
رام الله - غزة/ قاسم األغا: 
كش���ف مصدر فلس���طيني ع���ن ارتفاع ح���ّدة الخالفات 
بي���ن أعضاء اللجنة المركزية لحركة »فتح« حول تس���مية 

رئيس الحكومة السياس���ية المقبلة، التي تعتزم الحركة 
تشكيلها بمش���اركة بعض فصائل منظمة 
التحري���ر الفلس���طيينة. وقال���ت المص���در 

االحتالل يفرج عن 14 
مقدسًيا بشروط مقيدة

القدس المحتلة/  االستقالل: 
أفاد محامي هيئة شؤون األسرى محمد محمود، مساء 
امس االربعاء، بأن محكمة االحتالل قررت اإلفراج عن 
14 مواطنًا مقدسيا، تم اعتقالهم ليلة أول أمس من 
المس����جد األقصى المبارك بشروط مقيدة، باستثناء 
الش����ابين محمد شلبي ومحمد أبو شوشة حيث جرى 
تمديد اعتقالهما ليوم الجمع����ة المقبل. ولفت إلى 
أن المحكمة اش����ترطت إبعاد المقدسيين ال�14 عن 

البلدة القديمة في القدس والمس����جد األقصى لمدة 
60 يوما باستثناء من يسكن في البلدة حيث يقتصر 
إبعاده عن األقصى، باإلضافة إلى دفع كفاالت مالية 
بقيمة 1500 ش����يقل عل����ى أن تدفع غ����دا الجمعة. 
وأض����اف المحامي محمود أن االحتالل ُيجّهز لغالبية 
المعتقلين المذكورين أوامر إبعاد إدارية عن القدس 
القديمة والمس����جد األقصى لمدة ستة شهور، ليس 

من المحكمة وإنما من قائد االحتالل في المنطقة.
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االحتالل يهدم منزلين ويوزع 
إخطارات هدم بالقدس

االحتالل يعزل والدة الشهيد 
البرغوثي في ظروف مأساوية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادقت ما تس���مى ب�«لجنة التخطيط والبناء« في بلدية القدس على بناء أكثر 
من 4 آالف وحدة استيطانية في أرجاء مدينة القدس المحتلة. وذكرت صحيفة 
»إس���رائيل اليوم« العبرية أنه جرى المصادقة على بناء 4,416 وحدة اس���تيطانية في 

المصادقة على بناء 4 آالف 
وحدة استيطانية في القدس

القدس المحتلة / االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أم���س، منزلين في بلدة بيت حنينا 
شمالي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. وذكر مركز معلومات وادي 

»الفتياني«: الحسم بيد الرئيس عباس

مصدر: خالف حاد بمركزية »فتح« حول تسمية رئيس الحكومة المقبلة
الفصائل تدين انتهاكات االحتالل بالقدس 

وتحملــه تداعيــات تفجيــر األوضــاع
غزة/ االستقالل:

أدان���ت الفصائل الفلس���طينية، يوم أم���س، جرائم 
قوات االحتالل االسرائيلي وانتهاكاته بحق أهلنا في 

القدس والمس���جد األقصى وإغالق بواباته  واالعتداء 
الوحشي على المصلين، معتبرة ذلك جريمة 
إضافية تضاف إلى س���جله األسود الحافل 

غزة / سماح المبحوح: 
يرى مراقب���ون ومحللون سياس���يون أن إق���دام االدارة االمريكية 
عل���ى دمج قنصليتها في القدس بالس���فارة، يش���كل إمعانا في 

»مهجة القدس«: إدارة سجن الرملة
 تقدم لألسرى المرضى طعامًا سيئًا

األسير المريض أبو دياك: أمنيتي
 االستشهاد بين أهلي ال بالسجن

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للش���هداء واألسرى أن إدارة سجن عيادة الرملة تقدم 

ا، وال توفر لهم العديد من الخضراوات واألطعمة. لألسرى المرضى طعامًا سيًئّ

غزة / االستقالل:
أكد المجلس التشريعي الفلس���طيني أن رواتب الموظفين 
ومخصصات الش���هداء والجرحى واألسرى حق ثابت وشرعي 

التشريعي: المساس بالرواتب 
جريمة يعاقب عليها القانون

الجهاد اإلسالمي تنتقد تطبيع
 برنامج االتجاه المعاكس

غزة/ االستقالل: 
أصيب عدد من المواطنين برصاص االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس االربعاء؛ 

خ���الل مش���اركتهم في فعالي���ات "اإلرباك الليلي" ش���رق خزاعة 
ش���رقي خانيونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بإصابة سبعة 

إصابات بفعاليات اإلرباك الليلي 
وقصف إسرائيلي وسط القطاع 

القدس المحتلة/ االستقالل:
انتش���رت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ودورياتها 
الراجل���ة، يوم أمس في محيط المس���جد األقصى 
المبارك وبواباته، وش���وارع وطرقات وأسواق البلدة 

القديمة، بعد حالة من التوتر الش���ديد ش���هدها 
األقص���ى أول أم���س. وقال محامي هيئة ش���ؤون 
األس���رى محمد محمود إن قوات االحتالل اعتقلت 
وأصابت أكثر من عش���رين مصليا خالل اعتدائها 

عليهم ف���ي منطقة باب الرحم���ة داخل األقصى 
أول أمس. وأدى مقدس���يون مرابطون في المسجد 

األقصى مس���اء امس صالتي المغرب 
والعش���اء أمام باب الرحم���ة في تحٍد 

االحتــالل يحــول األقصــى ومحيطــه لثكنــة 
عسكريـــة ومستوطنــون يجــددون اقتحــامه

ما دالالت دمج القنصلية 
األمريكية بالسفارة في القدس؟!

عباس يعلن رفض استالم أموال 
المقاصة إذا خصمت »إسرائيل« منها

 فل�صطيني�ن ي�ؤدون �صالة الظهر اأمام باب الرحمة املغلق داخل امل�صجد الأق�صى 
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رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلس���طيني يوم أمس، إن إدارة معتقالت االحتالل تعزل 
األس���يرة س���هير البرغوثي والدة الش���هيد صالح، في ظروف حياتية قاسية 

ومأساوية في معتقل "هشارون".
ونقل محامي نادي األسير عن األسيرة البرغوثي خالل زيارته لها، "أنها محتجزة 
في زنزانة مجّردة من أي مقتنيات، وتحتوي فقط على سرير، وتعاني من البرد 
طوال الوقت حيث ال تتوفر فيها أي وس���يلة للتدفئة، إضافة إلى سوء الطعام 
الُمقدم لها، والذي ال يتناسب مع وضعها الصحي لمعاناتها من مرض السكري 

والضغط، وتعتمد فقط على تناول األلبان المعلبة."
وأضاف���ت األس���يرة البرغوثي البالغة من العمر )59 عام���ًا( أنه ومنذ نقلها إلى 
معتقل "هش���ارون" ال ُيسمح لها بالخروج إلى ساحة المعتقل "الفورة"، عدا عن 
أنها لم تبدل ثيابها منذ تاريخ اعتقالها في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، 
جراء منع إدارة المعتقل إدخال المالبس لها، ورغم مطالبة األس���يرة البرغوثي 
مرارًا بنقلها إلى معتقل "الدامون" حيث تقبع األسيرات، إال أن إدارة المعتقالت 

ترفض ذلك.
واشتكت األسيرة البرغوثي وهي من بلدة كوبر، من عملية نقلها المتكررة عبر 
ما تس���مى بعربة "البوس���طة" التي فاقمت من معاناتها، حيث يتم نقلها في 
كل جلس���ة محكمة من الساعة الثالثة والنصف فجرًا من سجن "هشارون" إلى 
محكمة "عوفر" العسكرية"، ويتم إعادتها في ذات اليوم بعد الساعة العاشرة 
لياًل، مشيرة إلى أن قوات "النحش���ون" يتعمدون تشغيل التبريد داخل عربة 

"البوسطة".
وتابعت األس���يرة في حديثها للمحامي أن نقلها إلى محكمة "عوفر" بش���كل 
متكرر من أكثر األمور مأساوية وأصعبها، خاصة أنها تبقى لساعات في غرفة 

االنتظار، حيث تتجدد معاناتها من البرد.
وكانت س���لطات االحتالل قد اعتقلت األس���يرة البرغوثي وهي أم لستة أبناء، 
بع���د أن ُاعتقل غالبية أفراد عائلتها منذ اإلعالن عن استش���هاد نجلها صالح 
في تاريخ الثاني عش���ر من كانون األول/ ديس���مبر في رام الله، وتواصل حتى 
اآلن اعتقال زوجها عم���ر البرغوثي إداريًا، ونجلها عاص���م في زنازين معتقل 

"المسكوبية".
 واعتبر رئيس نادي األس���ير قدورة فارس أن ما تنفذه سلطات االحتالل بحق 
األس���يرة البرغوثي وعائلتها، ما هو إال عقاب جماعي الهدف منه االنتقام من 
العائلة، مؤكدًا أن هذه السياس���ة القديمة المتجددة التي مارسها االحتالل، 

أثبتت فشلها في ثني أبناء شعبنا في الدفاع عن وجوده.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األربعاء، حمالت 
ده���م واعتقال ف���ي مناطق بالضفة ف���ي حين اندلعت 
مواجهات مع االحتالل الذي قمع مسيرات نصرة األقصى، 
في حين أصيب صحفي وعدد م���ن المواطنين باقتحام 

قبر يوسف بنابلس.
وقال جيش االحتالل ف���ي بيان له؛ أن قواته اعتقلت 17 
مواطًنا زعم أن لهم صلة بالمقاومة الفلسطينية، كما زعم 

العثور على أسلحة.
ووفق مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات االحتالل الشاب 
محمد نصوح اشتية من قرية سالم شرق نابلس، وعاثت 
خرابا في منزله؛ علما أنه أسير محرر وشقيقه عبد الرحمن 

ما زال رهن االعتقال أيضا.
وفي محافظ���ة رام الله، اقتحمت ق���وات االحتالل قرية 
المزرعة الغربية ش���مال غرب رام الله، حيث داهمت عدة 

منازل وانسحبت دون أي اعتقاالت.
وفي بيت لحم، اعتقلت الشابين محمد جميل أبو سرحان 
وفادي حالوة خالل اقتحام مدينة الدوحة غربًا، كما اقتحم 
مخيم الدهيشة، كما اعتقل االحتالل الشاب حاتم أحمد 

صبارنة من بلدة بيت ُأّمر على حاجز "الكونتينر" ش���مال 
شرق بيت لحم.

واس���تولى جيش االحتالل على معداٍت من داخل ورشة 
حدادة بمنطقة ظهرة إكبارية في ضاحية شويكة شمال 
طولك���رم. وفي محافظ���ة الخليل، اعتق���ل كل من: أنس 
جمي���ل جوابرة، ني���دان نواف الش���ريف، ونديم مهيب 
جوابرة، األس���ير المحرر هش���ام جبر الطيطي والشابين 
خالد أبو سالم ومحمد حسن زكوت من منازلهم في مخيم 

العروب شماال.
وص���ادرت قوات االحتالل مبلغا من المال من داخل منزٍل 

يعود لعائلة مسك في شارع السالم بمدينة الخليل.
ف���ي نابل���س اندلعت مواجه���ات قبيل اقتح���ام مئات 
المستوطنين قبر يوسف بالمدينة، حيث أطلقت قوات 
االحت���الل الرصاص المعدني المغل���ف بالمطاط باتجاه 
المواطنين مما أدى إلى إصابة الصحافي معتصم سقف 
الحيط برصاصة مطاطية بالبطن، حيث نقل لمستشفى 
رفيديا الحكوم���ي لتلقي العالج، فيم���ا قدمت الطواقم 
الطبية اإلسعافات األولية للعشرات الذي أصيبوا بحاالت 
اختناق جراء قنابل الغاز المدمع، كما اعتقل ثالثة شبان 

خالل المواجهات.
واقتحمت دوريات عسكرية لالحتالل عند منتصف الليل 
المنطقة الش���رقية بنابلس، فيما توغلت قوات راجلة من 
معس���كر االحت���الل المتمركز على جبل الط���ور، عبر حي 
الضاحية وش���ارع القدس، وانتشر عش���رات الجنود في 
محيط قبر يوس���ف لحماية حافالت ومركبات تقل مئات 

المستوطنين إلى قبر يوسف ألداء طقوس تلمودية.
كما اندلعت مواجهات ليليلة، في بلدة العيس���اوية في 
القدس المحتلة، بي���ن المواطنين وقوات االحتالل التي 
قمعت مسيرة خرجت في البلدة نصرة للمسجد األقصى، 
حيث انطلقت مس���يرة عفوية نصرة األقصى في سياق 
اعتداء االحتالل اإلسرائيلي عليه والذي أسفر عن إصابة 

واعتقال العشرات.
وأبعدت ش���رطة االحتالل، 3 نساء من أم الفحم وعكا عن 
المس���جد األقصى 15 يوما، ويأتي اعتقال الثالثة نساء 
ضمن حملة االس���تهداف واالعتق���االت بحق المصلين 
المتوافدين للمس���جد، لمنعهم من زيارته في س���اعات 
الصباح. فيما اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر عدي 

وفا مزهر من منزله في مخيم قلنديا شمال القدس.

القدس المحتلة / االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي 
يوم أم���س، منزلين ف���ي بلدة بيت 
حنينا شمالي القدس المحتلة، بحجة 

البناء دون ترخيص.
وذكر مرك���ز معلوم���ات وادي حلوة 
أن ق���وات االحت���الل برفق���ة طواقم 
من البلدية اقتحمت حي األش���قرية 
في بيت حنين���ا، وحاصرت المنطقة 
بالكام���ل، وم���ن ثم ش���رعت بهدم 
منزلي���ن يعودان للمواطن تيس���ير 
المحتس���ب ونجله ش���ادي، بعد أن 
أجب���رت س���اكنيهما عل���ى الخروج 

منهما.
بلدي���ة  أن  العائل���ة  وأوضح���ت 
االحت���الل أص���درت ق���راًرا بهدم 
الشقتين عام2015، وفرضت على 
العائل���ة غرامة قيمته���ا 40 ألف 
شيكل، وبعد تأجيل وتجميد قرار 
الهدم عدة سنوات أصدرت البلدية 
أمس ق���رار هدم جدي���د ونفذته 

صباح أمس.
المنزلين حوالي 120  وتبلغ مساحة 
متًرا مربًعا، ت���م بناؤهما عام 2012، 

ويقطن بداخلهم���ا 10 أفراد بينهم 
4 أطفال.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات 
االحت���الل أيًضا بركس���ا للخيل في 

المنطقة.
االحت���الل  س���لطات  وأخط���رت 
اإلس���رائيلي، به���دم عدة منش���آت 

فلس���طينية ف���ي مخيم ش���عفاط 
لالجئين الفلسطينيين شمالي شرق 

القدس المحتلة.
وأف���اد الناش���ط ثائر فس���فوس أن 
طواقم من بلدية االحتالل والشرطة 
أمس  ي���وم  اقتحمت  اإلس���رائيلية 
مخيم ش���عفاط، وصورت  عددا من 

ودهمت  الفلس���طينية  المنش���آت 
محال تجارية.

وأضاف فسفوس، أن طواقم البلدية 
وّزعت عّدة إخطارات بالهدم لمنشآت 
جميعها سكنية في مخيم شعفاط، 
بحجة عدم قانونّيتها، وعدم حصول 

أصحابها على تراخيص لبنائها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، تحويل 17 مقدسًيا معتقاًل إلى 

محكمة »الصلح« بالقدس المحتلة، للنظر في قضية اعتقالهم.
وأوضح المحامي محمد محمود أن شرطة االحتالل قررت عرض 17 مقدسًيا تم 

اعتقالهم أول أمس من ساحات المسجد األقصى المبارك على المحكمة.
والمعتقلون هم همام الحسيني، يعقوب الدباغ، ومحمد زغير، ومحمد معتوق، 
ومصعب عبيدية،ومحمد أبو قويدر، وأحمد ركن، وإس���الم زغير، وفتحي نجادة، 

ومراد مسك، وعمر زغير، ومحمد نجدي، وأنس أبو الحمص، وهشام بشيتي.
وذكر المحامي محمود أن شرطة االحتالل قررت اإلفراج عن الفتية أحمد أبو غنام 

وزيد غريب ورضا نجيب والشاب حمزة زغير.
ومن جهة أخرى، أدى عشرات المقدسيين يوم أمس صالة الظهر عند منطقة 
باب الرحمة في الجزء الش���رقي داخل المس���جد األقصى وسط حالة من التوتر 

الشديد بسبب عرقلة قوات االحتالل للمصلين وتوقيف بعضهم.
وكانت قوات االحتالل عززت من انتش���ارها العسكري في منطقة باب الرحمة 
ومحيط المس���جد األقصى، واحتجزت بطاقات الش���بان على البوابات الرئيسة 

للمسجد خالل دخولهم للصالة فيه.
وش���هد المسجد األقصى أول أمس، توتًرا ش���ديًدا ومواجهات باأليدي بفعل 
االقتحام الواس���ع لقوات االحتالل للمس���جد من باب المغاربة، واعتدائها على 
المصلي���ن في منطقة باب الرحمة، ما أدى إلصابة أكثر من 20 مصلًيا، واعتقال 

20 آخرين على األقل.

تحويل 17 مقدسيًا لمحكمة االحتالل يهدم منزلين ويوزع إخطارات هدم بالقدس
االحتالل واإلفراج عن 4 آخرين

االحتالل يعزل والدة الشهيد 
البرغوثي في ظروف مأساوية 

اعتقاالت بالضفة والقدس ومئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف بنابلس

القدس المحتلة/ االستقالل:
أبعدت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي ناشًطا مقدس���ًيا عن المسجد األقصى 

المبارك عقب اإلفراج عنه بعد التحقيق معه لعدة ساعات.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة االحتالل أفرجت عن الناشط نظام أبو رموز بشرط 
اإلبعاد عن المسجد األقصى لتاريخ 2/25، وعليه الحضور للتحقيق مجدًدا بعد انتهاء مهلة 
اإلبعاد. وكانت قوات االحتالل اعتقلت أبو رموز أول أمس أثناء خروجه من األقصى من جهة 
باب األسباط. وشهد المس����جد األقصى توتًرا شديًدا ومواجهات باأليدي بفعل االقتحام 
الواسع لقوات االحتالل للمسجد من باب المغاربة، واعتدائها على المصلين في منطقة باب 

الرحمة، ما أدى إلصابة أكثر من 20 مصلًيا، واعتقال 15 آخرين على األقل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادقت ما تس���مى ب�«لجنة التخطيط والبناء« في بلدية القدس على بناء أكثر 

من 4 آالف وحدة استيطانية في أرجاء مدينة القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة »إس���رائيل اليوم« العبرية أنه جرى المصادقة على بناء 4,416 وحدة 
اس���تيطانية في المدينة، إضاف���ة إلى تخصيص 23,576 مترًا مربع���ًا لغايات العمل 
و4,253 لغايات التجارة. وقالت إن المصادقة تش���مل بناء 464 وحدة استيطانية في 

حي »جيلو« ، و180 وحدة في »كريات يوفال«، و375 وحدة ب�«كريات مناحم«.
في حين امتدح رئيس بلدية القدس »موشي ليئون« المصادقة قائال إن: »ذلك 

يشكل خبًرا ساًرا له ولألزواج الشابة في المدينة«. وفق تعبيره.

المصادقة على بناء 4 آالف 
وحدة استيطانية في القدس

االحتالل ُيبعد ناشطًا مقدسيًا 
عن المسجد األقصى
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المؤسس����ات  عل����ى  الطري����ق  وقط����ع 
الصهيونية التي تمول حمالت التهويد 

وترحيل المقدسيين.
وطال����ب الناطق باس����م الحركة  بضرورة 
تحقيق الوح����دة الوطنية عل����ى قاعدة 
االحتالل،  ومقاومة  المقدس����ات  حماية 

وحماية الحقوق الفلسطينية.
استفزاز لمشاعر المسلمين

وبدورها أكدت حركة المقاومة اإلسالمية 
اإلس����رائيلي  االحت����الل  أن  )حم����اس(، 
يتحم����ل المس����ؤولية الكامل����ة عن كل 
تداعيات تفجي����ر األوضاع في القدس، 
مشددة على أن اس����تمرار االحتالل في 
هذه السياس����ات العنصرية المتطرفة 
واستفزاز مشاعر الفلسطينيين والعرب 

والمسلمين يتحمل نتائجها.
وش����ددت عل����ى أن م����ن ح����ق ش����عبنا 
الفلس����طيني أن يحمي أرضه وحقوقه 
ومقدس����اته، وأن يداف����ع عنه����ا ب����كل 
أشكال المقاومة، مقدًما التحية لصمود 
الق����دس وثباتهم ودفاعهم  أهلنا في 
عن المسجد األقصى ومواجهة االحتالل 

وقطعان المستوطنين.
وأكدت ضرورة استمرار التحرك والزحف 
الجماهي����ري والش����عبي ف����ي الضف����ة 

والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، 
ومن كل مدن وقرى فلسطين للدفاع عن 
القدس والمس����جد األقص����ى وحمايته، 
"فه����ذا ش����رف وواجب دين����ي ووطني 
مهما كلف ذلك من ثمن، ومهما عظمت 

التضحيات".
وطالب شعوب األمة العربية واإلسالمية 
كافة بتحمل مس����ؤولياتهم إزاء كل ما 
يتعرض له ش����عبنا الفلسطيني وأهلنا 
في القدس من ظلم وانتهاكات وإرهاب 

إسرائيلي منظم.

هجمة م�سعورة
من ناحيته����ا دعت الجبهة الش����عبية 
لتحري����ر فلس����طين، إل����ى لق����اء وطني 
عاجل يض����ع على رأس ج����دول أعماله 
مناقشة ما يجري في مدينة القدس من 
هجمة صهيونية مس����عورة، واستمرار 
االنته����اكات المتواصلة بح����ق الحركة 
ليك����ون خطوة عل����ى طريق  األس����يرة، 
الرد الموح����د على االحت����الل وبما يعزز 
صمود أهلنا في مدينة القدس وأسرانا 

البواسل.
واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي،  أن 
الوق����ت قد ح����ان أمام ه����ذه التطورات 
الخطيرة واالعت����داءات إلى مغادرة حالة 

التفكك ومربع المناكفة وترك الخالفات 
جانبًا من أج����ل المواجه����ة الجدية مع 
واالمبريالي����ة  الصهيوني����ة  الهجم����ة 
الشاملة على شعبنا وحقوقه ومقدساته 
وخصوص����ًا ف����ي مدينة الق����دس وغزة، 
والضف����ة التي يتس����ارع فيه����ا نهب 

األرض، وداخل زنازين االحتالل.
وأك����دت، أن عملي����ات التهوي����د بحق 
اليومية  واالس����تباحة  الق����دس  مدينة 
للمسجد األقصى، تتطلب من الجميع أال 
يتهرب من مسئولياته، وعدم االنشغال 
في مش����احنات داخلية تزيد من الوضع 
تعقي����دًا، وتعمل على إنه����اك الوضع 
الداخل����ي وتفاق����م من معاناة ش����عبنا، 
ويس����تغلها االحتالل لتصعيد جرائمه 

بحق شعبنا ومقدساته.
كما دعت الجبهة المؤسسات الرسمية 
الفلس����طينية وفي مقدمتها السفارات 
إل����ى أن تتحّمل دورها على المس����توى 
الدول����ي والعرب����ي، وخصوصًا في فضح 
جرائم االحتالل المتواصلة بحق شعبنا.

وطالبت الجبه����ة جماهير أمتنا العربية 
واالتح����ادات  العربي����ة  والبرلمان����ات 
والنقاب����ات بتحم����ل مس����ئولياتها في 
الوقوف إلى جانب ش����عبنا الفلسطيني 

والضغط من أجل وق����ف العدوان على 
ش����عبنا، وف����ي التصدي لكل أش����كال 

التطبيع ورموزه من جانب آخر.

ت�سعيد خطري
فيم����ا أدان����ت الجبه����ة الديمقراطي����ة 
لتحرير فلسطين، إغالق قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي بوابات المس����جد األقصى 
واقتحامه، ومن����ع المصلين من الوصول 
إليه واالعتداء على المعتصمين وإصابة 
العشرات منهم واعتقال آخرين، معتبرة 
ذلك عدوانًا إسرائيليًا سافرًا وتصعيدًا 
خطيرًا على ش����عبنا وحقوق����ه الوطنية 

المشروعة.
وأش����ادت الجبهة، في بيان لها بصمود 
شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة 
العنصري����ة  للهجم����ة  ومقاومته����م 
اإلس����رائيلية الشرس����ة، مؤك����دًة أن ما 
يج����ري في القدس محاولة إس����رائيلية 
مكش����وفة لف����رض التقس����يم الزماني 
والمكان����ي على المس����جد األقصى على 
غرار المس����جد اإلبراهيم����ي في مدينة 
الخلي����ل، تض����اف إل����ى تس����ارع وتيرة 
ومنازلهم  المواطنين  أراض����ي  مصادرة 
لصالح االستيطان اإلس����رائيلي لجانب 
اإلس����رائيلية  العنصري����ة  الخط����وات 

المتواصلة في تهوي����د مدينة القدس 
عاصمة الدولة الفلسطينية.

وشددت أن ما يجري في مدينة القدس 
والمس����جد األقصى يتطلب وقفة عربية 
وإسالمية جادة، داعية في الوقت نفسه 
القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية 
إلى الدعوة الجتماع عاجل لجامعة الدول 
العربي����ة ومنظم����ة المؤتمر اإلس����المي 
لوقف العدوان اإلس����رائيلي المتواصل 
عل����ى أهلن����ا في الق����دس والمس����جد 

األقصى.

حتٍد �سارخ
م����ن جهته����ا دع����ت حركة فت����ح أبناء 
الشعب الفلسطيني إلى التوجه لبوابات 
واالعتصام  المبارك  األقصى  المس����جد 

والصالة على بواباته حتى يتم فتحها.
واعتب����ر المتحدث باس����م فتح أس����امة 
القواس����مي في بيان صحف����ي، ما تقوم 
ب����ه ق����وات االحتالل باألقصى جريم����ة 
جميًعا  المس����لمين  لمشاعر  واستفزازًا 
وتحدي����ًا صارخًا لكل االعراف والديانات 
السماوية، محمال "إس����رائيل" تداعيات 
ما تقوم به من جرائ����م، داعًيا العالمين 
العرب����ي واالس����المي للتدخ����ل الفوري 

والعاجل لمنع المجزرة بحق األقصى.

رام الله - غزة/ قاسم األغا: 
كش���ف مصدر فلس���طيني عن ارتف���اع حّدة 
المركزية  اللجن���ة  بي���ن أعض���اء  الخالف���ات 
لحركة "فتح" حول تس���مية رئيس الحكومة 
السياس���ية المقبل���ة، التي تعت���زم الحركة 
تش���كيلها بمش���اركة بعض فصائل منظمة 

التحرير الفلسطيينة.
وقال المصدر المطلع م���ن رام الله ل�صحيفة 
"االستقالل": "إن الخالفات داخل مركزية فتح 
حول تس���مية أحد أعضائها لرئاسة الحكومة 
الجديدة م���ا تزال قائمة؛ األمر الذي قد يؤجل 

التشكيل أليام وأسابيع مقبلة".
لكن المصدر ذاته أش���ار إلى أن "حس���م هذا 
المل���ف يبقى مرهوًن���ا بما يرتئي���ه الرئيس 
محم���ود عباس، ال���ذي بات يميل لتس���مية 

أكثر منها سياس���ية  اقتصادية  ش���خصية 
بمركزية فتح، خصوًصا بعد قرار "إس���رائيل" 
األخير بوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة 

الفلسطينية.
وأض���اف المص���در: "المؤش���رات ذاهبة نحو 
اقتصادي سياس���ي، يتمكن  تس���مية رجل 
المفروض  من مواجهة الحص���ار االقتصادي 
إس���رائيلًيا وأمريكًيا على مؤسسات السلطة 
إلى جانب المعركة السياسية التي يخوضها 

الرئيس عباس".

حّق قانوين للرئي�س
إلى ذل���ك، أّكد أمين س���ر المجل���س الثوري 
لحرك���ة "فتح" ماج���د الفتياني "أن تس���مية 
رئيس الحكومة المقبلة حق قانوني للرئيس 

محمود عّباس".

وق���ال الفتياني لصحيفة "االس���تقالل": "إن 
الحكومة الجديدة س���تكون حكومة الرئيس، 
وبالتال���ي هو صاحب الوالي���ة القانونية على 
تس���مية من ي���راه مناس���ًبا له���ذه المهّمة 

الوطنية، في هذه المرحلة الحساسة".
وعّب���ر ع���ن أمل���ه ف���ي أن "ُيعّج���ل الرئيس 
بتس���مية رئيس الوزراء المقبل، ليتسنى له 
البدء بمش���اورات تش���كيل الحكومة واختيار 

وزرائها".  
ورفض���ت غالبي���ة الفصائ���ل الفلس���طينية 
بينه���ا ُكب���رى فصائ���ل منظم���ة التحري���ر 
اعتزام  الش���عبية والديمقراطية(  )الجبهتان 
"فتح" تش���كيل حكومة سياس���ية أو الدخول 
فيها دون مش���اركة الكل الوطن���ي، معتبرة 
أنه���ا "تنصل وانتهاك ص���ارخ لكل اتفاقات 

المصالحة، الموقع عليها بين الفصائل كافة".

قر�سنة و�سرقة
في س���ياق منفصل، ش���ّدد أمين س���ر ثوري 
"فتح" عن رفضه لقرار االحتالل "اإلسرائيلي" 
الضرائ���ب  م���ن عائ���دات  أم���وال  اقتط���اع 
ب�"القرصنة  الفلس���طينية )المقاصة(، واصفا 

والسرقة المرفوضة". 
وقال: "إن القيادة س���ترفض اس���تالم أموال 
المقاصة إذا نفذ االحتالل قراره بخصم فاتورة 

رواتب األسرى والشهداء".
وأش���ار إل���ى أن قي���ادة الس���لطة ل���ن تقبل 
بالمساومة على هذا الملف الوطني، المتعلق 
بحقوق الشهداء واألسرى والجرحى، "فهؤالء 

حقوقهم ستبقى محفوظة وسنلتزم بها".
وتاب���ع: "ه���ذه الس���رقة والقرصن���ة األموال 

الفلس���طينية، وغيرها من الجرائم واإلرهاب 
المنّظم ضد الفلسطينيين وحقوقهم، تأتي 
تلبي���ة لرغبات الناخ���ب اإلس���رائيلي، حتى 
يزداد تطرًفا في خيارات���ه االنتخابية، وصواًل 

لتشكيل حكومة أكثر يمينية وإجراًما".    
واألحد الماضي، قرر "كابنيت" االحتالل خصم 
مخصصات األسرى والش����هداء من المقاّصة، 
التي يجبيها االحتالل عل����ى البضائع الواردة 
إل����ى الضفة المحتل����ة وقطاع غ����زة نيابة عن 
السلطة مقابل عمولة %2، بحسب بروتوكول 

"باريس" االقتصادي.
وتبلغ قيمة مخصصات األس����رى والش����هداء 
التي س����يتم اقتطاعها ش����هرًيا نحو )11.5( 
مليون دوالر، من إجمالي قيمة المبالغ الشهرية 

للمقاصة، البالغة )222( مليون دوالر. 

»الفتياني«: الحسم بيد الرئيس عباس

مصدر: خالف حاد بمركزية »فتح« حول تسمية رئيس الحكومة المقبلة

الفصائل تدين انتهاكات االحتالل بالقدس وتحمله تداعيات تفجير األوضاع
غزة/ اال�ستقالل:

اأدانت الف�سائل الفل�سطينية، يوم اأم�س، جرائم 
قوات االحتالل اال�سرائيلي وانتهاكاته بحق اأهلنا يف 

القد�س وامل�سجد االأق�سى واإغالق بواباته  واالعتداء 
الوح�سي على امل�سلني، معتربين ذلك جرمية اإ�سافية 
ت�ساف اإىل �سجله االأ�سود احلافل بالعنف واالإرهاب. 

واأكدت حركة اجلهاد اال�سالمي يف فل�سطني اأن 
حمالت االرهاب ال�سهيوين �سد اأهلنا املرابطني يف 

القد�س لن تك�سر اإرادتهم، و اأن اإغالق باب الرحمة 
جرمية عدوانية واإرهاب �سهيوين وا�سح �سد 

مقد�ساتنا. وقالت احلركة على ل�سان الناطق با�سمها، 
م�سعب الربمي: "اإن االحتالل �سيدفع ثمن جرائمه 
وا�ستهدافه للمقد�سيني، وثمن توظيف ملف القد�س 

حلمالته االنتخابية"، داعيًا اإىل دعم �سمود اأهلنا يف 
القد�س وحماية احلقوق املتوارثة، 
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المؤسس����ات  عل����ى  الطري����ق  وقط����ع 
الصهيونية التي تمول حمالت التهويد 

وترحيل المقدسيين.
وطال����ب الناطق باس����م الحركة  بضرورة 
تحقيق الوح����دة الوطنية عل����ى قاعدة 
االحتالل،  ومقاومة  المقدس����ات  حماية 

وحماية الحقوق الفلسطينية.
استفزاز لمشاعر المسلمين

وبدورها أكدت حركة المقاومة اإلسالمية 
اإلس����رائيلي  االحت����الل  أن  )حم����اس(، 
يتحم����ل المس����ؤولية الكامل����ة عن كل 
تداعيات تفجي����ر األوضاع في القدس، 
مشددة على أن اس����تمرار االحتالل في 
هذه السياس����ات العنصرية المتطرفة 
واستفزاز مشاعر الفلسطينيين والعرب 

والمسلمين يتحمل نتائجها.
وش����ددت عل����ى أن م����ن ح����ق ش����عبنا 
الفلس����طيني أن يحمي أرضه وحقوقه 
ومقدس����اته، وأن يداف����ع عنه����ا ب����كل 
أشكال المقاومة، مقدًما التحية لصمود 
الق����دس وثباتهم ودفاعهم  أهلنا في 
عن المسجد األقصى ومواجهة االحتالل 

وقطعان المستوطنين.
وأكدت ضرورة استمرار التحرك والزحف 
الجماهي����ري والش����عبي ف����ي الضف����ة 

والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، 
ومن كل مدن وقرى فلسطين للدفاع عن 
القدس والمس����جد األقص����ى وحمايته، 
"فه����ذا ش����رف وواجب دين����ي ووطني 
مهما كلف ذلك من ثمن، ومهما عظمت 

التضحيات".
وطالب شعوب األمة العربية واإلسالمية 
كافة بتحمل مس����ؤولياتهم إزاء كل ما 
يتعرض له ش����عبنا الفلسطيني وأهلنا 
في القدس من ظلم وانتهاكات وإرهاب 

إسرائيلي منظم.

هجمة م�سعورة
من ناحيته����ا دعت الجبهة الش����عبية 
لتحري����ر فلس����طين، إل����ى لق����اء وطني 
عاجل يض����ع على رأس ج����دول أعماله 
مناقشة ما يجري في مدينة القدس من 
هجمة صهيونية مس����عورة، واستمرار 
االنته����اكات المتواصلة بح����ق الحركة 
ليك����ون خطوة عل����ى طريق  األس����يرة، 
الرد الموح����د على االحت����الل وبما يعزز 
صمود أهلنا في مدينة القدس وأسرانا 

البواسل.
واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي،  أن 
الوق����ت قد ح����ان أمام ه����ذه التطورات 
الخطيرة واالعت����داءات إلى مغادرة حالة 

التفكك ومربع المناكفة وترك الخالفات 
جانبًا من أج����ل المواجه����ة الجدية مع 
واالمبريالي����ة  الصهيوني����ة  الهجم����ة 
الشاملة على شعبنا وحقوقه ومقدساته 
وخصوص����ًا ف����ي مدينة الق����دس وغزة، 
والضف����ة التي يتس����ارع فيه����ا نهب 

األرض، وداخل زنازين االحتالل.
وأك����دت، أن عملي����ات التهوي����د بحق 
اليومية  واالس����تباحة  الق����دس  مدينة 
للمسجد األقصى، تتطلب من الجميع أال 
يتهرب من مسئولياته، وعدم االنشغال 
في مش����احنات داخلية تزيد من الوضع 
تعقي����دًا، وتعمل على إنه����اك الوضع 
الداخل����ي وتفاق����م من معاناة ش����عبنا، 
ويس����تغلها االحتالل لتصعيد جرائمه 

بحق شعبنا ومقدساته.
كما دعت الجبهة المؤسسات الرسمية 
الفلس����طينية وفي مقدمتها السفارات 
إل����ى أن تتحّمل دورها على المس����توى 
الدول����ي والعرب����ي، وخصوصًا في فضح 
جرائم االحتالل المتواصلة بحق شعبنا.

وطالبت الجبه����ة جماهير أمتنا العربية 
واالتح����ادات  العربي����ة  والبرلمان����ات 
والنقاب����ات بتحم����ل مس����ئولياتها في 
الوقوف إلى جانب ش����عبنا الفلسطيني 

والضغط من أجل وق����ف العدوان على 
ش����عبنا، وف����ي التصدي لكل أش����كال 

التطبيع ورموزه من جانب آخر.

ت�سعيد خطري
فيم����ا أدان����ت الجبه����ة الديمقراطي����ة 
لتحرير فلسطين، إغالق قوات االحتالل 
اإلس����رائيلي بوابات المس����جد األقصى 
واقتحامه، ومن����ع المصلين من الوصول 
إليه واالعتداء على المعتصمين وإصابة 
العشرات منهم واعتقال آخرين، معتبرة 
ذلك عدوانًا إسرائيليًا سافرًا وتصعيدًا 
خطيرًا على ش����عبنا وحقوق����ه الوطنية 

المشروعة.
وأش����ادت الجبهة، في بيان لها بصمود 
شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة 
العنصري����ة  للهجم����ة  ومقاومته����م 
اإلس����رائيلية الشرس����ة، مؤك����دًة أن ما 
يج����ري في القدس محاولة إس����رائيلية 
مكش����وفة لف����رض التقس����يم الزماني 
والمكان����ي على المس����جد األقصى على 
غرار المس����جد اإلبراهيم����ي في مدينة 
الخلي����ل، تض����اف إل����ى تس����ارع وتيرة 
ومنازلهم  المواطنين  أراض����ي  مصادرة 
لصالح االستيطان اإلس����رائيلي لجانب 
اإلس����رائيلية  العنصري����ة  الخط����وات 

المتواصلة في تهوي����د مدينة القدس 
عاصمة الدولة الفلسطينية.

وشددت أن ما يجري في مدينة القدس 
والمس����جد األقصى يتطلب وقفة عربية 
وإسالمية جادة، داعية في الوقت نفسه 
القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية 
إلى الدعوة الجتماع عاجل لجامعة الدول 
العربي����ة ومنظم����ة المؤتمر اإلس����المي 
لوقف العدوان اإلس����رائيلي المتواصل 
عل����ى أهلن����ا في الق����دس والمس����جد 

األقصى.

حتٍد �سارخ
م����ن جهته����ا دع����ت حركة فت����ح أبناء 
الشعب الفلسطيني إلى التوجه لبوابات 
واالعتصام  المبارك  األقصى  المس����جد 

والصالة على بواباته حتى يتم فتحها.
واعتب����ر المتحدث باس����م فتح أس����امة 
القواس����مي في بيان صحف����ي، ما تقوم 
ب����ه ق����وات االحتالل باألقصى جريم����ة 
جميًعا  المس����لمين  لمشاعر  واستفزازًا 
وتحدي����ًا صارخًا لكل االعراف والديانات 
السماوية، محمال "إس����رائيل" تداعيات 
ما تقوم به من جرائ����م، داعًيا العالمين 
العرب����ي واالس����المي للتدخ����ل الفوري 

والعاجل لمنع المجزرة بحق األقصى.

رام الله - غزة/ قاسم األغا: 
كش���ف مصدر فلس���طيني عن ارتف���اع حّدة 
المركزية  اللجن���ة  بي���ن أعض���اء  الخالف���ات 
لحركة "فتح" حول تس���مية رئيس الحكومة 
السياس���ية المقبل���ة، التي تعت���زم الحركة 
تش���كيلها بمش���اركة بعض فصائل منظمة 

التحرير الفلسطيينة.
وقال المصدر المطلع م���ن رام الله ل�صحيفة 
"االستقالل": "إن الخالفات داخل مركزية فتح 
حول تس���مية أحد أعضائها لرئاسة الحكومة 
الجديدة م���ا تزال قائمة؛ األمر الذي قد يؤجل 

التشكيل أليام وأسابيع مقبلة".
لكن المصدر ذاته أش���ار إلى أن "حس���م هذا 
المل���ف يبقى مرهوًن���ا بما يرتئي���ه الرئيس 
محم���ود عباس، ال���ذي بات يميل لتس���مية 

أكثر منها سياس���ية  اقتصادية  ش���خصية 
بمركزية فتح، خصوًصا بعد قرار "إس���رائيل" 
األخير بوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة 

الفلسطينية.
وأض���اف المص���در: "المؤش���رات ذاهبة نحو 
اقتصادي سياس���ي، يتمكن  تس���مية رجل 
المفروض  من مواجهة الحص���ار االقتصادي 
إس���رائيلًيا وأمريكًيا على مؤسسات السلطة 
إلى جانب المعركة السياسية التي يخوضها 

الرئيس عباس".

حّق قانوين للرئي�س
إلى ذل���ك، أّكد أمين س���ر المجل���س الثوري 
لحرك���ة "فتح" ماج���د الفتياني "أن تس���مية 
رئيس الحكومة المقبلة حق قانوني للرئيس 

محمود عّباس".

وق���ال الفتياني لصحيفة "االس���تقالل": "إن 
الحكومة الجديدة س���تكون حكومة الرئيس، 
وبالتال���ي هو صاحب الوالي���ة القانونية على 
تس���مية من ي���راه مناس���ًبا له���ذه المهّمة 

الوطنية، في هذه المرحلة الحساسة".
وعّب���ر ع���ن أمل���ه ف���ي أن "ُيعّج���ل الرئيس 
بتس���مية رئيس الوزراء المقبل، ليتسنى له 
البدء بمش���اورات تش���كيل الحكومة واختيار 

وزرائها".  
ورفض���ت غالبي���ة الفصائ���ل الفلس���طينية 
بينه���ا ُكب���رى فصائ���ل منظم���ة التحري���ر 
اعتزام  الش���عبية والديمقراطية(  )الجبهتان 
"فتح" تش���كيل حكومة سياس���ية أو الدخول 
فيها دون مش���اركة الكل الوطن���ي، معتبرة 
أنه���ا "تنصل وانتهاك ص���ارخ لكل اتفاقات 

المصالحة، الموقع عليها بين الفصائل كافة".

قر�سنة و�سرقة
في س���ياق منفصل، ش���ّدد أمين س���ر ثوري 
"فتح" عن رفضه لقرار االحتالل "اإلسرائيلي" 
الضرائ���ب  م���ن عائ���دات  أم���وال  اقتط���اع 
ب�"القرصنة  الفلس���طينية )المقاصة(، واصفا 

والسرقة المرفوضة". 
وقال: "إن القيادة س���ترفض اس���تالم أموال 
المقاصة إذا نفذ االحتالل قراره بخصم فاتورة 

رواتب األسرى والشهداء".
وأش���ار إل���ى أن قي���ادة الس���لطة ل���ن تقبل 
بالمساومة على هذا الملف الوطني، المتعلق 
بحقوق الشهداء واألسرى والجرحى، "فهؤالء 

حقوقهم ستبقى محفوظة وسنلتزم بها".
وتاب���ع: "ه���ذه الس���رقة والقرصن���ة األموال 

الفلس���طينية، وغيرها من الجرائم واإلرهاب 
المنّظم ضد الفلسطينيين وحقوقهم، تأتي 
تلبي���ة لرغبات الناخ���ب اإلس���رائيلي، حتى 
يزداد تطرًفا في خيارات���ه االنتخابية، وصواًل 

لتشكيل حكومة أكثر يمينية وإجراًما".    
واألحد الماضي، قرر "كابنيت" االحتالل خصم 
مخصصات األسرى والش����هداء من المقاّصة، 
التي يجبيها االحتالل عل����ى البضائع الواردة 
إل����ى الضفة المحتل����ة وقطاع غ����زة نيابة عن 
السلطة مقابل عمولة %2، بحسب بروتوكول 

"باريس" االقتصادي.
وتبلغ قيمة مخصصات األس����رى والش����هداء 
التي س����يتم اقتطاعها ش����هرًيا نحو )11.5( 
مليون دوالر، من إجمالي قيمة المبالغ الشهرية 

للمقاصة، البالغة )222( مليون دوالر. 

»الفتياني«: الحسم بيد الرئيس عباس

مصدر: خالف حاد بمركزية »فتح« حول تسمية رئيس الحكومة المقبلة

الفصائل تدين انتهاكات االحتالل بالقدس وتحمله تداعيات تفجير األوضاع
غزة/ اال�ستقالل:

اأدانت الف�سائل الفل�سطينية، يوم اأم�س، جرائم 
قوات االحتالل اال�سرائيلي وانتهاكاته بحق اأهلنا يف 

القد�س وامل�سجد االأق�سى واإغالق بواباته  واالعتداء 
الوح�سي على امل�سلني، معتربين ذلك جرمية اإ�سافية 
ت�ساف اإىل �سجله االأ�سود احلافل بالعنف واالإرهاب. 

واأكدت حركة اجلهاد اال�سالمي يف فل�سطني اأن 
حمالت االرهاب ال�سهيوين �سد اأهلنا املرابطني يف 

القد�س لن تك�سر اإرادتهم، و اأن اإغالق باب الرحمة 
جرمية عدوانية واإرهاب �سهيوين وا�سح �سد 

مقد�ساتنا. وقالت احلركة على ل�سان الناطق با�سمها، 
م�سعب الربمي: "اإن االحتالل �سيدفع ثمن جرائمه 
وا�ستهدافه للمقد�سيني، وثمن توظيف ملف القد�س 

حلمالته االنتخابية"، داعيًا اإىل دعم �سمود اأهلنا يف 
القد�س وحماية احلقوق املتوارثة، 
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 وكان أعل���ن الرئي���س  األمريك���ي دونالد 
ترامب اعترافه بالقدس عاصمة ل�" إسرائيل 
"  ف���ي ديس���مبر / كان���ون األول ، ونقل���ه 
الس���فارة األمريكي���ة م���ن )تل أبي���ب( إلى 
القدس في ماي���و /أيار2017 ، ما أثار غضب 
الفلس���طينيين ودفعهم لتعليق العالقات 

مع اإلدارة األمريكية . 
وتعتبر القنصلي���ة العامة في القدس أكبر 
بعثة تخص الفلس���طينيين الذين يسعون 
بدعم دولي واس���ع إل���ى أن تصبح القدس 
الش���رقية عاصم���ة للدول���ة الت���ي يريدون 
إنشاءها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 

غزة.
وردا عل���ى الق���رار ق���ال نبي���ل أب���و ردينة 
المتحدث باس���م الرئاسة الفلسطينية إن:" 
السياس���ي مع  المس���توى  االتصاالت على 
اإلدارة األمريكية مقطوعة وس���تبقى كذلك 
ما ل���م تغير اإلدارة األمريكي���ة موقفها من 
القدس والالجئي���ن ، ولكن هناك اتصاالت 

على المستوى األمني لمحاربة اإلرهاب" . 

فر�ض اأمر واقع
السياس���ي  والكاتب  المحلل  ع���وكل  طالل 
اعتب���ر أن ق���رار دمج القنصلي���ة األمريكية 
بالقدس بالسفارة األمريكية الجديدة خالل 
الش���هر الق���ادم، تعزيز وتكري���س للقرار 
األمريكي القاضي باعتب���ار القدس عاصمة 

لالحتالل اإلسرائيلي . 
وأكد عوكل ل�"االس����تقالل" أن القرار يحمل 
صبغة سياسية من قبل اإلدارة األمريكية، 
إذ لك����ون القنصلي����ة مخصص����ة إلنج����از 

المعامالت الخاصة بالفلسطينيين ، وبذلك 
تعمل على فرض شكل من أشكال العقوبة 
ضد الشعب الفلس����طيني ،إليصال رسالة 
مفادها بأن ال شيء خاص بهم بالمعامالت 

الدبلوماسية . 
وش���دد أن ق���رار الدم���ج بمثابة إج���راء آخر 
يض���اف لسلس���لة اإلج���راءات األمريكي���ة 
الت���ي تأتي لصال���ح االحتالل االس���رائيلي 
ضد الفلس���طينيين ، وهو ف���رض أمر واقع 

لالعتراف بأن القدس عاصمة  " إسرائيل ".
واس���تبعد أن تق���دم اإلدارة االمريكية على 
التراجع عن قرار الدمج ، مشيرا إلى أن اإلدارة 
االمريكية بذلك اس���تطاعت انتزاع اعتراف 
غير مباش���ر م���ن الفلس���طينيين بالقدس 
عاصم���ة لالحت���الل اإلس���رائيلي، من خالل 
اجبارهم عل���ى إتم���ام معامالتهم الخاصة 
بالهجرة والتعليم والعمل وغيرها بالسفارة 

، لعدم وجود بديل عنها. 

و أش���ار المحلل السياسي إلى عدم إمكانية 
أن تقدم الس���لطة الفلسطينية على منع أي 
فلس���طيني من إتمام معامالته بالسفارة ، 
وكذلك عدم وجود أي خطوة عملية تستطيع 
أن تقدم عليها ضد القرار ، أكثر من رفضها 
صفقة القرن ، ورفضها التعامل السياس���ي 

والدبلوماسي مع أميركا . 

قرار مهني
وم���ن جهت���ه، اعتب���ر الكات���ب والمحل���ل 

السياس���ي فريد أبو ضهي���ر أن قرار اإلدارة 
االمريكية بنق���ل القنصلية، دليل على عدم 
احترامه���ا أو اقامته���ا أي اعتب���ار للوجود 
الفلسطيني، مش���ددا على أن القرار يشكل 
نوعًا من الضغط واالمتهان واإلذالل للشعب 

الفلسطيني. 
ويرى أب���و ضهير ل�" االس���تقالل"، أن القرار 
األمريك���ي يأتي اس���تكماال لتكريس عمل 
الس���فارة األمريكية في القدس بعد أن تم 
االعتراف بها عاصم���ة لدولة االحتالل، كما 
يرم���ي إلى قطع الصالت الدبلوماس���ية بين 

السلطة ووزارة الخارجية األمريكية.
وأش���ار إلى أن اإلدارة األمريكية تستخدم 
كافة األس���اليب والوس���ائل المهينة ضد 
الش���عب الفلس���طيني لخدم���ة مصال���ح 
االحت���الل اإلس���رائيلي، في ظ���ل انعدام 
ممثلي���ن دفاع ع���ن حقوقهم م���ن قادة  

ومسئولين. 
ولفت إلى احتمالية أن تبرر اإلدارة األمريكية 
على العل���ن قرار الدمج  ، بعدم حاجتها إلى 
وجود قنصلية وسفارة في ذات الوقت وفي 
ذات المنطق���ة، مؤك���دا أن المب���رر المبطن 
هو  تعطيل قضاء الش���عب الفلس���طيني 

معامالته ودفعه للخطر. 
وأش���ار الى أن اعتماد الس���فارة في القدس 
باعتباره���ا قن���اة التواص���ل الوحي���دة مع 
الفلسطينيين تحت االحتالل ال يغير شيئا 
في هوي���ة وتاريخ المدينة باعتبارها مدينة 
فلس���طينية محتلة وعاصم���ة أبدية لدولة 

وشعب فلسطين.

سيطبق خالل مارس القادم 

مادالالت دمج القنصلية األمريكية بالسفارة في القدس؟!
غزة / �سماح املبحوح: 

يرى مراقب��ون وحمللون �سيا�سيون اأن اإق��دام االدارة 
االمريكية على دمج قن�سليته��ا يف القد�ض بال�سفارة، 
ي�س��كل اإمعان��ا يف ال�سراك��ة االمريكي��ة االإ�سرائيلية، 
لل�سع��ب  واالإذالل  واالمته��ان  ال�سغ��ط  وموا�سل��ة 
الفل�سطين��ي، وكذلك فر�ض اأمر واق��ع لالعرتاف باأن 

القد���ض عا�سم��ة » اإ�سرائي��ل » م��ن خ��الل ال�سيط��رة 
الكاملة عل��ى املدينة املقد�سة. ويحم��ل القرار الذي 
زعم��ت االإدارة االأمريكي��ة بانه يه��دف اإىل »حت�سني 
دبلوما�سي��ة  مرجعي��ة  باإقام��ة  ال�سف��ارة«  كف��اءة 
واحدة، الكثري من املعاين ال�سيا�سية لفر�ض ال�سيطرة 
اال�سرائيلي��ة الكاملة عل��ى املدينة املقد�س��ة. واأعلن 

م�سئ��ول اأمريك��ي  قب��ل اأي��ام، اأن القن�سلي��ة العام��ة 
للواليات املتحدة يف القد�ض التي تخدم الفل�سطينيني 
اجلدي��دة  االأمريكي��ة  ال�سف��ارة  يف  دجمه��ا  �سيت��م 
يف اإ�سرائي��ل يف مار���ض/ اآذار ، متوقع��ا اأن يت��م دم��ج 
القن�سلية وال�سفارة يف الرابع اأو اخلام�ض من مار�ض/ 

اآذار و�سينتهي عنده و�سع القن�سلية العامة .

جنيف/ االستقالل:
دعا المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنسان يوم أمس، مؤسسات األمم المتحدة ومؤسسات 
االتح���اد األوروب���ي المعنية إل���ى التحرك العاج���ل والفوري للضغط على س���لطات االحتالل 

اإلسرائيلي لوقف انتهاكاتها المتصاعدة بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وقال المرصد الحقوقي في بيان صحفي وصل »االستقالل« نسخة منه، إنه وّثق اقتحام عناصر 
من الش���رطة اإلسرائيلية صباح الثالثاء الماضي ساحات المسجد األقصى مستخدمة العنف 
المفرط ضد المصلين في منطقة باب الرحمة، ما أس���فر ع���ن إصابة 20 منهم، واعتقال نحو 
15 آخرين. وأكدت رئيس���ة المرصد إيناس زايد أّن ممارسات سلطات االحتالل من استخدام 
للعنف المفرط واعتقال للمصلين في المسجد األقصى ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية 
يش���كل انته���اًكا واضًحا للقانون الدولي لحقوق اإلنس���ان، وتحديًدا الح���ق في حرية الدين 

والمعتقد وعدم التعرض لدور العبادة.
ودعت زايد جميع المؤسس���ات الحقوقية في الدول الغربية إلى التحرك لدى بلدانها لحّثها 
عل���ى الضغط على س���لطات االحتالل الحترام التزامها الدولية بما ف���ي ذلك إلزامها باحترام 

وحماية األماكن والمواقع والمقامات والرموز الدينية في القدس.
وطالب األورومتوسطي السلطات االسرائيلية باإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين 
دون مذكرات قانونية أو قضائية، والكف عن سياسة االعتقال التعسفي واإلبعاد عن األماكن 

الدينية، والتي تمارسها سلطات االحتالل بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين في المدينة.

رام الله/ االستقالل:
قال وزير ش���ؤون القدس عدنان الحسيني 
يوم أمس: إن ما يجري للمس���جد األقصى 
االحت���الل  س���لطات  وإغ���الق  المب���ارك 
اإلسرائيلي لباب الرحمة فيه يشبه ما جرى 
للحرم اإلبراهيم���ي بمدينة الخليل بهدف 

السيطرة عليه.
بمؤتم���ر صحف���ي  الحس���يني  وكش���ف 
ُعق���د ب���رام الل���ه، أن ممارس���ات االحتالل 
في الس���نوات الثالث األخي���رة إلى اليوم 
هي التخطي���ط لترتيبات واس���تراتيجية 
إس���رائيلية للوصول لألقصى "إما مشاركة 

فيه أو إزالته".
وأوض���ح أن إج���راءات االحت���الل األمني���ة 
والتشديدات في محيطه والطرق المؤدية 
إليه تدلل على مساعي االحتالل للسيطرة 

على األقصى زمانيا ومكانيا.

المتكررة  االقتحامات  أن  الحس���يني  وأكد 
لألقصى من قبل المس���توطنين بش���كل 
مس���تمر، هو "لخلق وضع طبيعي وتعويد 
العرب والمسلمين على وجود المستوطنين 

في األقصى وباحاته".
وحول إج���راءات االحتالل األخيرة، ش���دد 
الحسيني على أن باب الرحمة جزٌء أساسي 
م���ن مكونات المس���جد ويقع ف���ي الثلث 
الش���مالي وهن���اك حصار عل���ى المنطقة 
وحض���ور كبي���ر للمس���توطنين ويقيمون 

شعائر دينية، وهذا مرفوض.
ولفت إلى منع االحتالل لترميم منطقة باب 
الرحمة، قائاًل: "وكأن المستوطنين حسموا 
أمرهم ف���ي المكان المراد وضع اليد عليه"، 
منبًه���ا إلى وج���ود قيود ف���ي الداخل وأن 
المضايقات تحركه من الخارج إلى الداخل.

توتًرا شديًدا  األقصى  المس���جد  وش���هد 

ومواجهات باأليدي بفعل االقتحام الواسع 
لقوات االحتالل للمسجد من باب المغاربة، 
واعتدائه���ا على المصلين في منطقة باب 
الرحمة، ما أدى إلصابة أكثر من 20 مصلًيا، 

واعتقال 20 آخرين على األقل.
الرباط  مواصلته���م  المقدس���يون  وأك���د 
ب���اب الرحمة ش���رقي  واالعتص���ام عن���د 
المسجد األقصى، وأطلق عشرات النشطاء 
المقدس���يين دعوات عبر وسائل التواصل 
االجتماعي للرباط في المس���جد، احتجاًجا 
على اعت���داء قوات االحتالل على المصلين 

وتنفيذ حملة اعتقاالت واسعة.
وطالب���وا بإعادة فت���ح مبنى ب���اب الرحمة 
وس���احته وعدم وضع القي���ود والعراقيل 
للوصول الي���ه، محذرين من مواصلة إغالق 
المبنى كجزء من مخطط التقسيم المكاني 

للمسجد.

األورومتوسطي يدعو للضغط على 
االحتالل لوقف انتهاكاته بالقدس

الحسيني: مخططات االحتالل في 
األقصى إما لتقسيمه أو هدمه
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي

  إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

  بالمصادقة على المشروع المخطط التفصيلي لحي الكتيبة 
 منطقة تنظيم : خانيونس

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة انها 
قد قررت بجلس���تها رقم 2018/43 المنعق���دة بتاريخ 2018/11/21 
التصديق النهائي على المش���روع المخطط التفصيلي لحي الكتيبة 
السابق إيداعه لإلعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزية 
والمنش���ور في جريدتي فلس���طين والحياة بتاري���خ 2018/2/12 مع 
وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن في الجريدة الرس���مية أو ف���ي صحيفتين يوميتين محليتين 
أيهما اقرب , وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

تقدمت لدى محكمة الش���جاعية الش���رعية مضبطة موقعة من مختار 
أهالي جباليا تفيد بان حفيظة يوسف عبد الله حالوين حمودة توفيت 
بتاريخ 1956 وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقال���ي في زوجها عرفات 
يوس���ف خليل دردونة  وفي أوالده  منها وهم شعبان وديب وسعيد 
واالنث���ى وهي امنة فقط ث���م توفي عرفات المذك���ور بتاريخ 1960م 
انحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي ف���ي أوالده المتولدين له من زوجته 
حفيظة المذكورة والمتوفاة قبله وهم ش���عبان وديب وسعيد واالنثى 
امن���ة المذكورين وف���ي أوالده من زوجته األولى مريم احمد ياس���ين 
الس���لطان المتوفاة قبله وهم محمد وموسى واالنثى فاطمة ثم بتاريخ 
1970م توفى س���عيد المذكور وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في 
زوجت���ه حليمة احمد عبد الله دردونة وفي ابنه منها وهو ياس���ر فقط 
وال وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر ومن لديه اعتراض على 
المضبطة مراجعة محكمة الشجاعية الشرعية خالل خمسة عشر يوما .

 قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
حممد مو�سى كريزم 

غزة / االستقالل:
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن 
رواتب الموظفين ومخصصات الشهداء 
والجرحى واألس���رى حق ثابت وش���رعي 
الفلسطينية،  القوانين  كفلته  وقانوني 
مش���دًدا عل���ى أن م���ن غير المس���موح 
المس���اس بها، كونها جريم���ة يعاقب 

عليها القانون الفلسطيني.
جاء ذلك خالل جلس���ة خاصة للمجلس 
عقده���ا بمقره بمدينة غ���زة يوم أمس؛ 
الس���تعراض تقرير لجنة الرقابة العامة 
وحقوق اإلنس���ان والحري���ات العامة في 
المجل���س التش���ريعي ح���ول "إجراءات 

السلطة الفلسطينية بقطع الرواتب".
وق���ال النائ���ب األول لرئي���س المجلس 
التش���ريعي أحم���د بح���ر: "إن س���لطة 
المقاطعة تقت���رف جريمة جديدة بحق 
ش���عبنا عبر مجزرة الروات���ب بحق آالف 
والجرحى  المحررين  واألسرى  الموظفين 
وعوائل الش���هداء واألسرى في سجون 

االحتالل".
وأوضح بحر أن ما اسماه "مجزرة الرواتب" 
تشكل جريمة وطنية وقانونية وأخالقية 

وإنسانية واقتصادية بكل معنى الكلمة، 
"وتعبر عن اإلفالس السياس����ي للسلطة 
وعن م����دى رغبته����ا في تدمير أس����س 

ومقومات الصمود الوطني لشعبنا".
وشدد على أن "هذه اإلجراءات هي ضرب 

الروح المعنوية ألبناء ش���عبنا، وسعيها 
وتركيع  غ���زة  المحموم إلخض���اع قطاع 
أهله الصامدين ومحاربتهم في أرزاقهم 

وقوت أطفالهم".
وبّين بحر أن السلطة عبر مجزرة الرواتب 

تفتح الباب على مصراعيه لتطبيق خطة 
"صفق���ة القرن" واالنفصال السياس���ي 
والجغرافي الكامل لقطاع غزة عن الضفة 
الغربية، مضيفًا "هو مخطط تآمري خطير 
ينبغي أن يتداع���ى الجميع لمواجهته 

وعدم تمريره بأي حال من األحوال".
وتاب���ع بح���ر: "آن األوان ألن تق���ف كل 
واإلس���المية  الوطنية  والفصائل  القوى 
المجتم���ع  ومنظم���ات  والش���خصيات 
المدن���ي والش���رائح الش���عبية وقف���ة 
جادة وحقيقية في وج���ه جرائم عباس 
وسلطته، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات 
وتدابي���ر لحماي���ة ش���عبنا وموظفي���ه 
وعوائل الش���هداء واألسرى"، داعيًا الكل 
الفلس���طيني لتش���كيل لجنة مختصة 
إلع���داد الئحة اته���ام لمحاكمة محمود 
عباس ش���عبيًا على ما ارتكبه من جرائم 

بحق شعبنا".
االحت���الل  اعت���داءات  اس���تنكر  كم���ا 
اإلسرائيلي ليلة أمس باقتحام المسجد 
األقصى واالعتداء على المصلين وإغالق 
باب الرحمة وإصابة واعتقال العش���رات 

من المصلين.
العربية واإلسالمية  األمتين  بحر  وطالب 
الديني���ة  مس���ؤولياتهم  بتحم���ل 
والتاريخي���ة تج���اه المس���جد األقصى، 
مثّمًن���ا صمود أبناء ش���عبنا المرابط في 

القدس وتصدية لعربدة االحتالل.

غزة / االستقالل:
أرس���ل قائم���ون على عريض���ة وطنية رس���ائل إلى 
عش���رات ال���وكاالت اإلخباري���ة ومئ���ات النش���طاء 
األجانب ح���ول العالم بهدف ثني رئيس الس���لطة 
الفلسطينية محمود عباس عن سياسة قطع الرواتب 

التي ينتهجها على خلفية سياسية.
وأف���اد القائمون عل���ى العريضة التي تحمل اس���م 
"صوت العدالة الوطنية" في بيان صحفي يوم أمس، 
ب���أن تراجم العريض���ة وصلت إل���ى 10 لغات منها 
األوردية والمالوية التي يتحدث مئات الماليين بها 

حول العالم.
وأك���دوا أن الهدف م���ن العريضة وتوس���يع رقعة 
وصوله���ا ه���و إيص���ال رس���ائل المظلومية آلالف 
الموظفين وأهالي الش���هداء واألسرى والجرحى في 

قطاع غزة المحاصر.
يذك���ر أن العريضة جمعت تواقيع 316 ش���خصية 
فلس���طينية وعربية من الفاعلين من أبناء ش���عبنا 

واألحرار من الش���عوب العربية وذلك رفًضا لسياسة 
عباس قطع الرواتب.

وقالت العريضة إنه ف���ي الوقت الذي تتعرض فيه 
القضية الوطنية لتحديات خطيرة وغير مس���بوقة، 
يأتي القرار التعسفي الجائر، والذي جاء بعد سلسلة 
إجراءات ظالم���ة؛ ليضيف آالف الموظفين من قطاع 

غزة إلى قائمة المقطوعة رواتبهم تعسًفا.
ولفتت إلى أن تلك اإلجراءات تأتي في ظل الهجمة 
اإلس���رائيلية الشرسة ضد أهلنا في غزة عبر تشديد 
جريم���ة الحصار واس���تمرار االنته���اكات، وتصاعد 

العدوان الذي طال كل األرض الفلسطينية.
وأك���دت العريض���ة أن الق���رار كان انتقائًي���ا وجاء 
ألغراض سياس���ية باستهداف موظفين من حماس 
والجهاد والتي���ار اإلصالحي لحرك���ة فتح باإلضافة 

ألسر الشهداء واألسرى.
وأدانت بأش���د العبارات كل اإلجراءات والممارسات 
غي���ر الدس���تورية والقانوني���ة الت���ي تمس حقوق 

أهلنا ف���ي قطاع غزة والضفة الغربي���ة والتي طالت 
الموظفين ورواتب الشهداء واألسرى والنواب.

وأوضحت أن موقع الرئاس���ة الزال يمارس س���طوته 
ويمعن في إذالل ومعاقبة أبناء قطاع غزة بشكل غير 

أخالقي.
وقال���ت العريضة إن: "موقع الرئاس���ة يجب أن ينأى 
بنفس���ه عن التجاذبات في الس���احة الفلسطينية، 
أو أن يس���تخدم س���لطاته في التغول على ش���عبنا 

وحقوقه المشروعة".
لمنظم���ة  التنفيذي���ة  اللجن���ة  أعض���اء  وطالب���ت 
التحرير،بضرورة القيام بدور مسؤول، واتخاذ مواقف 
فاعل���ة ُتنهي نزيف القرارات الجائرة والممارس���ات 

العدوانية من قبل رئيس السلطة.
كم���ت طالب���ت العريض���ة المؤسس���ات والمراك���ز 
الحقوقية بتبن���ي قضايا الموظفي���ن والعمل على 
نقلها إلى الهيئات القضائية المختلفة في أس���رع 

وقت.

ودع���ت األم���م المتح���دة ومبعوثها ف���ي المنطقة 
نيكوالى ميالدينوف واالتحاد األوروبي وبعثتها في 
األراضي الفلس���طينية، ومنظمة التعاون اإلسالمي 
بالتدخل الفوري لوضع حد لحال���ة االبتزاز والعربدة 

الممارسة من قبل رئاسة السلطة.
وتواصلت خصومات الحكومة على رواتب الموظفين 
بغزة بنس���بة تصل إلى %50 فيم���ا تم قطع رواتب 
اآلالف وإحالة بعضهم للتقاع���د المبكر، فيما تلقى 

الموظفون بالضفة الغربية المحتّلة رواتب كاملة.
وتس���ود قطاع غزة حالة من االحتقان والسخط تجاه 
إقدام السلطة الفلس���طينية على قطع رواتب آالف 
من الموظفين من مختلف ال���وزارات وكذلك رواتب 
آالف من ذوي األس���رى والش���هداء والجرحى، بدون 
إب���داء أي أس���باب للقط���ع، ويأتي ذلك في س���ياق 
تشديد العقوبات التي تفرضها السلطة ضد قطاع 
غزة وتشمل تقليص الرواتب وإحالة اآلالف للتقاعد 

المبكر اإلجباري.

التشريعي: المساس بالرواتب جريمة يعاقب عليها القانون

»العدالة الوطنية« يراسل مئات النشطاء األجانب رفضًا لقطع عباس الرواتب

) APA images (  جل�سة املجل�س الت�سريعي بغزة اأم�س

رام الله/ وكاالت:
طالب المركز الفلس���طيني لمقاومة التطبيع وسائل اإلعالم العربية، بالكّف 
ا ذلك منطقا  عن استضافة ش���خصيات صهيونية تحت أي ُحّجٍة كانت، عاّدً

متناقضا مع رسالتها في محاربة التطبيع.
وأدان المركز استضافة مسؤولين وشخصيات صهيونية في اإلعالم العربي، 
ع���ادًا ذلك هدية مجاني���ة لخدمة االحتالل عبر تقدي���م الرواية الصهيونية 
وتس���ويقها ونشر األكاذيب والِخَدع اإلس���رائيلية ودحض الرواية والحقوق 
الفلس���طينية المتوازن���ة. وأه���اب المرك���ز، في بي���ان له، بوس���ائل اإلعالم 
الفلسطينية والعربية الحذر من الوقوع في مصيدة التطبيع اإلعالمي والذي 
ُيعد جريمة كبيرة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفق تعبيره.

وناش���د المركز وزارات اإلعالم العربية ونقاب���ات الصحفيين العرب بالتحّرك 
على جميع المستويات لتجريم التطبيع ومحاربته بكل الوسائل الممكنة.

»مقاطعة التطبيع« يدين 
استضافة الشخصيات 

الصهيونية في اإلعالم العربي
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  إعالن بشأن مختار عائلة زقوت ) اسدود (
)) تعلن دائرة ش���ئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة 
بأن السيد / محمد شحادة سليمان زقوت قد تقدم لشغل منصب مختار 
عائلة زقوت ) اسدود ( وعلى من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة 
في مقر الوزارة لتقديم طلب االعتراض الرس���مي وذلك خالل أسبوعين 

من تاريخه (( .

 وزارة احلكم املحلي

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 )90/ 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
-1يونس فايز محمد أبو دقة من سكان خانيونس هوية رقم 410579544
-2أنور محمد محمد أبو دقة من سكان خانيونس هوية رقم 967652587

-3شريف علي عليان أبو دقة من سكان خانيونس هوية رقم 915152953
بصفته وكيال ع���ن: وليد وجواد وأنور وجواهر وصفية / أبن���اء محمد محمد أبو دقة 
وهالة محمد محمد فرحان وناصر محمد محمد أبو دقة ومحفوظ محمد محمد أبو دقة

بموجب وكالة رقم: 6520 / 2017 الصادرة عن خانيونس + 25 / 2019 
خانيونس + 977 / 2012 خانيونس 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 236 قسيمة 21 + 19 17+ + 16 المدينة عبسان

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة 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: 2/20/ 2019م

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

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عونى محمد اس����ماعيل زعرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)973572332 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن الرئيس محمود عباس، يوم أمس، أنه لن يس���تلم أموال المقاصة من 
"إس���رائيل" حال خصمت منها أي مبلغ، وذلك بعد يومين من قرارها اقتطاع 

502 مليون شيكل.
وقال عب���اس خالل لقاء جرى م���ع وفد من الكونج���رس األمريكي عن الحزب 
الديمقراط���ي وأعض���اء ف���ي مجموعة )جي س���تريت( "نرفض اس���تالم كل 
المقاصة، ال نريدها، خليها عندهم"، مضيفًا " س���أذهب إلى كل المؤسسات 
الدولية ألش���تكي )اسرائيل( لعل العالم يسمعني" محذرًا من  انهيار عملية 

التسوية بين السلطة و"إسرائيل".
وتحّصل "إسرائيل" أموال المقاصة نيابة عن السلطة في صورة ضرائب على 
البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة %2، وتبلغ 

حجم مبالغ المقاصة 222 مليون دوالر شهرًيا.
وتغطي أموال المقاصة ما نسبته 80 % من رواتب موظفي السلطة وبالتالي 
فإن عدم اس���تالم ه���ذه األموال في موعدها يعني عدم تمكن الس���لطة من 

الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويقطع عباس رواتب آالف الموظفين وأهالي الشهداء واألسرى والجرحى في 

قطاع غزة، على خلفية االنتماء السياسي منذ أحداث االنقسام عام 2017.
وقال مجلس الوزراء األمني اإلس���رائيلي إن "إسرائيل" ستخصم نحو %5 من 
قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للناشطين 
الفلس���طينيين المعتقلين في السجون اإلسرائيلية وذلك في أعقاب قانون 

أقرته سابقًا.
ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 تحجب "إسرائيل" أحيانا هذه األموال 

كإجراء احتجاجي أو على سبيل الضغط.

رام الله/ االستقالل:
 حذرت ش���بكة المنظمات االهلية الفلسطينية من 
التداعي���ات الخطي���رة المترتبة على ق���رار االحتالل 
اقتط���اع العائ���دات الضريبية من ام���وال المقاصة 

المخصصة السر الشهداء والجرحى واالسرى.
ووصفت الخطوة بالقرصن���ة التي تتعدى اهدافها 
المعلنة من وقف تمويل االهالي تحت حجج واهية، 
وانما لها اهداف اقتصادية وسياسة بعيدة المدى 
على مس���توى االقتص���اد الفلس���طيني والمجتمع 

الفلسطيني وتضييق الخناق عليه بشتى السبل .

ودعت الش���بكة في بي���ان صادر عنها، الس���تمرار 
االيف���اء بااللتزام���ات التي قطعتها الس���لطة على 
نفسها بدفع رواتب االسر والعائالت التي يشملها 
هذا القرار الخطير لس���لطات االحت���الل من جهة، 
والتحرك على كافة المستويات االقليمية والدولية 
لشرح االبعاد الخطيرة الناجمة عنه، ومطالبة العالم 
بوقف الغطرسة االسرائيلية الهادفة للضغط على 
الش���عب الفلس���طيني للقبول بحلول تنتقص من 
حقوقه المش���روعة المكفول���ة بالقانون الدولي من 

جهة أخرى.

 ويأتي استهداف االسرى في هذه المرحلة بالذات 
على ضوء تصاعد االعتداءات التي تقوم بها ادارات 
الس���جون بشكل منهجي ومباش���ر وشبه يومي في 

تبادل لالدوار وفي اطار ذات المنهجية .
واكدت الش���بكة في بيانها اهمية العمل رس���ميا 
وش���عبيا لمواجهة ه���ذا القرار المرفوض وس���رقة 
حقوق ش���عبنا دون اي اكتراث م���ن دولة االحتالل 
بإمكانية محاس���بة المسوؤلين فيها عن هذا القرار، 
وسلس���لة الجرائ���م التي تق���وم بها ف���ي االراضي 

الفلسطينية.

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن قدري أبو بك���ر "إن الجريمة 
اإلس���رائيلية المتمثلة بالقرصنة والس���رقة العلنية والوقح���ة ألموال دولة 
فلسطين والتي تأتي تحت ذريعة خصم ما ُيقدم لعائالت الشهداء واألسرى 

من رواتب، ستكون بمثابة قنبلة حقيقية ستنفجر في وجه االحتالل".
وطالب أبو بكر، في تصريح له، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والسريع لوضع 
حد لهذا اإلرهاب المنظم، الناجم عن منافسة بين السياسيين والعسكريين 
اإلسرائيليين، لتحقيق مكاسب في انتخابات الكنيست القادمة على حساب 
الشعب الفلس���طيني، الذي حوله االحتالل لمادة دسمة لدعايته االنتخابية. 
وأش���ار إلى أن ه���ذه القرصنة مخالفة لكل األع���راف والمواثيق الدولية، وأن 
الصمت عن جريمة السرقة العلنية، سيفتح باب المواجهة مع االحتالل على 
مصراعيه، والش���عب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته ستواجه هذ التطرف 

العنصري، وسيدفع االحتالل وقادته ثمنًا باهظًا.

قلقيلية / االستقالل:
نظم���ت فعاليات محافظ���ة قلقيلية 
ش���مال الضفة الغربية المحتلة يوم 
أمس، وقف���ة احتجاجية أم���ام مبنى 
بلدية قلقيلية وسط المدينة، تنديًدا 
اإلس���رائيلي  االحت���الل  باس���تقطاع 
والجرح���ى  األس���رى  مخصص���ات 

والشهداء.
وش���ارك في الوقفة محافظ قلقيلية 
البلدية  راف���ع رواجبة، رئي���س  اللواء 
هاش���م المص���ري، وممثل���و الق���وى 
الوطني���ة ف���ي المحافظ���ة، وممثل���و 
والش���عبية  الرس���مية  المؤسس���ات 
وحش���د م���ن مواطن���ي المحافظ���ة، 
باإلضافة إلى أس���رى محررين وأهالي 

األسرى والجرحى والشهداء.
ورفع المشاركون في الوقفة الالفتات 
الرافضة ل� "صفق���ة القرن" والمنددة 
وس���رقة  اإلس���رائيلية  بالقرصن���ة 

والش���هداء  األس���رى  مخصص���ات 
والجرح���ى، كم���ا أنه���ا تؤك���د على 
مشروعيتها وأن رعاية أسرهم واجب 
الصمت  المش���اركون  وأدان  وطن���ي. 

الجريمة، مطالبين  الدولي حيال هذه 
بموقف يدين كافة إجراءات االحتالل 
وجرائمه. بدوره، قال المحافظ رواجبة: 
إن" ه���ذه الوقف���ة هي باس���م الكل 

الفلسطيني وتعبر عن وحدة الشعب 
البلطجة واس���تخدام  وترفض منطق 
الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته 

وقوًدا النتخابات االحتالل القادمة".

دبلن/ االستقالل:
أكد المش���اركون في اجتماع العاصمة اإليرلندية دبلن لمناقشة وضع عملية 

التسوية بالشرق األوسط على مركزية القضية الفلسطينية.
وضم االجتماع ال���ذي بادر إليه وزير الخارجية األيرلندي س���ايمون كوفيني 
وزراء خارجي���ة كال م���ن مصر واألردن وفلس���طين وأمين ع���ام جامعة الدول 
العربية وكذلك وزراء خارجية كل من فرنسا والسويد وبلغاريا وقبرص وأمين 

عام وزارة الخارجية اإلسبانية.
وش���دد المشاركون في نهاية اجتماعاتهم على موقفهم الداعم لحل شامل 
للقضية مع مراعاة الحقوق الش���رعية وحق الش���عب الفلسطيني في الحرية 

وإقامة دولته المستقلة.

عباس يعلن رفض استالم أموال وقفة بقلقيلية احتجاجًا على استقطاع مخصصات األسرى والشهداء
المقاصة إذا خصمت »إسرائيل« منها

اجتماع دبلن يؤكد على 
مركزية قضية فلسطين

أبو بكر: قرصنة أموال المقاصة 
قنبلة ستنفجر بوجه االحتالل

المنظمات األهلية تحذر من التداعيات
 الخطيرة للقرصنة على أموال الشعب

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري 
لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ، إن الفشل الكبير 
لالحتالل والذخر األمن����ي لدى المقاومة في عملية حد 
الس����يف ال زالت أصداؤه تس����قط رؤوس����ًا ذاقت طعم 
الخزي والفش����ل أمام المقاومة وس����تظل غزة وشعبها 

قاهرة للغزاة وأيقونة للنصر والصمود.
وأضاف أبو عبيدة: »أس����قطت المقاومة وصمود شعبنا 
من ورائه����ا أفيغدور ليبرمان، وها هي اليوم تس����قط 
قائد وحدة الس����ييرت متكال كنتيجة مباشرة لعملية 

حد السيف«.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت 

يوم أمس، عن أن قائد وحدة النخبة المميزة في جيش 
االحت����الل قرر إنه����اء خدماته بعد فش����ل عملية "حد 

السيف" في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأوضح����ت الصحيفة أن قائ����د وحدة النخب����ة األولى 
المميزة في الجيش اإلس����رائيلي "سييرت متكال" قرر 

إنهاء خدماته العسكرية بعد شهرين من اآلن.

أبو عبيدة: المقاومة أسقطت ليبرمان وقائد 
وحدة النخبة بعد فشلهم في »حد السيف«



الخميس 16 جمادى اآلخرة 1440 هــ 21 فبراير 2019 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ خوله سعيد محمود شنن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)916117690( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سمر حامد محمد احمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803258656( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ياسمين محمد ابراهيم حماد 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801247594 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زاهر جمعه محمد ابو دحروج
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900304783 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ أالء خليل زكي المشهراوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410564207 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اسماء حامد محمد احمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400018057( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اسالم حامد محمد احمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803460344( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ انس���ام اسماعيل مصباح البطش 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900783838( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شيماء علي محمد ابو دالخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402996953 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
أدان تجمع المؤسس���ات الحقوقية اس���تمرار قوات 
االحتالل اإلسرائيلي في سياسة التهويد والسيطرة 
عل���ى مدينة القدس والمس���جد األقص���ى المبارك، 

وفرض تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.
وقال التجمع في بيان وصل »االس���تقالل« نس���خة 
من���ه، إن هذه االعت���داءات واالج���راءات تتنافي مع 
كافة األعراف والمبادئ القانونية واالنسانية، مطالًبا 
بضرورة العمل إلعادة فتح أبواب األقصى على الفور 

واحترام حرمة األماكن المقدسة، ووقف االعتداءات 
بحق المصلين.

ودع���ا إلى تش���كيل لجن���ة تحقيق دولّي���ة خاّصة، 
للتحقي���ق في االعتداءات المس���تمرة بحق األماكن 
المقدس���ة واالعتداء على المصلين، وتوفير حماية 
دولية للمس���جد األقصى، محذرًا س���لطات االحتالل 
من ردود الفع���ل الغاضبة من قب���ل المصلين جراء 
االس���تمرار في سياس���اتها القمعية والتعسفية، 

وتأجيج مشاعر المسلمين في األقصى.

واعتب���ر تصاع���د جرائ���م االحتالل ض���د المصلين 
واألماكن المقدسة، انتهاًكا صارًخا وخطيًرا، وتغييًرا 
للوضع القانوني والتاريخي للقدس، مطالبًا المجتمع 
الدولي بالضغط الفوري عل���ى االحتالل لوقف هذه 
االعتداءات الخطي���رة، وإعادة فتح األبواب بش���كل 

عاجل.
ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية، األمين العام لألمم 
المتحدة، للوقوف عند مس���ؤولياته القانونية تجاه 

األماكن المقدسة، ووضع حًدا لهذه االنتهاكات.

غزة/ االستقالل:
دع���ا رئيس المكت���ب السياس���ي لحركة حماس 
إس���ماعيل هنية، العتب���ار الجمع���ة المقبل يوًما 
للزحف من أجل األقصى ف���ي كل مكان من أرض 

فلسطين المباركة.
وقال هنية في بيان صادر عنه: "أدعو جماهير 
ش���عبنا في القدس والضفة واألرض المحتلة 
ع���ام 1948 إل���ى التوجه للمس���جد األقصى 
واالحتش���اد عن���ده والرب���اط في���ه وحمايته 
والوق���وف صًفا كالبنيان المرصوص إلفش���ال 

خطوات االحتالل".
وأض���اف: "ما تش���هده مدينة الق���دس المحتلة 
وأروق���ة المس���جد األقصى المبارك م���ن خطوات 
صهيوني���ة وإج���راءات ميدانية ف���ي إغالق باب 
الرحمة وبعض مؤسسات األقصى، تحمل خطورة 

اس���تثنائية وتعكس نوايا ف���رض وقائع جديدة 
لتحقيق التقسيم المكاني والسيطرة التدريجية 

على المسجد األقصى".
كما دع���ا هنية، المقاوم���ة والمقاومين للدفاع 
عن المس���جد األقص���ى المبارك بكل الس���بل 
واإلمكان���ات المتاحة، "فاألقص���ى ترخص في 
سبيله األرواح ومهج القلوب ومؤامرات االحتالل 

دونها الدماء".
وأكد، أن شعبنا الفلس���طيني الذي أفشل مؤامرة 
البواب���ات وكل المؤام���رات الس���ابقة واإلجراءات 
االحتاللي���ة التي اس���تهدفت المس���جد األقصى 
وتقس���يمه زمانًي���ا ومكانًيا لن يستس���لم لهذه 
اإلجراءات وس���يواصل التح���رك والعمل في كافة 
االتجاهات إلفشال هذه المؤامرة الجديدة التي لن 
تمر وس���ندافع عن األقصى بأرواحنا ودمائنا مهما 

كلف ذلك من تضحيات.
وأش���ار إلى أن الهجم���ة "اإلس���رائيلية" الجديدة 
والخطيرة ضد المس���جد األقص���ى المبارك تأتي 
بعد مؤتمر وارس���و الذي ظن ق���ادة االحتالل عبره 
أنهم ق���د فتحوا ثغًرا جديًدا في ج���دار التطبيع، 
داعيًا األمة ق���ادة وجماهير إلى التوقف التام عن 
كل أش���كال التطبيع واللقاء مع هذا العدو وقادته 
في كل المس���تويات والمجاالت وإع���ادة االعتبار 
للقضية الفلس���طينية باعتبارها قبلة المسلمين 
األول���ى، والتأكيد أن االحتالل ه���و العدو المركزي 

لألمة.
وثم���ن هنية وقف���ة أهلنا وش���عبنا ف���ي مدينة 
القدس وخاصة المرابطين ودفاعهم عن المسجد 
وقيامهم بكسر وإزالة ما يحاول االحتالل أن يثبته 

من وقائع ميدانية على األرض.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبرت الهيئة اإلس���المية المس���يحية لنصرة القدس والمقدسات يوم 
أمس، مصادقة بلدية االحتالل في القدس على مخطط استيطاني يشمل 
مئات الوحدات االس���تيطانية لمشاريع إس���كانية في المدينة المحتلة، 
اس���تمرارًا للسياسة االسرائيلية القائمة على شريعة الغاب واالستيطان 

لفرض واقع جديد.
وأكدت الهيئة، على أن المس���توطنات اإلس���رائيلية الت���ي بنيت وتبنى 
على األراضي الفلس���طينية المحتلة في الرابع من حزيران لس���نة 1967 
هي مس���توطنات غير ش���رعية ويجب تفكيكها، سواء اعتبرتها سلطات 

االحتالل رسمية أم ال.
وأشارت الهيئة الى أن جميع دول العالم دون استثناء تعتبر االستيطان 
االسرائيلي في األراضي الفلس���طينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني 

وفقًا لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
وحذرت الهيئة في بيانها أن جميع المخططات والمشاريع 
االس���تيطانية هي جزء من الحملة التهويدية المس���عورة 
التي تس���تهدف كل ما هو عربي إس���المي مس���يحي في 

المدينة.
وم���ن جهة أخرى حذرت الهيئة اإلس���المية المس���يحية ف���ي بيانها من 
االنتهاكات االس���رائيلية المتواصلة بحق المسجد األقصى المبارك، وما 
تمارس���ه من تطرف باالعتداء على حرمة المسجد ومصلياته بإغالق أبواب 
األقصى تارًة، واالعتداء على المصلين بالضرب واالعتقال تارًة أخرى والتي 
كان آخره���ا أول أمس، داعيًة الى لجم س���لطات االحت���الل وحماية تاريخ 

القدس وتراثها.

الرياض/ االستقالل:
أدانت منظمة التعاون اإلس���المي، ي���وم أمس، اقتحام المس���جد األقصى واالعتداء 
الوحش���ى عل���ى مصلين فيه، من قوات االحتالل "اإلس���رائيلي"، مح���ذرة من "تبعات 

خطيرة" جراء ذلك.
وقالت المنظمة، في بيان، إنها "تدين اقتحام قوات االحتالل اإلس���رائيلي للمس���جد 
األقصى المبارك، واإلقدام على إغالق باب الرحمة، واالعتداء بوحش���ية على المصلين 
المتواجدين في باحاته". وأضافت المنظمة أن هذا "استفزاز لمشاعر األمة اإلسالمية، 
وانتهاك صارخ للقرارات والمواثيق الدولية"، مجددة التأكيد على أن المسجد األقصى 
المبارك هو مكان عبادة خاص بالمس���لمين وحدهم". وقالت إنها "تحمل إس���رائيل، 
قوة االحتالل، المس���ؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه االعتداءات المتكررة التي 

تغذي الصراع الديني والتطرف وحالة عدم االستقرار في المنطقة".
وكانت الش���رطة "اإلسرائيلية" وضعت سالس���ل على باب الرحمة بالمسجد األقصى، 
مساء األحد الماضي؛ ما تسبب باحتجاجات فلسطينية واسعة قبل أن تزيلها الثالثاء. 

التعاون اإلسالمي تدين اقتحام 
»األقصى« وتحذر من تبعات خطيرة

هنية يدعو المقاومة للدفاع عن المسجد األقصى بكل السبل

غزة/ االستقالل:
أكدت لجان المقاومة في فلس���طين أن اس���تقالة قائد 
وحدة االس���تخبارات الصهيونية المس���ماة "س���ييرت 
متكال" ه���ي نتيج���ة طبيعي���ة للهزائ���م والضربات 
النوعية التي تلقتها المنظومة األمنية الصهيونية من 

المقاومة على حدود قطاع غزة.
وأش���ارت "لجان المقاومة" إلى أّن اس���تقالة قائد وحدة 
مت���كال اإلرهابية ومن قبله وزي���ر اإلرهاب الصهيوني 
ليبرم���ان تعبر عن مدى وعمق الهزيمة والفش���ل الذي 
مني به الجيش الصهيوني واستخباراته، بدءا من كمين 
العلم وليس انتهاء بالمواجه���ة مع العدو الصهيوني 
التي أعقبت كش���ف المقاومة لوحدة س���ييرت متكال 
وقتل قائد الوحدة المتسللة في خانيونس والعمليات 
النوعي���ة التي نفذتها المقاومة مث���ل "عملية كورنيت 
الباص وصواريخ جحيم عس���قالن" التي ش���كلت رادعًا 

قويا لعنجهية العدو الصهيوني.
وأشادت "لجان المقاومة" بيقظة المقاومة التي تشكل 
السياج والدرع الحامي لشعبنا في قطاع غزة، مؤكدة أن 
العدو المهزوم لن يستطيع كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا 
ول���ن تثنينا كل خططه ومؤامراته عن مواصلة المقاومة 

حتى دحره مهزوما ومذمومًا عن أرضنا ومقدساتنا.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت أول 
أمس، النقاب عن أن ما يس����مى قائد وحدة النخبة األولى 
المميزة في الجيش "اإلس����رائيلي" )سييرت متكال(، قرر 

إنهاء خدماته العسكرية بعد شهرين من اآلن.
وقالت الصحيفة العبرية، إن هذه هي المرة األولى منذ 
23 عاًم���ا الت���ي يقدم ضابط بهذا المس���توى في هذه 
الوح���دة تحديًدا على االس���تقالة من منصبه بنفس���ه، 
ب���داًل من انتظار إكمال الفترة المح���ددة له في الخدمة 

العسكرية واالنطالق نحو أعلى المناصب في الجيش.

واش���تبك عناصر كتائب الش���هيد عز الدين القسام، 
مساء األحد 11 نوفمبر 2018 مع قوة صهيونية خاصة 
شرقي خانيونس، ما أّدى لمقتل قائدها وإصابة آخرين 
بحس���ب اعتراف جيش الع���دو، قبل أن تهب���ط طائرٌة 
مروحيٌة عس���كرية قرب الس���ياج وتنتزع القوة الهاربة 
وخس���ائرها الفادحة تح���ت الغطاء الن���اري المكثف، 
وارتقى خالل المطاردة واالشتباك مع تلك القوة سبعة 

من مجاهدي القسام.
وكش���ف الناطق العسكري باس���م كتائب القسام "أبو 
عبيدة" خ���الل مؤتمر صحفي، عن أف���راد القوة الهاربة 
بأسمائهم وصورهم، وطبيعة مهماتهم، والوحدة التي 
يعملون فيها، وأس���اليب عملها، ونشاطها االستخباري 
مؤكدًا بأن القسام س���يطر على أجهزة تقنية ومعدات 
تحت���وي على أس���رار كبيرة ظ���ن العدو أنه���ا تبخرت 

باستهدافه لمركبات ومعدات القوة أثناء انسحابها.

»لجان المقاومة«: استقالة قائد »سييرت متكال«  ضربة نوعية

مؤسسات حقوقية تطالب بوقف اعتداءات االحتالل بحق األقصى

الهيئة اإلسالمية: سياسة 
»إسرائيل« قائمة على 

شريعة الغاب واالستيطان
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أعلن أنا المواطن/اكرم محمد درويش العديني
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)910748201( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد حسين محمد السردي
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)801126087 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ آيه عصام محمود عبدالرازق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407766708( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رفيق توفيق صالح الغولة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801911942 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ياسين عنتر شاكر االغا
عن فق���د بطاق���ة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)957082274( إضاف���ة لفق���د بطاقة هوي���ة ابني محمد 
ياس���ين عنتر االغا هوي���ة رق���م 410916399  فعلى من 
يجدهما رجاء أن يسلمهما مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مهدي محمد سليمان الشخريت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802490201 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/رواء جواد جمعه الزربتلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801418658( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ايمان محمد عبد الرحمن ابوطماعة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906675905( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/فاطمة عدنان صالح اسماعيل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403306301   ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
اعتبر مركز أسرى فلس���طين للدراسات ما جرى في 
سجن النقب الصحراوي مس���اء يوم الثالثاء خطيرًا 
جًدا، وأنه األول من نوعه ويش���ير إلى أوضاع صعبة 

وقاسية داخل السجون.
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض االش���قر في 
بيان صحفي يوم أمس، أن إقدام األسير المقدسي 
إبراهيم علي محمد النتش���ة )24 عاما( على اشعال 
النار يدلل على الضغط الذي يتعرض له األس���رى 

نتيجة قمع االحتالل المستمر لهم.
وأش���ار إلى أن األوضاع في س���جن النقب تفاقمت 
بشكل كبير جدًا خالل األسابيع االخيرة وخاصة في 
ظل حرمان األسرى من زيارة ذويهم لفترات طويلة، 
وعملي���ات االقتح���ام المتك���ررة والنق���ل الجماعي 
المفاج���ئ والتفتي���ش ووض���ع أجهزة تش���ويش 
متطورة تسبب مش���اكل صحية لألسرى، واالهمال 

الطبي للحاالت المرضية.
ل األش���قر س���لطات االحتالل وإدارة السجون  وحمَّ
المس���ئولية الكاملة عما جرى في سجن النقب وعن 
سالمة األس���ير النتشة بس���بب اجراءات التنكيل 

والتضييق على األسرى.
وأش���ار إلى أن الس���جن يش���هد حالة من الغليان 
الشديد وأن األسرى قرروا تنفيذ خطوات تصعيدية 
ضد اجراءات اإلدارة القمعية بحقهم بعد التش���اور 

فيما بينهم.
ويذكر أن النتش���ة معتقل منذ نوفمبر من العام 
2014 ويقض���ى حكم���ًا بالس���جن الفعلي لمدة 
11 عام���ا، بعد إدانت���ه باالنتم���اء لحركة حماس 
والمشاركة في الدفاع عن المسجد األقصى، وقد 
أراد به���ذا الفع���ل االحتجاج على سياس���ة إدارة 
الس���جن التعس���فية، ولفت االنتب���اه لجرائمها 

المستمرة بحق األسرى.
ودعا الفصائل والش���عب الفلسطيني الى تشكيل 
أكب���ر جبهة مس���اندة لألس���رى حتى ال يس���تفرد 
االحتالل بهم، وخاص���ة بعد توصيات لجنة "أردان" 
التي أوصت بتشديد ظروف اعتقال األسرى وسحب 
منجزاته���م ومصادرة حقوقه���م، وكذلك محاوالت 
االحت���الل وصمه���م باإلره���اب من خ���الل اقتطاع 
ما ي���وازى رواتبه���م التي تصرف له���م من أموال 

الضرائب التي تتلقاها السلطة

رام الله/ االستقالل:
ح���ذرت هيئ���ة ش���ؤون األس���رى 
والمحرري���ن م���ن تفاق���م الحال���ة 
المري���ض  لألس���ير  الصحي���ة 
بالسرطان س���امي أبو دياك والبالغ 
من العم���ر )35 عاًما(، والذي يواجه 

الموت في معتقل »عيادة الرملة«.
وأكد األس���ير أبو دي���اك من بلدة 
سيلة الظهر بمحافظة جنين شمال 
الضفة الغربية المحتلة خالل زيارة 
محام���ي الهيئ���ة أن���ه يعاني من 
تدهور صحي س���ريع للغاية، وأن 
أن  باتت  والوحيدة  األخيرة  أمنيته 
يستشهد بين أهله وذويه ال بين 

جدان »مسلخ سجن الرملة«.
ف����ي بيان صحفي،  الهيئة  وبينت 
أن أبو دياك مصاب بالسرطان منذ 
أكث����ر من ثالثة أع����وام، وقبل ذلك 

تعرض لخطأ طبي بعد أن ُأجريت له 
عملية جراحية في األمعاء في أيلول 
عام 2015 في مستشفى »سوروكا« 
اإلسرائيلي حيث تم استئصال 80 
س����م من أمعائه، وُأصيب إثر ذلك 

بتس����مم في جس����ده وفشل كلوي 
ورئوي، حيث خض����ع بعدها لثالث 
وبق����ي تحت  جراحي����ة،  عملي����ات 
تأثير المخدر لمدة شهر، وموصواًل 

بأجهزة التنفس االصطناعي.

وأوضح���ت أن األس���ير أب���و دياك 
 2002 ع���ام  من���ذ  والمعتق���ل 
والمحكوم بالّس���جن المؤبد لثالث 
مرات و30 عام���ًا، هو واحد من بين 
مئ���ات األس���رى المرض���ى الذين 
يعانون من أوض���اع صحية مزمنة 
لسياس���ة  يتعرض���ون  وصعب���ة، 
إهم���ال طب���ي ممنهج���ة بع���دم 
تش���خيص حاالته���م المرضي���ة 
وع���دم توفير العالج���ات واألطباء 
المختصين وعدم نقلهم للمشافي 

المدنية ومساومتهم على العالج.
وحملت الهيئة س���لطات االحتالل 
المس���ؤولية الكامل���ة ع���ن حي���اة 
ومصير األسير سامي أبو دياك في 
ظل تعنته���ا ورفضها اإلفراج عنه 
رغم م���ا وصل له م���ن وضع صحي 

خطير.

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واألس���رى أن إدارة 
ا، وال توفر  سجن عيادة الرملة تقدم لألسرى المرضى طعامًا سيًئّ

لهم العديد من الخضراوات واألطعمة.
 وأف���اد األس���ير المريض معتصم طالب داود رداد في رس���الة 
وصلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى نسخة عنها 
يوم أمس، أن أوضاع األس���رى المرضى، وهو أحدهم، أصبحت ال 
تطاق من شدة اآلالم وكثرة األوجاع وكثرة األمراض، مشيرًا إلى 
أنه مازال يعاني من نزيف مستمر، ووضعه الصحي يزداد سوءًا 
يوم���ًا بعد يوم ويرثى له، ونزل وزنه بش���كل ملحوظ إلى حوالي 
)55( كجم، ونسبة الدم منخفضة وغير منتظمة من 7-8 نتيجة 

النزيف الدائم، وأن جهاز المناعة عنده ضعيف جدًا.
وقال األسير رداد: "إنني على مدار يومين متتاليين قمت بإرجاع 
جميع األدوية لكي يحس���نوا الطعام المق���دم لي مثل البطاطا 
والباذنجان والكوسا، يعني أمورًا بسيطة لكنها لألسف الشديد 
غي���ر متوفرة عندن���ا، وأنا أصبحت ال أس���تطيع تناول أي طعام 
ألنني أس���تفرغه، وال أطيقه، وال أطي���ق رائحته، وحاليًا النزيف 
ما زال مس���تمرا، إضافة إلى الهشاشة في العظام، ومشكلة في 
األعص���اب، وأيضًا يوجد هناك بقع كبيرة على ش���كل حب في 

الرجلين والقدمين وآالم شديدة في كل أنحاء الجسم".

وأش���ارت مهجة القدس إلى أن األس���ير معتصم رداد يصنف 
ضم���ن الح���االت المرضي���ة الصعب���ة ف���ي س���جون االحتالل 
الصهيوني؛ إذ يعاني من س���رطان في األمعاء؛ ونزيف حاد في 
األمعاء؛ وهزال عام في الجس���م وعدم الق���درة على بذل جهد 
وصداع مستمر، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول 
في الدم، وعدم انتظ���ام في نبضات القلب، وضعف في النظر، 

وربو مزمن، وآالم شديدة في العظام والتهابات في المفاصل.
جدي���ر بالذكر أن األس���ير معتصم رداد من بل���دة صيدا قضاء 
مدين���ة طولكرم، وهو م���ن موالي���د 1982/11/11م؛ وهو أعزب 
واعتقلته قوات االحتالل الصهيون���ي بتاريخ 2006/01/12م، 
وحكم عليه بالس���جن الفعلي عش���رين عامًا بتهم���ة االنتماء 
والعضوية في س���رايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد 

اإلسالمي ومقاومة االحتالل الصهيوني.
من جهتها طالبت مؤسس���ة مهجة القدس، مؤسسات حقوق 
اإلنس���ان المحلي���ة والدولية والجمعيات التي تعنى بش���ئون 
األسرى، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر بضرورة 
التدخل الفوري للضغط على س���لطات االحت���الل الصهيوني 
من أج���ل إنقاذ حياة األس���رى المرضى، وإل���زام دولة االحتالل 
بتمكينهم من حقوقهم المش���روعة ف���ي العالج والحرية وفقًا 

التفاقيات جنيف والقانون الدولي اإلنساني.

غليان في سجن النقب 
واألسرى يتجهون للتصعيد

»مهجة القدس«: إدارة سجن الرملة 
تقدم لألسرى المرضى طعامًا سيئًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، حكمًا بالسجن الفعلي على 
أسير فلس���طيني لمدة 30 عامًا، وغرامة مالية قدرها 10 آالف شيكل إضافة 
إلى دفع 258 ألف شيكل ألرملة ضابط إسرائيلي قتل في غوش عتصيون.

وأوضح���ت صحيفة معاري���ف العبرية، أن محكمة االحت���الل أصدرت حكمًا 
بالسجن على األسير ممدوح يوسف محمد عمرو، بتهمة قتل إلياف غيلمان 
وهو ضابط إس���رائيلي قبل ثالث س���نوات في محط���ة لركوب الحافالت في 

غوش عتصيون.
وكان غيلم���ان قتل برصاص الجنود اإلس���رائيليين الذي���ن أطلقوا النار نحو 

الشاب عمرو عندما ركض تجاه مدنيين في محطة الحافالت.
وأشارت معاريف إلى أن القضاء العسكري لالحتالل اإلسرائيلي أصدر غرامة 
مالية على األس���ير الفلسطيني تقدر ب�10 آالف شيكل إضافة إلى دفع 258 

ألف شيكل ألرملة الضابط اإلسرائيلي.
يذكر أن قوات االحتالل اإلس���رائيلي، تعدم الشبان الفلسطينيين بدم بارد 
على الحواجز العس���كرية تحت ادعاءات بحمل الس���الح األبيض »السكين« 

لقتل اإلسرائيليين.

محكمة االحتالل تصدر 
حكمًا على أسير فلسطيني 

بالسجن 30 عامًا

تحذير من خطورة وضعه الصحي

األسير المريض أبو دياك: أمنيتي االستشهاد بين أهلي ال بالسجن
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صحي����ح إن رئيس الس����لطة محمود عب����اس، هو صاحب ب����راءة اختراع 
التكتيك اإلقصائي الش����ائن، بقطع رواتب األسر لتجويعها ورميها في 
غياهب الفق����ر والفاقة والحرمان. وصحيح أيض����ًا، إن المحتلين األعداء، 
هم أصل المصائب كلها التي نزلت على رأس الش����عب الفلس����طيني؛ 
لك����ن الصحي����ح األهم ال����ذي ال مراء فيه، ه����و أن العدو، ل����م تكن لديه 
قب����ًا، تكتيكات إقصائية، تتعلق بموض����وع الخبز تحديدًا. فقد كنا في 
السجون، نحن الذين نخوض طوعًا معارك األمعاء الخاوية، لكي نضغط 
عليه بفضحه من خال حال الجوع، لكي نظفر بتحس����ين شروط حياتنا 

في السجون على صعيد جوانب أخرى.
على الرغم من ذلك، ف����ا بد من النظر بخطورة إلى قرار حكومة االحتال، 
القرصن����ة واقتطاع م����ا قيمته 139 مليون دوالر في الس����نة من األموال 
الفلسطينية التي يجبيها االحتال عبر »المقاصة« بهدف منع السلطة 
من صرف مخصصات من تبقت لهم مخصصات من بين األس����رى وذوي 
الش����هداء. فهكذا قرار، يتمثل روح المس����توطنين األشرار المسلحين، 
الذين ُيقرصنون في بادنا ويقتلون ويعتدون على ش����عبنا، ويقطعون 
األش����جار ويس����تولون على األراضي والمياه ويحتل����ون مفترقات الطرق 
ويتطفلون على المجتمع الفلسطيني. وهذه روٌح إمبريالية ظامية ذات 

مخاطر ممت����دة، تتوغل في الزمن، ولها جذوره����ا وتاريخها ومجتمعها 
ومش����روعها. أما اقتطاع����ات عباس للرواتب ولمخصصات أس����رى وذوي 
ش����هداء ال يس����تطيعون الوصول إل����ى »المقاطعة« فه����ي ذات وضع 
مختلف، ألنها عابرة، ونبتة غريبة ليس لها ما يشبهها في تاريخ الحركة 
الوطنية الفلسطينية، وليس لها مجتمع، بل إن مشروعها �� بالمحصلة �� 

هارب من المشهد قبل أن يهرب فعًا.
صحي����ح إن عباس هو صاحب ب����راءة اختراع قط����ع األرزاق، لكن تجربته 
ومن معه، مقطوعة من التاريخ. فقد اخترعها رعديد يحسب كل صيحة 
عليه، وجعلها اس����تثناًء س����لبيًا مخالفًا لس����ياق التراحم التاريخي بين 
الفلسطينيين مهما اختلفت آراؤهم، وهذه تجربة لن تتكرر وسُيحاسب 
الضالع����ون فيها. ل����ذا فإن التركي����ز اآلن ينبغي أن يك����ون على القطع 
اإلحتالي، ألن العدو ينتعش ويؤسس لبقائه وتمدد نفوذه في اإلقليم 
الى األبد، ولحرمان الشعب الفلسطيني إلى األبد، ولممارسة الجريمة إلى 

األبد، والستمرار السطو على كل الحقوق الفلسطينية إلى األبد!
المحزن والمؤس����ف، أن يجد الناطقون الفلسطينيون باسم عباس، 
صعوب����ة في التعبير ع����ن اس����تهجانهم القرصنة اإلس����رائيلية 
باستخدام مفردات أكل الحقوق وحرمان األسر وتجويعها، والسطو 

على لقمة خبز الناس. فمخترع الش����يء يصعب عليه اس����تنكاره. 
وإس����رائيل من جانبها، ليس����ت في حاجة لمن يفسر لها تصريحًا 
كتصريح صائب عريقات الذي يلّمح فيه إلى احتمال اتخاذ قرارات 
وصفها ب������ »المصيرية والحاس����مة« تتمخض ع����ن اجتماعات ما 
تس����مى »اللجنة العليا لمتابعة توصيات المجلس المركزي«. فتل 
أبيب تعلم الى أين تتجه األمور والعقول في السلطة الفلسطينية، 
وتعلم ما الذي ستتمخض عنه اجتماعات أية لجنة قبل أن تجتمع، 
ألنها �� ببساطة �� ترصد اتجاهات أحاديث وقناعات جماعة السلطة 
الفلس����طينية في األراضي المحتلة، وتعرف رأي كل شخص، ولوال 
ذلك لما سمحت أصًا باجتماعات »المجلس المركزي الفلسطيني« 
وبالتال����ي هي ت����درك أن الصيغة التي تحدث به����ا عريقات ولّمح 
فيها إلى فكرة حل الس����لطة كجواب على قرصنتها، المقصود بها 
حث الوس����طاء في اإلقلي����م والعالم على التدخ����ل »إلنقاذ الوضع« 
وإبقاء الس����لطة. ففي المنظور اإلسرائيلي يظل الهدف من خطوة 
االقتطاع، القيام بمناورة لجلب الوس����طاء، ث����م يكون التوصل من 
خالهم إلى حل وس����ط، لتسجيل ما يشبه التراجعات اإلسرائيلية 
الت����ي تس����اعد ف����ي التغطية على تط����رف حكوم����ة نتنياهو في 

المسائل األساسية وانتهاكاتها اليومية.
في هذا الس����ياق، س����يكون الحل الوس����ط، بالنسبة للفلس����طينيين �� 
في أحس����ن األحوال �� أن ُيصار الى تس����ديد مخصصات ذوي الشهداء 
واألس����رى، من خال عناوين أخرى، إغاثية أو إنس����انية، ش����رط أن تطرح 
السلطة عن نفسها وتخصم من بين مهامها، واحدة من أهم مسؤوليات 
منظمة التحرير ذات الُبعد االجتماعي الموصول بمسؤوليتها السياسية، 

وهي المسؤولية التاريخية في رعاية أسر الشهداء واألسرى. 
والافت أن صائب عريقات، عندما أكد على عزم الس����لطة على االستمرار 
في صرف مخصصات أس����ر الشهداء والجرحى، اس����تبق األمر ووقع في 
زلة اللس����ان، إذ قال بتلقائية وبالحرف:«سنقطع عن أنفسنا ونعطيهم«. 
وه����ذا معناه إم����ا أن التدفق المالي على مجوع����ة الموالين والمحظيين، 
سيظل جاريًا في حال االقتطاع اإلسرائيلي، وعندئذ ربما يضطر عريقات 
ألن يقتطع من نفس����ه ويعطي األس����ر، أو إن أثرياء الس����لطة سيتولون 

الصرف من جيوبهم، وهذا هو المستبعد!
وهناك أمر ثاٍن مؤسف، ال ينكره إال المكابرون، وهو أن التعاطف الشعبي 
الفلسطيني مع السلطة شبه معدوم، وهذه هي إحدى نتائج االستهتار 

بحقوق الناس وكرامتها ورأيها العام!

تزايدت أطماع االحتال الصهيوني بشكل كبير في تمرير مخططاته بالمسجد األقصى المبارك, حيث يسعى 
االحتال الصهيوني للس����يطرة على مبنى ومصلى باب الرحمة الواقع داخل باحات المس����جد األقصى المبارك,  
حي����ث قام االحتال بإغاق المبنى ع����ام 2003 بذرائع واهية ولصالح مخططات خبيثة أفصحت عنها جماعات 
الهي����كل المزعوم التي دعت إلى إقامة كنيس يهودي داخل األقصى، وتحديدا في منطقة باب الرحمة، تحت 
اسم كنيس باب الرحمة, تمهيدا إلقامة هيكل ثالث مكان مسجد قبة الصخرة المشرفة, وهو ما دفع المصلين 
للمطالبة بفتح مبنى ومصلى باب الرحمة أمام المصلين واألوقاف اإلسامية، لتفويت مخطط استياء االحتال 
على منطقة باب الرحمة, وهو ما أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة مع االحتال وقطعان المستوطنين, وأسفر عن 
إصابة عدد من المصلين الفلسطينيين, واعتقال أكثر من عشرين فلسطينيا مقدسيا لم يعرف مصيرهم بعد.

ال زلنا نحذر ان »إس���رائيل« تسابق الزمن لفرض سياس���ة األمر الواقع على الفلسطينيين, وذلك بالشروع في 
التقس���يم الزماني والمكاني للمس���جد األقصى المبارك, وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه, فكل األجواء 
المناسبة مهيأة تماما أمام االحتال لتمرير هذا المخطط, إال عائق واحد يقف في وجوههم وهم المقدسيون 
المرابط���ون في القدس وداخل األقصى وأهلن���ا في األراضي المحتلة عام 48 الذي���ن يدافعون عن األقصى 
بدمائهم وتضحياتهم, ويدفعون أثمانًا باهظة في سبيل ذلك, لهذا اشتدت وسائل القمع الصهيونية بحق 
المقدسيين, سواء باإلبعاد القسري عن القدس, أو االعتقال والترهيب, أو السيطرة على منازل الفلسطينيين 
المقدس���يين عنوة تحت تهديد الس���اح, والقمع الش���ديد, وتزيي���ف أوراق الملكي���ة, أو اللجوء للمحاكم 
الصهيونية التي تنحاز تماما للمستوطنين وتمكنهم من طرد الفلسطينيين من أراضيهم واالستياء عليها, 

ولم يكن هذا ليحدث لوال. 
أوال: أن السلطة التي وافقت على تقسيم القدس لشرقية وغربية فرطت في ثابت من الثوابت التي تعتبر من 
المحرمات, وهذا شجع االحتال على المضي بمخططه التوسعي في المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس. 
ثانيا انش���غال الفلسطينيين بالمش���كات الداخلية الناتجة عن االنقسام الفلسطيني, والتي أدت إلى 
استنزاف جزء كبير من جهدنا وطاقتنا في صراعات هامشية ليس من ورائها طائل, واستطاع االحتال 

استغال الحالة جيدا. 
ثالثا: رغم علم الرسميين العرب بنوايا االحتال تجاه القدس والمسجد األقصى, إال ان التطبيع العربي 
مع الكيان الصهيوني يمضي بوتيرة متس���ارعة, وهناك حالة تبرير رس���مية عربية لكل ممارس���ات 
االحتال في القدس واألقصى, حيث امن االحتال أي مس���اءلة عربية لممارساته في األقصى فمضى 

بتمرير مخططاته العدوانية. 
رابعا: عدم تناول اإلعام العربي لانتهاكات الصهيونية بحق المس���جد األقصى خوفا من تحرك الش���عوب 
لنصرته, حيث ان هناك حالة تكتم رسمية عربية  وإسامية على انتهاكات االحتال لحرمة المسجد األقصى, 
وتغطية متعمدة على الجرائم والمخططات التي تحاك ليل نهار ضده للسيطرة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا. 
خامس����ا: اعتراف أمريكا وبعض الدول األخرى بالقدس كعاصمة موحدة للكيان الصهيوني, ش����جع 
االحتال على التنصل من القرارات الدولية التي تعتبر القدس عاصمة للفلس����طينيين, ولم يتحرك 
العالم لمواجهة سياس����ة االحتال في القدس, بل انه فرض نوعًا من التعمية والتكتم على جرائم 

االحتال في القدس والمسجد األقصى. 
أخط���ار كبيرة تحدق باألقصى, واالحتال ماٍض في تمرير مخططات���ه, وإذا كانت المؤامرة تطال قيادات 
رسمية عربية, وتخاذل المجتمع الدولي, فان هذا ال يعفي الشعوب العربية واإلسامية من واجب الدفاع 
عن المس���جد األقصى المبارك, فهو واجب شرعي قبل أي شيء, وأي تخاذل عن نصرته في هذه المرحلة 
الصعبة التي تس���تهدف الفلسطينيين وقضيتهم, س���يجعل األمة كلها تدفع الثمن, ألن االحتال لن 
تتوقف أطماعه عند هذا الحد, فالدول العربية بخيراتها ومقدراتها وتاريخها وثقافتها هي أيضا هدف 

لاحتال .. فها تدركون.؟!

معركة باب الرحمة

عدلي صادقاختراع القطع ثم صعوبة استنكاره 

رأي
في العاشر من أكتوبر عام 1993م تم اإلعان بشكل رسمي 
عن والدة كيان سياسي جديد أطلق عليه » السلطة الوطنية 
الفلس���طينية« نتيجة التفاق أوسلو الذي تم توقيعه بين 
منظمة التحرير الفلس���طينية والكي���ان الصهيوني، وقد 
ُصنفت هذه الس���لطة في حينه أنه���ا هيئة إدارية مؤقتة 
تدير أمور الفلس���طينيين في الضف���ة الغربية وقطاع غزة 
وتكون نواة للدولة الفلس���طينية المستقبلية في حال تم 

التوصل التفاق نهائي مع العدو من خال المفاوضات.
وقد مرت الس���لطة منذ النش���أة وحتى اآلن بمراحل عديدة 
وتعرض���ت الختبارات صعب���ة على المس���تويين الداخلي 
والخارجي، وس���جلت خ���ال تلك االختبارات فش���ًا ذريعًا 
حسب رأي معظم المتابعين للشأن الفلسطيني ، وامتازت 
بالفساد والمحسوبية وعدم الكفاءة ، وتراجعت اهتمامات 
العالم بالقضية الفلس���طينية إلى أدنى مس���توياتها في 
ظل إدارتها الضعيفة للملف السياسي. وهناك الكثير من 
األس���ئلة التي ُطرحت وما زالت عن مبررات وجود السلطة !! 
وكثيرة هي عامات االس���تفهام الت���ي تحيط بقيامها من 
األس���اس كنتيجة لذلك االتفاق المش���ئوم !! وهل بالفعل 
جاءت لتدافع عن المش���روع الوطني الفلسطيني أم كانت 
كما يراها الكثير مبررًا لوأد االنتفاضة الفلس���طينية األولى 
ع���ام 1987م !! ه���ل بالفعل صانت الش���عب ودافعت عنه 
وحمته من تغ���ول العدو أم كانت عصا غليظة في وجه كل 

من يفكر في مجابهة العدو وقتاله !!
وربما يس���أل س���ائل ما هو المب���رر الذي تق���وم عليه هذه 
السلطة حاليا !! وما هو الدور الذي تلعبه سواء على الساحة 
المحلية أو الس���احة اإلقليمية والدولي���ة !! وما الذي أنجزته 
خال أكثر من 25 س���نة من وجوده���ا !! ولإلجابة عن هذه 
التس���اؤالت وغيرها علينا أن ننظر بعين المراقب المحايد 
لتصرفات الس���لطة على مدار السنين الماضية وبالتحديد 
بعد وصول محمود عباس إلى س���دة الحكم بعد استشهاد 
الرئيس أبو عمار رحمه الله عام 2004 م . فمنذ ذلك الحين 
وادوار السلطة المطلوبة منها سواء على مستوى التنسيق 
األمني أو ماحق���ة فصائل المقاومة أو االنحياز لمش���اريع 
تصفية القضية الفلس���طينية والعجز الكامل عن مواجهة 
العدو في كافة المجاالت ،كل ذلك كان يؤكد نظرية يعتقد 
به���ا العديد من المراقبين وهي أن الغرض األساس���ي من 
إنشاء هذه الس���لطة ومليارات الدوالرات التي ُتنفق عليها 
لم يكن في يوم من األيام لصالح القضية الفلس���طينية أو 
الشعب الفلس���طيني !! وكل األفعال واألقوال الصادرة عن 
هذه الس���لطة ُتظهر بما ال يدع مجاال للشك أنها تلعب دور 
الح���ارس األمين لهذا االحتال وإن حاولت أن ُتظهر عكس 

ذلك. 
فالتنسيق األمني والذي هددت الس���لطة عشرات المرات 

بإيقافه مس���تمر ولم يتوقف لحظة واحدة وساهم بشكل 
مباشر في تصفية واعتقال عش���رات إن لم يكن مئات من 
ق���ادة وعناصر المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 
خروج الس���لطة منه عام 2007م ، وهذا التنسيق كان على 
الدوام سيفا مسلطًا على رقاب الفلسطينيين ولم يكن ولو 
مرة واحدة ف���ي مصلحتهم أو للدفاع عنه���م . ومن جانب 
آخر الس���لطة لم تنجح في مجابهة التوس���ع االستيطاني 
ال���ذي يخنق مدن الضفة ويجعل منه���ا كانتونات معزولة 
عن بعضها البعض ، وهذا الفش���ل امت���د لمدينة القدس 
أيضا إذ يتم صباح مساء اقتحام وتهويد المسجد األقصى 
المبارك دون أي موقف ُيذكر من الس���لطة س���وى الشجب 

واالستنكار .
على المس���توى السياس���ي كانت الس���لطة ته���رول نحو 
المفاوض���ات م���ع العدو س���واء بش���كل علني أو م���ن وراء 
الكواليس وأيضا من دون تحقيق أي إنجاز ،، فيما االحتال 
ي���زداد صلفًا وتنكرًا ألدني حقوق الش���عب الفلس���طيني 
وضرب بعرض الحائط كل االتفاقيات الموقعة وعلى رأسها 

اتفاق أوسلو .
داخليا الس���لطة تعاطت مع ملف المصالحة ببرود ش���ديد 
وب���دون أي اهتمام ، ولم ُتظه���ر أي حرص على إنجاحه ولو 
بح���ده األدنى رغم عديد الوس���اطات التي بذلت مس���اعي 
حثيث���ة للوصول إلنهاء حالة االنقس���ام ، بل أن الس���لطة 
أفش���لت الكثير من االتفاقات الت���ي تم توقيعها في مكة 
والقاهرة والشاطئ وغيرها والتي كان آخرها اتفاق القاهرة 
2017م ، واس���تبدلت كل ذل���ك بمزيد م���ن العقوبات ضد 
سكان القطاع وأسر الشهداء واألسرى والجرحى حتى وصل 

األمر إلى موظفي السلطة أنفسهم .
أما على المس���توى الدولي فالس���لطة لم تس���جل أي نجاح 
ُيذكر باس���تثناء االعت���راف بها بصف���ة مراقب في بعض 
الهيئات األممية، وظلت تهدد منذ فترة ليس���ت بالقصيرة 
باللجوء لمحكمة العدل الدولي���ة حينًا ومجلس األمن حينًا 
آخ���ر ولكنها كان���ت تتراجع على الدوام أم���ام الضغوطات 

اإلسرائيلية واألمريكية.
كل م���ا تقدم يضعنا أمام س���ؤال مهم؟ ه���ل من مصلحة 
الش���عب الفلسطيني في الداخل والخارج وقضيته العادلة 
أن يتم حل هذه السلطة الوهمية والتي أصبحت عبئا ثقيا 
على كاهل الش���عب ولم تكن في يوم من األيام سندًا له أو 
مدافع���ًا عنه؟ وما هو البديل لها في ح���ال تم حلها كي ال 
يحدث فراغ يؤدي إلى مزيد من الكوارث والمصائب ُتضاف 

إلى تلك التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني .
ي���رى الكثيرون ونحن منهم ان حل تلك الس���لطة الهزيلة 
يمك���ن ان يك���ون المخرج األس���لم لش���عبنا مم���ا يعانيه 
م���ن مصائ���ب ونكبات ت���كاد تعص���ف بما تبق���ى له من 

آم���ال وطموحات في العيش بس���ام فوق أرض���ه ووطنه ، 
ونعتقد أن البدائل موج���ودة وممكنة خصوصا إذا توفرت 
النواي���ا الصادقة وق���دم الجميع المصلحة العليا للش���عب 
الفلس���طيني على مصالح األحزاب والفصائل والجماعات ، 
ويمك���ن أن نذكر هنا بعض المام���ح التي يمكن أن تكون 

عليها مرحلة ما بعد السلطة وتشكل بديًا مقبواًل لها :
أوال : إع���ادة بن���اء وإص���اح منظمة التحرير الفلس���طينية 
حس���ب اتفاق القاهرة 2011م وانضم���ام جميع الفصائل 
الفلسطينية إليها لتكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلس���طيني ، والتي بدورها تش���رف على جميع الملفات 
الداخلي���ة والخارجية الت���ي كانت تديرها الس���لطة ولكن 
بطريق���ة جديدة بعيدا عن االم���اءات الخارجية واالنصياع 

للضغوطات األمريكية والصهيونية.
ثاني���ا : اإلع���ان أن المرحل���ة الحالية من تاري���خ القضية 
الفلس���طينية هي مرحل���ة تحرر وطني ولي���س بناء دولة ، 
والتحلل من كل االتفاقيات الموقعة مع العدو وعلى رأسها 

اتفاق أوسلو وإفرازاته السياسية واألمنية .
ثالثا : فتح خطوط اتصال وتع���اون مع الدول والقوى التي 
تدعم القضية الفلسطينية س���واء على مستوى اإلقليم أو 
العالم، وإع���ادة خطوط االتصال الت���ي ُقطعت مع بعضها 
نتيجة ظ���روف مختلفة ، واالبتعاد ع���ن المحور »األمريكي 
اإلس���رائيلي العربي« ال���ذي بات يتش���كل بوضوح نتيجة 
سياس���ات بعض األنظم���ة العربية، وظهر ذل���ك جليا في 

مؤتمر وارسو قبل أيام .
رابعا: إع���ادة االعتب���ار للقضي���ة الفلس���طينية في كافة 
المؤسس���ات والهيئ���ات األممية وإن كن���ا ال نثق بحيادها 
كثيرا ، وفضح الكيان الصهيوني وجرائمه وتش���كيل رأي 
عام دولي مناصر لقضيتنا وحق شعبنا في الحياة الكريمة 
في وطنه وأرضه . ما ذكرن���اه يمكن ان ُيضاف إليه الكثير 
من الخطوات البناءة والعملية التي ستشكل أرضية صالحة 
للبن���اء عليه���ا لتكون بديا عن الس���لطة وعامًا مس���اعدًا 

يساهم في إدارة األمور بالشكل األنسب .
يقول البعض أن البريطانيين كانوا يقتلون الخيول عندما 
تم���رض أو تعجز عن الحركة ألنها تصب���ح عبئا عليهم وال 
تقدم أي خدمة ُتذكر !! ولهذا ُيضرب بهم المثل الش���عبي 
ال���ذي يق���ول : » ..... زي خي���ل االنجلي���ز » !! فهل أضحت 
السلطة تش���به » خيل االنجليز » بعد ان أصبحت عبئا على 
الش���عب وحما ثقيا عل���ى كاهله!! وهل ب���ات خيار حلها 
ضروريا لمواجهة المرحلة الصعب���ة التي تمر بها القضية 
الفلس���طينية !! نرجو أن يحمل المس���تقبل القريب ما فيه 
الخير لهذا الش���عب المعط���اء ، وان يخرج من هذه األزمات 
المتعاقب���ة أكث���ر قوة وعنفوان���ًا ليواصل مس���يرة التحرر 

الوطني حتى النصر والتحرير .

السلطة الفلسطينية بين خيار الحل وتوافر البدائل 
أحمد عبد الرحمن
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رام الله/ االستقالل:
قال المركز الفلس���طيني لإلحصاء، 
إن الصادرات ارتفعت خالل ش���هر 
كان���ون أول من عام 2018 بنس���بة 
%5 مقارن���ة مع الش���هر الس���ابق، 
كم���ا ارتفعت بنس���بة %5 مقارنة 
مع ش���هر كانون أول من عام 2017، 
حيث بلغ���ت قيمتها 100.2 مليون 

دوالر أمريكي.
وأوضح االحصاء ف���ي بيان صحفي 
األربعاء، أن الصادرات إلى "إسرائيل" 
ارتفع���ت خالل ش���هر كان���ون أول 
2018 بنسبة %8 مقارنة مع الشهر 
إلى  الصادرات  وش���كلت  الس���ابق، 
"إس���رائيل" %86 من إجمالي قيمة 
الصادرات لشهر كانون أول من عام 
2018، بينم���ا انخفضت الصادرات 
إلى باقي دول العالم بنس���بة 10% 
مقارنة مع الش���هر الس���ابق حيث 
بلغ���ت قيمته���ا 13.7 مليون دوالر 

أمريكي.

الواردات ال�سلعية:
وقال اإلحصاء إن الواردات س���جلت 
خالل شهر كانون أول من عام 2018 

ارتفاعًا طفيفًا بنسبة %0.2 مقارنة 
مع الش���هر الس���ابق، كما ارتفعت 
بنسبة %6 مقارنة مع شهر كانون 
أول م���ن عام 2017، وبلغت قيمتها 

495.4 مليون دوالر أمريكي.
"إسرائيل"  الواردات من  أن  وأضاف 
ارتفع���ت خالل ش���هر كان���ون أول 
2018 بنسبة %2 مقارنة مع الشهر 

ال���واردات من  الس���ابق، وش���كلت 
"إس���رائيل" %57 من إجمالي قيمة 
الواردات لش���هر كانون أول من عام 
2018. بينما انخفضت الواردات من 
باقي دول العالم بنسبة %3 مقارنة 

مع الشهر السابق.
الميزان التجاري للسلع المرصودة:

أما المي���زان التج���اري، الذي يمثل 

الفرق بي���ن الص���ادرات والواردات، 
فقد سجل انخفاضًا في قيمة العجز 
بنس���بة %1 خالل شهر كانون أول 
2018 مقارنة مع الش���هر الس���ابق، 
بينما س���جل ارتفاعًا بنس���بة 6% 
مقارن���ة مع ش���هر كان���ون أول من 
ع���ام 2017، حيث بلغ العجز 395.2 

مليون دوالر أمريكي.

اإلحصاء: ارتفاع الصادرات خالل كانون األول 2018 بنسبة 5 %

غزة/ االستقالل:
أطلق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية، وبنك فلسطين، 
الدفعة األولى من القروض الميس���رة لعشرات الشباب والعاطلين عن العمل 
في قطاع غ���زة، والتي تأتي ضمن »برنامج مش���روعك« والمنفذ بالتعاون مع 

االدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل وبنك فلسطين.
و قال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان، إن هذه القروض 
ستتيح للمقترضين تنفيذ وإنشاء مش���اريع تنموية صغيرة منتجة بعد أن 
حازت دراسة جدواها وفكرتها على موافقة الجهات المختصة في الصندوق 

والبنك.
وأشاد حمدان بالجهود الكبيرة التي يبذلها بنك فلسطين لمساعدة الشباب 

وإخراج القروض الى حيز التنفيذ.
ولفت إلى أن الجانبين بحثا أفق توس���يع العمل والش���راكة مستقباًل وتعزيز 

قدرات العاملين في دائرة المشاريع والقروض في المؤسستين.
وأشار حمدان إلى أن اطالق الدفعة األولى من القروض الميسرة في قطاع غزة 
يأتي بعد أقل من أسبوعين من اطالق الدفعة األولى من المشاريع ذاتها في 

محافظات الضفة الغربية.
واعتبر حمدان ذلك انجازًا كبيرًا وواعدًا لقطاع الخريجين والش���باب، خصوصًا 

وأن القطاع يعاني من ازمة بطالة غير مسبوقة.

إطالق الدفعة األولى من 
القروض الميسرة للشباب 

الرياديين في غزة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة المالية اليابانية األربع���اء، ارتفاع عجز الميزان التجاري لليابان 
خ���الل كانون ثان/يناير الماضي إلى 1.452 تريلي���ون ين )13 مليار دوالر(، 
وه���و ما تجاوز توقعات المحللين الذين كان���وا يتوقعون وصول العجز إلى 
1.092 تريلي���ون ي���ن فقط بعد عجز قدره 56.7 ملي���ار ين خالل كانون أول 

الماضي.
يأت���ي ذلك في حين تراجع���ت الصادرات اليابانية خالل الش���هر الماضي 
بنس���بة %8.4 س���نويا إلى 5.574 تريلي���ون ين في حي���ن كان المحللون 
يتوقعون تراجع الصادرات بنس���بة %5.7 فقط بعد تراجع بنس���بة 3.9% 

خالل كانون أول الماضي.
وق���د تراجعت صادرات اليابان إلى الصين خالل الش���هر الماضي بنس���بة 
%17.4 وهو ما أثر بشدة على الميزان التجاري لليابان نظرا آلن الصين هي 

أكبر شريك تجاري لها في العالم.
كما ارتفعت صادرات اليابان إلى الواليات المتحدة بنس���بة %6.8 إلى 1.1 
تريليون ين، في حي���ن زادت الواردات اليابانية أيضا من الواليات المتحدة 
بنسبة %7.7 إلى 772.1 مليار ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا مع الواليات 

المتحدة قيمته 367.4 مليار ين.
يذكر أن الفائض التجاري المزم���ن لليابان مع الواليات المتحدة يثير 
انتق���ادات دائمة من جان���ب الرئيس األمريكي دونال���د ترامب الذي 
يطالب اليابان باتخاذ إجراءات تس���تهدف زيادة وارداتها من السلع 

األمريكية.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الحكومة المصرية، األربعاء، طرح س���ندات دولية 
بقيمة 4 مليارات دوالر على ثالث ش���رائح، موزعة على 5 

و10 و30 عاما.
وق���ال وزير المالية المصري محم���د معيط، في بيان، إنه 
جرى تغطية اكتتاب السندات الدوالرية بأكثر من خمس 

مرات أثناء عملية الطرح.
وذكر نائ���ب وزير المالي���ة المصري أحم���د كجوك، في 
البيان، أنه س���يجري توجيه حصيلة السندات الدوالرية 

لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

وأشار "كجوك" إلى أن الس���ندات الدوالرية، بمثابة "جزء 
من آليات التمويل، وتس���اعد الحكومة في تنويع مصادر 
الحصول عل���ى النقد األجنب���ي بدال م���ن االقتصار على 

السوق المحلية فقط".
وخالل العام المالي 2017 - 2018، طرحت مصر سندات 
دولية بقيمة 4 مليارات دوالر، وأخرى بقيمة ملياري يورو 

)2.46 مليار دوالر(.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز ويس���تمر 
حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون 

الموازنة العامة.

االستقالل/ وكاالت:
تج���اوزت أس���عار البالدي���وم 1500 دوالر لألوقية للمرة 
األول���ى، األربعاء، بفعل نقص المعروض المس���تمر منذ 
فترة طويلة، بينما ارتفع الذهب إلى مس���توى جديد هو 
األعلى في 10 أش���هر مع تعثر الدوالر، قبل نشر محضر 
اجتماع مجل���س االحتياطي االتح���ادي )البنك المركزي 

األميركي(.
والبالديوم عنصر مهم في صناعة المحوالت التحفيزية 
المستخدمة في أنظمة عوادم السيارات، وتحسن الطلب 

من قطاع السيارات يدعم صعود المعدن.

وارتفع البالديوم ف���ي المعام���الت الفوري���ة إل���ى أعلى 
مس���توياته على اإلطالق عن���د 1500.50 دوالر لألوقية 
)األونص���ة(، وبحلول الس���اعة 06:03 بتوقيت غرينتش، 
كان المعدن مرتفعا 0.8 بالمائة إلى 1492 دوالرا لألوقية.

وصعد البالديوم نحو 19 بالمائة منذ بداية العام الحالي، 
ليصبح واحدا من أفضل المعادن أداء.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مس���توياتها منذ 19 أبريل 
2018، مع تعثر الدوالر بفعل انخفاض عوائد س���ندات 
الخزان���ة األميركية والتف���اؤل بمحادث���ات التجارة بين 

الواليات المتحدة والصين.

مصر تطرح سندات دولية
 بقيمة 4 مليارات دوالر

البالديوم »يتوحش«.. والذهب 
إلى أعلى سعر في 300 يوم

القدس المحتلة/ االستقالل:
وقع بنك فلس���طين اتفاقية دعم 
للمدرس���ة الصناعي���ة الفندقي���ة 
الثانوي���ة التابع���ة لجمعية لجنة 
اليتيم العربي في مدينة القدس. 
ويأت���ي ه���ذا الدع���م إيمان���ًا من 
البن���ك بأهمية دعم المؤسس���ات 
المحتاجين  والطلب���ة  التعليمي���ة 
فلس���طين  ف���ي  والمتفوقي���ن 
وف���ي مدين���ة القدس عل���ى وجه 

الخصوص.
التي  االتفاقي���ة  توقي���ع  وج���رى 
ستس���تمر 3 س���نوات ف���ي مقر 
المرك���ز الرئي���س ل���إلدارة العامة 
لبن���ك فلس���طين ف���ي مدينة رام 
الله بحض���ور المدير الع���ام لبنك 
الغاليين���ي،  رش���دي  فلس���طين 
ورئيس اللجن���ة االدارية للجمعية 
في القدس د. أحمد هشام دجاني، 
وعدد من رؤس���اء الدوائر واألقسام 
في بنك فلسطين وإدارة الجمعية.

وبموج���ب االتفاقي���ة، فس���تقوم 
إدارة المدرس���ة بتخصيص الدعم 

المق���دم من البنك لدفع الرس���وم 
المدرس���ية للطلب���ة المتفوقي���ن 
االجتماعية،  الح���االت  ذوي  وم���ن 
باإلضاف���ة ال���ى من���ح مخصص���ة 
لاللتحاق  لتش���جيعهن  للطالبات 

بالتخصصات المختلفة.

وأش���ار الغاليين���ي إل���ى أهمي���ة 
المس���اهمة في دعم التعليم في 
فلسطين ال سيما التعليم المهني 
الذي أضحى مطلوبًا في ظل اإلقبال 
على التخصصات العلمية واألدبية 

في الجامعات الفلسطينية. 

وق����ال الغالييني بأن بنك فلس����طين 
يقدم ما يقارب %5 من أرباحه السنوية 
االجتماعية،  المسؤولية  مشاريع  لدعم 
ويش����كل التعلي����م ودع����م الش����باب 

واإلبداع من أولويات اهتماماته. 
وم���ن الجدير ذكره بأن المدرس���ة 
الصناعي���ة الثانوية ف���ي القدس 
تأسس���ت في العام 1965 من قبل 
اليتي���م العربي في  جمعية لجنة 

منطقة بيت حنينا في القدس.
لطالبه���ا  المدرس���ة  وتق���دم 
التدري���ب ف���ي ع���دة تخصصات 
الخراطة والتس���وية اآللية،  ه���ي: 
المع���ادن  وتش���كيل  اللح���ام 
)دورات خاص���ة(، األدوات الصحية 
وتكيي���ف  المركزي���ة  والتدفئ���ة 
اله���واء، النجارة وصناع���ة األثاث، 
وصيانة  االتص���االت  تكنولوجي���ا 
أجهزة  صيانة  الخلوي���ة،  األجهزة 
الحاسوب والشبكات، صيانة اآلالت 
المكتبية، التمديدات الكهربائية، 
ميكاترونكس الس���يارات، واإلدارة 

الفندقية.

ارتفاع كبير للعجز التجاري 
لليابان خالل الشهر الماضي

بنك فلسطين يوقع اتفاقية دعم للمدرسة الصناعية الفندقية بالقدس
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االستقالل/ وكاالت:
أعلن الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين 
ف���ي كلمت���ه الس���نوية أم���ام الجمعية 
الفيدرالي���ة ع���ن أح���دث ص���اروخ فرط 
صوتي يتس���لح به الجيش الروسي وهو 
يحمل اسم "تس���يركون" وتصل سرعته 
إل���ى 9 ماخ. ونجحت روس���يا ف���ي تجربة 
صاروخ "تسيركون" العام الماضي، حيث 
الطائ���رات نظرا  بقاتل حامالت  يس���مى 
لقوته الش���ديدة، باإلضافة إلى عدم قدرة 
مقاومته، ألن سرعته تفوق سرعة الصوت 
ويمكن���ه أن ينطلق من الس���فن البحرية 

والمنصات األرضية.
ومن المتوقع أن يدخل صاروخ "تسيركون" 
الخدمة في القوات البحرية الروسية خالل 

ع���ام 2022، فهو يس���تطيع أن يطي���ر إلى هدفه 
بس���رعة تعادل 9 أضعاف سرعة الصوت، ليدمره 

على بعد 400 كيلومتر.

وبإمكان "تسيركون" أن يناور ويتبع مسارا يصعب 
التكهن به، لذا فإن إسقاطه أمر صعب جدا.

ويمكن إطالق "تس���يركون" من مختلف الس���فن 
وحام���الت الطائرات بعد إدخال التعديالت الالزمة 

على منصاتها إلطالق الصواريخ.
في السياق، كشف بوتين طبيعة رد 
بالده في حال نشر الواليات المتحدة 
المدى  ومتوس���طة  صواريخ قصيرة 
في أوروبا، مشيرا إلى أن الرد الروسي 

لن يقتصر على أوروبا.
ولفت الرئيس الروس���ي إلى أن مثل 
هذه الصواريخ تش���كل خطرا داهما 
حي���ث يمكن أن تصل إلى موس���كو 
ف���ي غض���ون 10 – 12 دقيقة، وفي 
هذه الحالة ستنفذ روسيا على الفور 

إجراءات جوابية ومطابقة تماما.
وأكد أن روس���يا س���تنتج وتنش���ر 
أنواعا من األس���لحة التي يمكن أن 
تستخدم ضد المناطق التي ينطلق 
منها التهديد، بل وحيث ستتواجد مراكز اتخاذ 
قرارات توجيه مثل هذه التهديدات الصاروخية 

لبالده.

محذرًا واشنطن

بوتين يعلن عن الصاروخ »قاتل حامالت الطائرات«
االستقالل/ وكاالت:

أف���اد مصدر ب���وزارة الداخلية المصري���ة بأن مصلحة الس���جون نفذت أمس 
األربع���اء، حكم اإلعدام ش���نقًا بحق تس���عة مدانين باغتي���ال النائب العام 

المستشار هشام بركات.
وقال المصدر، ف���ي تصريح للصحفيين، إنه تم تنفيذ الحكم داخل س���جن 

استئناف القاهرة بحق المحكوم عليهم.
 سجن استئناف القاهرة 

َّ
وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء األلمانية )د. ب. أ( أن

نفذ حكم اإلعدام في السادس���ة من صباح اليوم )أمس(، مش���يرا إلى أنه تم 
نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة 

»زينهم« بالسيدة زينب في القاهرة.
جاء تنفيذ أحكام اإلعدام بحق الشباب التسعة رغم مناشدات من منظمات 
حقوقي����ة، بينها »العفو« الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم 
حك����م اإلعدام التهم التي أدينوا به����ا، وتأكيد ذويهم أن االعترافات تمت 
تحت التعذي����ب واإلكراه، وه����ي اتهامات عادة ما تنفيها الس����لطات في 

القاهرة.
وقتل النائب العام المصري الس���ابق هش���ام بركات في 29 حزيران/ يونيو 
2015، ج���راء تفجير س���يارة مفخخة كانت متوقفة في طريق يس���لكه عند 

ذهابه من منزله إلى مقر عمله.

القاهرة: تنفيذ اإلعدام بحق 9 
مدانين بقتل النائب العام »بركات«

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، األربعاء، إن التوترات 
مع أميركا بلغت »ذروتها«، واصفًا مؤتمرًا بش���أن الش���رق 
األوسط نّظمته الواليات المتحدة في العاصمة البولندية 

وارسو هذا الشهر بأنه »فاشل«.
ونقلت هيئ���ة اإلذاعة والتلفزي���ون اإليرانية عن روحاني 
ف���ي اجتماع حكومي قوله: »الصراع بين إيران وأميركا في 

ذروته حاليا، وأميركا توظف كل قوتها ضدنا«.
ويأتي كالم روحاني في س���ياق تصعيد التصريحات بين 
واش���نطن وطهران، إذ وصف الرئي���س اإليراني اإلثنين 
العقوب���ات األميركية المفروضة على إي���ران بأّنها »حرب 
اقتصادية«، وش���دد على أّن »الحرب االقتصادية أصعب 

من الحرب العسكرية«.
وصرح روحاني، ف���ي المقابل، بأن في إمكان بالده الدخول 

ف���ي مفاوضات م���ع الوالي���ات المتحدة في ح���ال قامت 
واشنطن برفع العقوبات المفروضة على طهران.

وأوضح أن الواليات المتح���دة تحاول عزل إيران دوليًا، من 
خالل العقوبات، مؤكدًا أن واش���نطن لن تستطيع تحقيق 

هذا الهدف.
والسبت الماضي، كرر نائب الرئيس األميركي مايك بنس 
في تصريحات بمؤتمر ميونخ ما قاله خالل مؤتمر وارس���و 
الذي تحدث فيه عن اتفاق المشاركين على »اعتبار إيران 
أكبر تهديد بالش���رق األوس���ط«، حين وصف بنس إيران 

بأنها »راعي اإلرهاب األكبر في العالم«. على حد زعمه.
وانس���حبت إدارة الرئيس األميركي دونال���د ترمب العام 
الماضي من االتفاق الن���ووي اإليراني مع القوى العالمية، 
وأعادت فرض العقوبات على إيران، مس���تهدفة قطاعها 

النفطي الحيوي.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن وزير الخارجية الروس���ي س���يرغي الفروف، 
األربعاء، أن عملية تش���كيل اللجنة الدس���تورية 

السورية على وشك االنتهاء.
جاء ذلك ف���ي كلمة له خالل مؤتمر في موس���كو 
ُكرس لذكرى وفاة مبعوث روس���يا الس���ابق لدى 

األمم المتحدة فيتالي تشوركين.
وتطرق الف���روف، في كلمته، إل���ى مؤتمر الحوار 
الوطني السوري الذي انعقد في مدينة سوتشي 

الشهر الماضي.
وقال: »في مؤتمر سوتشي تهيأت جميع الظروف 
لبدء عملية سياس���ية، وأوش���كت عل���ى االنتهاء 
عملية تشكيل لجنة صياغة دستور جديد لسوريا 

بمشاركة القوى السياسية كافة«.

كان القرار رق���م 2254 )ف���ي 2015( الصادر عن 
مجل���س األم���ن الدولي، نص على إع���ادة صياغة 
الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

وفي يناي���ر/ كانون الثاني 2018، صدر قرار بهذا 
الصدد من »مؤتمر الح���وار الوطني« المنعقد في 
سوتش���ي الروس���ية؛ حيث قررت األمم المتحدة 
وتركيا وإيران وروس���يا البل���د المضيف، والفرقاء 

السوريون، تشكيل لجنة دستورية.
ويفت���رض أن تتأل���ف اللجن���ة الدس���تورية من 
150 ش���خصا، يعّين النظام والمعارضة الثلثين 
بحي���ث تس���مي كل جهة 50 ش���خصا، أما الثلث 
األخير، فيختاره المبعوث األممي إلى س���وريا، من 
المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني 

السوري.

روحاني: التوترات مع أميركا في 
ذروتها ومؤتمر وارسو »فاشل«

الفروف: تشكيل اللجنة الدستورية 
السورية على وشك االنتهاء

االستقالل/ وكاالت:
ش���دد وزير الدفاع الفنزويلي، فالديمير بادرين���و، األربعاء، على والء 
الجي���ش للرئيس نيك���والس م���ادورو، قائال إن الجي���ش »في حالة 
تأهب« تحس���با ألي انتهاكات للحدود، بينم���ا صعد خوان جوايدو، 
خصم مادورو من الضغط على الجيش للس���ماح بإدخال المساعدات 

اإلنسانية.
ونقلت صحيفة« إل ناسيونال« اليومية عن بادرينو قوله، إن »الجيش 
ل���ن يقبل بحكوم���ة دمية« أو »أوامر من أي حكوم���ة أو قوى أجنبية » 

مضيفا » سوف يتعين عليهم أن يمروا فوق جثثنا«.
وتأتي تصريح���ات بادرينو عقب تحذير الرئي���س األمريكي دونالد 
ترامب للجيش، االثنين، من أنه س���وف »يخسر كل شيء« إذا استمر 

في دعمه لمادورو.
وقال ترامب ف���ي كلمة باجتماع »فنزوي���ال - األمريكتان« في ميامي 
بفلوريدا: »نس���عى إلى انتقال س���لمي للس���لطة لكن كل الخيارات 

متاحة.
وتدعم الواليات المتحدة، رئيس الجمعية الوطنية، خوان جوايدو، 
الذي أعلن نفس���ه رئيس���ا انتقالي���ا والذي يضغط عل���ى مادورو 

لالستقالة.

االستقالل/ وكاالت:
صادق المجلس األوروبي على ق���رار رفع ثمن التقدم 
بطلب الحصول على تأش���يرة الدخ���ول ألراضي دول 

االتحاد األوروبي إلى 80 يورو.
وأوض���ح المجلس، في بيان أص���دره األربعاء، أن قيمة 

التقدم بطلب تأش���يرة الدخول إلى منطقة ش���نغن 
األوروبية ارتفعت من 60 إلى 80 يورو.

وأش���ار البي���ان إلى أن الق���رار الجديد س���يطّبق على 
مواطني أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأضاف أن المجلس األوروبي سيقوم بتحديث أسعار 

تأشيرات الدخول مرة كل 3 أعوام.
وذكر بأن المواطنين الراغبين في زيارة منطقة ش���نغن 
األوروبية يمكنهم التقدم بطل���ب الحصول على الفيزا 
قبل 6 أشهر من موعد زيارتهم . ولدخول القرار الجديد 

حيز التنفيذ، يحتاج إلى موافقة البرلمان األوروبي.

المجلس األوروبي يقر زيادة رسوم تأشيرة الشنغن

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الش���ؤون الخارجية العماني يوس���ف بن علوي إن بالده اختلفت مع 

دولة اإلمارات بسبب حرب اليمن.
وأضاف أن العمانيين ال يدفعون أو يتس���ببون ف���ي حروب، وأن اإلمارات لها 
تطلع���ات، لكن ينبغي أن تكون تلك التطلعات محكومة ومنضبطة، حس���ب 
تعبي���ره. وأوضح بن عل���وي -في مقابلة مع قناة روس���يا اليوم- أن سياس���ة 
الس���لطنة تج���اه جيرانها وخاصة اإلم���ارات، كانت على ال���دوام قائمة على 
التفاهم واالس���تقرار وتجاوز الخالفات. وكان لسلطنة عمان دور في محاوالت 
رأب الص���دع بين أطراف األزمة اليمنية واس���تئناف المباحثات بينهما، كما 

استضافت العاصمة مسقط العديد من اللقاءات بهذا الصدد.

االستقالل/ رويترز:
قالت متحدثة باس���م وزارة االقتصاد األلماني���ة، األربعاء، إن الحكومة ال ترى 

مبررا للسماح بتصدير مزيد من السالح للسعودية.
وذكرت مجلة دير ش���بيجل األلمانية أن بريطانيا حثت ألمانيا على استثناء 
المش���روعات الدفاعي���ة الكبي���رة من مس���اعيها لوقف مبيعات األس���لحة 
للس���عودية وإال تضررت مصداقيتها التجاري���ة. وكانت ألمانيا قد قالت في 
نوفمبر تش���رين الثاني إنها س���ترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في 
المس���تقبل للسعودية بس���بب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 
ولم تحظر برلين رس���ميا الصفقات التي جرى التصديق عليها لكنها حثت 

القطاع على االمتناع عن تسليم مثل تلك األسلحة في الوقت الحالي.

ألمانيا ال ترى مبررًا للسماح بتصدير 
مزيد من السالح للسعودية

عمان: اختلفنا مع اإلمارات 
بسبب حرب اليمن

جيش فنزويال: على الراغبين بفرض 
حكومة دمية المرور فوق جثثنا
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مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
قرار الكابينت، يوم األحد، بش���أن خصم 
نصف مليار ش���يكل م���ن عائدات أموال 
الضرائب للس���لطة الفلسطينية كعقاب 
على دعمها لألسرى؛ هو باألساس نتيجة 
ضغٍط سياس���ي. قان���ون تجميد األموال 
اتخذ بالكنيست في شهر تموز الماضي، 
لكن ل���م يس���ارع أح���د في المس���توى 

السياسي إلى تطبيقه.
أوري  اإلس���رائيلية  المس���توطنة  مقتل 
انس���بخار في القدس، بداية الشهر على 
يد فلسطيني من الخليل، أدى إلى تجديد 
النقاش في المساعدة االقتصادية التي 
تمنحها السلطة لألسرى الفلسطينيين، 
لليمين  السياسي  المربع  واالكتظاظ في 
على خلفي���ة الحملة االنتخابية هي التي 
فعلت ما تبق���ى. عندما يط���ّوق نفتالي 
بنيامي���ن  ليبرم���ان  وأفيغ���دور  بين���ت 
نتنياهو من اليمين بمسألة العالقات مع 
الفلس���طينيين، ورئيس الحكومة نفسه 
ينش���غل بتصنيفه ك�يمي���ن قوي أمام 
اليسار الضعيف لبيني غانتس؛ لم يبق 
لنتنياهو خيار سوى العودة والدفع قدًما 

بتطبيق القانون.
بين شهرْي تموز وشباط لم يتقدم شيء 
في مسألة خصم األموال، كذلك في جلسة 

الكابينت تردد رئيس "الش���اباك" نداف 
الكاملة بش���أن  المعطيات  أرغمان بطرح 
دعم السلطة لألس���رى، وتعرض لهجوم 
مباش���ر من بينت )الذي تسرب بطريقة 
ما بس���رعة الب���رق إلى قناة "حداش���وت 
12"(. ولكن حتى اآلن، فإن خصم األموال 
يتعلق فقط بالمساعدة لألسرى منفذي 
العمليات وليس بالمس���اعدة الس���نوية 
الت���ي تعطى بحج���م أقل بكثي���ر، التي 
تمنحها السلطة لعائالت الفلسطينيين 
الذين قتلوا في المواجهات مع إسرائيل، 
البند )2( يش���مل أيًضا مساعدة ألقارب 
بعد  العمليات.  منفذي  االستشهاديين 
قرار الكابينت واإلع���الن االحتفالي الذي 
أعقب���ه، ما زال من غير الواضح تماًما متى 
سيتم خصم األموال فعلًيا من الضرائب 

التي تحولها إسرائيل للسلطة.
هن���اك درجة م���ن "العدالة" ف���ي إدعاء 
إس���رائيل )المعزز أيًضا م���ن قبل اإلدارة 
االقتصادية  المساعدات  بأن  األمريكية( 
المتواصلة للسلطة الفلسطينية لألسرى 
بصورة  تشّجع  استشهاديين  ولعائالت 
غير مباشرة الكفاح المسلح الفلسطيني، 
وتناق���ض التصريح���ات العلنية لقيادة 
السلطة بش���أن ضرورة السالم. ولكن في 
إسرائيل أيًضا يدركون جيًدا روح النضال 

لرئيس  تراج���ع  وأن كل  الفلس���طينية، 
السلطة محمود عباس عن الدفع لألسرى 
س���يكون ثمن���ه أزم���ة داخلية واس���عة 
النطاق؛ هذا هو الس���بب في أن رؤس���اء 
جهاز األم���ن تحفظوا من ه���ذه الخطوة 

وأرادوا تأخيرها بقدر اإلمكان.
ف���ي الخلفية، ال يمك���ن تجاهل تناقض 
معين في ادعاءات نتنياهو والوزراء: من 
جهة، يتفاخرون بمنع مساعدة "اإلرهاب" 
عندم���ا يجّمدون نقل األموال للس���لطة، 
التي ما زالت تحبط العمل المس���لح في 
الضفة الغربية بالتنس���يق مع إسرائيل. 
وم���ن جه���ة أخ���رى، يصادق���ون عل���ى 
تحويل األموال من قط���ر ومصادر أخرى 
لحك���م حماس ف���ي غزة، والت���ي بصورة 
واضحة تواصل المواجهة مع إس���رائيل 

وتستخدم "العنف" ضدها.
اإلدارة  اتخذته���ا  عدة خطوات س���ابقة 
األمريكية لتقليص المس���اعدات المالية 
المحول���ة للفلس���طينيين، ومع ذلك فإن 
قرار إس���رائيل األخير يثير الضغط أكثر 
في قيادة السلطة الفلسطينية. السلطة 
تهدد بأنها ستوقف تماًما عملية تحويل 
األم���وال بينه���ا وبين إس���رائيل، عباس 
سبق واقتبس في السابق وهو يقول بأن 
األغورة األخيرة من أموال السلطة ستحول 

لألس���رى ب���داًل من تحويله���ا ألي هدف 
آخر. التنس���يق األمني ل���ن يتوقف ألن 
اس���تمراره هو أيًضا مصلحة فلسطينية، 
ولكن ربما تتخذ الس���لطة خطوات أخرى 
مثل وقف اللقاءات في قنوات غير أمنية.

الخطر األساس���ي هو في المنحدر الزلق، 
األفضلي���ة األولى م���ن ناحية عباس هي 
تحوي���ل المس���اعدات ألس���رى فتح من 
ربما  المسجونين في إس���رائيل؛  الضفة 
من أجل أن يس���تطيع ذلك سيقرر - كما 
س���بق وأعطيت إش���ارات على ذلك - أن 
يقلص المزيد م���ن األموال التي يحولها 
للقطاع. به���ذا فإن إس���رائيل يمكن أن 
تس���اعد بصورة غير مباش���رة على زيادة 
خطورة الوضع في غزة وتس���ريع تصعيد 

آخر هناك، خالًفا لهدفها.
حم���اس غي���ر مس���تعدة لالكتف���اء بما 
حققته في األشهر األخيرة: زيادة توفير 
الكهرباء وإرس���اليات األم���وال من قطر، 
إل���ى جانب قرار مص���ر تمديد فتح معبر 
رفح. يبدو أن قي���ادة حماس تعتقد بأن 
نتنياه���و اآلن أكثر قابلي���ة لالبتزاز على 
خلفية رغبته في االمتن���اع عن مواجهة 
عنيفة ف���ي القط���اع قب���ل االنتخابات؛ 
هذا مزيج قاب���ل لالنفجار، والعقاب الذي 
تتبعه إس���رائيل ضد السلطة - وبصورة 

غير مباش���رة ض���د حم���اس - ُيمكنه أن 
يساعد على إشعاله. دبلوماسيون أجانب 
على صل���ة بالفلس���طينيين يأملون بأن 
يجد رئي���س الحكومة طريق���ة لتأجيل 
تنفيذ االقتطاع، حتى بعد القرار الرسمي 

للكابينت.
في هذه األثناء، الوضع على طول الجدار 
الحدودي ف���ي القطاع ال يبش���ر بالخير، 
أنها  الماضية صحيٌح  الجمعة  مظاهرات 
مرت بدون قتل���ى؛ ولكن حماس تواصل 
اللع���ب بالن���ار، المظاه���رات الليلية في 
القطاع عادت واآلن تجري بش���كل يومي 
تقريًبا، األح���داث خاللها "أكثر عنًفا" من 
أحداث ي���وم الجمعة، وتحت جنح الظالم 
يتم إلقاء العبوات الناس���فة والزجاجات 

الحارقة الكثيرة نحو الجنود.
أص���وات االنفج���ارات على ط���ول الجدار 
تسمع جيًدا في بلدات غالف غزة، وتعيد 
مرة أخرى المناخ المضغوط المعروف من 
فترة البالون���ات والطائرات الحارقة خالل 
أش���هر الصيف. غزة - كما حذرت شعبة 
االس���تخبارات في هيئ���ة األركان العامة 
فقط األس���بوع الماضي - من ش���أنها أن 
تتدهور مرة أخرى بس���رعة إلى تصعيد 

أكبر.
)عن صحيفة »هآرتس« - عاموس هرئيل(

القرار اإلسرائيلي باقتطاع األموال .. هل سيؤدي إلى مواجهة مع غزة؟

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت وس���ائل إعالم اس���رائيلية، 
ال���وزراء  رئي���س  إن  األربع���اء، 
نتنياهو،  بنيامي���ن  »اإلس���رائيلي« 
أّجل زيارته إلى العاصمة الروس���ية، 
موس���كو والتي كانت مق���ررة اليوم 
الخمي���س، للقاء الرئيس الروس���ي 

فالديمر بوتين.
االس���رائيلية  التلفزة  قن���اة  وقالت 
)13(، األربع���اء: » ألغ���ى نتنياه���و 
زيارته إلى موس���كو غدا )اليوم( من 
أج���ل التركيز عل���ى العمل لتوحيد 

االحزاب اليمينية المتشددة«.
كما قال مسؤول إسرائيلي، للموقع 
االلكترون���ي لصحيف���ة يديع���وت 
أحرونوت: » تأج���ل االجتماع المقرر 
عقده الخميس بي���ن رئيس الوزراء 
والرئيس بوتن لبضعة أيام، كما تم 

االتفاق عليه بين الجانبين«.
االثنان  »س���يجري  الموقع:  وأضاف 
وس���يتم  غًدا،  هاتفي���ة  محادث���ة 
تحديد موعد جديد لالجتماع قريًبا«.

وس���بق لقناة التلفزة االس���رائيلية 
)13(، أن أشارت، مساء الثالثاء، إلى 
أن نتنياهو يسعى لتوحيد األحزاب 
المتشددة،  االس���رائيلية  اليمينية 
ضمن حزب واحد لخوض االنتخابات 
االس���رائيلية العامة في التاسع من 

إبريل/نيسان المقبل.
يذك���ر أن نتنياه���و كان يترقب لقاءه 
ه���ذا م���ع الرئيس الروس���ي وكان من 
المف���روض أن يك���ون أول لق���اء بين 
االثني���ن منذ أزم���ة إس���قاط الطائرة 
الروس���ية م���ن قب���ل الدف���اع الجوي 

ين���وي  نتنياه���و  وكان  الس���وري. 
التوجه لموس���كو برفق���ة مجموعة من 
المسؤولين العسكريين االسرائيليين 
الق���وات الجوية ورئيس  بينهم قائد 
لمناقشة  العس���كرية  االس���تخبارات 

مختلف جوانب الوضع في سوريا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت قناة »كان« العبرية، األربعاء، أن حزب »حيس���ون 
إلسرائيل« برئاسة قائد األركان اإلسرائيلي األسبق بيني 
غانتس، عرض قائمة مرش���حيه النتخابات الكنيس���ت 

المقبلة.
وبحس���ب القناة، تص���در القائمة رئي���س الحزب بيني 
غانتس، ثم وزير الجيش اإلس���رائيلي األس���بق موشيه 
يعلون، يليه رئيس »الهس���تدروت« آفي نيسان كورن، 

ثم الصحفية اإلسرائيلية ميكي حايموفيتش.

وأش���ارت القن���اة إلى أن مذيع���ة األخبار ف���ي تلفزيون 
»م���كان«، اإلعالمية غدير مريح، حّلت ف���ي المرتبة ال� 15 

بقائمة الحزب.
ووفقًا للقناة، فبعد ع���رض القائمة في حدائق المعرض 
في تل أبي���ب، انتقد غانتس، رئي���س حكومة االحتالل 
»اإلسرائيلي« بنيامين نتنياهو، بشدة، قائاًل إنه »استبد 
بالحكم على مدى عقد من الزمن باس���تخدام التحريض 
والخداع والتضليل، وهناك حالة من الهلع تس���ود حزب 

الليكود«، وفق تعبيره.

االستقالل/ وكاالت:
ن���ددت النائبة والمتحدثة باس���م ح���زب الرئيس الفرنس���ي، أورور بيرجي، 
األربعاء، بدعوة الوزير اإلسرائيلي، يوآف غاالنت، لليهود الفرنسيين للهجرة 
إلى البالد، وأكدت على أن الفرنس���يين اليهود هم فرنس���يون. كما اعتبرت 

تصريحات الوزير "خطيرة".
وكان غاالنت قد ادعى في تغريدة على حس���ابه على "تويتر" أن اليهود في 
باريس يواجهون هجمة معادية للسامية، وأنهم يمرون في عملية "انصهار" 

في المجتمع الفرنسي.
كما ادعى أن "إسرائيل هي البيت القومي المحمي ليهود العالم"، وأنه يدين 

معاداة السامية في فرنسا، ويدعو اليهود هناك للهجرة إلى "إسرائيل".
ورّدت النائبة الفرنسية والمتحدثة باسم حزب "الجمهورية إلى األمام"، أورور 
بيرجي، أمس، عبر إذاعة "فرنس���ا الدولية"، بحس���ب "فران���س برس"، بالقول 
إن "منزلهم هو فرنس���ا، هؤالء الناس فرنس���يون، وأعتق���د أن هذا النوع من 

التصريحات خطير".
وقالت "سيكون مضرا جعل الفرنسيين اليهود، وهم أوال فرنسيون، يفكرون 
أن مكانهم ليس في فرنس���ا وأن من أجل العيش بسالم يجب أن يهربوا من 

البالد".
وأضافت "أعرف أن هناك في هذه اللحظة انتخابات في إسرائيل، وأعتقد أن 

كل ذلك ليس تافها تماما".

مسؤولة فرنسية تندد بدعوة النشغاله باالنتخابات.. نتنياهو يؤجل زيارته إلى موسكو
»غاالنت« لهجرة اليهود الفرنسيين

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال الجن���رال المتقاع���د عوزي دي���ان، نائب رئي���س األركان 
الس���ابق في جيش االحتالل اإلس���رائيلي: "إن إعادة الجنديين 
اإلس���رائيليين المعتقلين لدى حرك���ة حماس في قطاع غزة ال 

يكون إال من خالل العمل العسكري فقط".
وأض���اف دي���ان وفقًا لموق���ع المس���توطنين 7 مس���اء أمس 
االربعاء: "إن أردنا إعادة الجنديين هدار غولدن وارون ش���اؤول 
م���ن غزة، علينا القيام بعمل عس���كري، وكل م���ا يقال عن أنها 
قضية إنس���انية مقابل قضية إنسانية فهذا شعار، فحماس ال 

تس���توعب تلك اللغة بل تريد صفقة مقابل أسرى واإلفراج عن 
أسرى فلسطينيين".

وأشار إلى أن "إسرائيل" لن تفرج عن أسرى فلسطينيين نفذوا 
عمليات ضدها، لذل���ك علينا خفض التوقعات من ابرام صفقة 

تبادل مع حماس. وفق قوله.
ولفت الجنرال اإلس���رائيلي المتقاعد، إلى أن "الحرب المقبلة مع 
قطاع غزة ستقع ويجب علينا اعتقال ألفين )2000( من عناصر 
حركة حماس خالل الحرب ومن ثم نس���تبدلهم بهدار غولدن 

وأرون شاؤول" وفق قوله.

جنرال »إسرائيلي«: استعادة 
جنودنا من غزة »عسكريًا فقط«

غانتس يعرض قائمة مرشحي 
حزبه النتخابات الكنيست
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االستقالل/ وكاالت:
اعتمد الطب اليوناني القديم على الثوم 
كعالج لمجموعة واس���عة م���ن األمراض، 
وقد أثبت العل���م الحديث فاعلية الثوم 

في عالج معظم هذه المشاكل.
إليك أهم القي���م الغذائية 

الث���وم،  يوفره���ا  الت���ي 
وفوائده الصحية:

يحت���وي كل 28 غرامًا 
م���ن الث���وم عل���ى 23 
احتياجات  من  بالمائة 

من  اليومي���ة  اإلنس���ان 
المنغني���ز، و17 بالمائ���ة 

من فيتامي���ن “ب″6، و15 
بالمائة من فيتامين “سي”، و6 

بالمائة من السيلينيوم.
وتوفر هذه الكمية 0.6 غرام من األلياف، وكمية قليلة 
من الكالس���يوم والنحاس والبوتاس���يوم والفوسفور 
والحديد. وتحتوي حصة الثوم على 42 سعرة حرارية، 
و1.8 غرام من البروتين، و9 غرامات من الكربوهيدرات.

فوائد الثوم:

* تناول 2.5 غرام م���ن الثوم يوميًا يقلل أيام اإلصابة 
بنزلة البرد بنسبة 61 بالمائة.

* الثوم يخفض ضغط الدم المرتفع.
مس���توى  يقل���ل  الث���وم   *
ويساعد  الضار،  الكولسترول 
عل���ى الوقاية م���ن أمراض 

القلب والجلطة.
الثوم  يحت���وي   *
مض���ادات  عل���ى 
لألكس���دة يعتق���د أنه���ا 
تحمي من الزهايمر والخرف.

* يرتبط تناول الثوم بانتظام 
بطول الُعمر.

* يحّس���ن الثوم من األداء البدني 
للرياضيين.

* ينق���ي الث���وم الجس���م م���ن الس���موم 
المعدنية.

* تناول غرامين من الثوم يوميًا يحّسن صحة العظام، 
ويحميها من الهشاشة بعد سن اليأس.

* يحتوي الثوم على عناصر تحارب االلتهابات وتقاوم 
السرطان.

االستقالل/ وكاالت:
الفش���ل الكلوي من األمراض 
الكلى،  به���ا  الت���ي تص���اب 
تخلص  عن  المسؤول  العضو 
الجسم من السموم عن طريق 
التب���ول، ويعد م���ن المراحل 

األخيرة من مرض الكلى.
األسباب

 ” لموق���ع  ووفق���ًا 
kidneyfund “فإن هناك 
مجموع���ة م���ن األس���باب 
المؤدية لإلصابة بالفش���ل 
الكل���وي، كم���ا أن هن���اك 
مجموع���ة م���ن األع���راض 

يجب توخي الحذر والذهاب للطبيب حال حدوثها.
من األس���باب المؤدية للمرض “مرض الس���كر وارتفاع ضغط 
الدم، وأمراض المناعة كالذئبة الحم���راء والروماتيود، وأمراض 
القلب، ومش���اكل صحية بالمسالك البولية، كما أن للوراثة دورًا 
كبيرًا في ذل���ك، فهناك بعض العائالت ينتش���ر بها اإلصابة 

بالفشل الكلوي، ولذا يجب أخذ ذلك في عين االعتبار”.
وبخصوص األعراض التي تكش���ف اإلصابة بالفش���ل الكلوي 

عرضها الموقع كاآلتي:
ف���ي  تش���نجات  ح���دوث   1-
يعد  حي���ث  الجس���م  عضالت 
ذلك من أوضح وأشهر أعراض 

الفشل الكلوي.
2 – ع���دم الرغب���ة ف���ي تناول 
الطعام نتيجة لعدم الش���عور 

بالجوع.
3 – ح���دوث تورم في القدمين 
في  الملحة  والرغب���ة  واليدين، 

القيء والغثيان.
4 – تكرار عملية التبول بشكل 
ملح���وظ، مع ع���دم القدرة على 

التنفس بشكل جيد.
5 – حدوث اضطرابات في النوم فإما النوم جيدًا أو عدم النوم.

6 – ألم ش���ديد في البطن وخاصة عند تناول الطعام، يصاحبه 
ألم أسفل الظهر مكان الكلى.

7 – ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم نتيجة لترسب السموم 
داخل الجسم.

8 – ح���دوث نزيف م���ن األنف، وقيء، وقد يص���ل األمر لظهور 
طفح جلدي شديد.

8 أعراض للفشل الكلوي.. 
منها القيء وتورم القدمين

ال تتردد في تناوله.. 9 فوائد
 صحيــة رائعــة للثــوم 

االستقالل/ وكاالت:
قالت دراسة أجرتها جامعة تكساس في أوستن، إن 
الخبز المحّمص )أو التوست( يمكن أن يعرض الناس 

لنسب عالية من التلوث.
وقام الباحثون ببناء نموذج لمنزل مكون من 3 غرف، 
ُزود بعدة مراقبة لتقييم مدى تأثير األنشطة اليومية 

على جودة الهواء.
ووجدت الدراس���ة أن مواد سامة تنتج عن التحميص 
والقلي، يمكن أن تلحق ضررا بصحة اإلنس���ان. ولكن 
الباحثة مارينا فانس، قالت إن الصدمة األكبر تمثلت 
في اكتش���اف ض���رر خبز التوس���ت المحمص، الذي 

يطلق جسميات سامة في الهواء.

وف���ي حديثها مع الجمعية األمريكية لتقدم العلوم، 
قالت فانس: "عند القيام بتحميص الخبز، فإن عنصر 
التس���خين يبدأ بف���رض حرارة معينة عل���ى الرقائق 
في محمص���ة الخبز التي تحتوي على الزيوت". ووجد 
الباحث���ون أن اإليثانول هو منتج ثان���وي من عملية 

التحميص.
واس���تطردت فانس موضح���ة: "إذا تالمس���ت قطع 
صغي���رة من الخبز مع عنصر التس���خين، يمكن رؤية 
الدخ���ان، ما قد ي���ؤدي إلى ارتفاع مس���تويات تلوث 

الهواء، مقارنة مع جودة الهواء الخارجي".
وش���ملت الملوثات األخرى أدوات التنظيف، وخاصة 
البخاخات المنزلية، كما تعد الشموع المعطرة ومواقد 

الحطب، من الملوثات القوية أيضا.
وقاست دراس���ة أخرى، ُنش���رت مؤخرا في 

المجل���ة األكاديمي���ة "Atmosphere"، مدى 
س���وء بعض الملوثات. ووجدت أنه عند تحويل 

الخب���ز إل���ى تركي���زات جزيئية بني���ة اللون، 
ارتفعت مستويات الجسيمات ما بين 300 

و400 ميكروغرام لكل متر مكعب.
وعند تحول الخب���ز المحمص إلى اللون 
مس���تويات  ارتفعت  الداك���ن،  البن���ي 
الجس���يمات إلى أكثر م���ن 150 ضعف 
الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة 

العالمية.

علماء يحذرون من خطر الخبز المحمص!

االستقالل/ وكاالت:
عثر باحثون يدرس���ون الدماغ على ش���كل غامض لم 
يك���ن معروفا من قب���ل في االتصال البش���ري، أذهل 

المجتمع العلمي.
وعل���ى الرغم م���ن االختراقات العلمي���ة الكبرى، إال أن 
الدم���اغ ما يزال لغ���زا إلى حد كبير، حي���ث وجد فريق 
جامعة كيس ويس���ترن ريزيرف، ش���كال مجهوال من 
االتصاالت العصبية التي تنتش���ر ذاتيا عبر أنس���جة 
المخ، ويمكن أن تقفز السلكيا من العصبونات في جزء 
واحد من نس���يج الدماغ إلى آخ���ر، حتى لو تم قطعها 

جراحيا.
ويقدم هذا االكتش���اف بعض األفكار الجديدة حول 
الطريق���ة الت���ي قد »تتح���دث« به���ا العصبونات مع 
بعضها البعض، عبر عملية غامضة ال عالقة لها بآليات 
مفهومة تقليديا مثل ناقل حركة متشابك أو وصالت 

تقاطع الفجوات.
وأثناء النوم، ترس���ل القش���رة المخية وقرن آمون في 
الدماغ، موج���ات عصبية غامضة، والحظ الباحثون في 

وقت سابق نش���اطا دوريا منخفض المستوى وبطيئا 
في أدمغة الفئران مقطوعة الرأس، من خالل دراس���ة 

شرائح من الحصين الخاص بأدمغتها.
ويمك���ن أن يؤدي هذا النش���اط ال���دوري البطيء إلى 
توليد مجاالت كهربائية تعمل على »تشغيل« الخاليا 
المجاورة لفت���رة وجيزة، ما يس���مح باالتصال دون أي 

مادة كيميائية عبر الفجوات الموجودة في الدماغ.
وتمكن الفريق من محاكاة االتصال عبر أنسجة دماغية 
مقطوعة بالكامل، بينما بقيت القطع المنفصلة قريبة.
وتقول مهندسة األعصاب والطب الحيوي، دومينيك 
دوران، م���ن جامع���ة كي���س ويس���ترن ريزيرف في 
كليفالند بوالية أوهايو: »لقد اكتش���فنا هذه األمواج 
من���ذ فترة طويل���ة، ولك���ن ال أحد يع���رف وظيفتها 
بالضبط، ولكننا نعلم أن هذا يبدو شكال جديدا تماما 
من التواصل في الدماغ، لذلك نحن متحمس���ون جدا 

لهذا األمر«.
ولم يقم الفري���ق بعُد بفك ش���فرة كيفية عمل هذا 

االكتشاف الجديد بشكل دقيق، أو كيفية تطبيقه.

العلماء يكتشفون آلية اتصال 
عصبي غامضة في الدماغ

االستقالل/ وكاالت:
تعد كأس يكورغوس إحدى أشهر 
إلى  بها  المحتفظ  القديمة  التحف 
يومن���ا ه���ذا، وتتكون م���ن الزجاج 
ودقائق الذهب والفضة الغروية، ما 
يجعلها تغير لونها من األخضر إلى 

األحمر حسب زاوية سقوط الضوء.
وبع���د مض���ي 17 قرن���ا، يمكن 
صناعة مثل هذه الكأس وأدوات 
أخرى باس���تخدام طابعة ثالثية 
األبعاد. فقد وصف علماء جامعة 
فاجينينغ���ن ومرك���ز البح���وث 
العلمية ف���ي هولندا تكنولوجيا 

صناعة هذه األشياء.
واس���تخدم العلماء كحول البول���ي فينيل-بوليمير صناعي، 
الذي يس���تخدم عل���ى نطاق واس���ع في الطباع���ة ثالثية 
األبعاد. وأضافوا إل���ى الكحول دقائق ذهب نانوية مختلفة 
المقاس���ات ال تزيد نس���بتها عن %0.07 من الكتلة الكلية 
لمكونات المادة المستخدمة لطباعة الشيء المطلوب. وبعد 
ذلك، طبع العلماء عدة "كؤوس يكورغوس القرن 21"، تشبه 

الكأس األصلية وتغير لونها حس���ب زاوية س���قوط الضوء. 
فمثال، إذا نظرنا إلى الكأس من الجهة التي يس���قط عليها 
الضوء، فس���وف يظهر لن���ا غير ش���فاف ألن دقائق النانو 
تعكس الضوء. ولكن إذا نظرنا إلى الكأس من الجانب اآلخر 

فسوف نرى أنه شفاف ولونه بنفسجي.
ومن المتوقع اس���تخدام الم���واد الجديدة الت���ي لها مثل 
ه���ذه الخصائص في مجاالت عدي���دة، مثل األعمال الفنية 

والمجوهرات والعدسات البصرية والفالتر.

مادة جديدة للطباعة ثالثية 
األبعاد تغير لونها وفقا لإلضاءة
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غزة / عبدالله نصيف:  
تفتتح منافسات األسبوع ال20 من دوري الدرجة الممتازة 
لكرة القدم برعاية » أوريدو » بعد غد الس���بت بلقاء وحيد، 
فيم���ا تس���تكمل الجولة يوم األح���د بإقام���ة 3 لقاءات ، 

وتختتم الجولة يوم االثنين بلقاءين .
ورغ���م أن اللقب حس���م بتتويج خدمات رف���ح قبل نهاية 
ال���دوري ، إال أن اإلث���ارة حاضرة و مش���تعلة على وصافة 
الترتي���ب، حيث يتلقى من يحصل عليه���ا مكافأة مالية 
م���ن راعي الدوري ش���ركة » أوريدو » و مؤسس���ة »  أمواج 

الرياضي.  »
ويلتقي يوم السبت فريق اتحاد الشجاعية أمام  خدمات 

الشاطئ على ملعب اليرموك بمدينة غزة .
ويدخل الش���جاعية المباراة وهو يحت���ل المركز الخامس 
برصي���د 28 نقطة و عينه على إنه���اء البطولة وصيفا ، أما 
الش���اطئ يتطلع على الدخول في المربع الذهبي و إرضاء 
جماهي���ره بع���د موس���م كاد أن يكون كارث���ي على أبناء 

البحرية .
و بعيدا عن األجواء التنافس���ية بين المنط���ار و البحرية، 
فهناك صراع ش���رس بين س���الم وادي العب الشجاعية 
و متص���در ترتيب الهدافين برصي���د 13 هدفًا و وصيفه 

مهند أبو زيد العب الشاطئ و في جعبته 12 هدفًا .
األول يبحث عن االبتعاد بصدارة الهدافين و الثاني يمني 

النفس بتعديل الكفة أو تخطي وادي .
فيما تس���تكمل الجولة يوم األحد بثالث���ة لقاءات، حيث 

يشهد اللقاء األول دربي مصغرًا بين خدمات خان يونس  
شباب خانيونس ، على استاد خانيونس .

و يدخل الخدمات صاحب المركز األخير برصيد 14 نقطة 
مكس���ور الجناح ، بلقاء الدربي األخير له أمام الشباب في 

الدوري الممتاز ، بعد اقترابه من الهبوط .
أما »النشامى« فيبحث عن مداواة جروحه على حساب جاره 
المنهك ، بعد خس���ارته في الثواني األخيرة أمام خدمات 
رف���ح الذي توج بلقب ال���دوري بعد هذا الف���وز ، و يتطلع 

»النش���امى« صاحب المركز الرابع برصي���د 29 نقطة على 
عودة الثقة و سلس���لة االنتصارات و التربع على الوصافة 
، و الدخ���ول بقوة على كأس القط���اع و تكرار تتويج العام 

الماضي .
و عل���ى ملعب اليرم���وك ، يبحث فري���ق الصداقة برصيد 
22 نقطة بالمركز العاش���ر عن فوز يؤمن نفس���ه رس���ميا 
بالبق���اء بين الكب���ار في ال���دوري الممتاز م���ن لقائه مع 
اتحاد خانيون���س الذي يمتلك 32 نقطة يتطلع لمواصلة 

الوصافة و تعويض لقب الدوري الذي تصدر مشهده في 
الدور األول و توج بلقب الشتاء .

و عل���ى ملع���ب الدرة وس���ط القطاع ، يلتقي ش���باب رفح 
وشباب جباليا لقاء كسابقه من جانب القتال على الوصافة 

، و كل فريق يقاتل من أجل المركز الثاني .
يدخل » الزعيم » في المركز الس���ادس المباراة برصيد 28 

نقطة، حيث  يبحث عن فوز يقربه أكثر عن الوصافة .
فيما يمني صاحب المركز الثالت » الثوار » برصيد 29 عن 
تحقي���ق انتصار يعزز من حظوظ���ه و تتويجه في نهاية 
المطاف بالوصافة ألول مرة في تاريخه بالدوري الممتاز .

و تختت���م الجولة يوم االتني���ن بلقاءين ؛ األول يجمع غزة 
الرياضى بفريق بيت حانون األهلى على ملعب فلسطين 

بمدينة غزة .
لق���اء تحصيل حاصل ، و يتطلع » العميد » صاحب المركز 
التاسع برصيد 23 لحصد 3 نقاط تضعه في مركز أفضل ، 
أما » الحوانين » أصحاب المركز الحادي عشر و قبل األخير 

برصيد 14 نقطة.
و ف���ي الختام  يس���تضيف ملع���ب بيت حان���ون  لقاء » 
المات���دور » خدم���ات رفح فريق الهالل  بس���بب العقوبة 

الموقعة على بطل الدوري خدمات رفح. 
البط���ل برصيد 42 نقطة يبحث ع���ن انتصار جديد يؤكد 
جدارت���ه و أحقيته بلقب ال���دوري ، و مواصلة االنتصارات 
وتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط ، أما هالل غزة التامن 

برصيد 26 فيمني نفسه بانتصار يدخله مربع الكبار.

غزة / االستقالل: 
صادق اتحاد الكرة على قرارات لجنة االنضباط بعد انتهاء الجولة التاس���عة عشرة من 

دوري الدرجتين الممتازة واألولى والتي جاءت على النحو التالي:
نق���ل مباراة لنادي خدمات رفح من ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث س���تقام مباراة 

الفريق في الجولة المقبلة أمام الهالل يوم االثنين على ملعب بيت حانون.
نق���ل مباراة لنادي بيت حانون األهلي من ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث س���تقام 
مباراة الفريق في الجولة 21 أمام الش���اطئ يوم األحد الموافق 3\3\2019 على ملعب 
ال���درة . نقل مباراة لن���ادي خدمات دير البلح من ملعبه لتق���ام على ملعب آخر، حيث 
س���تقام مباراة الفريق في الجولة 21 أمام الجالء يوم السبت الموافق 2\3\2019 على 
إستاد خانيونس. إيقاف يوسف س���لمان عضو مجلس إدارة نادي خدمات دير البلح 

3 مباريات رسمية متتالية .

االستقالل/ وكاالت: 
وتشيلس���ي  آرس���نال  م���ن  كل  يحت���اج 
اإلنجليزيي���ن إل���ى تحقي���ق نتيجة جيدة 
عل���ى ملعبهما اليوم الخمي���س، في إياب 
دور ال32 لمس���ابقة الدوري األوروبي لكرة 
القدم، من أجل حجز مقعد في دور الس���تة 

عشر للبطولة.
وخس���ر آرس���نال أم���ام باتي بوريس���وف 
البيالروس���ي 0-1، ذهابا، لكنه يس���تطيع 
النتيج���ة اإلجمالي���ة لصالحه عندما  قلب 
يس���تضيفه الي���وم، ف���ي مب���اراة اإلياب 

بالعاصمة البريطانية لندن.
كما حقق تشيلس���ي فوزا هزيال 2-1 على 
مالمو الس���ويدي ذهابا، ليصبح بحاجة إلى 
اليقظة لتحقيق نتيجة حاس���مة إيابا في 
لن���دن من أج���ل تقليص ح���دة الضغوط 

الواقعة على مدربه ماوريسيو ساري.

وتمثل بطول���ة الدوري األوروب���ي الفرصة 
األخيرة آلرس���نال من أجل الخروج بأي لقب 
في الموسم الحالي علما بأنه األول للفريق 
بقيادة مديره الفني اإلسباني أوناي إيمري 
الذي تولى قي���ادة الفريق خلف���ا للمدرب 

الفرنسي آرسين فينجر.
ومن المؤك���د أن أي نتيجة بخ���الف الفوز 
الكبير على الفريق البيالروس���ي س���تضع 
إيم���ري ف���ي مواجهة صعبة م���ع جماهير 
النادي التي تمني نفس���ها بلقب البطولة 
الذي أحرزه إيمري 3 مرات س���ابقة متتالية 

مع إشبيلية اإلسباني.
ورغم فوزه في مباراة الذهاب خارج ملعبه، ال 
تبدو األمور وردية تماما بالنسبة لتشيلسي 
قب���ل مب���اراة اإلي���اب على ملعبه  بس���تاد 
»س���تامفورد بريدج«، خاص���ة وأن الفريق 
يخوض المباراة بعد خسارته 0-2 ، اإلثنين 

الماض���ي ، أمام مانشس���تر يونايتد بدور 
ال�16 في كأس االتحاد اإلنجليزي .

وخالل المب���اراة الماضية ، تعرض س���اري 
لصفارات وهتافات اس���تهجان كثيرة من 
جماهير الفريق م���ا يضاعف من الضغوط 

الواقعة عليه قبل مباراة اليوم .
وذكرت تقارير إعالمية أن ساري على وشك 
اإلقالة بس���بب س���وء النتائج وكذلك عدم 

مرونة أساليبه الخططية.

حظوظ قوية
وآينتراخ���ت  ليفرك���وزن  باي���ر  ويحظ���ى 
فرانكف���ورت األلمانيان بترش���يحات قوية 
للعبور إلى دور الس���تة عشر  من خالل أي 
فوز لكليهما على ملعبه بعدما تعادل كل 

منهما خارج ملعبه ذهابا.
ال���ذي يقدمه  الجي���د  ورغ���م المس���توى 
الحالي،  الموس���م  ليفرك���وزن محليا ف���ي 

س���قط الفريق في فخ التعادل السلبي مع 
كراسنودار الروسي ذهابا.

ولكن ليفركوزن يس���تطيع حس���م بطاقة 
التأهل لصالحه من خالل الفوز بأي نتيجة 
عل���ى ملعبه رغ���م افتقاد الفري���ق لجهود 
العبه كريم بلعربي في هذه المباراة بسبب 

اإلصابة.
وتعادل فرانكفورت مع شاختار دونيتسك 
األوكراني 2-2 ذهابا على ملعب شاختار ما 
يعن����ي أن الفريق األلماني يمكنه التأهل 
من خالل الف����وز بأي نتيج����ة  أو التعادل 
1-1 أو س����لبيا في مباراة اإلياب على ملعبه 

اليوم .
ويسعى فالنسيا اإلس���باني لحسم بطاقة 
التأهل رس���ميا من خ���الل مب���اراة اإلياب 
عل���ى ملعبه  بعدم���ا وضع قدم���ا في دور 
الستة عش���ر من خالل الفوز على سلتيك 

االس���كتلندي 2-0، ف���ي عق���ر داره ذهابا 
األسبوع الماضي.

ويحظى فياريال اإلس���باني بفرصة جيدة 
أيضا للعبور إلى دور الس���تة عشر في ظل 
فوزه 1-0، على سبورتنج لشبونة البرتغالي 

ذهابا في عقر دار األخير.
ويس���عى ري���ال بيتي���س إلى اس���تغالل 
تعادله 3-3 مع رين الفرنس���ي على ملعب 
األخير ذهابا لحجز بطاقة التأهل من خالل 
أي فوز أو التعادل بنتيجة أقل من 3-3، في 

مباراة اإلياب على ملعبه .
ويستضيف نابولي اإليطالي فريق زيوريخ 
السويسري، بعدما تغلب عليه 3-1 في عقر 

داره ذهابا.
كما يستضيف إنتر ميالن اإليطالي فريق 
رابيد فيينا النمس���اوي، بعدما تغلب عليه 

1-0، في عقر داره األسبوع الماضي.

لندن/ االستقالل: 
كش���فت تقارير صحفية، امس االربعاء، عن حجم ث���روة المصري محمد صالح، العب نادي 

ليفربول اإلنجليزي، خاصة في ظل سطوع نجمه في أوروبا بسبب أدائه القوي مع الريدز.
وذكرت صحيفة »إكس���بريس« البريطانية أن حجم ثروة صالح جاءت من رواتبه مع األندية 
التي ارتدى قميصها بجانب عقود الرعاية الكبيرة التي أبرمها مع الش���ركات التجارية في 
الفترة األخيرة. وأش���ارت الصحيفة البريطانية نقال عن موقع »سيليبريتى نيت وورث« أن 

ثروة صالح تصل ل�30 مليون جنيه استرليني »ما يعادل 681 مليون جنيه مصري«.
جدي���ر بالذكر أن محمد صالح كان ق���د وقع عقدا جديدا مع ليفربول وصل راتبه فيه ل�200 

ألف جنيه استرليني اسبوعًيا ويربطه بالريدز حتى 2023.

بعد حسم »الماتدور« اللقب 

صـــراع »الوصافــة« يشتــد فــي الــدوري الممتــاز 

اتحاد الكرة يصادق على 
قرارات لجنة االنضباط

الدوري األوروبي: فرصة كبار لندن لتعويض الفشل المحلي وإنتر للتأكيد الجدارة 

ثروة صالح تتخطى الـ600 مليون 
جنيه وراتبه 200 ألف استرليني

الخميس 16 جمادى اآلخرة 1440 هــ 21 فبراير 2019 م

خانيونس/ االستقالل:
نظم���ت بلدية خانيون���س جنوب محافظات غزة، اجتماع���ًا مع أعضاء لجنتي 
حي الس���الم وحي قيزان أبو رشوان الواقعين جنوب المدينة وذلك لمناقشة 
بعض االحتياجات الطارئة في المنطقتين ودراس���ة الس���بل الكفيلة للرقي 

بتلك األحياء في كافة المجاالت.
وكان رئيس البلدية م. عالء الدين البطة، ومدير مكتبه م. س���عد عاش���ور، قد 
إلتقي���ا أعضاء اللجنتين ضمن اجتماعات المتابع���ة والتقييم التي تعقدها 

إدارة البلدية مع األحياء.
ويأت���ي تنظيم اللقاء ضمن الجهود الرامية إل���ى التحديد الفعلي والواقعي 
الحتياجات الس���كان والتي تمحورت ح���ول تنفيذ مجموعة من المش���اريع 
الهامة في الحي والبرامج واألنش���طة التي ستس���هم ف���ي تعزيز دور لجان 

األحياء والبلدية وتنعكس ايجابًا على مسيرة التطوير.
وثمن م. البطة الجهود المستمرة الرامية إلى االرتقاء بواقع الخدمات المقدمة 
للمواطنين في ظل مس���اعي بلدية خانيونس لتعزيز المشاركة المجتمعية 
لتحقيق شفافية العمل والنهوض بواقع المدينة نحو األفضل، مشيرًا إلى أن 
لجان األحياء باتت مطلعة في خططها وبرامجها ومشاريعها وأطلعتهم على 

مجريات األمور الميدانية وواقع الخدمات في البلدية .
وبي���ن م. البطة  أن إدارة البلدية س���تأخذ بعين االعتب���ار كافة االحتياجات 
ودراستها ووضع الحلول المالئمة لها بما يتوافق مع اإلمكانيات المتاحة في 

ظل سعي البلدية لتطوير المدينة في شتى المجاالت.
ومن جانبهم ش���كر أعضاء لجان األحياء بلدية خانيونس على مجهوداتهم 

في خدمة السكان ودعم االحتياجات المختلفة.

غزة/ االستقالل:
انتقدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، يوم أمس، 
اس���تضافة برنامج االتجاه المعاكس الذي يبث عبر قناة 

الجزيرة، لشخصية إسرائيلية.
وقال داود شهاب مدير المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد 
اإلسالمي إن "الحرب اإلسرائيلية للسيطرة على المسجد 
األقص���ى المب���ارك تش���تد اقتحامات تجدد لس���احات 

األقصى".
وأضاف ش���هاب في تدوينه عبر حس���ابه الرس���مي في 

)فيس���بوك( أنه "بينما يتصدى المقدسيون المرابطون 
لهذه الحرب، يخرج وجه إسرائيلي أدمن الكذب والخداع 
والتضليل في برنامج االتجاه المعاكس"، مشدًدا على أن 

"التطبيع اإلعالمي مرفوض ومدان".
يش���ار إلى أن برنامج االتج���اه المعاكس ال���ذي يقدمه 
اإلعالمي فيصل القاسم، اس���تضاف في حلقته دكتورا 
فلس���طينيا، إلى جانب إيدي كوهين المستشار بمكتب 
رئاس���ة الوزراء اإلسرائيلي، والباحث أول في مركز بيغين 

السادات للدراسات واألبحاث االستراتيجية.

رام الله/ االستقالل:
ج����ددت محكمة االحتالل االس����رائيلي أمر اإلداري بحق األس����ير 
تيمور حس����يب البرغوثي)28عامًا( من س����كان قرية كوبر شمال 
غرب رام الله، وذلك للمرة السادسة على التوالي، مدة ثالثة أشهر 
جديدة. وأوضح مكتب إعالم األس����رى أن قوات االحتالل اعتقلت 
األس����ير البرغوثي بتاريخ 2017/8/4 بعد اقتحام منزله في قرية 

كوبر وتفتيش����ه بهمجية وتحطيم جزء كبير من أثاثه، وأصدرت 
بحق����ه قرارًا إداريًا لمدة أربعة أش����هر. وذك����ر أن محاكم االحتالل 
وقبل انتهاء فترة اعتقاله اإلدارية بأربعة أيام أصدرت بحقه قرارًا 
إداريًا يقضي ألربعة ش����هور جديدة، ثم جددت له للمرة الثالثة 
والرابع����ة والخامس����ة، ومؤخرًا جددت له للمرة السادس����ة، بحيث 

أمضى حتى اآلن عامًا ونصفًا في اإلداري دون تهمة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت صحيفة عبري���ة إن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياهو س���يزور المغ���رب قبل االنتخابات اإلس���رائيلية التي 
س���ُتجرى في التاس���ع من أبري���ل المقبل. وأف���ادت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« بأن نتنياهو يحاول تعزيز اإلنجازات التي 
تحققت في العالم اإلس���المي من خالل السعي لزيارة المغرب 
قب���ل تلك االنتخابات. وكانت تقارير إعالمية قالت إن نتنياهو 
التقى س���ًرا بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بس���بتمبر 
الماضي بنيويورك. وأش���ارت »يديعوت« إلى أن المس���ؤولين 

اإلس���رائيليين تكتم���وا في الماض���ي على االتص���االت التي 
تجري عبر القنوات الخلفية مع البلدان التي ال تعترف رس���مًيا 
ب�«إس���رائيل كدولة«. وذكرت أنه سُينظر إلى أي رحلة تتم إلى 
البلد الواقع في ش���مال إفريقيا باعتبارها إنجاًزا بارًزا آخر، ضمن 

قائمة رئيس الوزراء المتنامية من النجاحات الدبلوماسية.
كما نش���رت الصحيف���ة نبذة عن العالق���ات الثنائية بين »تل 
أبيب« والرباط، إذ بينت أنها ُأِقيمت ألول مرة بعد توقيع اتفاق 
أوسلو في التس���عينات، لكنها قطعت بعد اندالع االنتفاضة 

الثانية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد مجلس األوقاف والش���ؤون والمقدسات 
اإلس���المية بالقدس، رفض جميع اإلجراءات 
والقي���ود التي فرضتها س���لطات االحتالل 
عل���ى حرية العبادة والصالة في مصلى »باب 

الرحمة«.
وق���ال في بيان له، ام���س األربعاء، إنه كلف 
المستشار القانوني لل�مجلس إبالغ سلطات 
االحت���الل فوًرا بق���راره؛ أنه ل���ن يتوانى عن 
القيام ب�مس���ؤولياته في ترميم مصلى باب 

الرحمة والصالة فيه.

وأض���اف المجل���س أن ال�مس���جد األقصى 
بجميع ساحاته ومرافقه ومصلياته والبالغة 
مس���احته 144 دونًما، بما في���ه مصلى باب 
الرحمة، هو حق خالص لجميع ال�مس���لمين 

في العالم.
وأش���ار إل���ى أنه »وق���ف إس���المي ال يقبل 
الش���راكة، وليس لغير ال�مس���لمين أي حق 
فيه، وال يس���ري وال يجوز أن يطبق عليه أي 

قانون غير القانون اإلسالمي«.
وعب���ر ع���ن إص���راره عل���ى مواجه���ة جميع 
اإلجراءات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى، 

داعًي���ا الفلس���طينيين إلى الوح���دة ورّص 
الصف���وف ف���ي مجابهة ه���ذه االعتداءات 
التعسفية، وتأكيد التفافهم حول مؤسسة 
���ا واحًدا للحفاظ على  األوقاف والوقوف صّفً

األقصى والدفاع عنه.
وأش���اد بوقف���ة المقدس���يين بالدف���اع عن 
األقصى، أم���ام االعت���داءات ال�متكررة التي 
ته���دف إل���ى تش���ويه وتزيي���ف ال�مكانة 
الديني���ة والقانونية والتاريخية لل�مس���جد، 
إضافة إلى االعتداء على مصلى باب الرحمة، 

وإغالق بوابته الرئيسة بالسالسل.

أوقاف القدس: مسؤوليتنا ترميم مصلى باب الرحمة والصالة فيه

بيت لحم/ االستقالل: 
اصيب عدد م���ن المواطنين باالختناق، مس���اء امس األربعاء، 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في منطقة أم 

ركبة جنوب بيت لحم.
وأفادت مص���ادر أمنية، بأن جنود االحت���الل أطلقوا الرصاص 
الح���ي والمعدني المغل���ف بالمطاط وقنابل الغاز المس���يل 
للدموع، صوب الش���بان، م���ا أدى إلصابة ع���دد منهم بحاالت 

اختناق. وفق وكالة وفا.

إصابات خالل مواجهات مع 
االحتالل جنوب بيت لحم

نيويورك/ االستقالل: 
قال نيكوالي مالدينوف منس���ق األمم المتحدة الخاص 
لعملي���ة الس���الم في الش���رق األوس���ط، ي���وم األربعاء، 
إن إس���رائيل قررت بش���كل أحادي احتج���از 140 مليون 

دوالر من تحويالت الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح مالدينوف إن احتجاز حوالي 140 مليون دوالر من 

االموال الفلسطينية تطور خطير يهدد االستقرار المالي 
للس���لطة وأمن الفلسطينيين واإلسرائيليين، مشيرا إلى 
أن األمين الع���ام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حذر 

من اتخاذ قرارات احادية.
جاء ذلك في إحاطة له خالل جلسة لمجلس األمن الدولي 

امس حول القضية الفلسطينية.

مالدينوف: احتجاز األموال 
الفلسطينية »تطور خطير«

تجديد االعتقال اإلداري لألسير 
تيمور البرغوثي للمرة السادسة

»يديعوت«: نتنياهو سيزور المغرب 
قبل االنتخابات اإلسرائيلية

الجهاد اإلسالمي تنتقد تطبيع 
برنامج االتجاه المعاكس

متظاهري���ن برصاص االحتالل ش���رق خانيونس، 
نقل����وا إثرها لمستش����فى غزة األوروب����ي لتلقي 
العالج، مش����يرا إلى أن الشبان أش����علوا اإلطارات 
المطاطي����ة واأللع����اب النارية؛ ضم����ن فعاليات 

"اإلرباك الليلي".
وزعمت مصادر عبرية أن الش����بان المشاركين في 
"اإلرباك الليلي" تمكنوا من قص جزء من السياج 
شرق خزاعة، فيما رد جنود االحتالل بإطالق النار.

وتوقفت فعالي����ات "اإلرباك" في نوفمبر الماضي 
بعد تفاهمات توصلت إليها وس����اطات مصرية 
وقطري����ة وأممية؛ يخّف����ف االحت����الل بموجبها 
حصاره على القط����اع المتواصل منذ أكثر من 12 

س����نًة؛ من خالل توسيع مساحة الصيد، والسماح 
بإدخال المس����اعدات المالية القطري����ة إلى غزة، 

وغيرها.
وتش����مل فعالي����ات "اإلرب����اك الليلي" إش����عال 
اإلطارات التالفة )الكوشوك(، إضافة إلى تشغيل 
أغاٍن ثورية وأصوات صاف����رات إنذار عبر مكبرات 
الص����وت، مع إطالق أض����واء الليزر تج����اه الجنود 

المتمركزين قرب السياج.
وفي س����ياٍق متصل، ش����نت طائرات االستطالع 
اإلس����رائيلية، ث����الث غارات في محي����ط منطقة 
مخيم����ات العودة وكس����ر الحصار ش����رق مخيم 

البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا  بأن طائرات االستطالع اإلسرائيلية 
قصفت أرضا زراعية ش����رقي مخيم البريج وسط 
قطاع غزة بثالثة صواريخ  على األقل دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات.
من جهته، قال المتحدث باس����م جيش االحتالل 
: "هاجمت طائرة تابعة لس����الح الجو اإلسرائيلي 
موق����ع مراقبة تاب����ع لحرك����ة حماس  في جنوب 
قطاع غ����زة؛ ردًا على إطالق بالون����ات حارقة على 

المستوطنات".
فيم����ا ذك����رت القن����اة 13 العبري����ة أن الجيش 
اإلس����رائيلي رفع مس����توى الرد، ويفرض قواعد 

جديدة على حدود قطاع غزة.

واض���ٍح لخطوات س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
وإجراءاته المتمثلة في إغالق باب الرحمة وبعض 
مؤسسات األقصى. ويواصل عشرات المقدسيين 
الرباط في س���احات المس���جد األقص���ى منذ يوم 
الثالثاء الماضي بعد إغالق االحتالل لباب الرحمة.

وأطلق عشرات النش���طاء المقدسيين دعوات عبر 
وس���ائل التواصل االجتماعي للرباط في المسجد، 
احتجاًجا على اعتداء قوات االحتالل على المصلين 

مساء أمس وتنفيذ حملة اعتقاالت واسعة.
وش���هد المسجد األقصى مس���اء اول أمس، توتًرا 

ش���ديًدا ومواجه���ات باألي���دي بفع���ل االقتحام 
الواسع لقوات االحتالل للمسجد من باب المغاربة، 
واعتدائها على المصلين في منطقة باب الرحمة، 
م���ا أدى إلصابة أكثر م���ن 20 مصلًيا، واعتقال 20 

آخرين على األقل.
في الوقت ذاته، جددت عصابات المس���توطنين 
اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى من باب 
المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة االحتالل 
الصهيوني، في الوقت الذي تس���ود فيه حالة من 
التوتر في المس���جد، وس���ط دعوات من نش���طاء 

مقدس���يين بضرورة التوجه إلى المسجد المبارك 
والمشاركة في الصلوات في منطقة باب الرحمة.

وأفاد مص���ادر محلية أن 49 مس���توطنًا اقتحموا 
"األقص���ى" عبر مس���ارات حّددتها لهم الش���رطة 
"اإلس���رائيلية"، في حين اقتحم 240 مس���توطنًا 
من ط���الب المعاهد الديني���ة والجامعات العبرية 
باحات المس���جد برفقة ضباط االحتالل، الفتة إلى 
أن 15 عنصرًا من المخابرات "اإلسرائيلية" اقتحموا 
المس���جد كذل���ك خ���الل الجولة االستكش���افية 

الصباحية.

خانيونس: تنظيم اجتماع لمناقشة 
احتياجات حي السالم وقيزان أبو رشوان

االحتالل يحول   ...

اإ�صابات بفعاليات ..
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خانيونس/ االستقالل:
نظم���ت بلدية خانيون���س جنوب محافظات غزة، اجتماع���ًا مع أعضاء لجنتي 
حي الس���الم وحي قيزان أبو رشوان الواقعين جنوب المدينة وذلك لمناقشة 
بعض االحتياجات الطارئة في المنطقتين ودراس���ة الس���بل الكفيلة للرقي 

بتلك األحياء في كافة المجاالت.
وكان رئيس البلدية م. عالء الدين البطة، ومدير مكتبه م. س���عد عاش���ور، قد 
إلتقي���ا أعضاء اللجنتين ضمن اجتماعات المتابع���ة والتقييم التي تعقدها 

إدارة البلدية مع األحياء.
ويأت���ي تنظيم اللقاء ضمن الجهود الرامية إل���ى التحديد الفعلي والواقعي 
الحتياجات الس���كان والتي تمحورت ح���ول تنفيذ مجموعة من المش���اريع 
الهامة في الحي والبرامج واألنش���طة التي ستس���هم ف���ي تعزيز دور لجان 

األحياء والبلدية وتنعكس ايجابًا على مسيرة التطوير.
وثمن م. البطة الجهود المستمرة الرامية إلى االرتقاء بواقع الخدمات المقدمة 
للمواطنين في ظل مس���اعي بلدية خانيونس لتعزيز المشاركة المجتمعية 
لتحقيق شفافية العمل والنهوض بواقع المدينة نحو األفضل، مشيرًا إلى أن 
لجان األحياء باتت مطلعة في خططها وبرامجها ومشاريعها وأطلعتهم على 

مجريات األمور الميدانية وواقع الخدمات في البلدية .
وبي���ن م. البطة  أن إدارة البلدية س���تأخذ بعين االعتب���ار كافة االحتياجات 
ودراستها ووضع الحلول المالئمة لها بما يتوافق مع اإلمكانيات المتاحة في 

ظل سعي البلدية لتطوير المدينة في شتى المجاالت.
ومن جانبهم ش���كر أعضاء لجان األحياء بلدية خانيونس على مجهوداتهم 

في خدمة السكان ودعم االحتياجات المختلفة.

غزة/ االستقالل:
انتقدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، يوم أمس، 
اس���تضافة برنامج االتجاه المعاكس الذي يبث عبر قناة 

الجزيرة، لشخصية إسرائيلية.
وقال داود شهاب مدير المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد 
اإلسالمي إن "الحرب اإلسرائيلية للسيطرة على المسجد 
األقص���ى المب���ارك تش���تد اقتحامات تجدد لس���احات 

األقصى".
وأضاف ش���هاب في تدوينه عبر حس���ابه الرس���مي في 

)فيس���بوك( أنه "بينما يتصدى المقدسيون المرابطون 
لهذه الحرب، يخرج وجه إسرائيلي أدمن الكذب والخداع 
والتضليل في برنامج االتجاه المعاكس"، مشدًدا على أن 

"التطبيع اإلعالمي مرفوض ومدان".
يش���ار إلى أن برنامج االتج���اه المعاكس ال���ذي يقدمه 
اإلعالمي فيصل القاسم، اس���تضاف في حلقته دكتورا 
فلس���طينيا، إلى جانب إيدي كوهين المستشار بمكتب 
رئاس���ة الوزراء اإلسرائيلي، والباحث أول في مركز بيغين 

السادات للدراسات واألبحاث االستراتيجية.

رام الله/ االستقالل:
ج����ددت محكمة االحتالل االس����رائيلي أمر اإلداري بحق األس����ير 
تيمور حس����يب البرغوثي)28عامًا( من س����كان قرية كوبر شمال 
غرب رام الله، وذلك للمرة السادسة على التوالي، مدة ثالثة أشهر 
جديدة. وأوضح مكتب إعالم األس����رى أن قوات االحتالل اعتقلت 
األس����ير البرغوثي بتاريخ 2017/8/4 بعد اقتحام منزله في قرية 

كوبر وتفتيش����ه بهمجية وتحطيم جزء كبير من أثاثه، وأصدرت 
بحق����ه قرارًا إداريًا لمدة أربعة أش����هر. وذك����ر أن محاكم االحتالل 
وقبل انتهاء فترة اعتقاله اإلدارية بأربعة أيام أصدرت بحقه قرارًا 
إداريًا يقضي ألربعة ش����هور جديدة، ثم جددت له للمرة الثالثة 
والرابع����ة والخامس����ة، ومؤخرًا جددت له للمرة السادس����ة، بحيث 

أمضى حتى اآلن عامًا ونصفًا في اإلداري دون تهمة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت صحيفة عبري���ة إن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياهو س���يزور المغ���رب قبل االنتخابات اإلس���رائيلية التي 
س���ُتجرى في التاس���ع من أبري���ل المقبل. وأف���ادت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« بأن نتنياهو يحاول تعزيز اإلنجازات التي 
تحققت في العالم اإلس���المي من خالل السعي لزيارة المغرب 
قب���ل تلك االنتخابات. وكانت تقارير إعالمية قالت إن نتنياهو 
التقى س���ًرا بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بس���بتمبر 
الماضي بنيويورك. وأش���ارت »يديعوت« إلى أن المس���ؤولين 

اإلس���رائيليين تكتم���وا في الماض���ي على االتص���االت التي 
تجري عبر القنوات الخلفية مع البلدان التي ال تعترف رس���مًيا 
ب�«إس���رائيل كدولة«. وذكرت أنه سُينظر إلى أي رحلة تتم إلى 
البلد الواقع في ش���مال إفريقيا باعتبارها إنجاًزا بارًزا آخر، ضمن 

قائمة رئيس الوزراء المتنامية من النجاحات الدبلوماسية.
كما نش���رت الصحيف���ة نبذة عن العالق���ات الثنائية بين »تل 
أبيب« والرباط، إذ بينت أنها ُأِقيمت ألول مرة بعد توقيع اتفاق 
أوسلو في التس���عينات، لكنها قطعت بعد اندالع االنتفاضة 

الثانية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد مجلس األوقاف والش���ؤون والمقدسات 
اإلس���المية بالقدس، رفض جميع اإلجراءات 
والقي���ود التي فرضتها س���لطات االحتالل 
عل���ى حرية العبادة والصالة في مصلى »باب 

الرحمة«.
وق���ال في بيان له، ام���س األربعاء، إنه كلف 
المستشار القانوني لل�مجلس إبالغ سلطات 
االحت���الل فوًرا بق���راره؛ أنه ل���ن يتوانى عن 
القيام ب�مس���ؤولياته في ترميم مصلى باب 

الرحمة والصالة فيه.

وأض���اف المجل���س أن ال�مس���جد األقصى 
بجميع ساحاته ومرافقه ومصلياته والبالغة 
مس���احته 144 دونًما، بما في���ه مصلى باب 
الرحمة، هو حق خالص لجميع ال�مس���لمين 

في العالم.
وأش���ار إل���ى أنه »وق���ف إس���المي ال يقبل 
الش���راكة، وليس لغير ال�مس���لمين أي حق 
فيه، وال يس���ري وال يجوز أن يطبق عليه أي 

قانون غير القانون اإلسالمي«.
وعب���ر ع���ن إص���راره عل���ى مواجه���ة جميع 
اإلجراءات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى، 

داعًي���ا الفلس���طينيين إلى الوح���دة ورّص 
الصف���وف ف���ي مجابهة ه���ذه االعتداءات 
التعسفية، وتأكيد التفافهم حول مؤسسة 
���ا واحًدا للحفاظ على  األوقاف والوقوف صّفً

األقصى والدفاع عنه.
وأش���اد بوقف���ة المقدس���يين بالدف���اع عن 
األقصى، أم���ام االعت���داءات ال�متكررة التي 
ته���دف إل���ى تش���ويه وتزيي���ف ال�مكانة 
الديني���ة والقانونية والتاريخية لل�مس���جد، 
إضافة إلى االعتداء على مصلى باب الرحمة، 

وإغالق بوابته الرئيسة بالسالسل.

أوقاف القدس: مسؤوليتنا ترميم مصلى باب الرحمة والصالة فيه

بيت لحم/ االستقالل: 
اصيب عدد م���ن المواطنين باالختناق، مس���اء امس األربعاء، 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في منطقة أم 

ركبة جنوب بيت لحم.
وأفادت مص���ادر أمنية، بأن جنود االحت���الل أطلقوا الرصاص 
الح���ي والمعدني المغل���ف بالمطاط وقنابل الغاز المس���يل 
للدموع، صوب الش���بان، م���ا أدى إلصابة ع���دد منهم بحاالت 

اختناق. وفق وكالة وفا.

إصابات خالل مواجهات مع 
االحتالل جنوب بيت لحم

نيويورك/ االستقالل: 
قال نيكوالي مالدينوف منس���ق األمم المتحدة الخاص 
لعملي���ة الس���الم في الش���رق األوس���ط، ي���وم األربعاء، 
إن إس���رائيل قررت بش���كل أحادي احتج���از 140 مليون 

دوالر من تحويالت الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح مالدينوف إن احتجاز حوالي 140 مليون دوالر من 

االموال الفلسطينية تطور خطير يهدد االستقرار المالي 
للس���لطة وأمن الفلسطينيين واإلسرائيليين، مشيرا إلى 
أن األمين الع���ام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حذر 

من اتخاذ قرارات احادية.
جاء ذلك في إحاطة له خالل جلسة لمجلس األمن الدولي 

امس حول القضية الفلسطينية.

مالدينوف: احتجاز األموال 
الفلسطينية »تطور خطير«

تجديد االعتقال اإلداري لألسير 
تيمور البرغوثي للمرة السادسة

»يديعوت«: نتنياهو سيزور المغرب 
قبل االنتخابات اإلسرائيلية

الجهاد اإلسالمي تنتقد تطبيع 
برنامج االتجاه المعاكس

متظاهري���ن برصاص االحتالل ش���رق خانيونس، 
نقل����وا إثرها لمستش����فى غزة األوروب����ي لتلقي 
العالج، مش����يرا إلى أن الشبان أش����علوا اإلطارات 
المطاطي����ة واأللع����اب النارية؛ ضم����ن فعاليات 

"اإلرباك الليلي".
وزعمت مصادر عبرية أن الش����بان المشاركين في 
"اإلرباك الليلي" تمكنوا من قص جزء من السياج 
شرق خزاعة، فيما رد جنود االحتالل بإطالق النار.

وتوقفت فعالي����ات "اإلرباك" في نوفمبر الماضي 
بعد تفاهمات توصلت إليها وس����اطات مصرية 
وقطري����ة وأممية؛ يخّف����ف االحت����الل بموجبها 
حصاره على القط����اع المتواصل منذ أكثر من 12 

س����نًة؛ من خالل توسيع مساحة الصيد، والسماح 
بإدخال المس����اعدات المالية القطري����ة إلى غزة، 

وغيرها.
وتش����مل فعالي����ات "اإلرب����اك الليلي" إش����عال 
اإلطارات التالفة )الكوشوك(، إضافة إلى تشغيل 
أغاٍن ثورية وأصوات صاف����رات إنذار عبر مكبرات 
الص����وت، مع إطالق أض����واء الليزر تج����اه الجنود 

المتمركزين قرب السياج.
وفي س����ياٍق متصل، ش����نت طائرات االستطالع 
اإلس����رائيلية، ث����الث غارات في محي����ط منطقة 
مخيم����ات العودة وكس����ر الحصار ش����رق مخيم 

البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا  بأن طائرات االستطالع اإلسرائيلية 
قصفت أرضا زراعية ش����رقي مخيم البريج وسط 
قطاع غزة بثالثة صواريخ  على األقل دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات.
من جهته، قال المتحدث باس����م جيش االحتالل 
: "هاجمت طائرة تابعة لس����الح الجو اإلسرائيلي 
موق����ع مراقبة تاب����ع لحرك����ة حماس  في جنوب 
قطاع غ����زة؛ ردًا على إطالق بالون����ات حارقة على 

المستوطنات".
فيم����ا ذك����رت القن����اة 13 العبري����ة أن الجيش 
اإلس����رائيلي رفع مس����توى الرد، ويفرض قواعد 

جديدة على حدود قطاع غزة.

واض���ٍح لخطوات س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
وإجراءاته المتمثلة في إغالق باب الرحمة وبعض 
مؤسسات األقصى. ويواصل عشرات المقدسيين 
الرباط في س���احات المس���جد األقص���ى منذ يوم 
الثالثاء الماضي بعد إغالق االحتالل لباب الرحمة.

وأطلق عشرات النش���طاء المقدسيين دعوات عبر 
وس���ائل التواصل االجتماعي للرباط في المسجد، 
احتجاًجا على اعتداء قوات االحتالل على المصلين 

مساء أمس وتنفيذ حملة اعتقاالت واسعة.
وش���هد المسجد األقصى مس���اء اول أمس، توتًرا 

ش���ديًدا ومواجه���ات باألي���دي بفع���ل االقتحام 
الواسع لقوات االحتالل للمسجد من باب المغاربة، 
واعتدائها على المصلين في منطقة باب الرحمة، 
م���ا أدى إلصابة أكثر م���ن 20 مصلًيا، واعتقال 20 

آخرين على األقل.
في الوقت ذاته، جددت عصابات المس���توطنين 
اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى من باب 
المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة االحتالل 
الصهيوني، في الوقت الذي تس���ود فيه حالة من 
التوتر في المس���جد، وس���ط دعوات من نش���طاء 

مقدس���يين بضرورة التوجه إلى المسجد المبارك 
والمشاركة في الصلوات في منطقة باب الرحمة.

وأفاد مص���ادر محلية أن 49 مس���توطنًا اقتحموا 
"األقص���ى" عبر مس���ارات حّددتها لهم الش���رطة 
"اإلس���رائيلية"، في حين اقتحم 240 مس���توطنًا 
من ط���الب المعاهد الديني���ة والجامعات العبرية 
باحات المس���جد برفقة ضباط االحتالل، الفتة إلى 
أن 15 عنصرًا من المخابرات "اإلسرائيلية" اقتحموا 
المس���جد كذل���ك خ���الل الجولة االستكش���افية 

الصباحية.

خانيونس: تنظيم اجتماع لمناقشة 
احتياجات حي السالم وقيزان أبو رشوان

االحتالل يحول   ...

اإ�صابات بفعاليات ..
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مانيال/ االستقالل: 
عادت امرأٌة تايالندية ُمصابٌة بالزهايمر ُتدَعى، كيمانفي أرجاو، وتبلغ من 
العمر 59 عامًا،  إلى المنزل بعد أن غادرته قبل ثمانية أشهر، وذلك لترى 
ابنها في »مكان قريب« على حد تعبيرها. لكنها مشت مسافة 400 ميل 
إلى الصين س���يًرا على األقدام، كما ذكر موق���ع »دايلي مايل« البريطاني 

يوم الجمعة الماضي.
وَذَك���رت التقارير، أن كيمانفي أرجاو قد ُفِقَدت من منزلها يوم 12 يونيو/ 

حزيران الماضي، في مقاطعة شيانج راي التايالندية.
وُعِثر على أرجاو في أواخر ش���هر يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة 
كونمين���ج بجنوب الصين، وهي تحم���ل بطاقة هوي���ة تايالندية. األمر 
الذي س���اعد المسؤولين الصينيين على االتصال بالقنصلية التايالندية 

بسرعة.
ح، إيكورن باتس���اباربودين، من ش���رطة ش���يانج راي للهجرة، بأنها  وصرَّ
»كش���فت لنا ذهابها إلى  الصين س���يرًا على األقدام، إْذ واصلت المشي، 

وطلبت الطعام من األكشاك على طول الطريق«.
وف���ي ي���وم الخميس الماض���ي، توجهت س���وخادا )35 عامًا( ابنة 
كيومان���ي مع المس���ؤولين التايالنديي���ن إلى مدين���ة كونمينج 
ة، إْذ جثت االبنة على ركبتيها، وهي تذرف دموع السعادة  الصينيَّ
بعد أن رأت أمها المفقودة. وخسرت أرجاو 20 كيلوغراًما من وزنها 

أم تايالندية تمشي 
400 ميل بحثًا عن ابنها

الرباط/ االستقالل: 
حول زوج مغربي غاضب شريكة حياته إلى رماد، 
بعد أن أقدم على قتلها ضرًبا، ثم بسكب الوقود 

عليها وإحراقها، في واقعة هزت الرأي العام.
ونقلت صحيفة هيس���برس، أن الزوج الغاضب، 
كان على خالف طويل مع زوجته التي لجأت في 
أكثر مرة للس���لطات بعد اعت���داءات متكررة من 

الزوج، بسبب خالف على ملكية منزل الزوجية.
وفي تفاصي���ل القصة التي وقع���ت بضواحي 
تحّولت الحي���اة  فق���د  باه���ا،  آي���ت  منطق���ة 
الزوجية بي���ن الزوجين، والتي دامت 19 س���نة، 
إلى خالفات ومش���اجرات مستمرة، باإلضافة إلى 
نزاع حول ملكية عقار، ش���يد عليه منزل األسرة، 
إذ س���بق للزوجة )45عاًما( أن رفعت أربع دعاوى 
قضائية ضد زوجها الخمسينّي، ضمنها دعوى 

متعلق���ة بالضرب والجرح، والط���الق، ثم دعوى 
اإلفراغ.

ووفقا لجيران األسرة، فقد سبق أن اتفق الزوجان، 
في بداية عالقتهما، على التعاون في تش���ييد 
منزلهما، وذلك عل���ى البقعة األرضية المملوكة 
للزوجة، قبل أن تنش���ب بينهم���ا خالفات ظلت 
لصيقة بحياتهما، بسبب الدعاوى المرفوعة ضد 

الزوج، وآخرها دعوى اإلفراغ.
ل���م  الجي���ران،  لش���هادات  وفق���ا  ال���زوج، 
يستسغ المشاكل الزوجية التي أضحى يتخّبط 
فيها، والتي حّولت »العشرة« الزوجية إلى جحيم 
غير مط���اق، فق���ّرر أن ُينهي مص���در كل تلك 
المش���اكل، وأقدم على فعلت���ه اإلجرامية بتلك 

الطريقة البشعة.
وعم���د الزوج إلى إخ���راج أبنائه الثالث���ة )ابنان، 

16 و8 س���نوات، وابنة 10 س���نوات( من المنزل، 
وأحكم إغالقه، ث���م توجه إلى زوجته، فعمد إلى 
توجي���ه أربع ضرب���ات صوب رأس���ها، ثم أكمل 
فعله بضربات على مستوى الصدر، كانت كافية 

إلزهاق روحها على الفور.
ولم يكتف بهذه الطريقة البش���عة إلزهاق روح 
ش���ريكة حياته، بل ص���ّب عل���ى جثتها كمية 
م���ن البنزين، وأضرم النار فيه���ا، وجلس يتأمل 
المشهد ببرودة دم، قبل أن يتدّخل الجيران عند 
مشاهدة أدخنة النيران تنبعث من المنزل، ليتم 

ربط االتصال بالسلطات األمنية والمحلية.
وكانت مطاردة من عناصر الدرك الملكي انتهت 
بتوقي���ف الزوج، بعدم���ا كان متأهب���ا لمغادرة 
المنطق���ة، وأوق���ف لحي���ن عرضه عل���ى غرفة 

الجنايات بمحكمة االستئناف بمدينة أكادير.

واشنطن/ االستقالل: 
ف���ي واقعة غريبة، ثار بركان، أو نبع مياه س���اخنة 
خامد في متنزهات يلوستون الوطنية السياحية 
األميركية، ولكن بدال من أن يقذف حمما من الالفا، 

قذف "حمما" من المخلفات.
وبحس���ب المس���ؤولين والقائمي���ن عل���ى متنزه 
يلوس���تون، فقد ق���ذف البركان حمما م���ن الزبالة 
ومخلفات اإلنس���ان التي تراكم���ت على مدى 80 

عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبرس".
وج���اء اإلعالن ع���ن طبيع���ة الحم���م ليثير خجل 
الزائرين دون أن يثير حي���رة العلماء والمعنيين، 

الذين كانوا قد شهدوا أحداثا مشابهة سابقا.
وشملت الحمم التي اندفعت من بركان يلوستون، 

والعلب  المعدني���ة  النقدي���ة  والقطع  العم���الت 
المعدنية وألعاب األطف���ال وغيرها من المخلفات 
البشرية التي يعود بعضها إلى أكثر من 8 عقود.

وقالت س���لطة متنزه يلوستون الوطني إن الناس 
يعتق���دون أنه���م عندما يرمون أو يلقون أش���ياء 
داخ���ل "براكي���ن" أو ينابيع المياه الس���اخنة في 
المتنزه، فإنها س���تذوب وتندفع على شكل بخار 

حار.
ويبدو أن الواقع ليس كذلك، مما دفع الس���لطات 
المعني���ة إل���ى تحذي���ر الزائرين من مغب���ة إلقاء 
األوس���اخ والعمالت وغيرها م���ن المخلفات داخل 
هذه البراكين، مشيرين إلى أنها تؤثر على النظام 

البيئي في المتنزه الطبيعي.

وس���بق أن ثار البركان في يلوس���تون عام 1957، 
لكنه كان أق���ل قوة من البركان األخير، كما حدثت 

عدة انفجارات بركانية صغيرة، قبل عام 2004.
وم���ن المع���روف أن براكين يلوس���تون، ليس���ت 
كالبراكي���ن العادية، وإنما عبارة ع���ن ينابيع مياه 
ح���ارة تثور بين الحين واآلخر، وس���جل عام 2018 
حوال���ي 32 حالة، بينما س���جلت آخ���ر اندفاعة أو 
ف���ورة لهذه الينابيع البركانية في األول من فبراير 

الجاري.
ويش���ار إل���ى أن متنزه يلوس���تون يمتد بين 3 
واليات أيداه���و ومونتانا ووايومن���غ، وكان قد 
اختير من قبل اليونس���كو كأح���د مواقع التراث 

الثقافي العالمي.

بسبب قطعة أرض.. حول زوجته إلى رماد

نيويورك/ االستقالل: 
فوجئ أمريكي من نيويورك برس���الة من والده المي���ت تركها على كمبيوتر 

قديم وجده في سقيفة المنزل.
وعثر جون بفاف األس���تاذ في كلية الحقوق بجامعة فوردهام على كمبيوتر 

آبل قديم يعود إلى 1983، وقرر أن يكتشف إذا كان ال يزال يعمل.
ولم يتوقع جون أن يعمل الكمبيوتر المهجور منذ عقود، لكن المفاجأة كانت 
عندما بدأ بتش���غيله، لتظهر مجموعة من األلع���اب المخزنة عليه، إلى جانب 

رسالة من والده الميت، بحسب موقع يو بي آي.
وقال جون تعليقًا على ذلك »وجدت رسالة كتبها لي والدي في 1986 عندما 

كان عمري 11 عامًا فقط في مخيم صيفي«.
وأضاف »توفي والدي قبل نحو عام بالضبط، ومن المدهش أن أتلقى رس���الة 

منه في هذا الوقت، كان أمرًا رائعًا«.

يعثر على رسالة من والده عمرها 
30 عامًا في كمبيوتر قديم

تايبيه / االستقالل: 
هّربت امرأة من هونغ كونغ هّرتين صغيرتين مس���روقتين عبر أكبر مطار 
في تايوان من خالل وضعهما تحت ثيابها وتظاهرها بأنها حامل، وفق ما 

نقلت وسائل إعالم محلية.
وفتحت الس���لطات في مطار تايوان تحقيقا لمعرف���ة كيف تمّكنت هذه 
المرأة من اإلفالت بكل س���هولة من األمن دون رصد القطتين المهربتين، 

بحسب ما ذكرت صحيفة “أبل ديلي”.
وأضافت الصحيفة التايوانية أن الش���رطة حصل���ت على مقطع مصّور من 
المط���ار يظهر المرأة تحمل كيس���ا أبيض وهي خارج���ة من مرحاض عام، 

وكانت منطقة البطن ممتلئة أكثر مما كانت قبل أن تمر عبر األمن.
وقال���ت مربية القطط تش���انغ تش���ن-يي إنها تنّبهت لس���رقة القطتين 

الصغيرتين “أنجي” و”دا ليلي” في ال�5 من فبراير الحالي.
وأوضحت المرأة التي تقطن في شقة واقعة في ضاحية مدينة نيو تايبيه، 
حيث تربي 40 قطة فارسية سعر الواحدة منها قد يصل إلى 3 آالف دوالر، 

“كان ذلك وقت إطعامها.. عندها الحظت غياب القطتين”.
واشتبهت تشانغ فورا بامرأة من هونغ كونغ جاءت إليها قبل شهر وأرادت 
ش���راء “أنج���ي”، إال أن المربية غيّرت رأيها بالبي���ع ألن المرأة كانت تملك 

الكثير من هذه الحيوانات.
وأظهرت كاميرات المراقبة خارج شقة تشانغ المرأة وهي تحمل قطة 

بكل يد.

امرأة تهّرب قّطتين 
متظاهرة بأنها حامل

بركان أميركي.. حممه من »القمامة«

لندن/ االستقالل: 
ولدت س���لحفاة ألبينو ن���ادرة بقلب خارج 
اللقط���ات  بع���ض  وأظه���رت  جس���دها 
الصغيرة الفريدة من نوعها وهي تتحدى 

الحياة.

وفقا لما نش���رته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، 
أطلق على الس���لحفاة اسم "األمل" وظهرت بيضاء 
األلبينو  الحيوان���ات  بالكام���ل، حي���ث تش���تهر 
بافتقاده���ا لمادة الميالنين المس���ئولة عن صبغ 
البشرة، كما أن قلبها بدا خارجا من تجويف بطنها 

في حالة نادرة أخرى.
وبالرغم من الحالتين النادرتين للس���لحفاة إال أنه 
ال اس���م لحالتها بالطب البيطري، لكن هناك حالة 
مماثلة لها في البش���ر تح���دث لواحد من بين كل 

126 ألف مولود.

والدة نادرة لسلحفاة بقلب خارج جسدها

م�شهد عام ملدينة اريحا         ) وفا (


