمصلحة اإلس���رائيلية 
بالنسبة لترامب وإدارته تعلو على كل المصالح حتى ولو كانت 
مصالح أميركية. في هذه األثناء يش���ن ترامب هجوما شرس���ا 
على عضوت���ي الكونغرس األميرك���ي الجديدتين، الهان عمر 
ورش���يدة طليب لموقفهما ضد الكيان اإلسرائيلي وسياسته 
العدوانية تجاه الش���عب الفلس���طيني. فترام���ب، لم يتحمل 
صراحة الهان عم���ر، عندما أكدت أن أم���وال منظمة “ايباك” 
اليهودية في أميركا هي التي تدفع السياسيين األميركيين 
لتأييد إس���رائيل وسياس���تها العدوانية. ترام���ب اعتبر هذا 
الموقف معاديا للس���امية وإس���رائيل ودعا النائبة لالستقالة 
من الكونغرس، ألنه ال يتحمل أي انتقاد إلس���رائيل، وال يقبل 
أي إس���اءة لها، فهذا الكيان بالنس���بة له أولوية ال تساويه أية 

أولوية.
فعال، هذه المرحلة من أصعب المراحل التاريخية التي تمر على 
القضية الفلسطينية، وتحتاج إلى مواقف فلسطينية وعربية 
تناسبها. ولألسف الشديد فإن موقف الفصائل الفلسطينية 
الكبيرة وبالتحديد موقف���ي حركتي فتح وحماس ال يرقى إلى 
ذلك. فهذان الفصيالن المهمان بالس���احة الفلس���طينية، ال 
يتفقان على ش���يء، مع أن عدوهما واحد، ويواصالن االنقسام 
والخالف في وقت هما والش���عب الفلس���طيني بأمس الحاجة 
في���ه للوحدة. نع���م مصيبة الش���عب الفلس���طيني والعرب 
بالموقف األميركي الداعم إلس���رائيل، ولك���ن أيضا مصيبته 
في موق���ف فصائله التي ال تواجه مخططات تصفية القضية 
الفلس���طينية بموقف صلب وموحد، وإنما بانقس���ام يساهم 

بتمرير مؤامرات تصفية القضية.

تتمتع حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بتمايز كبير في مواقفها السياسية, وربما يدفعها هذا إلى دفع 
أثمان كبيرة لهذه المواقف, فالجهاد اإلسالمي أول من طرح القضية الفلسطينية كقضية مركزية لألمة العربية 
واإلسالمية ودفع ثمن موقفه هذا, وهو الذي تحدث عن الوحدة من خالل التعدد وأيضا دفع ثمن موقفه هذا, 
وتحدث بمس����ؤولية كبيرة عن بوصلة الفلسطينيين التي ال يجب ان تنحرف عن وجهتها نحو االحتالل كعدو 
أوحد, وأن البندقية الفلسطينية ال يجب ان تصوب إلى غير االحتالل, وان الرصاص الصهيوني ال يفرق بين ابن 
حماس أو الجهاد أو فتح أو غيرهم, فهو رصاص أعمى يستهدف كل الفلسطينيين على حد سواء, ومن اجل 
هذه المواقف تخلت حركة الجهاد عن تمثيلها في أي حكومة فلسطينية, وتخلت عن مشاركتها في انتخابات 

المجلس التشريعي طالما أنها محكومة بسقف أوسلو المشئوم. 
غريب موقف السيد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وهو يتحدث عن اتخاذ قرارا بعدم المشاركة 
في أي اجتماع تش����ارك فيه حركة الجهاد اإلس����المي، بس����بب عدم توقيع حركة الجهاد على البيان الختامي 
الصادر عن الفصائل المش����اركة في حوارات موس����كو, وال ادري من أين جاء اإلحس����اس للسيد عزام األحمد ان 
حرك����ة الجهاد م����ن الممكن ان توقع على بيان ينتقص من حقنا في فلس����طين التاريخية من نهرها لبحرها, 
أو تتخلى عن القدس الموحدة كعاصمة لدولة فلس����طين, أو تقبل بالمنظمة ان تكون ممثال ش����رعيا ووحيدا 
للش����عب الفلسطيني قبل تعديلها وتس����وية أوضاعها وفق اتفاق القاهرة 2005م, أو اتفاق بيروت 2017م, 
فهذه المواقف لحركة الجهاد اإلس����المي تعتبر من الثوابت التي ال تس����اوم عليها, وليس المقصود بالرفض 
هنا إحراج فتح أو فصائل المنظمة, إنما هذا الرفض مبدئي لدى الحركة مهما كان الطرف الذي يطرحه, حتى 

لو طرحته موسكو نفسها.
عزام األحمد قال إن حركة الجهاد قالت إنها لن توقع على البيان، وبعد المداوالت تم االتفاق على ش����طب اسم 
الجهاد من الحضور، وبموافقة مندوب الجهاد حس����ب قوله, أي ان الجهاد لم ترد إفشال حوار الفصائل وآثرت 
االنس����حاب من المش����هد, ولو كان الغرض إفش����ال الحوار ألصرت حركة الجهاد على موقفها بتعديل البيان, 
وحرض����ت الفصائل عليه, لكن ورغم ذلك لم يتم التوقيع على البيان وإخراجه إلى الرأي العام, والس����بب ليس 
الجهاد اإلس����المي كما يزعم األحمد, وليس حماس , إنما ما صرح به عضو المكتب السياس����ي لحركة حماس 
موسى أبو مرزوق، الذي قال »توافقت الفصائل على بيان جيد وُأرسل للطباعة في السفارة الفلسطينية، وفوجئ 
الجميع بتوزيع للبيان، وفيه تغيير غير متفق عليه، ورفضت فتح تعديله، وأوضحنا للرأي العام الخلل، وتوافقنا 

على عدم إصدار بيان في المؤتمر الصحفي، وغضب األصدقاء، وحملوا عزام المسؤولية«.
إذا هذا هو السبب الحقيقي لفشل حوار موسكو, حيث أرادت فتح االستفراد بالقرار الفلسطيني, والهيمنة على 
مواقف الفصائل السياس����ية, وهذا ما لم تقبل به الفصائل, ورفضته الجبهة الشعبية قبل ان ترفضه حماس 
والجهاد, ثم ان قرار الجهاد بعدم االعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني, ليس 
معناه ان الجهاد ال تعترف بالمنظمة كما يحاول ان يروج عزام األحمد, إنما تنتظر حركة الجهاد تعديل وضع 
المنظمة والتوافق على برنامجها السياسي, وإعادة تكوينها بدمج حماس والجهاد اإلسالمي بها, حتى تكون 
جديرة بتمثيل الشعب الفلسطيني كله, وليس التنكر لجزء كبير وهام من الشعب, وهذا ما تم التوافق عليه 
سابقا, أما من يعتقد ان الجهاد اإلسالمي يمكن ان يقبل بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين فهو واهم 
وال يعرف الجهاد اإلسالمي وال منطلقاته وثوابته, وعليه إعادة قراءة فكر الحركة وإستراتيجيتها منذ نشأتها, 
ليفهم مواقفها من القضايا المصيرية التي ال تخضع للمساومة, وال تقبل التكتيك الذي يفضي إلى التفريط, 
ونفس األمر ينطبق على فلس����طين التاريخية من نهرها إلى بحرها, ففلسطين كل فلسطين لنا, ونحن نقبل 
ان ننتزعها جزءًا جزءًا من بين أنياب االحتالل, ولكن ليس بالتفاوض والتنازل عن حقوقنا في أرضنا التاريخية, 

إنما نقاتل ونحرر وطننا دون تنازالت, إلى ان نصل إلى التحرير الكامل ألرض فلسطين من النهر إلى البحر. 
ما ختم به عزام األحمد حديثه بعدم الجلوس مع حركة الجهاد اإلسالمي مجددا ال يعنينا, فهو حر في مواقفه 
خاصة ان كانت صادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كما يزعم, والجهاد يعلم ان موقفه هذا 
له ثمن, لكن على الس����يد عزام ان يدرك جيدا انه سينتظر طويال قبل ان تغير حركة الجهاد موقفها, وان من 
األفضل ان تغير الس����لطة الفلسطينية وحركة فتح مواقفها من التعامل مع الفصائل الفلسطينية, ألنها ان 
أصرت على منطقها السياس����ي الذي تس����ير عليه, فإنها ستخسر الفصائل الفلسطينية جميعها الواحد تلو 

اآلخر, إلى ان تجد نفسها تغرد وحيدة خارج السرب وقد ضلت الطريق. 

مواقف لها ثمن 

محمد سويدانترامب اإلسرائيلي.. وفتح وحماس

رأي

 من جديد يصر الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
كما في كل مناسبة، وفي كل موقف، وكل حديث، 
عن عدم االنسياق، على عدم تقبل، الفزاعة التي 
تثار من موقفه، إزاء منظمة التحرير الفلسطينية، 
الفلسطيني،  للش���عب  كممثل ش���رعي ووحيد 
ومحاولة ترويج أن الخ���روج على المنظمة، أو من 
تحت عباءة المنظم���ة، وكأنه خروج على مقدس 
من المقدس���ات، طالما لم يص���ار إلى إصالحها، 
وإعادة صياغة األس���س السياس���ية والكفاحية 
والمنطلقات الحقيقي���ة والكفيلة التي تفضي، 
بإنش���اء إطار جبه���وي نضالي متي���ن، يهدف 
إلى تعيين وتش���خيص وتأكيد، أننا في مرحلة 
)تحرر وطني( وبحاجة إلى أدوات نضالية وخطاب 
تحرري تثويري، يسعى إلى إدامة الصراع مع هذا 
الكيان الصهيوني، وبرنامج كفاحي متفق عليه، 
ينس���جم تماما مع مرحلة التحرر الوطني المشار 
إليه س���الفا، ومن هنا تجدر اإلش���ارة إقتباسا لما 
قاله يوما األمين العام المؤسس الدكتور فتحي 
الشقاقي أبو إبراهيم، رضوان الله تعالى ورحمته 
عليه في موضوع منظمة التحرير الفلس���طينية 
)إن مس���ألة البرنام���ج واالتفاق علي���ه ووحدته، 
أسبق من وحدة اإلطار(، وما قاله الشيخ المجاهد 
القيادي في الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
المرحوم العم يوس���ف عارف الح���ج محمد )أبو 
مالك( رحمه الله تعالى رحمة واس���عة، )نحن مع 
دخول منظمة التحرير الفلسطينية )بإصالحها( 
ولس���نا مع دخول منظمة التحرير الفلس���طينية 
)وإصالحها(، ألن األولى تقتضي اإلصالح مسبقا، 
ومقدما على الدخول، والثانية تقتضي التراخي 
والترخيص في مسألة اإلصالح، وهذا ينسجم مع 
اإلرادة السياسية لفريق السلطة، وال أقول فريق 
المنظم���ة، للتهرب أكثر من تفعيل أي نش���اط 
أو ح���رص إلدخال حم���اس والجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين، فعاًل وبشكل عملي، بمقتضيات 
اتفاقات، )2005+2011(، حيث من الواضح لكل 
ذي بصر، ناهيك عن البصي���رة، أن لجنة منظمة 
التحرير الفلسطينية، لم تعقد أي اجتماع يذكر، 
منذ ذانك التاريخين، س���وى جلس���ة في بيروت، 
وجلس���ة في عمان، وأخرى في موسكو، قبل هذا 
التاريخ، ولم تطرح اآلليات العملياتية الحقيقية، 
إلص���الح منظمة التحرير الفلس���طينية، أو النية 
إلجراء انتخابات لمجلس���ها الوطن���ي، وطالما أن 
منظمة التحرير الفلس���طينية بوضعها الحالي، 

تؤدي الغرض في خدمة مشروع السلطة، وطالما 
أن المنظمة أختزلت في الس���لطة، وابتلعت من 
قب���ل فريق الس���لطة، فما الحاجة إلع���ادة إحياء 
منظم���ة التحرير الفلس���طينية، طالما أن الحزب 
الحاكم يس���تخدم أط���ر منظمة التحرير، س���واء 
الوطن���ي أو المرك���زي أو التنفيذي���ة، ويعقدها 
بشكل روتيني ووظيفي، وإستخدامي، ويمرر من 
خالل هذه األطر ما يريد من مش���اريع سياسية، 
ويفرض نفس���ه، وكأنه حاز كل شرعيات الدنيا، 
فما ل���ه وإلصالح منظمة التحرير الفلس���طينية، 
فم���ن مصلحته، عدم االكتراث، ب���كل االتفاقات 
السابقة، أو تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، 
عبر المناش���دات الفصائلية، أو االس���تحقاقات 
التفاهمي���ة الت���ي ت���م إبرامه���ا، أم���ا مس���ألة 
إشراك س���احات الفعل الفلس���طيني في العام 
1948،وس���احات الش���تات، ناهيك عن ساحتي 
الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة والقدس العاصمة 
المقدسة، والخروج من حالة المراوحة في المكان، 
ومس���ألة إفساح المجال لدم الش���باب، وتواصل 
األجيال، ف���ال تعنيه البتة، فهو يريد اإلبقاء على 
حالة ترهل وعجز منظمة التحرير الفلس���طينية، 
وكأنها ملجأ عجزة، أو هي���اكل كأنها خارجة من 
أجداثها )بكفالة(، فم���ن نافلة القول، أن منظمة 
هذا ه���و واقعه���ا، ال تمثلنا، وب���كل موضوعية 
وصراحة وقوة وتواضع، ال تمثل قطاعات واسعة 
م���ن ش���عبنا الفلس���طيني، ومس���ألة التهويل 
والتهوي���ش والفزاع���ة، أنها الممثل الش���رعي 
و الوحي���د، ال تقنع أح���دًا، وال حت���ى من يصدع 
رؤوس���نا بالهتاف بهذا الش���عار وهذا العنوان، 
ألنها ببس���اطة لم تعد تحمل س���مت المشروع 
الوطن���ي واله���م الوطني، وال تعتبرنا كش���عب 
فلسطيني في مرحلة تحرر وطني، بل في مرحلة 
بناء )الدولة( وكأن الدولة فقط مؤسسات، وهذه 
المؤسسات تحت االحتالل المباشر واليومي، فأي 
ترهات، تحاول أن تدين موقف الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين، لعدم االعتراف واإلقرار بتمثيل 
)م ت ف( ال يحفل به���ا، وال قيمة لها، والمنظمة 
التي تكتس���ب ش���رعيتها ليس من ش���عبها، 
بل م���ن مقررات القمم العربي���ة، التي إعتبرتها، 
ممثال ش���رعيا ووحيدا للش���عب الفلس���طيني، 
والش���رعية الحقيقية إنما تكتسب من الشعب، 
ومن الشرعية الثورية، التي تناضل من أجل هذا 
الش���عب، فيما نرى أن هذه الدول العربية التي 

منحت منظم���ة التحرير الفلس���طينية التمثيل 
للتهرب  الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي 
من مس���ؤولياتها تجاه الش���عب الفلس���طيني، 
وصوال إل���ى تقاطرها اليوم إلى التطبيع المجاني 
والهرولة غير المس���بوقة عل���ى نحو فج ورخيص 
ومتهافت، ومنظمة اكتس���بت شرعية تمثيلها 
م���ن هكذا أنظمة متخلفة، ال ش���ك في تمثيلها 
ال أقول ثلمة، بل كل الجروح والقروح، والش���قوق 

والشكوك.
وم���ن ناحية أخ���رى، فإن منظم���ة منحت عدوها 
ومحتل أرضها ٪78من أرض فلسطين المقدسة، 
ولم تجن شيئا، سوى بعض االمتيازات المادية، 
األصل فيها، إما أن تفس���ح المجال للقوى الحية، 
التي تح���ارب هذا االحتالل الجاث���م على أرضنا، 
أو أن تعيد صياغة نفس���ها م���ن جديد، وليس 
أقل، من إعادة صياغة أس���س سياسية ونضالية 
وكفاحي���ة جدي���دة، ومتف���ق عليها م���ن الكل 
الفلس���طيني، وأولى هذه المهم���ات تبدأ بعقد 
اإلطار القيادي المؤقت، بلقاء للتنفيذية واألمناء 
العامين، أما مس���ألة عدم إق���رار، ورفض الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين، للتوقيع عل���ى بيان 
موس���كو، لس���ببين آخرين، يتعلقان، باإلعتراف 
بح���دود الع���ام )1967( واالعت���راف بالق���دس 
الش���رقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، 
فلن أطيل في التأكيد، على أن الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين، ينطلق في ذلك من صلب فهمه 
للصراع، ومنظوم���ة مبادئه، وفك���ره ومنطلقاته 
الراسخة، وثوابته ومقدساته، وموقفه اآلن ليس 
بدعا من مواقفه الثابتة، فالجهاد اإلس���المي في 
فلسطين، انتقد موقف حركة حماس بقوة وجرأة 
وعناد، يوم أعلنوا )الوثيقة السياس���ية األخيرة( 
بديال عن ميثاق حركة حماس، وأش���اروا صراحة 
إلى القبول بحدود العام )1967( مخاطبين العالم 
واألقليم، لتقبلهم بحلتهم السياسية الجديدة، 
فليس غريبًا ان توقع حماس على ورقة موس���كو، 
ويرفض الجهاد اإلس���المي في فلسطين، أما في 
موضوع القدس الش���ريف، وه���ي جوهر الصراع 
وتاج���ه، فكل حج���ر وكل زق���اق وكل زاوية وكل 
مهبط مل���ك، وكل مرتف���ع مناج���اة لنبي، وكل 
موطئ قدم لصحابي مجاه���د، هي حق ووصية، 
وتراث ومقدس، ال فرق في ذلك بين شرق وغرب، 
فالقدس هي القدس، وهي معراج الروح، ومهوى 

الفؤاد، ومربط الفرس. 

موقف الجهاد اإلسالمي.. ليس تحفظًا.. بل اتساقًا
 مع المبادئ.. والتصاقًا بالحقوق.. وانسجامًا مع الذات

طارق قعدان
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رام الله/ االستقالل:
عالمي���ة محايدة،  دراس���ة  توقعت 
مؤخرا، تزايد اإلنف���اق على خدمات 
والثابت���ة  الخلوي���ة  االتص���االت 
أس���واق  جمي���ع  ف���ي  واالنترن���ت 
ليس���جل  العالم  ح���ول  االتصاالت 
حوالي 1.4 تريليون دوالر مع نهاية 

العام الحالي.
وذكرت الدراس���ة، الت���ي أصدرتها 
المتخصصة  “غارتن���ر”  مؤسس���ة 
المعلومات،  تقني���ة  إحصاءات  في 
أن اإلنفاق على خدمات االتصاالت، 
ومع تسجيله هذا المستوى، يكون 
ق���د زاد بمق���دار 18 ملي���ار دوالر، 
وبنس���بة تصل ال���ى 1.3 %، وذلك 
المس���جل  باإلنفاق  المقارنة  ل���دى 
في العام الماضي والذي بلغ وقتها 

قرابة 1.399 تريليون دوالر.
وتش���مل األرق���ام س���ابقة الذك���ر 
االتصاالت  خدم���ات  عل���ى  اإلنفاق 
الثابتة والخلوية وخدمات االنترنت 
المتنق���ل عري���ض النط���اق؛ حيث 
االتصاالت  عل���ى  اإلنفاق  يس���يطر 
الخلوية الصوتية على حصة األسد 

من هذا اإلنفاق في معظم أس���واق 
االتصاالت حول العالم، يليه اإلنفاق 
عل���ى االنترنت المتنق���ل، فاإلنفاق 
الذي يتراجع  الثاب���ت  على خدمات 
مع تفوق وانتش���ار الخل���وي، فيما 
االنترنت  أن  الى  التوقعات  تش���ير 
المتنق���ل عب���ر الهوات���ف الذكية 
سوف يستحوذ على الحصة الكبرى 

مستقبال.
الى ذل���ك، توقعت الدراس���ة أيضا 

اس���تمرار نمو اإلنفاق على خدمات 
والثابت���ة  الخلوي���ة  االتص���االت 
واالنترن���ت خالل المرحل���ة المقبلة 
ليس���جل في الع���ام 2020 حوالي 

1.44 تريليون دوالر.
وبين���ت الدراس���ة، الت���ي قدم���ت 
ص���ورة عام���ة لحجم اإلنف���اق على 
خدمات ومنتج���ات قطاعات تقنية 
المعلومات واالتصاالت حول العالم، 
أن اإلنفاق على “االتصاالت” يشكل 

النس���بة الكبرى من حج���م اإلنفاق 
الكلي على خدمات ومنتجات تقنية 
المعلومات واالتصاالت حول العالم.

وذك���رت أن حجم اإلنف���اق المتوقع 
على خدمات االتصاالت العام الحالي 
)1.4 تريليون دوالر( سيشكل نسبة 
تتج���اوز الثل���ث من حج���م اإلنفاق 
المعلومات  تقني���ة  عل���ى  الكل���ي 
واالتصاالت والذي م���ن المتوقع أن 
يسجل قرابة )3.77 تريليون دوالر(.

1.4 تريليون دوالر اإلنفاق المتوقع على االتصاالت واإلنترنت في 2019

االستقالل/ وكاالت:
ش���هدت الحرب التكنولوجية العالمية بس���بب ش���ركة ه���واوي الصينية 
لالتصاالت تعرض االتحاد األوروب���ي لضغوط من الواليات المتحدة والصين 
اليوم الس���بت حيث تنازعا بشأن ما إذا كان يجب حظر دخول معدات الشركة 

لشبكات الجيل الخامس المستقبلية.
وق���ال نائب رئيس الواليات المتحدة مايك بنس في مؤتمر ميونخ لألمن »إن 
القانون الصيني يقضي بأن تتيح الشركة )هواوي( لجهاز األمن الضخم في 
بكين أي بيانات تمس ش���بكاتهم أو معداته���م. إن الواليات المتحدة تدعو 
جميع ش���ركائنا في األمن إلى توخي اليقظة ورفض أي مش���روع من ش���أنه 
المساس بسالمة تكنولوجيا االتصاالت لدينا أو أنظمة األمن القومي«، حسبما 

ذكرت وكالة بلومبرج لألنباء.
وصعد يانج جيتشي عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني بعد 

ذلك إلى نفس المنصة، ورد بقوة.
وق���ال يانج باإلنجليزية: »القانون الصيني ال يطالب الش���ركات بتركيب 
أبواب خلفي���ة أو جمع معلومات اس���تخباراتية«، داعي���ا األوروبيين إلى 
التفكي���ر فيما إذا كانت الواليات المتحدة مهتمة بمصالحها أو بمصالح 
االتحاد األوروبي. وأضاف: »تتعاون هواوي كش���ركة بشكل وثيق للغاية 

مع الدول األوروبية«.

االتحاد األوروبي يواجه 
ضغوطًا من أمريكا 

والصين بسبب هواوي

رام الله/ االستقالل:
دفع نمو اإليرادات التش���غيلية والتمويلية 
للبنك اإلس���المي العربي، لنمو أرباحه بنسبة 

%10.9 في 2018 مقارنة مع 2017.
العربي  اإلس���المي  البنك  إفصاح  وبحس���ب 
لبورص���ة فلس���طين ع���ن الس���نة المالي���ة 
المنتهية في ديس���مبر/ كانون أول 2018، 
بلغ صاف���ي أرباحه 7.1 ماليين دوالر، صعودا 

من 6.4 ماليين دوالر في 2017.
وارتفع إجمالي إيرادات البنك بنسبة 14.3% 
في 2018 إل���ى 38.77 مليون دوالر، صعودا 

من 33.9 مليون دوالر في 2017.
جاء ه���ذا االرتف���اع مدفوعا بنم���و إيرادات 
التمويل واالس���تثمارات، إل���ى 36.5 مليون 
دوالر في 2018، مقارنة مع 29.3 مليون دوالر 

في 2017.
وتظه���ر البيانات أن تراجع���ا طرأ على قيمة 
ودائ���ع العمالء الجارية، لتس���تقر عند 220 
ملي���ون دوالر بنهاي���ة 2018، نزوال من 248 

مليون دوالر حتى 2017.
كذل���ك، تراجعت ودائع بنوك ومؤسس���ات 
مصرفية لدى البنك اإلس���المي العربي، إلى 

37.8 ملي���ون دوالر بنهاية الع���ام الماضي، 
مقارنة مع 65.1 مليون دوالر بنهاية 2017.

إال أن التمويالت االئتمانية المباش���رة للبنك 
اإلسالمي العربي، صعدت إلى 681.5 مليون 
دوالر بنهاية 2018، مقارنة مع 560.9 مليون 

دوالر بنهاية 2017.
وعل���ى الرغم م���ن ارتف���اع صاف���ي األرباح، 
تراجعت حصة السهم الواحد من ربح الفترة، 
إلى 9.5 س���نتات، نزوال من 10 س���نتات في 
2017، وثبات رأس الم���ال المدفوع عند 75 

مليون دوالر.

نمو اإليرادات التشغيلية يصعد 
بأرباح »اإلسالمي العربي« في 2018

رام الله/ االستقالل:
بلغ مؤش���ر القدس في نهاية جلس���ة بورصة فلس���طين ليوم أمس األحد 02/17، )542.57( 

مرتفعًا )1.56( نقطة )%0.29( عن إغالق الجلسة السابقة. 
وتم تداول )698,006( س���هم بقيمة إجمالية بلغت)1,000,365.057( دوالر أمريكي، نفذت 
من خالل )144( عقدا. وبمقارنة أس���عار اإلغالق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 
)19( شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد أظهرت )8( شركات ارتفاعًا في أسعار أسهمها، و)3( 
ش���ركات أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها. وبالنسبة للش���ركات الخمس األوائل األكثر 
ارتفاعًا في أسعار أسهمها فهي GUI بنسبة )7.08%(، MIC بنسبة )PIBC ،)5.00% بنسبة 

)2.78%(، TNB بنسبة )1.74%(، BOP بنسبة )1.35%(.
أما الش���ركات الخمس األواخر األكثر انخفاضًا في أس���عار أسهمها فهي PID بنسبة )-4.58

%(، PEC بنسبة )%-1.39(، PADICO بنسبة )%-0.72(.

بورصة فلسطين: إغالق 
التداول بارتفاع

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت ش���ركة طي���ران »ف���الي ب���ي. إم. 
آي« االقليمي���ة البريطاني���ة، أنها أوقفت 
عملياته���ا بأثر فوري، بس���بب التحديات 
»التي ال يمكن تخطيها« الناتجة عن خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي )بريكست(.
وقالت شركة الطيران اإلقليمية، في وقت 
متأخر من مس���اء الس���بت إن أس���طولها 
المك���ون من 17 طائرة، لن يتوجه بعد اآلن 

إلى 25 مدينة أوروبية.
وق���ال متحدث رس���مي باس���م الش���ركة: 
»لقد أصدرنا هذا اإلع���الن - الذي ال يمكن 
تجنبه - الي���وم، بقلب حزين. فقد واجهت 
ش���ركة الطيران العديد م���ن الصعوبات، 
التي تتضمن االرتفاع األخير في تكاليف 
الوقود والكربون، حيث كان ارتفاع تكاليف 
الكرب���ون ناجما عن ق���رار االتحاد األوروبي 
األخير بش���أن استبعاد ش���ركات الطيران 

البريطانية من المشاركة الكاملة في خطة 
تجارة االنبعاثات«.

وأضاف المتحدث أن مستقبل الشركة قد 
تأثر »بالش���ك الذي أحدثته عملية خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي، مما أدى إلى 
عدم قدرتنا على تأمين عقود طيران قيمة 
في أوروبا، وعدم الثقة ف���ي قدرة /بي. إم. 
آي/ على اس���تمرار الطيران بين الوجهات 

في أوروبا«. وأضاف: »نأسف جدا ألن يكون 
ذل���ك اإلجراء ه���و الخيار الوحي���د المتاح 
لنا، ولك���ن التحديات - خاص���ة تلك التي 
أنشأها البريكس���ت - أثبتت أنها ال يمكن 

تخطيها«.
ويش���ار إلى أن الش���ركة توظف 376 من 
العاملين في بريطانيا وألمانيا والس���ويد 

وبلجيكا.

رام الله/ االستقالل:
بحثت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة والس���فير الهندي الجديد لدى فلس���طين، 
س���ونيل كومار، األحد، س���بل تعزيز وتطوير عالقات التعاون االقتصادية والتجارية 
بي���ن البلدين، ووضع االليات المناس���بة لرفع حجم التبادل التجاري وإقامة ش���راكات 

اقتصادية.
ورحبت الوزيرة بالس���فير، وثمنت الدعم المس���تمر الذي تقدمه بالده لدعم الشعب 
الفلس���طيني في مختلف المجاالت، ووضعته في ص���ورة الوضع االقتصادي الراهن، 
والجه���ود الت���ي تبذلها الحكومة الفلس���طينية لتحس���ين النم���و االقتصادي رغم 
سياس���ات وإجراءات االحتالل االس���رائيلي الت���ي تحد من إمكانية إح���داث تنمية 

اقتصادية حقيقية.
وأشار الجانبان خالل اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، إلى أهمية توظيف مشروع الحديقة 
التكنولوجية الفلس���طينية- الهندية في تعزيز التعاون االقتصادي والتحفيز على 
االبتكار، والريادية، وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا في الجامعات الفلسطينية، 

وتحقيق التكاملية في اطار استفادة المناطق والمدن الصناعية من هذا المشروع.
وأكد الطرفان على ضرورة االس���راع في اجراءات تنفيذ مش���روع تراثي لتمكين المرأة 

ألهميته في دمج المرأة بالعملية االقتصادية.

رام الله: بحث سبل تعزيز 
عالقات التعاون االقتصادية 

بين فلسطين والهند

تحديات »بريكست« تدفع »فالي بي إم آي« 
البريطانيــة لوقــف رحالتهــا

االثنين 13 جمادى اآلخرة 1440 هــ 18 فبراير 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
قال وزي���ر الخارجي���ة اإليراني محمد 
ج���واد ظري���ف، األحد إن "إس���رائيل 
تسعى للحرب"، الفتًا إلى أن الطريقة 
الت���ي تتص���رف بها ه���ي والواليات 
المتحدة تجعل فرصة نش���وب حرب 

هائلة.
وأض���اف ظري���ف خالل كلم���ة له في 
مؤتمر ميونخ لألمن: "بالتأكيد، بعض 
إسرائيل"،  للحرب...  يس���عون  الناس 
موضح���ًا أن "الخط���ر هائ���ل، وربم���ا 
يكون أكبر إذا واصلن���ا التغاضي عن 
االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".

واته���م ظريف "إس���رائيل" بانتهاك 
القانون الدول���ي بعد حمالت القصف 
التي شنتها على س���وريا، كما انتقد 
الق���وى األوروبي���ة لع���دم انتقاده���ا 

"إس���رائيل" والواليات المتحدة جراء تصرفاتهما 
في المنطقة.

وتاب���ع "الخطر هائل وربما يك���ون أكبر إذا واصلنا 
التغاضي ع���ن االنته���اكات الخطي���رة للقانون 

الدولي".
وأك���د أنه يجب عل���ى أوروبا أن تكون مس���تعدة 

للقرارات األميركية أحادية الجانب بش����أن إيران، 
موضحا أن آلية التجارة األوروبية للتعامل مع إيران 
ال تف���ي بالغرض في ظل العقوبات الجديدة التي 

فرضتها واشنطن.
ورفض ظريف االدعاءات التي تصف برنامج إيران 

الصاروخي بأنه يشكل تهديدًا لألمن العالمي.
وقال ظريف أيض���ا إن إيران ملتزم���ة في الوقت 

الحالي باالتف���اق النووي المبرم 
ع���ام 2015 مع الق���وى النووية، 
متهما فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
بعدم بذل جه���د كاف لضمان 
حص���ول طه���ران عل���ى المزايا 

االقتصادية لهذا االتفاق.
وكان ظري���ف قد وجه انتقادات 
الذي  وارس���و  لمؤتم���ر  الذع���ة 
المتحدة  الواليات  اس���تضافته 
وبولندا وش���اركت فيه س���تون 
دولة حول إيران والشرق األوسط 
وانتهت أشغاله الخميس، وقال 

إنه "ولد ميتًا".
وأض���اف ظريف خ���الل مؤتمر 
صحافي عق���ده في طهران "إنه 
الواليات  تبذله  جديد  مس���عى 
المتحدة في إطار هوس���ها الذي 

ال أساس له إزاء إيران".   
وكان رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياه���و هدد بض���رب الق���وات اإليرانية حتى 
تغادر س���وريا، ولم يس���تبعد ضربة عس���كرية 
لتدمير قدرات إي���ران النووية المتبقية. على حد 

تعبيره.

وزير خارجية إيران: خطر نشوب حرب مع »إسرائيل« هائل

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت جماعة »أنصار الله« األحد، أنها س���يطرت عل���ى مواقع داخل 
األراضي الس���عودية وصدت عمليات زحف كانت تهدف الس���تعادة 

هذه المواقع.
وقالت وكالة األنباء التابع���ة للجماعة، إن ما وصفتها بقوات الجيش واللجان 
الش���عبية صدت ع���دة عمليات زحف على مواقع في جازان ونجران وعس���ير 

كانت تهدف الستعادتها من أيديهم.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري السيطرة على عدد من المواقع بين رشاحة 
الش���رقية والغربية في نجران خالل عملية هجومية أدت إلى س���قوط قتلى 

وجرحى في صفوف الجيش السعودي.
وفي وقت س���ابق، بث مقاتلو »أنصار الله« تسجيالت مصورة تظهر قصفهم 

آليات سعودية، مع اشتداد المعارك بين الجانبين بعد فترة من الهدوء.
وأقرت القوات السعودية الس���بت بمقتل تسعة من جنودها في معارك مع 

جماعة »أنصار الله« على المناطق الحدودية.
كذلك أعطب مقاتلو »أنصار الله« جرافة عس���كرية سعودية قبالة السديس 

ودمروا آلية محملة بالجنود في صحراء األجاشر قبالة نجران.
ومن المعروف أن الحد الجنوبي للسعودية شهد في السابق مواجهات عدة 
ف���ي الحرب اليمنية لكن حدتها تزاي���دت خالل األيام الماضية مخلفة قتلى 

من الطرفين.
وقالت جماع���ة »أنصار الله« إن »هجماتها األخي���رة تأتي ردا على التصعيد 

الذي قامت به دول العدوان حسب وصفهم في جميع الجبهات«.

اليمن: »أنصار الله« تسيطر 
على مواقع داخل السعودية

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس الس���وري بش���ار األس���د، األحد، إن 
واش���نطن لن تحم���ي الجماعات الت���ي تراهن 
عليها، في إش���ارة فيما يب���دو للمقاتلين األكراد 
المدعومين م���ن الواليات المتحدة في ش���مال 

البالد.
وقال األس���د دون تس���مية أي جماعات ”نقول 
لن  األمريكي  العميلة لألمريك���ي...  للمجموعات 

يحميكم وستكونون أداة بيده للمقايضة“.
وأعل���ن الرئي���س األمريكي دونال���د ترامب في 
ديس���مبر كانون األول أنه سيسحب القوات من 
س���وريا، مما أثار تساؤالت بش���ان مصير حلفاء 

واش���نطن األكراد الذين يواجهون خطر هجمات 
تركية. وطالما قدمت القوات األمريكية األسلحة 
والتدري���ب لق���وات س���وريا الديمقراطية التي 
تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، الشريك 
الرئيس���ي للواليات المتحدة ف���ي المعركة ضد 

تنظيم »داعش«.
وقال األس���د في كلم���ة نقله���ا التلفزيون على 
الهواء مباش���رة ”لن يحميكم س���وى دولتكم... 
إذا ل���م تحضروا أنفس���كم للدفاع ع���ن بلدكم، 
وللمقاومة فلن تكونوا سوى عبيد عند العثماني 
)تركي���ا(، لن يحميكم س���وى دولتكم، لن يدافع 

عنكم سوى الجيش العربي السوري“.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت لجن���ة طبية غير حكومي���ة، األحد، »وفاة« 
مواط���ن اختناق���ا بالغ���از المس���يل للدموع في 
مستشفى »بحري« ش���مالي العاصمة السودانية 

الخرطوم.
وقال���ت لجنة أطب���اء الس���ودان المركزي���ة، عبر 
صفحتها ف���ي »فيس���بوك«، إن المواطن أبوبكر 
عثمان يوس���ف )62 عاما( توف���ي اختناقا بالغاز 

المسيل للدموع.
وأضافت أن���ه »توفي بعد فش���ل كل المحاوالت 

اإلسعافية في مستشفى بحري«.
وفرقت قوات األمن، األحد، احتجاجات في مدينة 

بحري، دعا إليها تجمع المهنيين وثالثة تحالفات 
معارضة، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

ولم توضح اللجنة إن كان الضحية من المحتجين 
أم ال، علما بأن قوات األم���ن أطلقت الغاز بكثافة، 
وأن المستشفى يقع بالقرب من مكان االحتجاج.

ويشهد الس���ودان، منذ 19 ديسمبر/ كانون أول 
الماض���ي، احتجاجات من���ددة بالغ���الء ومطالبة 

بتنحي البشير.
وس���قط خالل االحتجاجات، التي ش���هد بعضها 
أعمال عنف، 31 قتيال، بحس���ب أح���دث إحصاء 
حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، اإلثنين 

الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيال.

األسد: أمريكا لن تحمي
 الجماعات التي تراهن عليها

لجنة طبية: وفاة مواطن اختناقًا 
بالغاز المسيل للدموع في الخرطوم

االستقالل/ وكاالت:
ألغى رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيسكي، مشاركته بقمة في »إسرائيل«؛ احتجاجا على 
اته���ام رئيس وزراء األخيرة بنيامين نتنياهو وارس���و بالتواطؤ م���ع النازيين ضد اليهود في 

الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت صحيفة »معاريف« األحد.
وأوضح���ت الصحيف���ة العبرية أن مورافيس���كي كان من المقرر أن يش���ارك ف���ي قمة دول 
»فيسغراد« التي ستعقد في »إسرائيل« غدا الثالثاء، لكنه ألغى مشاركته على خلفية التوتر 

بينه وبين نتنياهو.
في الس���ياق ذات���ه، أفادت »هيئ���ة البث اإلس���رائيلية« ب���أن »نتنياهو تح���دث هاتفيا مع 
مورافيس���كي، األحد، إال أن األخير أصر على عدم المش���اركة في القمة، وإرسال وزير خارجيته 

بدال عنه«.
م���ن جانبه، قال جون���ي دانيالز، وهو يه���ودي بريطاني مقرب من رئيس ال���وزراء البولندي، 
ل�«معاريف«، إن »األزمة بين »إسرائيل« وبولندا ليست شديدة، لكن القرار البولندي هو شكل 

من أشكال االحتجاج على األقوال المنسوبة لنتنياهو«.
ويش���ارك في القمة أيضا قادة هنغاريا وتش���يكيا وسلوفاكيا. وقرر مورافيسكي إرسال وزير 
خارجيته إلى »إسرائيل«، بعدما قال نتنياهو في مؤتمر صحفي بعد عودته من مؤتمر وارسو 

نهاية األسبوع الماضي إن البولنديين تعاونوا مع النازيين خالل المحرقة.
وكانت الخارجية البولندية استدعت سفيرة »إسرائيل« لديها، آنا آزاري، الجمعة؛ ل�«التوبيخ« 

بسبب تصريحات نتنياهو.

االستقالل/ وكاالت:
طالب نشطاء مغاربة مناهضون للتطبيع مع »اسرائيل« بإلغاء حفل للمغني أنريكو ماسياس 
الداعم ل�«إسرائيل«. وذكر موقع “العمق” المغربي أن النشطاء ينوون متابعة القناة المغربية 
الثاني���ة أمام الهيئات المختص���ة على خلفية قيام القناة بتغطية جانب من النش���اط الذي 

يعتزم المغني الفرنسي ماسياس  المؤيد ل�«اسرائيل« إحياءه في الدار البيضاء.
وغّط���ت القناة ردود األفعال ح���ول الحفل الغنائي للمغني الفرنس���ي ذو الديانة اليهودية، 

والمعروف بدعمه للجيش االسرائيلي من خالل ريع الحفالت التي يقيمها.
وتعتزم بعض الفعاليات المجتمعية التوجه الى القضاء والهيئة العليا لالتصال الس���معي 
المرئ���ي، من أجل مقاضاة القن���اة المغربية الثانية، باإلضافة إلى رف���ع القضية الى البرلمان، 

حسب مصادر متطابقة.
وكان نشطاء من أطياف مختلفة احتجوا الخميس الماضي  في وقفة أمام المجمع السينمائي 
“ميغارام���ا” بال���دار البيضاء، ضد حفل للمغني الفرنس���ي ذي األص���ول الجزائرية “إنريكو 

ماسياس”، والذي كان من المقرر إحياؤه بمناسبة احتفاالت ما يسمى “عيد الحب”.
وندد المش���اركون في الوقفة بمش���اركة ماس���ياس التي اعتبروها تطبيًع���ا ودعًما للجيش 
االسرائيلي، داعين للتوقف عن التطبيع مع الكيان االسرائيلي، مطالبين بإلغاء حفل ماسياس 

كونه “يمجد ويدعم الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني”.
وأكد الناشطون أن الجميع مطلب بتجريم التطبيع.

االستقالل/ وكاالت:
دش���ن الرئي���س اإليراني، حس���ن 
روحان���ي، األح���د، غواص���ة جديدة 
محلية الصنع مزودة بصواريخ كروز، 
وفق ما ذك���رت قناة )برس تي.في( 

المحلية.
وقالت الوكال���ة، إّن الغواصة ”تزن 
600 طن وتتمتع بأحدث األسلحة، 
بما في ذل���ك الطوربيدات واأللغام 
البحرية وصواريخ كروز التي يمكن 

إطالقها من تحت الماء“.
جرت مراس���م التدشين في مدينة 
بن���در لنكه الس���احلية، في جنوب 

البالد.

رئيس وزراء بولندا يلغي 
زيارة الكيان »اإلسرائيلي«

المغرب: مطالبات بإلغاء حفل 
لمغٍن فرنسي داعم لـ »إسرائيل«

إيران تدشن الغواصة 
»فاتح« محلية الصنع 
المزودة بصواريخ كروز
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االستقالل/ وكاالت:
قال وزي���ر الخارجي���ة اإليراني محمد 
ج���واد ظري���ف، األحد إن "إس���رائيل 
تسعى للحرب"، الفتًا إلى أن الطريقة 
الت���ي تتص���رف بها ه���ي والواليات 
المتحدة تجعل فرصة نش���وب حرب 

هائلة.
وأض���اف ظري���ف خالل كلم���ة له في 
مؤتمر ميونخ لألمن: "بالتأكيد، بعض 
إسرائيل"،  للحرب...  يس���عون  الناس 
موضح���ًا أن "الخط���ر هائ���ل، وربم���ا 
يكون أكبر إذا واصلن���ا التغاضي عن 
االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".

واته���م ظريف "إس���رائيل" بانتهاك 
القانون الدول���ي بعد حمالت القصف 
التي شنتها على س���وريا، كما انتقد 
الق���وى األوروبي���ة لع���دم انتقاده���ا 

"إس���رائيل" والواليات المتحدة جراء تصرفاتهما 
في المنطقة.

وتاب���ع "الخطر هائل وربما يك���ون أكبر إذا واصلنا 
التغاضي ع���ن االنته���اكات الخطي���رة للقانون 

الدولي".
وأك���د أنه يجب عل���ى أوروبا أن تكون مس���تعدة 

للقرارات األميركية أحادية الجانب بش����أن إيران، 
موضحا أن آلية التجارة األوروبية للتعامل مع إيران 
ال تف���ي بالغرض في ظل العقوبات الجديدة التي 

فرضتها واشنطن.
ورفض ظريف االدعاءات التي تصف برنامج إيران 

الصاروخي بأنه يشكل تهديدًا لألمن العالمي.
وقال ظريف أيض���ا إن إيران ملتزم���ة في الوقت 

الحالي باالتف���اق النووي المبرم 
ع���ام 2015 مع الق���وى النووية، 
متهما فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
بعدم بذل جه���د كاف لضمان 
حص���ول طه���ران عل���ى المزايا 

االقتصادية لهذا االتفاق.
وكان ظري���ف قد وجه انتقادات 
الذي  وارس���و  لمؤتم���ر  الذع���ة 
المتحدة  الواليات  اس���تضافته 
وبولندا وش���اركت فيه س���تون 
دولة حول إيران والشرق األوسط 
وانتهت أشغاله الخميس، وقال 

إنه "ولد ميتًا".
وأض���اف ظريف خ���الل مؤتمر 
صحافي عق���ده في طهران "إنه 
الواليات  تبذله  جديد  مس���عى 
المتحدة في إطار هوس���ها الذي 

ال أساس له إزاء إيران".   
وكان رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياه���و هدد بض���رب الق���وات اإليرانية حتى 
تغادر س���وريا، ولم يس���تبعد ضربة عس���كرية 
لتدمير قدرات إي���ران النووية المتبقية. على حد 

تعبيره.

وزير خارجية إيران: خطر نشوب حرب مع »إسرائيل« هائل

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت جماعة »أنصار الله« األحد، أنها س���يطرت عل���ى مواقع داخل 
األراضي الس���عودية وصدت عمليات زحف كانت تهدف الس���تعادة 

هذه المواقع.
وقالت وكالة األنباء التابع���ة للجماعة، إن ما وصفتها بقوات الجيش واللجان 
الش���عبية صدت ع���دة عمليات زحف على مواقع في جازان ونجران وعس���ير 

كانت تهدف الستعادتها من أيديهم.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري السيطرة على عدد من المواقع بين رشاحة 
الش���رقية والغربية في نجران خالل عملية هجومية أدت إلى س���قوط قتلى 

وجرحى في صفوف الجيش السعودي.
وفي وقت س���ابق، بث مقاتلو »أنصار الله« تسجيالت مصورة تظهر قصفهم 

آليات سعودية، مع اشتداد المعارك بين الجانبين بعد فترة من الهدوء.
وأقرت القوات السعودية الس���بت بمقتل تسعة من جنودها في معارك مع 

جماعة »أنصار الله« على المناطق الحدودية.
كذلك أعطب مقاتلو »أنصار الله« جرافة عس���كرية سعودية قبالة السديس 

ودمروا آلية محملة بالجنود في صحراء األجاشر قبالة نجران.
ومن المعروف أن الحد الجنوبي للسعودية شهد في السابق مواجهات عدة 
ف���ي الحرب اليمنية لكن حدتها تزاي���دت خالل األيام الماضية مخلفة قتلى 

من الطرفين.
وقالت جماع���ة »أنصار الله« إن »هجماتها األخي���رة تأتي ردا على التصعيد 

الذي قامت به دول العدوان حسب وصفهم في جميع الجبهات«.

اليمن: »أنصار الله« تسيطر 
على مواقع داخل السعودية

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس الس���وري بش���ار األس���د، األحد، إن 
واش���نطن لن تحم���ي الجماعات الت���ي تراهن 
عليها، في إش���ارة فيما يب���دو للمقاتلين األكراد 
المدعومين م���ن الواليات المتحدة في ش���مال 

البالد.
وقال األس���د دون تس���مية أي جماعات ”نقول 
لن  األمريكي  العميلة لألمريك���ي...  للمجموعات 

يحميكم وستكونون أداة بيده للمقايضة“.
وأعل���ن الرئي���س األمريكي دونال���د ترامب في 
ديس���مبر كانون األول أنه سيسحب القوات من 
س���وريا، مما أثار تساؤالت بش���ان مصير حلفاء 

واش���نطن األكراد الذين يواجهون خطر هجمات 
تركية. وطالما قدمت القوات األمريكية األسلحة 
والتدري���ب لق���وات س���وريا الديمقراطية التي 
تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، الشريك 
الرئيس���ي للواليات المتحدة ف���ي المعركة ضد 

تنظيم »داعش«.
وقال األس���د في كلم���ة نقله���ا التلفزيون على 
الهواء مباش���رة ”لن يحميكم س���وى دولتكم... 
إذا ل���م تحضروا أنفس���كم للدفاع ع���ن بلدكم، 
وللمقاومة فلن تكونوا سوى عبيد عند العثماني 
)تركي���ا(، لن يحميكم س���وى دولتكم، لن يدافع 

عنكم سوى الجيش العربي السوري“.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت لجن���ة طبية غير حكومي���ة، األحد، »وفاة« 
مواط���ن اختناق���ا بالغ���از المس���يل للدموع في 
مستشفى »بحري« ش���مالي العاصمة السودانية 

الخرطوم.
وقال���ت لجنة أطب���اء الس���ودان المركزي���ة، عبر 
صفحتها ف���ي »فيس���بوك«، إن المواطن أبوبكر 
عثمان يوس���ف )62 عاما( توف���ي اختناقا بالغاز 

المسيل للدموع.
وأضافت أن���ه »توفي بعد فش���ل كل المحاوالت 

اإلسعافية في مستشفى بحري«.
وفرقت قوات األمن، األحد، احتجاجات في مدينة 

بحري، دعا إليها تجمع المهنيين وثالثة تحالفات 
معارضة، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

ولم توضح اللجنة إن كان الضحية من المحتجين 
أم ال، علما بأن قوات األم���ن أطلقت الغاز بكثافة، 
وأن المستشفى يقع بالقرب من مكان االحتجاج.

ويشهد الس���ودان، منذ 19 ديسمبر/ كانون أول 
الماض���ي، احتجاجات من���ددة بالغ���الء ومطالبة 

بتنحي البشير.
وس���قط خالل االحتجاجات، التي ش���هد بعضها 
أعمال عنف، 31 قتيال، بحس���ب أح���دث إحصاء 
حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، اإلثنين 

الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيال.

األسد: أمريكا لن تحمي
 الجماعات التي تراهن عليها

لجنة طبية: وفاة مواطن اختناقًا 
بالغاز المسيل للدموع في الخرطوم

االستقالل/ وكاالت:
ألغى رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيسكي، مشاركته بقمة في »إسرائيل«؛ احتجاجا على 
اته���ام رئيس وزراء األخيرة بنيامين نتنياهو وارس���و بالتواطؤ م���ع النازيين ضد اليهود في 

الحرب العالمية الثانية، حسبما ذكرت صحيفة »معاريف« األحد.
وأوضح���ت الصحيف���ة العبرية أن مورافيس���كي كان من المقرر أن يش���ارك ف���ي قمة دول 
»فيسغراد« التي ستعقد في »إسرائيل« غدا الثالثاء، لكنه ألغى مشاركته على خلفية التوتر 

بينه وبين نتنياهو.
في الس���ياق ذات���ه، أفادت »هيئ���ة البث اإلس���رائيلية« ب���أن »نتنياهو تح���دث هاتفيا مع 
مورافيس���كي، األحد، إال أن األخير أصر على عدم المش���اركة في القمة، وإرسال وزير خارجيته 

بدال عنه«.
م���ن جانبه، قال جون���ي دانيالز، وهو يه���ودي بريطاني مقرب من رئيس ال���وزراء البولندي، 
ل�«معاريف«، إن »األزمة بين »إسرائيل« وبولندا ليست شديدة، لكن القرار البولندي هو شكل 

من أشكال االحتجاج على األقوال المنسوبة لنتنياهو«.
ويش���ارك في القمة أيضا قادة هنغاريا وتش���يكيا وسلوفاكيا. وقرر مورافيسكي إرسال وزير 
خارجيته إلى »إسرائيل«، بعدما قال نتنياهو في مؤتمر صحفي بعد عودته من مؤتمر وارسو 

نهاية األسبوع الماضي إن البولنديين تعاونوا مع النازيين خالل المحرقة.
وكانت الخارجية البولندية استدعت سفيرة »إسرائيل« لديها، آنا آزاري، الجمعة؛ ل�«التوبيخ« 

بسبب تصريحات نتنياهو.

االستقالل/ وكاالت:
طالب نشطاء مغاربة مناهضون للتطبيع مع »اسرائيل« بإلغاء حفل للمغني أنريكو ماسياس 
الداعم ل�«إسرائيل«. وذكر موقع “العمق” المغربي أن النشطاء ينوون متابعة القناة المغربية 
الثاني���ة أمام الهيئات المختص���ة على خلفية قيام القناة بتغطية جانب من النش���اط الذي 

يعتزم المغني الفرنسي ماسياس  المؤيد ل�«اسرائيل« إحياءه في الدار البيضاء.
وغّط���ت القناة ردود األفعال ح���ول الحفل الغنائي للمغني الفرنس���ي ذو الديانة اليهودية، 

والمعروف بدعمه للجيش االسرائيلي من خالل ريع الحفالت التي يقيمها.
وتعتزم بعض الفعاليات المجتمعية التوجه الى القضاء والهيئة العليا لالتصال الس���معي 
المرئ���ي، من أجل مقاضاة القن���اة المغربية الثانية، باإلضافة إلى رف���ع القضية الى البرلمان، 

حسب مصادر متطابقة.
وكان نشطاء من أطياف مختلفة احتجوا الخميس الماضي  في وقفة أمام المجمع السينمائي 
“ميغارام���ا” بال���دار البيضاء، ضد حفل للمغني الفرنس���ي ذي األص���ول الجزائرية “إنريكو 

ماسياس”، والذي كان من المقرر إحياؤه بمناسبة احتفاالت ما يسمى “عيد الحب”.
وندد المش���اركون في الوقفة بمش���اركة ماس���ياس التي اعتبروها تطبيًع���ا ودعًما للجيش 
االسرائيلي، داعين للتوقف عن التطبيع مع الكيان االسرائيلي، مطالبين بإلغاء حفل ماسياس 

كونه “يمجد ويدعم الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني”.
وأكد الناشطون أن الجميع مطلب بتجريم التطبيع.

االستقالل/ وكاالت:
دش���ن الرئي���س اإليراني، حس���ن 
روحان���ي، األح���د، غواص���ة جديدة 
محلية الصنع مزودة بصواريخ كروز، 
وفق ما ذك���رت قناة )برس تي.في( 

المحلية.
وقالت الوكال���ة، إّن الغواصة ”تزن 
600 طن وتتمتع بأحدث األسلحة، 
بما في ذل���ك الطوربيدات واأللغام 
البحرية وصواريخ كروز التي يمكن 

إطالقها من تحت الماء“.
جرت مراس���م التدشين في مدينة 
بن���در لنكه الس���احلية، في جنوب 

البالد.

رئيس وزراء بولندا يلغي 
زيارة الكيان »اإلسرائيلي«

المغرب: مطالبات بإلغاء حفل 
لمغٍن فرنسي داعم لـ »إسرائيل«

إيران تدشن الغواصة 
»فاتح« محلية الصنع 
المزودة بصواريخ كروز
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مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية - عن صحيفة »هآرتس«
تقديرات لشعبة االستخبارات العسكرية »أمان« 
بأن حماس س���تبادر بعمل هجومي واس���ع، في 
محاول���ة ألن يؤدي ذل���ك إلى التدخ���ل الدولي 
وتغيي���ر الوضع اإلنس���اني في قط���اع غزة. في 
أعقاب ذل���ك، قرر رئيس األركان أفيف كوخافي 
وضع االس���تعداد للحرب ف���ي القطاع على رأس 
س���لم أولويات الجيش اإلسرائيلي، والمصادقة 
عل���ى خط���ة عملي���ة لس���يناريوهات القت���ال 
المحتملة، وتأس���يس إدارة لألهداف بخصوص 

القطاع.
وبحسب التقرير، فإن حماس تحاول الحفاظ على 
التوتر األمني وعدم اجتياز الحدود، سواء بعملية 
عس���كرية أو حرب. جوالت القتال القصيرة ضد 
إسرائيل في األشهر األخيرة انتهت على األغلب 
بتس���هيالت مدني���ة ومالية؛ لذلك ق���دروا في 
شعبة االستخبارات بأن حماس مستعدة لتحمل 
ثمن أي���ام القتال التي كان���ت حتى اآلن، ولكن 
في االس���تخبارات غيروا مؤخ���ًرا التقديرات في 
أعقاب عدم رضا حم���اس من تقدم المفاوضات 
مع الوس���طاء في مصر، ويعتق���دون بأن حماس 
تفترض اآلن بأن خطوة متطرفة فقط س���تؤدي 

إلى تغيير الوضع في غزة.
حسب التقديرات، حماس من شأنها إطالق النار 
على المدن اإلسرائيلية والعمل من خالل األنفاق 
القائم���ة أو إطالق صواريخ مضادة للدبابات على 
أهداف مدنية أو عس���كرية في محاولة للتسبب 
بعدٍد كبير من الضحاي���ا، حماس تعي تماًما أن 
عمليًة كهذه س���تدفع إسرائيل إلى الرد بصورة 
مختلف���ة عّم���ا كان الح���ال في ج���والت القتال 
القصيرة. ومع هذا، فإن  حماس في هذه المرحلة 
الحساس���ة مس���تعدة ألن تأخذ هذه المخاطرة، 
وثمة احتمال قائم بأن الوضع سيؤدي أيًضا إلى 

انفجاٍر في الضفة الغربية.
ووفق »أمان« ف���إن رئيس حماس في غزة يحيى 
السنوار يعتبر العمليات وسيلة لتحقيق أهداف 
مهمة للقطاع، لذلك فهو لن يخشى من الدخول 
إلى مواجهة واس���عة؛ حتى بثمن ضربة قاسية 
لحماس والبنى التحتية. ومع هذا، هناك اعتقاد 
بأن تطلعات حماس ليس���ت لحرب ستقود إلى 
مكوث طويل للجيش في غزة، بل سيناريوهات 
يمك���ن أن تتراوح بين قتال محدود لبضعة أيام 

وحتى معركة بحجم »الجرف الصامد«.
على خلفية تغي���ر التقديرات، ص���ادق رئيس 
األركان كوخافي في األس���بوعين األخيرْين على 
عدد من الخطط العملية لعملية عس���كرية في 
غزة بعدد من السيناريوهات المختلفة، فقد زار 
كوخاف���ي للمرة األولى قيادة المنطقة الجنوبية، 
والتق���ى م���ع القي���ادة العليا ف���ي الجنوب ومع 
الش���خصيات المهنية ذات العالقة، وأنشأ إدارة 
أه���داٍف هدفها العثور على أهداف نوعية  في 
غ���زة قبل عملي���ة محتملة، وعلى رأس���ها يقف 
العقيد روني���ن غايغر، اإلدارة تضم رجال ميدان 
وضباط اس���تخبارات مهمته���م تحليل نوعية 
األه���داف وبناء خط���ة عم���ل لمهاجمتها طبًقا 
للحاجة الت���ي تقتضي ذل���ك. كوخافي أمر بأن 
يتم إش���غال بطاريتْين للقبة الحديدية بجنود 
نظاميين، حيث س���تدخل إلى حيز العمل حتى 
نهاية هذه الس���نة؛ عندها س���يكون في أيدي 
الجيش عش���ر بطاريات: ثمانية منها ستشغل 
من قبل جن���ود نظاميين، واثنتان ستش���غالن 

بجنود احتياط في حالة الطواريء.
خالًفا لتقديرات االستخبارات بأن حماس يمكن 
أن تب���ادر إلى عملية حربية من أجل أن تقود إلى 
تصعي���د، فإنهم في قي���ادة المنطقة الجنوبية 
يقدرون بأن حماس ما زالت تخش���ى منذ عملية 

»الجرف الصامد«. حس���ب التقديرات في قيادة 
المنطق���ة الجنوبية، فإن حماس س���تحاول كل 
ما في اس���تطاعتها للحفاظ على التوتر كما هو 
اليوم من أجل الدفع قدًما بالتسوية، وكي تجلب 
للقطاع مشاريع اقتصادية ومساعدات إنسانية.

رغ���م الفجوة في التقديرات بين االس���تخبارات 
وقيادة المنطقة الجنوبية، فإن هذْين الجهازْين 
يعتبران أن المشكلة األساسية في القطاع هي 
الوضع اإلنس���اني، وأن إمكانية االنفجار في غزة 
مرتفع���ة أكثر مّما كانت. عندما يثور خالف بين 
شعبة االس���تخبارات وقيادة المنطقة الجنوبية، 
عل���ى األغل���ب تقدير االس���تخبارات ه���و الذي 
يتم أخ���ذه في االعتبار بصورة أكب���ر، وبناء على 
ذلك يبدو أن كوخافي يس���تعد لمواجهة طبقًا 
لتوقعات ش���عبة االس���تخبارات وليس حسب 

تقديرات قيادة المنطقة الجنوبية.
االقتصادية،  الداخلي والصعوبات  الضغط  رغم 
حماس تس���تعد لمواجهة ضد إس���رائيل منذ 
انته���اء عملية »الجرف الصامد«، باألس���اس عن 
طريق تعزي���ز قدراتها تحت األرضي���ة بأنفاق 
داخل القطاع من أج���ل مواجهة دخول محتمل 
للجيش إلى أراضيه، ش���بكة أنفاق كبيرة حفرت 
تح���ت غزة، ويمكنها أن تصّعب على إس���رائيل 
وأن تفاج���يء الجيش اإلس���رائيلي عند دخوله. 
تنظيم مهم في القطاع هو الجهاد اإلس���المي 
ينجح في التأثير على حماس وعلى كل القطاع، 
يوجد لديه 8 آالف ناش���ط، مدربي���ن ويحملون 
س���الًحا نوعًيا بصورة نسبية، التنظيم في وضع 
اقتصادي أفضل م���ن وضع حماس، وكل هدفه 
هو مقاومة إس���رائيل، خالفا لحم���اس الملتزمة 

أيًضا بجودة المعيشة لسكان القطاع.

 اليوم الذي �سيلي عبا�س
جهاز األمن يفحص في كل األوقات حكم رئيس 

الس���لطة الفلس���طينية محمود عب���اس، للتنبؤ 
بتحدياٍت محتملة يمك���ن أن يواجهها الجيش 
اإلسرائيلي، وهم يعتقدون بأن الهدوء النسبي 
في الضفة الغربية ُمحافظ عليه باألساس بسبب 
النشاط العس���كري واالستخباري إلسرائيل على 
أيدي الجيش اإلس���رائيلي و«الشباك« والشرطة. 
صحيح أن التنس���يق األمني يتم الحفاظ عليه، 
وقوات األم���ن الفلس���طينية مخلصون لعباس، 
ولكن هن���اك أيًضا جه���ات تهدد االس���تقرار 
في الضفة، والتقدير يش���ير إل���ى أن احتمالية 
التصعيد في الضفة ستزداد كلما اقترب عباس 

من نهاية حكمه.
حس���ب التقديرات في جهاز األمن، فإن عباس 
يعمل من���ذ اليوم من أجل ترس���يخ حكمه بعد 
موته، وضمان حكم الس���لطة الفلس���طينية في 
الضفة حت���ى بعد انته���اء وظيفت���ه، لقد قرر 
التخلي عن المس���ؤولية عّما يجري في غزة، وهو 
يح���رص عل���ى أن يصعب التع���اون مع حماس 
ويمن���ع تحويل األموال والمس���اعدات، كما كان 
يجري في الماضي. في جه���از األمن يعتقدون 
بأن عباس يحاول أن يقود حماس إلى التنازل عن 
األصول من أجل تجديد الس���يطرة على السلطة 
في القطاع، وأنه يق���در بأنه إذا اضطر ألن يأخذ 
على عاتقه المسؤولية عن القطاع فسيكون ذلك 
بعد جول���ة قتال مع إس���رائيل تضعف حماس 

وتضر بها سياسًيا وعسكرًيا واقتصادًيا.
التقدير يش���ير إل���ى أن حماس تب���ذل جهوًدا 
كبي���رة لتعزيز قوتها في الضف���ة، وأنها تقوم 
بإنش���اء وتمويل المزيد م���ن الخاليا هناك، في 
محاولة إلخراج عمليات إل���ى حيز التنفيذ )مثل 
العملي���ة في »جفعات اس���اف« أو العملية قرب 
»افرات«( وضم سكان الضفة إلى النضال الغزي 

وضعضعة حكم عباس.

تقدير االستخبارات اإلسرائيلية بخصوص مواجهة محتملة مع غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أثارت الصحفية ف���ي القناة العبرية 
كوتلي���ر«  »أوش���رات  العبري���ة،   13
عاصفة انتقادات كبيرة في األوساط 
اإلسرائيلية،  واإلعالمية  السياس���ية 
بعد أن وصفت الجيش اإلس���رائيلي، 
بالوح���وش  وجن���وده  محت���ل،  أن���ه 

البشرية.

وقال���ت الصحفي���ة »كوتلي���ر«، على 
الهواء مباشرة مساء السبت: »ترسلون 
الجيش، في  ف���ي  للخدمة  أوالدك���م 
الضفة الغربية، ويعودون لكم وحوًشا 
بش���رية، هذه هي النتيجة الحتمية 

لالحتالل«.
وأضافت كوتلير، أن »ما يقوم به جنود 
الغربية،  بالضفة  الجيش اإلسرائيلي 

وقط���اع غ���زة، ه���و نتيج���ة الحتالل 
الجيش اإلسرائيلي لهذه المناطق«.

وجاءت تعليق���ات الصحفية كوتلير، 
عل���ى حادثة االعتداء الت���ي قام بها، 
5 من جنود الكتيبة »الحريدية« على 
معتقلي���ن فلس���طينيين، وضربهما 
بشكل مبرح، وهما مقيدان داخل أحد 

مراكز االعتقال بالضفة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
عّين رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياه���و أمس األح���د، وزير 
اإلسرائيلية  واالس���تخبارات  المواصالت 
يس���رائيل كات���س ف���ي منص���ب وزير 

الخارجية.
وذك���رت القن���اة العبرية الس���ابعة بأن 
نتنياهو ال���ذي كانت بحوزته الوزارة قرر 
تعيين كاتس كوزير للخارجية بالنيابة.

وج���اء التعيي���ن بع���د تعه���د رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
للمحكم���ة العليا، الخمي���س، بأن يعين 
خالل جلس���ة حكومته األسبوعية، األحد 
المقب���ل )أم���س(، قائم���ا بأعم���ال وزير 

الخارجية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت أستاذة علوم الجريمة والعمل االجتماعي في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، 
نادرة ش���لهوب كيفوركيان، أن »إس���رائيل« تقوم بإجراء تجارب عس���كرية على األطفال 
الفلس���طينيين، كما أنها حول���ت األراضي المحتلة التي يقطن فيها فلس���طينيون إلى 
حقول تجارب للصناعات العسكرية. وبحس���ب إذاعة الجيش اإلسرائيلي، فإنها حصلت 
على تسجيل لهذه التصريحات خالل محاضرة جرت األسبوع الماضي في جامعة كولومبيا 
بمدينة نيويورك بحضور عش���رات الطلبة حول العنف ضد الفلس���طينيين في القدس 
الش���رقية. وأش���ارت كيفوركيان إلى أن هذه النتائج الخطيرة التي توصلت إليها جاءت 
كنتائج لبحث علمي قامت به. وبينت أن »إسرائيل« تستخدم أيضا األطفال الفلسطينيين 

كتجارب ألسلحتها. متهمًة الجيش اإلسرائيلي باضطهاد الفلسطينيين على الدوام.
وردا على ذلك قال وزير التربية والتعليم »اإلس���رائيلي« نفتالي بينيت إن ما جرى وصمة 
عار. معتبرا أن ذلك يأتي في إطار »معاداة الس���امية«. وفق تعبيره. فيما اعتبرت الجامعة 

العبرية أن ما تحدثت به المحاضرة الجامعية رأيها الشخصي وال يمثل نهج الجامعة.

محاضرة في الجامعة العبرية: »إسرائيل« 
تجرب أسلحتها على الفلسطينيين

نتنياهو يعين كاتس في منصب القائم بأعمال وزارة الخارجية

صحفّية »إسرائيلية« تصف جنود االحتالل بأنهم »وحوش بشرية«
القدس المحتلة/ االستقالل:

وافقت لجنة البناء اإلس���رائيلية في القدس، األحد، على خطة إلنشاء كليات عسكرية للجيش 
اإلسرائيلي بالقرب من عين كارم في القدس المحتلة.

وبحس���ب موقع والال العبري، فإن المخطط يش���مل ثمان كليات لبرامج التدريب العس���كري 
وقاعات للمحاضرات، باإلضافة إلى مرافق رياضية، وأخرى إدارية، وسكنية.

وقال���ت اللجنة إن هذا المخطط تم اختياره من بين العديد من البدائل التي ش���ملت جوانب 
اقتصادية واجتماعية وبيئية.

الموافقة على خطة إلنشاء كليات 
عسكرية في عين كارم بالقدس
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االستقالل/ وكاالت:
م���ن المق���رر أن يدخل ال���دواء المصم���م لعكس 
النسيان اليومي الذي يحدث في منتصف العمر، 

في مرحلة التجارب السريرية على البشر.
وأظهر الدواء الجديد نجاعة في عكس مس���ارات 
تدهور ذاكرة كبار الس���ن من الفئران، بما في ذلك 

في المراحل المبكرة لمرض ألزهايمر.
وبما أن ضعف الذاك���رة يمكن أن يؤثر أيضا على 
األش���خاص الذين يعانون من م���رض عقلي، فقد 
يخفف الدواء من بعض اآلثار المترتبة على حاالت 

مثل االكتئاب.
ويقول العلماء إن الدواء الذي لم يس���تخدم حتى 
اآلن إال عل���ى الفئ���ران، قد يمكن م���ن إعادة خاليا 
الدماغ إلى نشاطها الشبابي مثلما كانت عليه في 

يوم من األيام.
ومن المتوق���ع أن يبدأ إجراء التجارب الس���ريرية 
لل���دواء في غضون عامين، وفق���ا للعلماء من مركز 

تورونتو لإلدمان والصحة النفس���ية، الذين قدموا 
نتائ���ج أبحاثهم، يوم الخميس 14 فبراير الجاري، 
في االجتماع السنوي للجمعية األمريكية للتقدم 

العلمي )AAAS( في واشنطن العاصمة.
وق���ال الدكت���ور إيتيان س���يبيل، العال���م البارز 
ف���ي الدراس���ة، إن ال���دواء الجديد، ه���و من نوع 
البنزوديازيبينات، المعروفة باسم مضادات القلق 
واالكتئاب. ولك���ن على عك���س العقاقير األخرى 
مث���ل الفالي���وم التي له���ا مجموعة واس���عة من 
التأثيرات، فإن النس���خة المعدلة من الدواء قادرة 
على اس���تهداف حاالت ضعف ف���ي خاليا الدماغ 

المرتبطة بالذاكرة على وجه التحديد.
وأضاف الدكتور س���يبيل: »النتائج التي توصلنا 
إليه���ا لها آثار مباش���رة عل���ى اإلدراك الضعيف 
في الش���يخوخة الطبيعية، وهذا يش���مل التعلم 
القرار  التنفيذية وصن���ع  والذاك���رة والوظائ���ف 

والتخطيط«.

وأش���ار إل���ى أن الفريق يخطط إلج���راء أول تجربة 
بش���رية للدواء في غضون عامين، وس���يتم إجراء 
االختب���ارات األول���ى عل���ى البالغي���ن المصابين 
باالكتئاب، وس���تتبعها تج���ارب على المتقدمين 

في السن.
وأوضح س���يبيل أنه من المتوقع أن يس���تفيد من 
هذا العالج البالغون م���ن العمر بين 55 و60 عاما 
ممن يواجهون خطر اإلصابة بمشاكل معرفية في 

وقت الحق من الحياة.
وخالل التج���ارب على الفئ���ران، تمكن العالج من 
عكس فقدان الذاكرة ف���ي الفئران التي خضعت 
للتوت���ر، وبع���د 30 دقيق���ة من العالج، كش���فت 

الفئران عن مستويات طبيعية في قدراتها.
وت���م عكس تده���ور الذاك���رة الذي ش���وهد في 
الفئران المس���ّنة بس���رعة، وزاد األداء بنحو 80% 
بعد إعطائها الدواء، واستمر التحسن مع أكثر من 

شهرين من العالج اليومي.

دواء جديد ينقذ الذاكرة من االكتئاب وأمراض الشيخوخة

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراسة علمية حديثة أن المش���روبات المحالة صناعيا 
يمكن أن تتس���بب بأم���راض قلبية وأم���راض األوعية الدموية، 

بحسب ما ذكرت وكالة األنباء الصينية »شينخوا«.
وأش���ارت الدراس���ة، التي نشرت في مجلة »س���تروك«، إلى أن 
تناول أكثر من عبوتين من المش���روبات المحالة صناعيا يمكن 

أن يزيد خطر اإلصابة بجميع أنواع السكتات الدماغية.
وج���اءت النتيجة كخالصة لتحليل ش���مل أكثر م���ن 80 ألف 
امرأة أميركية، ويتوافق ذلك مع دراس���ات ش���ملت فئات أخرى 
من المجتمع األميركي وخلصت إل���ى أن وجود مخاطر محتملة 

للمشروبات المحالة صناعيا.

وقال���ت الدراس���ة »في النس���اء اللوات���ي لم يك���ن لديهن أي 
تاريخ سابق ألمراض القلب والش���رايين أو داء السكري، ارتبط 
االس���تهالك المرتفع للمش���روبات المحالة صناعي���ا بأكثر من 

ضعفي معدل اإلصابة بانسداد الشرايين«.
وحذرت الدراس���ة النس���اء البدينات على وج���ه الخصوص من 
تناول الكثير من المشروبات المحالة صناعيا، األمر الذي يمكن 

أن يزيد بشكل كبير من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.
وعل���ى الرغم من هذه النتائج، فإن الدراس���ة ال تزال تفتقر إلى 
التك���رار بعد نتائج مش���ابهة ظهرت في اآلون���ة األخيرة، كما 
أن الباحثي���ن لم يحددوا أي أنواع الم���واد المحالة صناعيا هي 

المسببة للضرر.

المشروبات المحالة صناعيًا 
تسبب »كارثة طبية«

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت دراس���ة دولية حديثة، أن الوجبة 
المدرس���ية الت���ي يتناوله���ا األطفال في 
منتصف اليوم الدراس���ي، تحسن مهارات 
القراءة والرياضيات في المرحلة االبتدائية.

 »ESMT الدراس���ة قادها باحث���ون »بمعهد
في العاصمة األلماني���ة برلين بالتعاون مع 
باحثين من المعاهد الهندية للتكنولوجيا، 
ونش���روا نتائجها ف���ي الع���دد األخير من 
 Journal of Development( دوري���ة 

Economics( العلمية.
والتعليم،  التغذية  بين  العالقة  ولكش���ف 
ق���ام الفريق بدراس���ة تأثير نظ���ام وجبات 
الطعام في منتصف النهار في الهند، التي 
تمتلك أحد أكبر برامج التغذية المدرس���ية 
المجانية ف���ي العالم، حيث تطعم أكثر من 

120 مليون طفل يومًيا.
الم���دارس  أطف���ال  أن  الباحث���ون  ووج���د 
االبتدائية الذين حصلوا على برنامج غذائي 
مجان���ي ومنتظم لديهم نتائ���ج تعليمية 

أفضل بكثير.
ووفًقا للدراس���ة، فإن األطفال الذين حصلوا 
عل���ى التغذية المدرس���ية ف���ي منتصف 
النه���ار لما يصل إلى 5 س���نوات س���جلوا 
درجات اختب���ار قراءة أعلى بنس���بة 18٪، 
كما أظهروا تحس���ًنا بنسبة ٪9 في درجات 
اختب���ار الرياضيات، مقارنة بالتالميذ الذين 
حصل���وا على الوجبات المدرس���ية ألقل من 

عام.
وقال الباحثون: إن الدراسة أثبتت أن تأثير 
التغذي���ة يب���دو تراكمًيا، مع م���رور الوقت، 
ألن الفائ���دة الحقيقية م���ن وجبات الغذاء 
المدرس���ية تم رصدها لدى األطفال الذين 

تناولوها لمدة سنتين إلى 5 سنوات.
وأضافوا أن دراس���تهم تعتب���ر أطول وأكبر 
دراس���ة في العال���م حول تأثي���ر التغذية 
المدرس���ية على تعلم األطفال في المرحلة 
االبتدائية، حيث رصد الباحثون بيانات من 
حوالي 600 منطقة ريفية في الهند، تغطي 

أكثر من 200 ألف أسرة.

الوجبة المدرسية تحسن مهارات 
التالميذ في القراءة والرياضيات

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراس���ة حديث���ة إلى أن القدرة على ممارس���ة 
أح���د التمارين الرياضية تعد مؤش���رًا على صحة القلب 

واألوعية الدموية.
واعتمدت الدراس���ة في نتائجها عل���ى تقييم بيانات 
اختب���ارات اللياقة البدنية لعديد من األش���خاص وفي 

فترة زمنية طويلة.
وحس���ب موقع إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه 

فيل���ه”، ف���إن الق���درة عل���ى القي���ام 
 )Push-ups( “الضغ���ط”  بتمرين 

م���ن عدمه���ا، يمك���ن أن تصبح 
القلب  مؤش���رًا على قياس صحة 

دراس���ة  توصلت  فقد  بالخص���وص، 
حديثة إل���ى أن الرجال ف���ي منتصف 

العم���ر، الذي���ن ال يس���تطيعون إكمال 10 
عمليات تمرين ضغط، يرتفع خطر إصابتهم بأمراض 

القلب والسكتة الدماغية.
وربطت الدراس���ة الص���ادرة عن 

جامعة “هارف���ارد” األمريكي���ة العريقة بي���ن القيام 
بتمرين الضغط ألكثر م���ن 40 مرة خالل دفعة واحدة، 
ض ألمراض القل���ب واألوعية  وانخف���اض خطر التع���رُّ
الدموية بنس���بة 96 في المائة خالل الس���نوات العشر 

القادمة.
واعتمدت النتائ���ج على تقييم بيانات م���ن اختبارات 
اللياق���ة ألكثر من 1000 رجل، تتراوح أعمارهم بين 21 
و66 عامًا، في والية إنديانا األمريكية، وذلك في الفترة 
الممت���دة بي���ن 2000 و2007، إذ تم 

اس���تخدام السجالت الطبية لهؤالء األشخاص، من أجل 
معرفة صحة القلب والشرايين.

ونقل موقع “نيوز” عن المشرف على الدراسة جاستن 
يان���غ؛ من كلية هارفارد للطب، قول���ه: إن النتائج التي 
تم التوصل إليها في الدراس���ة توض���ح أن القدرة على 
ممارس���ة تمارين الضغط، ربما تس���اعد عل���ى تقييم 

مخاطر أمراض القلب واألوعية الدموية.
 the“ هذا، وكانت دراس���ة س���ابقة نش���رتها مجل���ة
Journal of Happiness” ق���د توصلت إلى أن أولئك، 
الذين يمارس���ون نش���اطًا بدنيًا مرة واحدة في األسبوع 
على األقل يكونون أكثر سعادة من األشخاص، الذين 
ل���م يمارس���وا أي نش���اط 

بدني.

ممارسة تمارين الضغط لـ 40 مرة مؤشر على سالمة القلب

االستقالل/ وكاالت:
تحطمت أربع من أس���نان طالب بريطان���ي وأصيبت أخرى بأضرار بعد أن أفرط 

في تناول مشروبات الطاقة.
وتفيد صحيفة »ديلي ميل« بأن الشاب، فيني باينر، والذي يبلغ من العمر 21 
سنة، كان يتناول في األسبوع 45 علبة من مشروبات الطاقة )نحو ثالثة لترات 
في اليوم(. واعتقد الش���اب بأن هذه المش���روبات س���تجعله في حالة نشاط 

دائم، وتساعده على النجاح في دراسته الجامعية.
وبعد مضي سبعة أش���هر على اإلفراط في تناول مشروبات الطاقة، تكسرت 

أربع من أسنانه األمامية عندما حاول قضم تفاحة.
واتضح عن���د مراجعته طبيب األس���نان، أن جميع أس���نانه تضررت، واضطر 
الطبيب إلى وضع 24 حش���وة وتركيب أس���نان صناعية. كما تشير الصحيفة 
إلى أن السبب في ما حصل يعود إلى احتواء هذه المشروبات على نسبة عالية 
من الس���كر، حيث أن نص���ف لتر منها يحتوي على 54 غراما من الس���كر، في 

حين أن كمية السكر المسموح بها للشخص ال تزيد عن 30 غراما في اليوم.

مشروبات الطاقة
 تحطم األسنان!
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غزة / عبدالله نصيف: 
توج خدمات رفح رسميًا بلقب دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم 
للمرة الخامس���ة في تاريخه ، بعدما حسم موقعته الصعبة أمام 
شباب خانيونس بالفوز عليه 2 / 3 ، فيما اقتنص الصداقة فوزًا 
مهمًا على الشجاعية في مشوار البقاء بين الكبار ، و كان التعادل 
اإليجابي س���يد الموقف بين غزة الرياضي و خدمات الش���اطئ ، 
ضمن منافس���ات األسبوع التاسع عش���ر من بطولة دوري أوريدو 

الممتاز ألندية قطاع غزة .
وحقق خدمات رفح فوزا صعبا على ش���باب خانيونس بنتيجة 2 

/ 3 ، في اللقاء الذي أقيم على استاد خانيونس أمس األحد .
و بهذا الفوز سطر الماتادور انجاز جديد و التتويج بلقب الدوري 

الممتاز للمرة الخامسة في تاريخه .
ففي الش���وط األول دخ���ل خدمات رفح و عينه عل���ى االنتصار و 
حسم الدوري مبكرا قبل نهايته بثالث جوالت ، ففرض السيطرة 
على مجريات اللقاء ، و افتتح التس���جيل بالدقيقة 33 عن طريق 
مهاجمه مهيب أبو حيش ، لينتهي الشوط األول بتقدم األخضر 

.
و في الشوط الثاني أشعل النشامى مجريات اللقاء عندما أدرك محمد أبو موسى 
التعادل بالدقيق���ة 55 ، ليعود األخضر للهجوم من جديد و يتقدم عبر مدافعه 

أحم���د البهداري بالدقيقة 60 ، و في الدقيقة 75 يدرك إس���ماعيل جبر التعادل 
للنشامى ، وسجل عماد فحجان في الدقيقة 98 هدف البطولة و يعلن بذلك عن 

تقدم الخدمات من جديد .
و قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية التي تؤكد تتويج األخضر بالمجد الخامس 

، يتحصل ش���باب خانيونس على ضرب���ة جزاء ، يتقدم لها 
محم���د أبو موس���ى الذي أهدره���ا خارج المرم���ى و يهدي 

خدمات رفح الدوري .
و بهذا الفوز يرتفع رصيد البطل إلى 42 نقطة ، بينما تجمد 

الشباب عند 29 نقطة بالمركز الثاني مؤقتا .
ه���ذا و نجح الصداقة من اقتناص فوز غاٍل من أنياب اتحاد 

الشجاعية و الفوز عليه 2_0 .
ليقت���رب الصداقة من البقاء بين الكبار ، و يحتاج إلى نقطة 

وحيدة خالل الثالثة أسابيع المتبقية .
و رف���ع المدفعجية رصيده إلى 22 نقطة بالمركز العاش���ر ، 
بينما تجمد رصيد الش���جاعية عند 28 نقطة بالمركز الرابع 
مؤقتا . وس���جل ثنائي���ة الصداقة محمد أبو حس���نين في 

الدقيقة 45+1 وصائب أبو حشيش في الدقيقة 53 .
و في اللقاء األخير س���يطر التع���ادل اإليجابي بهدف لكل 

فريق على لقاء خدمات الشاطئ و غزة الرياضي .
ليرفع البحرية رصيده إلى 26 نقطة بمركزه السادس مؤقتا، 

بينما رفع العميد رصيده إلى 23 نقطة بمركزه التاسع.
س���جل للعميد فادي العراوي في الدقيقة 7 ، و ع���دل للبحرية مهند أبو زيد من 

ضربة جزاء في الدقيقة 82 .

خدمات رفح يحصد ما زرعه ويتوج بالنجمة الخامسة في تاريخه 

غزة / عبدالله نصيف :
بات أهلي غزة على بعد نقطة وحيده من 
العودة مجددا للدوري الممتاز الذي هبط 
منه الع���ام الماضي ، بف���وزه على الجالء 
بنتيج���ة 3/1 ، فيم���ا أش���عل بيت الهيا 
قاع الترتيب بفوزه عل���ى خدمات البريج 
بنتيج���ة 0 / 2 ، ضمن لقاءات األس���بوع 
التاس���ع عش���ر من بطول���ة دوري الدرجة 

األولى الغزي .
واقترب ن���ادي أهل���ي غزة م���ن العودة 
لل���دوري الممتاز بعد غياب ع���ام واحد ، 
بفوزه على ن���ادي الجالء 1 / 3 ، في اللقاء 

الذي أقيم على ملعب فلسطين بغزة .
ورفع األحمر رصيده إلى 42 نقطة بمركزه 
الثاني ، فيما تجمد رصيد الجالء عند 25 

نقطة بمركزه السادس .
وافتتح األهلي التسجيل عن طريق أحمد 
المده���ون في الدقيق���ة 23 ، و عزز بالل 
عس���اف النتيجة  بالدقيقة 37 ، و قلص 
ع���الء ضهير الع���ب الج���الء النتيجة من 

ضربة جزاء في الدقيقة 45
، و قض���ى مصطف���ى الداع���ور على أمال 
الجالء بتس���جيله الهدف الثالث لألحمر 

بالدقيقة 50  .

هذا و أش���عل بيت الهيا ق���اع الترتيب ، 
بفوزه الصعب على خدمات البريج 2/0 في 
اللقاء الذي أقيم عل���ى ملعب النصيرات  
وبذل���ك يرفع بيت الهي���ا رصيده إلى 15 
نقطة وظل بمركزه الثاني عش���ر واألخير 
، فيم���ا تجمد رصيد البريج عند 33 نقطة 

بالمركز الثالث.
وس���جل لبيت الهي���ا محم���د البدي في 
الدقيقة 25 ومحمد سلمان )98( من ركلة 
ج���زاء, ليرفع رصيده إل���ى 15 نقطة في 
المركز الثاني عشر واألخير, ويبقى رصيد 

البريج 33 نقطة في المركز الثالث.

األهلي يقترب من العودة للممتازة.. وبيت الهيا يشعل القاع 

مدريد/ االستقالل: 
فج���ر جيرونا مفاجأة من العي���ار الثقيل بعدما 
تغل���ب على ري���ال مدريد بنتيج���ة 2 – 1 في 
المباراة التي جمعتهما امس االحد على ملعب 
»سانتياجو برنابيو« ضمن منافسات الجولة ال� 
24 من عمر مسابقة الدوري اإلسباني »الليجا«، 
وه���ي الهزيمة األولى للفري���ق الملكي بعد 5 
انتصارات متتالية، والهزيمة السابعة للملكي 

فى »الليجا«.
وب���ادر ريال مدريد بالتس���جيل بع���د مرور 25 

دقيق���ة على انطالق المباراة من ضربة رأس���ية 
متقن���ة للبرازيلي كاس���يميرو، قب���ل أن ينجح 
س���تواني ف���ي إدراك التع���ادل لجيرون���ا فى 
الدقيق���ة 65 م���ن ركلة جزاء احتس���بها حكم 
المب���اراة أثر لمس���ة يد على س���يرجيو راموس 
مدافع ريال مدريد وال���ذى حصل على البطاقة 

الصفراء.
وفي الدقيقة 75 تمكن كريستيان بورتوجيس 
من تسجيل الهدف الثاني لفريق جيرونا، فيما 
لعب ريال مدريد بعش���رة العبين في اللحظات 

األخي���رة من عم���ر المباراة، بعد طرد س���يرجيو 
راموس لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتوقف رصيد ري���ال مدريد عند 45 نقطة في 
المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري اإلسباني 
خلف برشلونة صاحب ال�54 نقطة الذي تفوق 
أمس على بل���د الوليد بنتيجة 1 – 0، وأتلتيكو 
مدريد صاحب ال�47 نقطة ف���ي المركز الثاني 
بعد فوزه على رايو فاليكان���و بالنتيجة ذاتها، 
ف���ي حين رف���ع جيرونا رصيده إل���ى 27 نقطة 

ويهرب من مراكز الهبوط.

لندن/ االستقالل:
بدأ النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد اإلنجليزي، رحلة 
بناء الش���ياطين الحمر خالل فترته المؤقتة، من خالل وضع خطة لس���وق االنتقاالت 

الصيفية المقبل.
ويرغب المدرب النرويجي ف���ي تعزيز صفوف الفريق األحمر، من خالل الحصول على 
خدمات البرازيلي نيمار دا س���يلفا العب باريس سان جيرمان، الذي يعد أول صفقات 
ريال مدريد خالل الموسم القادم، لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وكشفت صحيفة »ميرور« البريطانية، أن إدارة الشياطين الحمر وضعت عرضًا مبدئيًا 
لالعب قد يصل إلى 260 مليون إس���ترليني، من أجل حس���م صفقته التي سيتصارع 

عليها مع ريال مدريد الذي أبدى الرغبة ذاتها الميركاتو المنقضي.

»نيمار« يتسبب في صراع بين جيرونا يذيق ريال مدريد الهزيمة السابعة في »الليجا«
مانشستر يونايتد وريال مدريد
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رام الله / االستقالل:القدس المحتلة/ االستقالل:
أغلقت قوات االحتالل، أمس األحد، الش���وارع الرئيسية 
والفرعية في محيط مس���توطنة »جيلو« جنوب القدس 
المحتل���ة، والحاج���ز العس���كري الثاب���ت الفاصل بين 

مدينتي بيت لحم والقدس.
وأك���دت مص���ادر محلية، ب���أن االحتالل ش���رع بفرض 
إجراءات مش���ددة عل���ى الحواجز »المعابر« العس���كرية 
الثابت���ة على المداخل الرئيس���ية لمدين���ة القدس، ما 
تس���بب باختناقات وازدحامات مرورية شديدة. وكانت 
مصادر عبرية، أفادت بإصابة مستوطن في األربعينيات 

من عمره بجروح في حادثة طعن بمستوطنة »جيلو«.
وق���ال بيان لش���رطة االحت���الل إنه نق���ل الُمصاب الى 
مستشفى »تشعاريه تصيدق« غربي القدس المحتلة، 

فيما انس���حب المنفذ. شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
أم���س األحد، حمل���ة اعتقاالت ومداهماٍت واس���عة في 

منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة، أّن جيش االحت���الل اعتقل 
6 مواطني���ن، قال إنه���م مطلوبون لدي���ه، خالل حملة 

مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
واقت���اد جنود االحت���الل المعتقلين لالس���تجواب في 
منطقة مجهولة، فيما سّلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
ثالثة مواطنين من بيت لحم تباليغ لمراجعة مخابراتها.

وأف���اد مصدر أمني بأن قوات االحتالل س���ّلمت كل من: 
حمزة عيسى المصري )27 عاما(، وصالح عواد جواريش 
)24 عام���ا(، وصالح ع���واد جواريش )27 عام���ا( بالغات 

لمراجعة مخابراتها.

وفي الس���ياق ألقى ش���بان ي���وم أمس، عب���وات محلية 
الصنع« أكواع« على دوري���ات االحتالل على مدخل بلدة 

عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية: إن جنود االحتالل الحقوا الش���بان 
إث���ر ذلك إلى داخل بلدة عزون حيث انتش���رت دوريات 
االحتالل في الشوارع، وأغلقت المداخل وأطلقت القنابل 

الصوتية والغازية.
وأش���ارت إلى تواج���د ليلي لقوات االحت���الل على طول 
الطري���ق بين ع���زون وقلقيلية وعزب���ة الطبيب، ونصب 

حواجز وتفتيش انتقائي للمركبات.
يذكر أن قوات االحتالل تش���ّن عملي���ات اعتقال ليلية 
يومي���ة، تطال مختل���ف محافظ���ات الضف���ة الغربية 
المحتّلة، ويتّم خاللها اعتقال مواطنين بشكل تعّسفي.

خانيونس / االستقالل:
اس���تهدفت الزوارق الحربية اإلس���رائيلية، يوم أمس، ق���وارب الصيادين في 
بح���ر خانيونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مص���ادر محلية، بأن الزوارق الحربية 
اإلس���رائيلية استهدفت مراكب الصيادين بينما كانوا يمارسون مهنتهم في 
عرض البحر، ولم تعلن المصادر الطبية إصابة أي من الصيادين بهذه االعتداء.

الخليل/ االستقالل:
اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء األحد، على مسن، واعتقلت طفله في 

البلدة القديمة بمحافظة الخليل.
وأفاد مراس���لنا في الخلي���ل، بأن قوات االحتالل المتمركزة على س���طح منزل 
المسن محمد صادق اقنيبي )65 عاما( في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل 
اقتحمت منزله، واعتقلوا طفله عامر )13عاما( عقب االعتداء عليه وشتمه أثناء 
محاولته تخليص طفله ، واقتادوا الطفل صوب مدرسة أسامة بن المنقذ التي 

حولها االحتالل الى معهد ديني لتخريج الحاخامات.

غزة/ االستقالل:
قال عض���و المكتب السياس���ي في حرك���ة الجهاد 
اإلسالمي في فلس���طين الدكتور يوسف الحساينة: 
إن الش���عوب العربي���ة الحرة التي تثب���ت انحيازها 
الدائ���م لفلس���طين ولقضايا االم���ة المصيرية، هي 
من تمثل ضمير األمة الح���ي وليس أنظمة التطبيع 
والخذالن والخيانة، التي سقطت وال زالت في اختبار 

العروبة واإلسالم.
وأضاف الدكتور الحس���اينة في تصريح له، أن هذه 
األنظمة ه���ي من أوصل���ت األمة وش���عوبها إلى ما 
وصل���ت إليه من تأخر وتبعية، بعد أن رهنت بلدانها 
ومقدراتها لإلدارتين الصهيو- أمريكية وهي تراهن 

عليهما؛ لتثّبت أنظمتها.
وأكد أن النتيجة الحتمي���ة لهذا االرتهان والتبعية، 
لن تكون س���وى مزيد من "الوهم والسراب"، مشددا 
عل���ى أن ه���دف الصهيوني���ة العالمي���ة والواليات 
المتحدة هو الس���يطرة على مق���درات المنطقة، بعد 
تقس���يم المقّس���م؛ إلطالة عمر الكيان الصهيوني، 
وجعله دول���ة مركزية ف���ي المنطقة، على حس���اب 

مصالح وتاريخ وشعوب األمة.

وفيم���ا يتعلق بمؤتمر "وارس���و" األخير، أوضح عضو 
المكت���ب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين، أن ه���ذا المؤتم���ر "المش���بوه" حاول أن 
يثّب���ت الكيان الصهيوني في المنطقة وتس���ويقه 
ككيان طبيعي وش���ريك في المنطقة، ولكنه فشل، 

رغم بعض األصوات النش���از والمرفوضة جماهيريا 
وشعبيا، الن القاعدة األوس���ع من شرائح أمتنا تعي 
جيدا حقيقة هذا الكيان وال ترى فيه إال عدوا مركزيا 

لها.
ولف���ت إل���ى أن "أي محاول���ة لتس���ويق الجمهورية 
اإلس���المية في ايران كعدو جدي���د للمنطقة، يعني 
تجاوزًا للُبعد الديني والتاريخي والثقافي والواقعي، 
الذي يثبت دوما أن الجمهورية اإلسالمية جزء أصيل 
من مكونات األمة والمنطقة، وتجمعنا بها أخوة الدين 
والعقيدة، وكذلك الع���داء لالمبريالية والصهيونية 

وهو ما تؤكده كل المعطيات على األرض.
وأكد د. الحس���اينة على أنه "وبالرغم من الظلم الذي 
يلف العالم، إال أننا في المقاومة الفلس���طينية وكل 
أح���رار العالم، على يقين ت���ام أن اليوم الذي تتوحد 
في���ه كل طاقات األم���ة إلزالة هذا الكي���ان الغاصب 

وتحرير فلسطين، قادم ال محالة".
وتوج���ه د. الحس���اينة في ه���ذا الس���ياق بالتحية 
والتقدير لكل ش���عوب المنطقة التي ال زالت تساند 
شعبنا ومقاومته، وتعلن بكل وضوح رفضها مشاريع 

التطبيع مع الكيان الصهيوني.

 د.الحساينة: أنظمة التطبيع ال تمثل ضمير األمة 
و »وارسو« يهدف لتثبيت الكيان في المنطقة

زوارق االحتالل تستهدف 
الصيادين ببحر خانيونس

االحتالل يعتدي على مسن في البلدة 
القديمة بمدينة الخليل ويعتقل طفله

االحتالل يعتقل 6 مواطنين بالضفة

غزة/ االستقالل:
وصل مس���اء أمس االحد، جثماني اثنين م���ن المواطنين الغزيين، إلى قطاع 
غ���زة عبر معبر رفح البري، كانا قد توفيا غرقَا بعد انقالب قارب هجرة في بحر 

الجزائر، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، قبل نحو أسبوعين.
وأفاد مراسلنا، بوصول جثماني الشهيدين عبدالله المصري )29 عامًا( من 
سكان مدينة خانيونس، ومنير أبو ش���رخ )43 عامًا( من سكان مدينة غزة، 
إلى القط���اع. وتوفى المواطنان عبدالله المصري ومنير أبو ش���رخ غرقًا في 
البحر، خالل هجرتهم إلى الدول األوروبية، وقذفت األمواج جثمانيهما إلى 
ش���واطئ الجزائر، قبل أس���بوعين. ويضطر الكثير من الشبان الغزيين إلى 
الهجرة من القطاع هربا من الواقع الصعب الذي يعيشونه في ظل الحصار 

وانعدام فرص العمل.

غزة: وصول جثماني مواطنين توفيا 
غرقًا أثناء هجرتهما عبر البحر

رام الله/ االستقالل:
أكد رئيس وزراء حكومة تسيير األعمال رامي الحمد الله 
أن القانون الخاص بخصم مخصصات االسرى والجرحى 
من أموال المقاصة الضريبية الذي أقره الكابنيت، أمس 
االح���د، "يهدد قدرتنا على االلت���زام بدفع رواتب وأجور 

الموظفين في مواعيدها المقررة".
وقال الحم���د الله في تصريح عبر صفحته الش���خصية 
على "فيسبوك" مساء أمس، إن "القرار يأتي أيضا ضمن 
مخطط لتدمير الس���لطة الوطنية وسلبها قدرتها على 
االستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها تجاه 
موطنيها، فاقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع االقتصاد 

الفلسطيني في دائرة الخطر".
وأض���اف الحم���د الله أن الق���رار يعط���ل دوران العجلة 

االقتصادي���ة، مس���تدركا"  لكنن���ا نع���ود ونؤك���د أننا 
ل���ن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراس���خة بالم���ال، وإننا 
مس���تعدون لكافة الس���يناريوهات في ح���ال أقدمت 
الحكومة اإلس���رائيلية فعليًا على تنفيذ تهديداتها". 
واعتب���ر الحمد الل���ه أن القان���ون ال���ذي صادقت عليه 
الكنيس���ت في حزيران الماضي، وال���ذي أقره الكابينت 
اإلس���رائيلي، إنما يأتي اس���تمرارًا لس���ن "إس���رائيل" 
للقوانين العنصرية الداعمة لالحتالل. وذكر الحمد الله 
أن "القرار تقويض لحل الدولتين وألية فرصة حقيقية 
إلقامة دولة فلس���طينية مس���تقلة وذات س���يادة على 

حدود عام 1967 وعاصمتها القدس". 
كما اعتبر الحمد الل���ه القرار أنه انتهاك لميثاق جنيف الرابع 
وللمعاه���دات الدولية، ويتع���ارض مع االتفاقي���ة المرحلية 

الموقع���ة في ايلول 1995 بين اس���رائيل ومنظم���ة التحرير، 
وعليه فإن التعدي على هذه األموال وحجبها، يعد سرقة للمال 
العام الفلس���طيني وجريمة ذات طابٍع دول���ّي. وأكد أن إقدام 
إس���رائيل على الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية التي 
هي إيرادات ومقدرات ش���عبنا وملك للخزينة العامة حس���ب 
االتفاقيات الموقعة، يأتي في س���ياق العقوب���ات الجماعية 
التي تمارس���ها، وفي حرب مفتوحة تش���نها على الش���عب 
الفلس���طيني وقيادته الوطنية به���دف المزيد من التضييق 
علي���ه وإبتزازه. وطالب المجتمع الدولي التحرك الجاد إزاء هذه 
التهديدات وإلزام إس���رائيل بوقف تعاملها مع أموالنا كأداٍة 
عقابيٍة، داعيا إلى إحياء وتفعيل شبكة األمان المالية العربية، 
لتمكين ش���عبنا وقيادته من التص���دي لمثل هذه اإلجراءات 

العقابية، وتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والظلم.

الفلس���طينيين م���ن عائدات الضرائ���ب التي تجبيها »إس���رائيل« لمصلحة 
الس���لطة الفلسطينية، وهو ما اعتبرته الرئاس���ة الفلسطينية قرصنة ألموال 

الشعب الفلسطيني.
وفي بي���ان للكابنيت أص���دره عقب اجتماعه مس���اء أمس ق���ال فيه إنه تم 

المصادقة على اجتزاء مبلغ )502697000( شيقل.
وأضاف »تشير األرقام التي قدمها المسؤولون األمنيون إلى أنه في عام 2018 
نقلت السلطة الفلس���طينية المبلغ المذكور إلى المسجونين في »إسرائيل« 
وأس���رهم وإلى الس���جناء المفرج عنهم، لذلك، تقرر تجمي���د مبلغ المال بما 
يعادل المبلغ من الضرائب التي جمعتها »إسرائيل« للسلطة الفلسطينية«.

ولف���ت البيان إل���ى أن نتنياهو أصدر تعليماته إل���ى وزارة الجيش واألجهزة 
األمنية بفحص المزيد من المدفوعات التي تدفعها الس���لطة الفلس���طينية 

لصالح »اإلرهابيين الفلسطينيين وعائالتهم«، على حد زعم البيان.
وكتبت الصحفية اإلس���رائيلية ش���مريت مئي���ر تعليقا على الق���رار »إما أن 
الكابينت قرر البدء في عملية تفكيك الس���لطة الفلس���طينية ويال فوضى، أو 
أن���ه في الوقت الحالي يريد خصم األموال ويطمئن الس���لطة أن األمر يتعلق 

باالنتخابات وخالل شهر أو شهرين سنجد طريقة لحل األمر«.
بدوره���ا أك���دت الرئاس���ة الفلس���طينية أن أي اقتطاع من أم���وال المقاصة 

الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة ألموال الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق الرس���مي باس���م الرئاس���ة نبيل أبو ردينة، إن »موقف الرئيس 
الدائ���م الذي أكد فيه أننا لن نقبل أي مس���اس بلقمة عيش أبطالنا األس���رى 

وعائالت الشهداء والجرحى.«
وأضاف: »نعتبر أن هذا القرار اإلس���رائيلي التعس���في يمثل نسفا من طرف 

واحد لالتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس«.
وأش���ار أب���و ردينة إل���ى أن هذا القرار س���يكون ل���ه تداعي���ات خطيرة على 
المس���تويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة 

سيادة الرئيس خالل أيام.

الحمد الله: اقتطاع أموال المقاصة يهدد التزامنا بدفع رواتب الموظفين بموعدها

اإ�صابات بقمعاالحتالل ي�صادق

الصنع خالل المواجهات، بحسب الموقع االلكتروني 
لصحيفة »معاريف« العبرية.

كما قصفت مدفعي���ة االحتالل نقطة رصد للمقاومة 
الفلس���طينية، ش���مالي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات.
وأفادت وس���ائل إعالم إس���رائيلية أن مس���توطني 
المستوطنات المجاورة س���معوا أصوات االنفجارات 
التي أحدثها الش���بان نتيجة فعاليات اإلرباك، حيث 

حاولت طمأنة المستوطنين.

أما ش���رقي مخيم البريج وس���ط القطاع، فقد أصيب 
مساء أمس شاب برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي.

وأفاد مراس���لنا نقالاً عن مصادر طبية، بإصابة ش���اب 
ا( برصاص االحت���الل في قدمه قرب تلة »أم  )15 عاماً

حسنية« شرق مخيم البريج.
وأش���ار إلى نقل طواقم اإلس���عاف للشاب المصاب 

لمستشفى شهداء األقصى بمدينة دير البلح.
واألس���بوع الماضي ع���ادت فعاليات اإلرب���اك الليلي 
بعد تجميدها عدة أسابيع عقب تنصل االحتالل من 

االلتزامات التي ت���م التوافق عليها بهدف تخفيف 
الحصار عن القطاع برعاية مصرية وأممية.

وتش���مل فعاليات »اإلرباك الليلي« إشعال اإلطارات 
التالفة )الكوشوك(، إضافة إلى تشغيل أغاني ثورية 
وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطالق 
أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب الس���ياج. 
وته���دف الوحدة من خالل عملها الليلي إلى إبقاء 
جنود االحتالل في حالة استنفار دائم على الحدود 

الستنزافهم وإرباكهم، بحسب القائمين عليها.
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الرباط/ االستقالل: 
حظيت امرأة مغربية بإعجاب وإش���ادة واس���عين ف���ي المنصات االجتماعية 
بعدما تبرعت ب� 1.2 مليون دوالر ألجل مش���روع مدرس���ي ف���ي بلدة صغيرة 
غربي البالد. وبحسب تقارير إعالمية في المغرب، وقعت المتبرعة شراكة مع 
س���لطات إقليم سطات، والمديرية التابعة لوزارة التربية الوطنية بغرض بدء 

المشروع الطموح.
ويضم المش���روع تأهيل مدرسة وبناء مدرس���ة ثانوية في بلدة أوالد فارس 

بإقليم سطات، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي لألنباء.
وقالت المتبرعة نجية نظير، إنها قررت أن تساعد بعدما وجدت أن بلدة أوالد 
فارس ال تضم أي مدرسة ثانوية، وهو ما يضطر بعض الفتيات إلى االنقطاع 

عن الدراسة.
وأضافت أن التعليم هو الش���يء الذي يستطيع حماية الشباب من االنحراف 

صوب ظواهر مشينة في المجتمع.
وحثت نظير األش���خاص الميسورين على بذل الجهد والتبرع لفائدة مشاريع 

اجتماعية أخرى، السيما في المناطق القروية بالبالد.
وانتشرت أخبار المتبرعة على نطاق واسع في الصفحات المغربية، وسط ثناء 

على المبادرة النبيلة وقيمة المبلغ.
وقال معلق����ون إن عملية التبرع تظهر قيمة العمل اإلنس����اني ونكران 
الذات، وقارن البعض نجية بش����خصية نسائية معروفة في تاريخ البالد 
وه����ي فاطمة الفهرية الت����ي تبرعت ألجل إقامة جامع����ة القرويين في 

مدينة فاس.

مغربية  تتبرع بـ »المليون« 
دوالر لمشروع مدرسي 

وسكونسن/ االستقالل:
يعملها الصغ���ار ويقع فيها الكب���ار.. هذا حال ما 
حدث أثناء مس���ابقة للمصارعة الحرة استضافتها 
مدرس���ة كيمبرل���ي الثانوي���ة ف���ي وسكونس���ن 

األميركية.
فخالل النزال بين تلميذين، أطلقت إحدى األمهات 
بعض السباب البذيء تجاه خصم ابنها، األمر الذي 
أدى إلى اندالع معركة جماعية في مدرجات الصالة 

الرياضية المدرسية كما أظهرت لقطات فيديو.
وتظه���ر اللقط���ات المص���ورة للحادث���ة مجموعة 
من اآلب���اء يتدافعون ويدفع���ون بعضهم بعضا 

على المدرجات قبل أن ينتقل���وا إلى أرض الصالة 
الرياضية، كما ذكرت صحيفة »نيويورك بوس���ت« 

األميركية.
وبدأت المعركة عندما بدأ اآلباء وعائالت المصارعين 
المتخاصمين في س���ب وش���تم بعضه���م، األمر 
الذي أدى إلى مش���اجرة قبل انته���اء المباراة بين 

التلميذين، وفقا لتقرير للشرطة.
وأدى الش���جار إلى تدخ���ل الش���رطة التي أجرت 

تحقيقات بشأن الشجار »األبوي«.
وبع���د التحقيق وجهت الش���رطة إن���ذارات لآلباء 
الذين أث���اروا الش���جار والفوضى في المس���ابقة 

المدرسية، وقالت في تقريرها: إن اآلباء دخلوا في 
شجار لفظي وجسدي.

وأشارت الشرطة إلى والدة أحد التالميذ المشاركين 
في المسابقة واسمها كساندرا هاميل )33 عاما(، 

واتهمتها بالسلوك المثير لالضطراب.
وه���ي التهمة المماثلة الت���ي وجهت إلى كل من 
شانون فولكمان )39 عاما( وزوجته نيكول فولكمان 

)33 عاما(، اللذين اتهما أيضا باالعتداء بالضرب.
وحظي الشجار باهتمام وس���ائل اإلعالم ألول مرة 
عندما نش���ر الفيديو عل���ى موقع تويتر في وقت 

سابق من هذا األسبوع.   

مسابقة لألبناء تشعل »قتال شوارع« بين اآلباء

االستقالل/ وكاالت: 
تداول رواد التواصل االجتماعي مقطع فيديو لعروسين أثناء إتمامها مراسم 
الزواج وتس���جيل العقود ولكن حدث م���ا ال يمكن توقعه وهو إغماء العريس 

بصورة مفاجئة. 
ظهر في الفيديو أن العريس تعرض لحالة من الدوار ثم عقبها إغماء وظهر 
على العروس حالة من المفاجأة عندما س���قط زوجها المستقبلي على األرض 
وس���ط صراخ الحاضرين و لكنها لم تحرك س���اكنا. وعاد العريس لوعيه بعد 

بضع دقائق من اإلغماء و طمأن عروسه وأتمم إجراءات الزواج.

لم يتحمل الفرحة.. إغماء 
عريس لحظة زفافه

جاكرتا/ االستقالل: 
تلقى ركاب على متن طائرة للخطوط الجوية اإلندونيسية 
متجهة إلى جاكرتا ترحيبا مروعا بمجرد الهبوط بعد رؤية 

عقرب يزحف داخل المقصورة.
ذكر موقع ذا صن أن س���يدة فتحت رف األمتعة وعثرت 

على العقرب ما أثار ذعر جميع الركاب.
وكان العقرب يبلغ طوله 12 بوصة ويش���به عقرب الغابة 
اآلس���يوي الس���ام، وهو من أكثر العقارب العدوانية في 
إندونيسيا ويش���تهر بلدغ ضحاياه.وقال أحد الركاب إن 

راكب���ًا كان يأخذ حقائبه خ���ارج المقصورة عندما هبطت 
الطائرة عندما ظهر العقرب فجأة فوق رؤوسهم وركضوا 
بس���رعة لالبتعاد عن المكان. وأض���اف أن طاقم الطائرة 
وص���ل على الف���ور لمعرفة س���بب ذعر ال���ركاب، وبدأوا 

يبحثون عن العقرب الذي اختفى داخل سقف الطائرة.
وُيعتق���د أن العقرب كان يعيش على متن الطائرة لمدة 
أسبوع على األقل. وقالت ش���ركة الطيران »ليون اير« في 
بيان له���ا إنه تم رش الطائرة قبل أس���بوع للتخلص من 

أي مخلوقات غريبة، وبدأت بالفعل تحقيقا في الحادث.

جاكرتا/ االستقالل: 
حظيت أندونيس���ية بالش���هرة على موقع انس���تغرام، 
بفض���ل عادتها الغريبة في ت���ذوق وأكل ألواح الصابون 

من ماركات مختلفة.
وفي مقاطع فيديو تنش���رها كهوس���يك أسيفا، تظهر 
فيه���ا تت���ذوق أل���واح الصابون بلس���انها وتنهش���ها 
بأسنانها بنهم كبير، ما منحها عددًا كبيرًا من المتابعين 

على إنستغرام.
ورغم أن كهوسيك بدأت بنشر مقاطع الفيديو قبل أيام، 

إال أنها س���رعان ما تحولت إلى ش���خصية مش���هورة في 
بلدها، بعد ظهورها على عش���رات المواقع اإلخبارية عبر 

اإلنترنت، بحسب موقع أوديتي سنترال.
وفي مقابلة معها أخيرًا، قالت كهوسيك إنها بدأت أكل 
الصابون قبل عامين أثناء حملها، وهو شائع بين  النساء 
الحوامل.  وتذوقت كهوس���يك ل���وح الصابون وأعجبها 
طعمه كثيرًا، فبدأت تتناوله بشكل منتظم، لكنها كانت 
تش���عر بالخجل من إخبار زوجها بذلك، قبل أن يكتشف 

عادتها الغريبة، عندما نشرت مقاطع الفيديو.

عقرب يزحف داخل مقصورة 
طائرة ويثير ذعر الركاب

تتحول لنجمة على اإلنترنت 
بأكل ألواح الصابون

روما/ االستقالل: 
قبضت الشرطة على مجرم إيطالي يبلغ من العمر 50 عامًا في إحدى محميات 
صقلية الطبيعية. الرجل الذي حكم عليه بالس���جن ثماني س���نوات بتهمة 

العنف وسوء معاملة زوجته هاربًا منذ تشرين الثاني من العام الماضي.
كان خالل هذه الفترة يس���تخدم حبالاً للتأرجح فوق الوادي والوصول إلى مخبئه 

في الغابة وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم المحلية، وهو ما أكسبه لقب »طرزان«.
واعتقلته الشرطة بعد تعقبه تاركًا الغابة ومسافرًا لزيارة والدته.

القبض على
 »طرزان« إيطاليا

كاليفورنيا/ االستقالل: 
قال أحد س���كان والية كاليفورنيا األمريكي���ة، برايان كينغوت، إن اثنين من 

صغار الدببة دخال إلى منزله من خالل نافذة مفتوحة.
يظهر ف���ي مقطع الفيديو، الذي تم تصويره بواس���طة كاميرا مراقبة مثبتة 
في المنزل، أن أحد الدببة ق���ام بفتح الثالجة للبحث عن الطعام والثاني أخذ 
يستريح في غرفة الجلوس. ووفقا لصاحب المنزل، لم تتسبب الحيوانات بأي 

ضرر يذكر، كما قال، إنهما زارا منزله عدة مرات بعد ذلك.

دببة تتسلل إلى
 منزل وتسرق طعامًا

لندن/ االستقالل: 
ا بعد هذه الس���نوات  ���ا، حتى تمت إزالته نهائياً راف���ق ورم م���ن نوع نادر رجل لمدة 30 عاماً
الطويل���ة، التي التف فيه الورم على ذراع الرجل. وظهر ال���ورم في البداية على ذراع الرجل 
بحجم البازالء، وأخذ ينمو هذا الورم البرتقالي على ذراعه لمدة 30 عاما، ليقوم الطبيب بإزالة 
الورم الذي قدر بعدة كيلوجرامات، بحس���ب ما نش���رت صحيفة »ديل���ي ميرور« البريطانية. 
وأوض���ح الطبيب المعالج لحالة المريض، أن هذا الورم والذي يطلق عليه »Lipomas » عبارة 

عن أنسجة دهنية، وعادة ما تكون لينة على اللمس وغير مؤلمة. 

إزالة ورم نادر وضخم من 
ذراع رجل بعد 30 سنة


