
الضفة المحتلة/ االستقالل: 
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي االثنين، تسعة مساكن واستولت عليها في 

بلدة العوجا ش���مال أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة. وتقطن 
عدة عائالت في هذه المس���اكن ضمن 70 مس���كًنا من الصفيح 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتدت قوات االحتالل االس���رائيلي مساء امس الثالثاء، على المصلين في باب 

الرحم���ة وعلى المواطني���ن قرب باب حطة أحد أبواب المس���جد 
األقصى المبارك. وأفاد ش���هود عيان بأن قوات االحتالل اعتدت 
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طهران/ االستقالل: 
أف���ادت وكالة مهر لألنب���اء أن قائد فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري اإليراني، إس���ماعيل قاآني 
عقد لقاء م���ع وفود من فصائل فلس���طينية في 

طهران.
يذك���ر أن وفودًا من فصائل  فلس���طينية، أبرزها 
الجهاد اإلس���المي وحماس، وصلت إلى العاصمة 

اإليراني���ة طه���ران، معزي���ة باغتي���ال الواليات 
المتحدة للواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وعين���ت إيران قاآن���ي قائدًا لفيل���ق القدس في 
الحرس الثوري اإليراني خلفا لقاس���م س���ليماني 
ال���ذي اغتالت���ه أميركا فج���ر الجمع���ة الماضية 
بالع���راق، حي���ث ش���ارك وف���د م���ن الفصائ���ل 

الفلسطينية بجنازته في طهران.

قائد فيلق القدس الجديد يلتقي
 قادة فصائل فلسطينية في طهران

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وعش���رات  غلي���ك  يه���ودا  المتط���رف  اقتح���م 
المس���توطنين صب���اح أم���س المس���جد األقصى 
المبارك من باب المغاربة بحراس���ة أمنية مشددة، 

ووس���ط قيود مش���ددة على دخول الفلسطينيين 
للمسجد، وفي الوقت الذي صادقت اإلدارة المدنية 
اإلس���رائيلية على مخططات بن���اء نحو ألفي وحدة 
اس���تيطانية في الضفة الغربية المحتلة. واقتحم 

عش���رات المس���توطنين على رأس���هم المتطرف 
يهودا غليك صباح أمس المسجد األقصى المبارك 

من ب���اب المغارب���ة بحراس���ة أمنية 
مشددة، ووس���ط قيود مشددة على 

اقتحامات جماعية لألقصى.. واالحتالل يصادق
 على مخططات بناء 2000 وحدة استيطانية بالضفة

مجدالني: ندرس صرف 
مخصصات الشؤون »شهريًا«

أبو مذكور: تم حل األزمة الحالية 
ومساٍع آللية جديدة لنقل معتمري غزة

غزة / االستقالل:
أكد رئيس جمعية ش����ركات الحج والعم����رة في غزة عوض أبو مذكور أن 
اإلش����كاالت التي لحقت بأزمة المعتمرين مؤخًرا »جاٍر حلها بعد التوافق 

مع الجانب المصري على إنقاص عدد المعتمرين في الفوج الواحد«.

الدعم األوروبي المشروط للفلسطينيين.. 
رضوخ سياسي لضغوطات االحتالل 

غزة / سماح المبحوح: 
من جديد تمكن اللوبي الصهيوني بالس���يطرة على ق���رارات االتحاد األوروبي 

وكس���ب انحيازه الكامل مع���ه ، وفي المقابل معاداة الش���عب 
الفلس���طيني من خالل انتزاع قرار االمتناع ع���ن تقديم الدعم 

أوقاف القدس: االحتالل بإجراءاته
 باألقصى يدفع المنطقة لصراع مرير

رام الله / االستقالل:
أعلنت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين يوم أمس، عن رفض 
المحكمة العس���كرية لالحتالل في "عوفر" االس���تئناف المقّدم 

باس���م األس���ير المضرب عن الطعام لليوم )108( على التوالي 
أحمد زه���ران. وأوضحت الهيئ���ة أن المحكمة 
طلب���ت تعليق األس���ير زهران لإلض���راب قبل 

محكمة االحتالل ترفض االستئناف المقدم باسم األسير زهران

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مجلس األوقاف والش���ؤون وال�مقدس���ات اإلس���المية بمدينة القدس إن إجراءات 

االحتالل بح���ق ال�مس���جد األقصى ال�مب���ارك وحراس���ه وال�مرابطين 
وال�مصلين، دليل على نوايا االحتالل بدفع ال�منطقة إلى ش���بح صراع 

قانون »مقاتل غير شرعي«.. 
غطاء قضائي لجرائم االحتالل 

غزة/ دعاء الحطاب:
مازالت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي مس���تمرة في فرض قرارات وسن قوانين 
عنصرية تش���رعن ممارس���اتها االجرامية واالس���تفزازية بحق أبناء الش���عب 
الفلسطيني في قطاع غزة، والتي كان آخرها تفعيل قانون » مقاتل غير شرعي« 

بنــوك االحتــالل تجمــد رسميــًا 
حسابات 40 عائلة أسير من الداخل

االحتالل يهدم 9 مساكن 
بأريحا ومنزال بالقدس ويجرف 

عشرات الدونمات بالخليل

االحتالل يعتدي على المصلين 
واعتقاالت باألقصى وباب حطة

مسؤول »إسرائيلي«: أدواتنا في استعادة جنودنا من غزة محدودة
القدس المحتلة/ االستقالل: 

قال المنسق السابق لملف األسرى والمفقودين اإلسرائيليين 
»ليؤور لوتان«: إن »إسرائيل« ُتقر أن استعادة جنودها األسرى 

ف���ي قطاع غزة هو دين على الدول���ة والجيش. وأضاف لوتان 
-وفق القناة 7 العبرية-: »يمكن أن يكون هناك 
ج���دل ح���ول الثمن الذي س���يدفع ومس���توى 

 قو�ت �لحتالل خالل �عتد�ئها على �مل�صلني يف باب �لرحمة بامل�صجد �لأق�صى �أم�س 

الخارجية األردنية تدين اعتداء 
االحتالل على المصلين باألقصى
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الضفة المحتلة/ االستقالل: 
هدمـــت قوات االحتالل اإلســـرائيلي االثنين، 
تســـعة مســـاكن واســـتولت عليها في بلدة 
العوجا شـــمال أريحا شـــرق الضفـــة الغربية 

المحتلة.
وتقطـــن عـــدة عائالت فـــي هذه المســـاكن 
ضمن 70 مســـكًنا من الصفيح مهددة باإلزالة 
والتفكيك خالل أسبوع، رغم أنه جرى إقامتها 
عبر البلدية وبتمويل من مكتب األمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون االنسانية "أوتشا".
وأفادت المصـــادر أن قوات االحتالل كانت قد 
أعلنت منطقة رأس العوجا، منطقة عســـكرية 
مغلقة ومنع الطواقم الصحفية والحقوقية من 

الوصول إليها.
ولفتت إلى أن عمليـــات الهدم تمت عبر 200 
جندي إسرائيلي كانوا برفقة طواقم ما ُيسمى 
بــــ" اإلدارة المدنية" التابعة لالحتالل وعمالها 
وآلياتهـــا، واقتحمـــوا تجمـــع "رأس العوجا" 
البدوي وشرعوا بعمليات هدم دون سابق إنذار.

وأشار الناشطون الفلســـطينيون إلى أن هذا 
التجمـــع يعيش فيـــه ما بيـــن 700 إلى 800 

فلسطيني في نحو 300 منشأة سكنية.
ويرفـــض االحتـــالل عمليـــة البنـــاء في هذه 
المنطقـــة )C( أو توســـعة أي بناء فيها، لذلك 

لجـــأوا إلى عملية الترميم وتحســـين المنازل 
لُتصبح آمنة للسكن فيها، لكّن االحتالل باغت 
أهالي التجمـــع باالقتحام والشـــروع بعملية 

الهدم الواسعة.
وبالتزامن مـــع عملية الهدم أعلـــن االحتالل 
المنطقة عســـكرية ومغلقة، ومنـــع الوصول 

إليهـــا كما اعتقل مواطًنا بعـــد اإلعتداء عليه، 
إضافة إلى اعتقالها مصورًا صحفيا.

واعتدت قوات االحتـــالل بالضرب المبرح على 
المواطن جاســـر محمود الرشـــايدة )40 عاًما( 

خالل عملية هدم مسكن يعود لعائلته 
وفي السياق ذاته، أجبر االحتالل الصهيوني 

أحد المواطنين المقدسيين بهدم منزله في 
قرية جبل المكبر جنوب شـــرق القدس، بيده، 

وذلك تحت مزاعم البناء دون ترخيص.
وأفاد المقدسي ماهر نصار أن بلدية االحتالل 
أمهلته عدة أيام لتنفيـــذ أمر الهدم، قبل أن 
تتولى هي عملية هدمه وإلزامه بغرامة مالية 

قيمتها 80 ألف شيكل.
وبين أنه سعى لترخيص المنزل، لكن االحتالل 
فـــرض عليه مخالفـــة بناء قيمتهـــا 35 ألف 
شيكل، ثم أصدرت بلدية االحتالل قرار الهدم 
النهائي، مشيرا إلى أن المنزل يعيش فيه 11 

فرًدا، بينهم أطفال باتوا بالعراء
  كمـــا جّرفت قوات االحتالل يرافقها عدد من 
المستوطنين، أمس الثالثاء، مساحات واسعة 
الغربية  الضفـــة  فـــي مدينة الخليل جنوبي 

المحتلة.
أن  الرســـمية "وفا"  الوكالـــة  وذكـــرت 
آليات االحتـــالل جرفـــت أراض زراعيـــة فـــي 
منطقـــة "خلة العيدة" تعـــود ملكيتها لعدد 
من المواطنين، عرف منهم: فريد جابر ومحمد 
سعيد، وسامر جابر، الذي أفاد للوكالة بأّنه تم 
تجريف أكثر من 50 دونًما من أراضيهم، كما 
أّن عمليات التجريف تتم بوتيرة متصاعدة في 

محيط المنازل، وطالت حقولهم ومزروعاتهم.
وأوضح يونس عّرار مـــن هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان أن عمليات التجريف تستهدف 
ما يزيد عـــن 100 دونم من أراضي المواطنين 
أربع" شـــمال  المحاذية لمســـتوطنة "كريات 
شرقي المدينة، يسعى االحتالل لمصادرتها 
وضمها للمستوطنة المقامة منذ العام 1968 

الضفة الغربية/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي يوم أمس، عدًدا 
من المواطنيـــن خالل مداهمات بأنحاء الضفة الغربية 
المحتلة، فيما اندلع اشتباك مسلح مع قوات االحتالل 

في جنين.
وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات االحتالل مواطًنا 
ونجليـــه عقب اقتحام منزلهم وتفتيشـــه في مدينة 
جنين، في وقت اندلعت اشـــتباكات مسلحة مع قوات 

االحتالل في منطقة البساتين في المدينة.
وأوضحت المصادر أن عدة دوريات عسكرية إسرائيلية 
داهمت شارع نابلس في مدينة جنين واقتحمت منزل 
المواطن رشـــدي البظ واعتقلته ونجليه عدي ومحمد 

وعبثوا بمحتويات المنزل.
وأشـــارت إلى انتشـــار قوات االحتالل بعـــد ذلك في 

مناطق مختلفة من المدينة والسيما في حي البساتين، 
إذ ُسمعت أصوات انفجارات وتبادل إلطالق النار امتد 
حتى دوار الحمامة والمنطقة الصناعية التي اقتحمتها 

بعد ذلك قوات االحتالل معززة بعشرات الجنود.
واقتحمـــت قـــوة إســـرائيلية مخيم بالطـــة بنابلس، 
واعتقلت األســـير المحرر جابر عويـــص بعد تفتيش 

منزله وتحطيم محتوياته.
وفي قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل خمســـة شـــبان 
من بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية خالل مرورهم قرب 

مستوطنة »يتسهار«.
وقالت مصادر محلية، إن جنود االحتالل أوقفوا الشبان 
الخمســـة قرب مدخل »يتســـهار« على طريق نابلس 
ونقلوهم إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن المعتقلين 
هم : أمجد حســـين ، وحميدو أبوهنيـــة، وإياد عدوان، 

ومحمود عدوان، نمر فراج.
وأشـــارت المصادر إلى تكـــرار حاالت اعتقال شـــبان 
بذريعة اقترابهما من المستوطنات في تلك المنطقة.

كمـــا اعتقل االحتالل 4 مواطنين مـــن مخيم العروب، 
وداهـــم عدًدا من المنازل، واســـتولى علـــى مبلغ مالي 

وهاتف نقال.
وذكرت مصادر محلية، أن االحتالل اعتقل عز الجندي 
و محمد الجابري، وأحمد حسونة، وعمرو الشريف، فيما 
اقتحـــم االحتالل منـــزل عائلة أمجد جوابـــرة، وفتش 
المنزل وحطم محتوياته، واســـتولى على مبلغ 2000 

شيقل )600 دوالر(.
كما اقتحمت قوات االحتالل منزل األسير محمد نايف 
البدوي من المخيم، والمعتقل منذ أســـبوع، واستولت 

على هاتفه النقال.

االحتالل يهدم 9 مساكن بأريحا ومنزال بالقدس ويجرف عشرات الدونمات بالخليل

مداهمات واعتقاالت »إسرائيلية« في الضفة واشتباك مسلح بجنين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
نفذت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس الثالثاء، عمليات إحصاء لعدد من 

ساكني التجمعات البدوية شرق القدس المحتلة، وأحصت مواشيهم.
وقال الناطق باســـم تجمع أبو نـــوار، أبو عماد الجهالين  في تصريحات صحفية 
» إن قوات االحتالل أحصت خياما وحظائر لخمســـين عائلة في ثالثة تجمعات 

بدوية، وهي »بير المسكوب واحد« و »بير المسكوب اثنين« و »وادي سنيسل«.
وأضـــاف أن جنود االحتالل ســـألوا عن عدد أفراد العائلة وعـــدد الحيوانات الموجودة 
لديهم وعن عدد الخيام والمنشآت الخاصة بكل أسرة، وأن اإلحصاء تركز في التجمعات 

الواقعة بين مستوطنة »معالي أدوميم« ومنطقة الخان األحمر شرق القدس.
كما ســـلمت قوات االحتالل أهالي تجمع أبو نوار إخطارات بهدم منشآت تعود 

للمواطنين سالم إبراهيم البدور، وإبراهيم سلمان صرايعة، وفقا للجهالين.

االحتالل يحصي تجمعات بدوية 
شرق القدس ويخطر بهدم منشآت

رام الله / االستقالل:
وصـــف األمين العـــام لحركـــة المبـــادرة الوطنية 
الفلســـطينية مصطفى البرغوثي قرار إنشاء آالف 
الوحدات االســـتيطانية في األراضي المحتلة بأنه 
تصعيد لحرب االستيطان االستعماري التي تشنها 
"إســـرائيل" ضد الشـــعب الفلســـطيني ولتدمير 

إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وأضاف البرغوثي في تصريـــح صحفي يوم أمس، 
أن حكام "إســـرائيل" يحاولون تكرار جريمة النكبة 
فـــي الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة بالجمـــع ما بين 
االستيطان االســـتعماري، ولصوصية سرقة ونهب 
أراضي الفلســـطينيين ومواردهم الطبيعية، وخنق 

االقتصاد والحصار االقتصادي.
وأكد أن اســـتراتيجية "إســـرائيل" ستفشل طالما 
بقي الفلســـطينيون متمســـكين بالصمـــود على 
أرض وطنهم، لكن إفشـــالها الكامل يتطلب إنهاء 
المقاومة الشـــعبية، وحركة  االنقســـام، وتصعيد 

المقاطعة وفرض العقوبات.

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت أجهزة الســـلطة في الضفة الغربية 6 مواطنين بينهم أسرى محررين، 

وذلك على خلفية سياسية.
وأكدت مصادر محلية أن أمن السلطة اعتقل األسير المحرر والمعتقل السياسي 
لعدة مرات أنس عبد الفتاح في نابلس، واألســـير المحرر والمعتقل السياســـي 

لعدة مرات قتيبة عصيدة، واألسير المحرر حمدي حمدان.
كما اعتقلت أجهزة الســـلطة في رام الله المعتقل السياسي لعدة مرات أحمد 

البرغوثي بعد استدعائه للمقابلة.
وفي طوباس، تم اعتقال األســـير المحرر عمر أبو عرة بعد اقتحام منزله، إضافة 

العتقال األسير المحرر والمعتقل السياسي لعدة مرات وضاح عليان.
وفي ســـياق متصل، اقتحمت أجهزة الســـلطة في نابلس منزل األسير المحرر 

والمعتقل السياسي لعدة مرات نجم عواد وفشلت في اعتقاله.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال المنســـق الســـابق لملف األســـرى والمفقودين 
اإلســـرائيليين »ليؤور لوتان«: إن »إســـرائيل« ُتقر أن 
استعادة جنودها األسرى في قطاع غزة هو دين على 

الدولة والجيش. وأضاف لوتان -وفق القناة 7 العبرية-: 
»يمكن أن يكون هناك جدل حول الثمن الذي سيدفع 

ومستوى المخاطرة، لكن قيمة ذلك يجب أال ُتنسى«.
وأشار إلى أن أدوات »إسرائيل« في استعادة جنودها 

محدودة، لكنه يبقى واجًبا ومسؤولية.
ولدى سؤاله عن ثمن عودة الجنود األسرى، أجاب: »لن 
أقول ما يجب القيام به«. وتأسر المقاومة الفلسطينية 

4 جنود صهاينة منذ أكثر من خمسة أعوام.

البرغوثي: »إسرائيل« تشن حرًبا استيطانية ضد الفلسطينيين

مسؤول »إسرائيلي«: أدواتنا في استعادة جنودنا من غزة محدودة

أجهزة السلطة تعتقل 
6 مواطنين بالضفة



3األربعاء 13 جمادى األولى 1441 هــ 8 يناير 2020 م

للتنميـــة  األمريكيـــة  الوكالـــة  وكانـــت 
"USAID" هـــي  الجهـــة الوحيـــدة التي 
تشترط ذلك قبل التمويل في فلسطين .

ورفضت المؤسسات األهلية الفلسطينية 
في الســـابق الحصـــول علـــى تمويل من 
الوكالة األمريكية للتنمية نتيجة رفضها 
التوقيـــع على وثيقة "نبذ اإلرهاب"، وحتى 
ما قبل هذه الوثيقـــة الجديدة ُعد االتحاد 
األوروبي مموال متوازنا ال يخضع لـ"التمويل 

المشروط". 
الفلسطينية ذاتها  المؤسســـات األهلية 
أعلنت موقفها الرافض لما سميت بوثيقة 
" االرهـــاب " للحصول علـــى التمويل من 

االتحاد األوروبي. 
وجاء في بيان أصدرته الشـــبكة العالمية 
لالجئين والمهجرين الفلسطينيين ممثلة 
عن 40 مؤسســـة ، بأن الوثيقة تفرض عبر 
والتدقيق  الفحـــص  إجراءات  ما يســـمى 
على المؤسسات لعب دور العميل األمني 
المتواطئ ضد شـــعبه ، وبنـــاء على ذلك 
أكدت المنظمات رفضها القاطع للتمويل 

المشروط سياسيا مهما بلغ حجمه حتى لو 
أدى ذلك إلى انهيار المؤسسات وتوقفها 

عن أداء عملها الحيوي . 

حملة حتري�ض "اإ�سرائيلية"
نائب رئيس شـــبكة المنظمـــات األهلية 
محيسن  تيسير  الفلســـطينية  باألراضي 
أكد إدانة وشـــجب المســـتوى الرســـمي 
والشـــعبي الفلســـطيني للشـــروط التي 
لتمويـــل  األوروبـــي  االتحـــاد  وضعهـــا 
المنظمات األهلية الفلســـطينية ، مشددا 
على أن شروط االتحاد األوروبي تساوي بين 

"االرهاب" ونضال الشعب الفلسطيني  . 
وأوضح محيسن لـ"االستقالل " أن الشروط  
األوروبـــي تأتي  االتحـــاد  التـــي وضعها 
كجزء من حملـــة التحريض والضغط التي 
تقودهـــا الحكومة االســـرائيلية ووزارتها 
للشـــؤون االســـتراتيجية ، لالمتنـــاع عن 
الفلســـطينية  األهلية  المنظمات  تمويل 

بحجة تمويل "االرهاب" على حد زعمها. 
المفتوحة  أن االجتماعـــات  إلـــى  وأشـــار 
المتواصلـــة التي يعقدهـــا مجلس ادارة 

الشـــبكة مع عـــدة أطراف منها الســـلطة 
ومنظمـــة التحريـــر ووزارة الخارجية لبناء 

موقف فلسطيني مشترك.
ه إلى أن أوروبا بدأت أخيًرا في التجاوب  ونبَّ
مع هذه الضغوط، واتخذ االتحاد األوروبي 
قرارا فـــي 2009، يحظر علـــى المنظمات 
الفلســـطينية التي تحصـــل على تمويل 
أوروبي مـــن اســـتخدامه لدعـــم كيانات 

يسميها االتحاد "إرهابية".
وشـــدد علـــى أن االتحـــاد األوروبـــي أكبر 
الداعمين للشـــعب الفلســـطيني لذلك ال 
يمكـــن معاداته ، إنما ســـيكون التعامل 
معه مبني علـــى مبدأ التفـــاوض والحوار 

للوصول لصيغة ترضي جميع األطراف . 

ا�ستجابة لل�سغوط
محســـن أبـــو رمضـــان الناشـــط والباحث 
بالمجتمـــع المدنـــي أكـــد علـــى الصدمة 
التـــي يعيشـــها المجتمع المدنـــي جراء 
الشـــروط الجديدة التـــي يتبناها االتحاد 
المنظمات األهلية  لقاء تمويـــل  األوروبي 
الفلسطينية ، الفتا إلى أن االتحاد األوروبي 

يتبني حـــل الدولتين وقرارات الشـــرعية 
الدولية وصوت لصالح حصول فلســـطين 
على  عضـــو مراقب باألمـــم المتحدة عام 

 .2012
ورأى أبو رمضان لـ"االستقالل " أن الشروط 
الجديـــدة تشـــكل استنســـاخًا لشـــروط 
وكالـــة التنمية األمريكيـــة التي رفضتها 
المنظمات األهلية المدنية الفلســـطينية 
منذ العام  2002 ، وتشـــكل تجاوزًا للمادة 
32 من القانون األساســـي الفلســـطيني 

الذي يرفض التمويل المشروط . 
التي تأتي  المفاجئـــة  وعد االشـــتراطات 
باتجاه تغييـــر موقف االتحاد االوربي هي 
األمريكية اإلسرائيلية  استجابة للضغوط 
التي تســـعى مـــن خاللهـــا إلدراج بعض 
الفلســـطينية  والمؤسســـات  القيـــادات 

بقائمة "االرهاب" المعتمدة أوروبيا . 
ولفـــت إلى  وجـــود ثالثة متغيـــرات أدت 
لتغير الموقف األوروبي تتمثل في زيادة 
نفـــوذ اللوبـــي الصهيونـــي وتأثيره على 
األوســـاط الرســـمية األوروبية ، و تصاعد 

قوة اليمين الشعوبي في الدول األوروبية 
وانحيازه الكامـــل  لدولة االحتالل ، إضافة 
لتصاعـــد اليمين المســـيحي الذي يتبنى 
الروايـــة الصهيونية في االدارة االمريكية 
والتي لعبت دورًا كبيرًا وهامًا بالتأثير على 

الموقف االوروبي .
ونبه إلى أن الشــــعب الفلســــطيني ضحية 
إلرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه االحتالل 
االســــرائيلي كافة أشكاله بكافة ، لذلك كان 
األجدر على االتحاد األوروبي أن يتخذ مواقف 
صارمة تجاه التغول االسرائيلي واالعتداءات 

على القانون الدولي . 
وأشـــار إلى أن النضال الوطنـــي والكفاح  
جزء من حق الشعوب في تقرير مصيرها، 
وبذلك فهو مشـــروع حسب ما تؤكد عليه 
مواثيق األمم المتحـــدة كاإلعالن العالمي 
لحقوق االنســـان ، مشـــددًا علـــى ضرورة 
اعتماد المنظمات األهلية  اســـتراتيجية 
لسبل تمويلها واســـتدامتها بما يختلف 
عن المعـــادالت التي تضـــع التمويل في 

مجال األهداف السياسية . 

الدعم األوروبي المشروط للفلسطينيين.. رضوخ سياسي لضغوطات االحتالل 
غزة / �سماح املبحوح: 

من جديد متكن اللوبي ال�سهيوين بال�سيطرة 
على قرارات الحتاد الأوروبي وك�سب 

انحيازه الكامل معه ، ويف املقابل معاداة 
ال�سعب الفل�سطيني من خالل انتزاع قرار 

المتناع عن تقدمي الدعم املايل للمنظمات 
الأهلية الفل�سطينية اإل ب�سروط تت�ساوق 
مع ما تريده دولة الحتالل ال�سرائيلي.

و ب�سكل مفاجئ، اأعلنت املفو�سية 
الأوروبية عن ا�سرتاط التوقيع على 

وثيقة خا�سة بنبذ »الإرهاب«، واملتعلق 
باأي اأن�سطة مقاومة ومناوئة لالحتالل 
الإ�سرائيلي، لأي موؤ�س�سة تتلقى متويال 

من الحتاد الأوروبي وهو اإجراء مل يكن 
معمول به من قبل يف فل�سطني. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قـــال مجلـــس األوقاف والشـــؤون والـمقدســـات 
اإلســـالمية بمدينة القـــدس إن إجراءات االحتالل 
بحـــق الـمســـجد األقصـــى الـمبـــارك وحراســـه 
والـمرابطين والـمصلين، دليل على نوايا االحتالل 
بدفع الـمنطقة الى شـــبح صـــراع مرير عبر اختالق 
أزمة جديدة لتحقيق مـــآرب وأهداف لن تمر ولن 

تحمل معها اال الـمزيد من األسى والفوضى.
وأكد المجلس في بيان له وصل "االستقالل"، أمس 
الثالثاء، أنه "وفي ظل تصاعد الـمخاطر الـمحيطة 
بالـمسجد األقصى الـمبارك، والهجمة الشرسة من 
المســـتوطنين  االحتالل ومجموعات  قبل حكومة 
والمتطرفين، والتي تطال كل ما يتعلق بالـمسجد 
بشـــكل ممنهج، حيث بلغ صلف شرطة االحتالل 
إلى تصعيـــد نوعي بتحريكها لدعـــوى قضائية 
بالغة الخطـــورة تطالب باســـتصدار أمرًا بتجديد 

إغالق باب الرحمة".
وتابع أن "األمر تزامن مع تحركات مريبة تمارسها 

شـــرطة االحتالل على األرض فـــي محيط مصلى 
باب الرحمة وكامل الـمنطقة الشـــرقية، باالعتداء 
علـــى جموع الـمصلين ضربًا واعتقـــااًل وابعادًا، مع 
وجود شرطي غير مسبوق في محاولة لفرض واقع 
جديد يمهد ألدوار أكثر خطورة تتهدد الـمنطقة 
والـمسجد األقصى بشـــكل عام، وتدخلها السافر 
بمجمل مهـــام ووظائف دائرة األوقـــاف، وإقحام 
نفسها في كل ما يتعلق بالمسجد من خالل نصب 
ســـقائل وأعمال صيانة مريبة ألســـوار المســـجد 

الخارجية".
وأكد المجلس أن "مصلى باب الرحمة كان وسيبقى 
جـــزءًا أصيـــاًل مـــن الـمســـجد األقصـــى الـمبارك 
الـــذي بارك الله حوله، ومســـجدًا اســـالميًا خالصًا 
للمســـلمين وحدهم ال ينازعهم فيه إال هالك، فال 
اعتبـــار وال مكانة ألي قانون عابـــر وضعي، وأن أي 

قرارات تصدرها هذه الدوائر لن تكون ملزمة".
وشـــدد على أن "على ســـلطات االحتـــالل احترام 
الوضع الديني والتاريخـــي والقانوني القائم في 

الـمســـجد األقصى الـمبارك، والذي تشـــكل فيه 
دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون الـمسجد األقصى 
الـمبارك الجهة الرسمية والوحيدة الـمسؤولة على 
إدارة وصيانة كافة أجزاء المسجد بما فيها أسواره 
الخارجية تحت رعاية ووصايـــة جاللة الـملك عبد 

الله الثاني ابن الحسين".
كما دعت المواطنين لشـــد الرحال إلى المســـجد 
األقصى المبارك، والوجود المستمر فيه حماية له 

من كل مخططات االحتالل والمستوطنين.
وحمـــل المجلس ســـلطات االحتالل الـمســـؤولية 
الكاملة تجـــاه أي محاولة لفـــرض واقع جديد في 
محيط مصلى بـــاب الرحمة والمنطقة الشـــرقية، 
ومســـؤولية أي أضـــرار معماريـــة تحـــدث لكافة 
الـمبانـــي التاريخية التي أصبحت بحاجة ماّســـة 
ألعمـــال الترميـــم. واعتقلـــت قـــوات االحتـــالل 
اإلســـرائيلي، أمس الثالثاء، أربعة شبان وفتاة من 
أمـــام مصلى بـــاب الرحمة في المســـجد األقصى 

المبارك، بعد أن اعتدت على المصلين.

أوقاف القدس: االحتالل بإجراءاته
 باألقصى يدفع المنطقة لصراع مرير

رام الله / االستقالل:
أعلنت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين يوم أمس، عن رفض المحكمة العسكرية لالحتالل في "عوفر" 

االستئناف المقّدم باسم األسير المضرب عن الطعام لليوم )108( على التوالي أحمد زهران.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة طلبت تعليق األســـير زهران لإلضـــراب قبل تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله 

اإلداري؛ مّدعية ضرورة إخضاعه للّتحقيق، في وقت ال يسمح وضعه الصحي بذلك.
وأشـــارت إلى أن محققي مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" كانوا حضروا للّتحقيق معه في يوم إضرابه 

)90( في "عيادة سجن الرملة"، ولم يتمّكنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الّصحي لألسير. الـ
واســـتنكرت الهيئة اّدعاء محكمة االحتالل، مشيرة إلى أنها ســـتّطعن على القرار أمام محكمة االحتالل 
العليا. وأكدت أن سلطات االحتالل اعتقلت األسير زهران "بال تهمة" منذ شهر آذار/ مارس 2019، وحّولته 

لالعتقال اإلداري، ولم تخضعه للّتحقيق منذ ذلك الوقت.
وأوضحت أن إدارة سجن الرملة كانت نقلت األسير زهران إلى مستشفى "كابالن" اإلسرائيلي بعد تدهور 

جديد طرأ على وضعه الّصحي يوم أمس.
وبّينـــت أنه "يعاني من وضع صحي صعـــب، تمّثل بانخفاض في نبضات القلـــب، وآالم في جميع أنحاء 

جسده، ونقص حاّد في األمالح، باإلضافة إلى انخفاض أكثر من )35 كغم( من وزنه".
واألســـير أحمد زهران )42 عامًا(، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وأمضى ما مجموعه )15( عامًا في 
معتقالت االحتالل، وخاض إضرابًا ســـابًقا مطالًبا بإنهاء اعتقاله اإلداري خالل شـــهر تّموز/ يوليو 2019، 
وعّلقـــه بعد )39( يومـــًا بناء على وعود إدارة ســـجون االحتالل باإلفراج عنه، إاّل أنهـــا نكثت بها ورفضت 

اإلفراج عنه.

محكمة االحتالل ترفض االستئناف 
المقدم باسم األسير زهران
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وذكـــرت الصحيفـــة، أن "بينيـــت" ينوي 
تفعيل قانون "مقاتل غير شرعي" ليسري 
على متســـللي غزة، وبالتالـــي احتجازهم 
لفتـــرات طويلـــة، واســـتخدامهم كأوراق 
مساومة وضغط خالل مفاوضات اإلفراج عن 

األسرى اإلسرائيليين في القطاع.
في حين، جوبهت الخطوة بتشـــكيك من 
األمـــن اإلســـرائيلي بإمكانيـــة تأثير تلك 
الخطـــوة علـــى حركة حماس، أو مســـاعدة 
االحتـــالل بجهـــود اإلفـــراج عن األســـرى 

اإلسرائيليين في غزة.

ورقة �ضغط
وأكد المحلل السياســـي شرحبيل الغريب، 
أن تفعيـــل قانـــون" مقاتل غير شـــرعي" 
الحتجاز متسللين من قطاع غزة، يأتي في 
اطـــار الضغط على حركـــة حماس من أجل 
تقديم تنازالت فيما يتعلق بقضية الجنود 
األســـرى لديها منذ عـــدوان 2014، مؤكدًا 
على أن القانون لن ُيجدي نفعًا ولن ُيحقق 

أهدافه . 
وأوضح الغريب لـ"االســـتقالل"، أن القانون 
يعكس نية حكومة االحتالل اإلســـرائيلي 
لشـــرعنة احتجاز االسرى الفلسطينيين أو 
المتســـللين، وربما يؤســـس لمرحلة قيود 
جديدة تفرضها على األسرى، لتكون بمثابة 
ورقة ضغط وابتزاز على ذويهم ليشـــكلوا 

عامل ضغط على المقاومة. 

وشدد على أن المحاوالت اإلسرائيلية البتزاز 
المقاومة لـــن ُيكتب لها النجاح وســـتبوء 
بالفشـــل، لكونها ثابتة عند شروطها منذ  
5سنوات، مبينًا أن شروط المقاومة لإلفراج 
عن االسرى اإلسرائيليين لديها تتمثل بـ" 
اطالق ســـراح المحررين من الصفقة االولى 
والذين أعيد اعتقالهـــم، واالفراج عن عدد 

كبير من أصحاب المحكوميات العالية". 
ولفت إلى أن الشـــعب الفلســـطيني لديه 
ثقة عالية جدًا بأن المقاومة تتصرف وفق 
مصلحته ومصلحة االسرى، كما أنها تخوض 
معركة كفاحية مستمرة مع االحتالل على 
كافة األصعدة منذ عقود طويلة، بالتالي لن 

يرضخ لالبتزاز والمساومة بكافة أشكالها. 

اأهداف عدة
وبدوره، عـــد الكاتب والمحلل السياســـي 
هاني حبيب، أن نية وزير الحرب في جيش 
االحتالل اإلســـرائيلي "بينيـــت" بتفعيل 
قانون "مقاتل غير شرعي" إلى حين اإلفراج 
عن األسرى اإلسرائيليين في القطاع، شكل 
من اشـــكال الخداع اإلسرائيلي وانعطاف 

في السياسة اإلســـرائيلية المعلنة، مبينًا 
أن االحتالل يســـعى لتحقيق عدة أهداف 

سياسية من وراء ذلك . 
وأوضــــح حبيــــب لـ"االســــتقالل"، أن قانون " 
مقاتل غير شــــرعي" قانون إسرائيلي سابق، 
تم تجاهله من قبل سلطات االحتالل خشية 
مــــن ردود االفعال اإلقليمية والدولية، معتبرًا 
أن "بينيت" يريــــد تفعيله في الوقت الحالي 
إلثبات ذاته وقدرته كيميني متطرف ووزير 
حرب جديد في حكومة "إســــرائيل"، وليثبت 
للجميع أنــــه ال يكترث لــــردود األفعال حول 
تطبيقــــه، وأنه ال يمكن لشــــي أن يمنع دولة 
االحتالل مــــن اتخــــاذ خطــــوات دموية ضد 

الشعب الفلسطيني.
وبيـــن أن "بينيت" يحاول مـــن وراء تطبيق 
القانون كســـب رضى اليميـــن المتطرف 
عامة وأهالي االسرى اإلسرائيليين خاصَة، 
بعد عجز الحكومة اإلســـرائيلية عن تحرير 
جنودها من قبضة المقاومة الفلســـطينية 
بغزة، مشـــيرًا إلى أن االحتالل ُيدرك تمامًا 
أن هذا القانون لن يجدي نفعًا مع المقاومة 

ولن يجعلها ترضخ لشروطه. 
القانونيــــة  المؤسســــات  حبيــــب  وطالــــب 
الــــى  التوجــــه  الفلســــطينية  والحقوقيــــة 
المنظمات الدولية والعدالة الدولية من أجل 
منع االحتالل تطبيق هذا القانون المتطرف 
باعتباره اختراقًا للقوانين والقرارات الدولية. 

ورقة مساومة للضغط على المقاومة 

قانون »مقاتل غير شرعي«.. غطاء قضائي لجرائم االحتالل 
غزة/ دعاء احلطاب:

مازال��ت �ضلطات الحتالل الإ�ضرائيل��ي م�ضتمرة يف فر�ض 
ممار�ضاته��ا  ت�ضرع��ن  عن�ضري��ة  قوان��ن  و�ض��ن  ق��رارات 
الجرامية وال�ضتفزازية بحق اأبناء ال�ضعب الفل�ضطيني 

يف قطاع غزة، والتي كان اآخرها تفعيل قانون » مقاتل غري 
�ضرعي« لحتجاز مت�ضللي القطاع ك� "رهائن"، لتكون مبثابة 
وورقة �ضغ��ط على املقاومة لتقدمي تن��ازلت فيما يتعلق 
بق�ضية اجلنود الأ�ضرى يف قطاع غزة منذ عدوان 2014. 

وك�ضفت �ضحيف��ة »هاآرت�ض« العربية، اأم���ض الثالثاء، عن 
نية وزي��ر جي�ض الحت��الل الإ�ضرائيلي »نفت��ايل بينيت« 
تفعيل قانون لحتجاز املت�ضللن من قطاع غزة ك� "رهائن"، 

اإىل حن الإفراج عن الأ�ضرى الإ�ضرائيلين يف القطاع.

الداخل المحتل/ االستقالل:
جمدت بنوك إسرائيلية 40 حســـاًبا بنكًيا تعود لعائالت 
أسرى فلسطينيين من الداخل الفلسطيني المحتل بشكل 
كامل، وذلك استجابة لقرار وزير األمن اإلسرائيلي نفتالي 

بينيت األسبوع الماضي.
وقال المحامي عن عائالت أســـرى ُجمدت حساباتها رمزي 
كتيـــالت في تصريح له: »إن البنوك اســـتجابت وبشـــكل 
رسمي لقرار الوزير بينيت وجّمدت كافة الحسابات البنكية 
لعائالت أســـرى، حتى تلك التي يشارك فيها أناس ليس 
لهـــم عالقة باألســـرى، بمعنى أن هناك حســـابات بنكية 
مشتركة بين أحد أقارب األسير ومواطن ليس من العائلة، 

تم الحجز عليها أيًضا«.
وأضاف كتيالت »البنوك أيًضا ومنـــذ أمس األول وامتثااًل 
للقـــرار احتجزت أمـــوال من لديهم أموال في الحســـابات 
وتمنع إجراء أي معاملة بنكية أو غيرها على الحسابات التي 
جّمدتها بالكامل، وهذا األمر ســـاري علـــى األربعين عائلة 
التي أعلن عنها بينيت، حيث احُتجزت األســـبوع الماضي 
حســـابات ثمانية أسرى واسُتكمل يوم أمس، حسابات 38 

عائلة أسير«.
وأكـــد أن األوامر التي تلقتها البنوك من بينيت مباشـــرة 
جاءت وفقا لما ُيسمى بقانون »مكافحة اإلرهاب«، وقد تلقت 
األوامر حتى قبل إبالغ أهالي األسرى بها. لكن كتيالت أكد 
أن البنوك لم تتســـلم أي مستند قانوني يفوضها بالحجز 

على حســـابات أهالي األســـرى، وإنما اتخـــذت إجراءاتها 
بناًء على أوامر شـــفوية من الوزير، وهـــو ما ُيعتبر إجراءات 

تعسفية تخالف القانون.
وأشار إلى أن األمر يشمل الحجز على ممتلكات بقيمة األمر 
الموجود، ولذلك فإن االحتالل سيحتجز ممتلكات أي عائلة 

أسير ال تدفع المبالغ المطلوبة.
وحسب األمر الذي تّسلمه كتيالت، فإن التهمة المّوجهة 
إلى األهالـــي لدفع الغرامات البالغة بيـــن 40 إلى 40 ألف 
شـــيقل، هي تلقيهم أموال من السلطة الفلسطينية على 
»أعمال إرهابية ارتكبها األســـرى أو تلقـــي أموال من أجل 

القيام بأعمال إرهابية«.
وشـــدد كتيالت على أن كافة اإلجـــراءات البنكية مخالفة 
للقانون، وأنه ســـيتم مواجهة األمر قضائًيا لوقف الحجز 

على حسابات ذوي األسرى.
وأصدر وزير جيش االحتالل اإلســـرائيلي »نفتالي بينيت« 
قـــراًرا بمصادرة أموال األســـرى في ســـجون االحتالل، من 
بينهم أربعين أســـيًرا من الداخل الفلســـطيني المحتل، 
ويقضي بوضع اليد على مئات اآلالف من الشواقل الخاصة 

بأربعين أسيًرا من الداخل.
ويأتي قرار الوزير تزامًنا مع الحملة االنتخابية التي يخوضها 
لنيل أعلى أصوات يمينية في االنتخابات الداخلية لحزب 
اليمين المتطرف وأيًضا حشـــًدا لألصوات خالل انتخابات 
الكنيست المقبلة المقررة في الثاني من أذار/مارس القادم.

غزة / االستقالل:
أكد الباحث المختص في شؤون األسرى الفلسطينيين عبد 
الناصر فروانة أن عدم كشف الجيش عن أعداد المواطنين 
الذين يتم اعتقالهم مؤشـــر خطير ُينذر بتصاعد عمليات 

االعتقال والجرائم بحقهم.
وأوضح فروانة في تصريح لـ »صفا« يوم أمس، أن هذا اإلجراء 
يعكس نوايـــا خبيثة وخطيرة لدى االحتـــالل في قضية 
التعامل مع المعتقلين ومصيرهم، وحجم الممارسات التي 
ترتكـــب بحقهم وما يمكن أن يحـــدث معهم أثناء عملية 

االعتقال.
وأوضح أن هذا ما ينطبق أيًضا على ما يحدث بحق األسرى 
داخـــل ســـجون االحتالل، ومـــن خالل عدم ســـماح جهاز 
»الشـــاباك« اإلســـرائيلي بتوثيق مجريات التحقيقات مع 

المعتقلين وما يتعرضون له.
وقـــال: »ننظر بقلق بالغ وشـــديد إزاء غيـــاب المصداقية 
وإخفـــاء المعلومات بشـــأن قضية المعتقليـــن، باعتباره 
يتعلق بمصيرهم واحتجازهم في ظروف صعبة وبأماكن 

متعددة«.
وأضاف إن إعالن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
فتح تحقيق بجرائم االحتالل في األراضي الفلســـطينية 
المحتلـــة كان بمثابة إنـــذار لقادة االحتـــالل وفي طريقة 
تعاملهم معه بجديـــة، ولذلك »فإن إســـرائيل تحاول أن 
تحمي نفســـها من احتمالية إجراء تحقيق جدي بالجرائم 

التي اقترفتها بحق األسرى داخل سجونها«.
وأوضح أن عدم إفصاح االحتالل عن أعداد المعتقلين يومًيا 
»مرتبط بتصاعد خطير للجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية 
بحقهم من جهة، وبإجراءات الحماية من المحكمة الجنائية 

فيما لو أجرت تحقيًقا جدًيا بشأن ذلك، من جهة أخرى«.
ولفت إلى أن العام 2019 سجل تصاعًدا في حجم ومستوى 
االعتقـــاالت والجرائـــم اإلســـرائيلية التـــي ارتكبت بحق 

المعتقلين.
واعتبر فروانة أن كل األمور ُتدلل على أن هناك تصاعدًا في 
وتيرة االنتهاكات واالعتداءات داخل السجون، وذلك يأتي 
ترجمًة لبعض القوانين التي أقرها الكنيست، ولتصريحات 

مسؤولين إسرائيليين بشأن األسرى.
وأكد فروانة أن قضية األسرى بحاجة إلى وقفة جادة وشاملة 
للوقوف إلى جانبهـــم، والعمل على تدويل قضيتهم في 
المحافل الدولية، وتحســـين أوضاعهم وظروف اعتقالهم 

المأساوية داخل سجون االحتالل.
وتشن سلطات االحتالل بشكل يومي حملة اعتقاالت في 
مدن وقرى الضفة الغربيـــة، يتخللها مداهمات وتفتيش 

لمنازل المواطنين وتحطيم لمحتوياتها.
ويقبع في ســـجون االحتالل نحو ســـبعة آالف فلسطيني 
في ظـــروف صعبة، بينهم نحو 300 أســـير من غزة، فيما 
استشـــهد نحو 218 أسيًرا نتيجة سياسة اإلهمال الطبي 

داخل السجون.

بنوك االحتالل تجمد رسمًيا 
حسابات 40 عائلة أسير من الداخل

مختص: إخفاء االحتالل أعداد المعتقلين 
يوميًا مؤشر خطير على مصيرهم
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/عبد الله سعيد كامل أبو سمرة.... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
404676272  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نبيل صبري حمدان الشاعر.... /. 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
900756826  فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
�إعالن عن بيع �أر�ض مبوجب وكالة  

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )9/ 2020(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
رمضـــان ســـليمان عوض أبـــو جامع من ســـكان خانيونـــس هوية رقم 

914706569 بصفته وكيال عن: محمد نصر الله محمد أبو شتات
بموجب وكالة رقم: 88 / 2018 الصادرة عن عمان

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 219 قسيمة 47 المدينة بني سهيال

 فمـــن له أي اعتراض بهذا الشـــأن عليه التقـــدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك ســـوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 
وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفـــاة الموكل أو أحـــد الموكلين يتحمل 
الوكيل المسؤولية الكاملة عن اســـتخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة األراضي. التاريخ:  6/ 1/ 2020م

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

سجون االحتالل / االستقالل:
طالبت عائلة  األســـيرة آيات محفوظ بالتدخل 
العاجـــل لإلفراج عن ابنتهم المهددة بفقدان 
بصرهـــا نتيجة اإلهمـــال الطبي في ســـجن 

"هشارون".
وأوضح مكتب إعالم األســـرى أن األسيرة آيات 
محفـــوظ )28عامًا( من مدينـــة الخليل تعاني 
من هبوط كامل للجفن فـــي العين وأصبحت 
تعانـــي مـــن فقدان للنظـــر كليًا فـــي العين 
اليسرى وذلك بسبب تعرضها لإلصابة بقنبلة 

غاز وعمرها ثالث سنوات.
وتسببت إصابتها بنزيف بالعين ثم شلل في 
العصب البصري، وإثر ذلك عانت من مشـــاكل 
نفســـية كثيرة وقبل اعتقالها األخير كان من 
المقرر إجراء عملية جراحية لها، ولكن اعتقالها 
حال دون إجرائها، وال زالت تعاني من سياسة 

االهمال الطبي من قبل إدارة السجون.
ُيذكر أن األسيرة آيات محفوظ اعتقلت سابًقا 
بتاريخ 8 ســـبتمبر عـــام 2013 وأفـــرج عنها 

بتاريـــخ 20 مايو عـــام 2014، وأعيد اعتقالها 
مرة أخرى بتاريخ 5 ســـبتمبر عام 2016 بحجة 
محاولة طعن مرة أخرى، وال تزال رهن االعتقال 
لغايـــة اآلن، ومحكومة بالســـجن لمدة خمس 

سنوات وموجودة في سجن هشارون.
وحسب المكتب فإن األسيرة وخالل اعتقالها 
تم وضعهـــا في العزل االنفـــرادي عدة مرات 

وتعرضت لمعاملة مهينة من السجانات.

عائلة األسيرة آيات محفوظ تطالب بالتدخل العاجل لإلفراج عنها

رام الله / االستقالل:
أجلت المحكمة العليا االســـرائيلية للمرة الثالثة على التوالي، موعد النظر في 
التماس )31( أســـيرًا من محرري »صفقة وفاء األحرار« وذلك حتى تاريخ الـ25 

من آذار/ مارس 2020.
وأوضحت زوجة األســـير نائل البرغوثي أمـــان نافع، أن هذا التأجيل 
هو الثالث منذ أن توجه األســـرى بااللتماس في شـــهر آذار/ مارس 
2019، وجرى تأجيل الجلســـة للمرة األولى حتـــى تاريخ 26 كانون 
األول/ ديســـمبر 2019، وللمرة الثانية حتى تاريخ الثاني من كانون 
الثانـــي/ يناير الجاري، إال أن المحكمة وقبل أيـــام من موعد انعقاد 
الجلســـة قررت إلغاءها، وتأجيلها للمرة الثالثة حتى تاريخ 25 آذار/ 

مارس2020.
ولفت نادي األســـير إلى أن االحتالل أعاد اعتقال قرابة )70( محررًا من أســـرى 
صفقـــة »وفاء األحرار« منذ حزيـــران عام 2014، وأعاد أحكامهم الســـابقة من 
خالل لجنة ُعرفت بلجنة »االعتراضات العســـكرية«، والتي ُشـــكلت للنظر في 
قضاياهم، وذلك عبر إقرار وتنفيذ قانون تعسفي يسمح لها بذلك، من خالل 

االدعاء بوجود »ملف سري«.

»العليا اإلسرائيلية« تؤجل النظر 
بالتماس 31 أسيرًا للمرة الثالثة

غزة/ االستقالل:
دعـــت حركة المقاومة اإلســـالمية )حمـــاس( أبناء 
الشعب الفلســـطيني في الضفة الغربية والداخل 
المحتـــل وكل مـــكان في فلســـطين بـــأال يتركوا 
المســـجد األقصـــى المبـــارك وحيـــًدا، وأن يهبوا 
للدفاع عنه وحمايته، والتصدي بكل قوة لالحتالل 

اإلسرائيلي ولعصابات المستوطنين.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح 
له إن" من حق شـــعبنا أن يدافع عن أرضه وحقوقه 

ومقدساته بكل أشكال المقاومة".
ودعا إلـــى تصعيد المقاومة واالشـــتباك المفتوح 
مع االحتالل علـــى امتداد األراضي الفلســـطينية 
المحتلـــة مهما كلف ذلك من ثمـــن، ومهما كانت 

التضحيات.  
اإلســـرائيلية  واالعتـــداءات  االقتحامـــات   وأدان 
الوحشـــية المتكـــررة لجنود االحتـــالل وعصابات 
المستوطنين على المسجد األقصى، وحرمان أبناء 
الشـــعب الفلســـطيني من الصالة فيه، واالعتداء 

عليهم، والتنكيل بهم.
واعتبر أن هذه السياســـة العدوانية على الشعب 
الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتدنيس األقصى 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين استمراًرا 
للحرب الدينية، واســـتفزازًا لمشاعر األمة العربية 

واإلسالمية.
وأكدت حمـــاس أن هذا يســـتدعي منهم جميًعا 
القيـــام بواجبهـــم وتحمـــل مســـؤولياتهم تجاه 
فلســـطين، وما يجري للقدس واألقصى من تهويد 
وإرهاب إســـرائيلي ممنهـــج، والضغط على صناع 
القرار في المنطقة، وعدم السماح بتمرير أي شكل 
من أشكال التطبيع مع االحتالل، والعمل دوًما على 

عزله وفضح جرائمه.
وفي ســـياق منفصل، دعت الحركة، المؤسســـات 
الحقوقيـــة والدولية واإلنســـانية المعنية بحقوق 
اإلنســـان، للتدخـــل الفوري والعاجـــل إلنقاذ حياة 
األســـرى المرضـــى والمضربيـــن عـــن الطعام في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي، وعلى رأسهم األسير 

أحمد زهـــران المضرب منذ 108 أيام ضد االعتقال 
اإلداري.

وأدانـــت الحركـــة، اســـتمرار اعتقـــال االحتـــالل 
اإلســـرائيلي لألســـير زهران وســـط تدهور حالته 
الصحيـــة ودخولـــه فـــي مرحلـــة الخطـــر، مطالبة 
المؤسســـات المذكورة بالعمل على إنهاء إجراءاته 
التعســـفية بحـــق األســـرى، وعلى رأســـها إنهاء 
سياســـة االعتقال اإلداري الظالمة التي يمارسها 

بحق الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت "إن فصائل شعبنا الفلسطيني ومستوياته 
كافة مطالبون باالســـتمرار في تكثيف الفعاليات 
واألنشـــطة الجماهيريـــة والشـــعبية والميدانية 

واإلعالمية".
وشـــددت على ضـــرورة توســـيع الفعـــل المقاوم 
للضغط على االحتالل وفضح جرائمه وانتهاكاته؛ 
نصرة لألسرى، وإســـناًدا لهم وتعزيًزا لصمودهم، 
في ظل ما يتعرضون له من قمع وإجرام إسرائيلي 

ممنهج يستهدف حياتهم وسنين عمرهم.

طوباس/ االستقالل:
أفادت مؤسســـة مهجـــة القدس للشـــهداء واألســـرى 
والجرحى يوم أمس، أن ما يسمى محكمة سالم العسكرية 
اإلســـرائيلية أصـــدرت حكًما بحق األســـير محمد عدنان 
مصطفـــى دراغمـــة )29 عاًما( من مدينة طوباس شـــمال 
الضفة الغربية المحتلة، بالســـجن )24( شهًرا ويوم واحد 

وغرامة عالية قدرها 120 ألف شيكل.
وأوضحـــت أن قوات االحتـــالل اعتقلت دراغمـــة بتاريخ 
2018/06/25م، ووجهت له عـــدة تهم من بينها »القيام 
بأعمال مقاومة، وإدخال أموال، وهو ينتمي لحركة الجهاد 

اإلسالمي«.
واألسير دراغمة أعزب، ويقبع حالًيا في سجن »مجدو«.

قلقيلية / االستقالل:
مددت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي االعتقال االداري 
لألســـير مؤيد شريم من قلقيلية شـــمال الضفة الغربية 
المحتلـــة لمدة ســـتة شـــهور، وذلك للمـــرة الثانية على 

التوالي.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت شـــريم بتاريخ 8\7\2019، 

وحولته لالعتقال اإلداري مباشرة لمدة ستة شهور، حيث 
يقبع حالًيا في سجن »النقب« الصحراوي.

والمعتقل شـــريم أســـير ســـابق، وهو عضو في الهيئة 
اإلدارية لنادي إســـالمي قلقيلية والمشرف الرياضي في 
النادي وعضو ســـابق في االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، 

ويعمل مدرًسا للتربية الرياضية في مدارس قلقيلية.

الحكم بالسجن 24 شهًرا وغرامة 
مالية بحق األسير محمد دراغمة

تمديد االعتقال اإلداري لألسير 
مؤيد شريم للمرة الثانية

 القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت مصادر عبرية، يوم أمس، بأن محكمة تابعة لالحتالل في القدس المحتلة، 
فرضت على األســـير الفلســـطيني مـــراد رجبي من بلدة ســـلوان بالقدس، بدفع 

تعويضات قدرها مليون شيكل بدعوى تنفيذه عملية طعن منذ 3 سنوات.
كمـــا  قضت المحكمة أن يعوض رجبي أحد الجرحى اإلســـرائيليين بمبلغ 30 

ألف شيكل تعويضًا عن فترة العالج من اإلصابة التي تعرض لها.

االحتالل يطالب أسيرًا فلسطينيًا بدفع 
تعويضات قيمتها مليون شيكل

حماس تدعو للدفاع عن األقصى وإنقاذ حياة زهران واألسرى المرضى

 النقب المحتل/ االستقالل:
أكـــد مكتب إعالم االســـرى، يوم امـــس، أن قوات 
االحتالل »اإلســـرائيلي« نقلت االسير حسن ياسر 
كراجة من سجن عوفر إلى سجن النقب الصحراوي، 

جنوب فلسطين المحتلة.

وأوضح إعالم االســـرى، أن ما تسمى بإدارة سجون 
االحتالل نقلت األسير كراجة )30 عاًما(، إلى سجن 

النقب، دون ذكر أسباب ذلك.
وأشـــار إلـــى أن االحتالل حول األســـير إلى 
االعتقـــال اإلداري قبـــل نحـــو 10 أيام، بعد 

انتهـــاء محكوميتـــه الفعليـــة البالغة 16 
شهًرا.

يشـــار إلى ان االحتالل يعتقل نحو 6 آالف اســـير 
داخل ســـجونه، وســـط ظروف إنســـانية وصحية 

صعبة بسبب اتباع سياسة اإلهمال الطبي.

االحتالل ينقل أسيرًا إلى سجن النقب الصحراوي
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غزة / االستقالل:
أكــــد رئيس جمعية شــــركات الحــــج والعمرة 
في غزة عوض أبو مذكور أن اإلشــــكاالت التي 
لحقت بأزمة المعتمرين مؤخًرا "جاٍر حّلها بعد 
التوافق مع الجانب المصري على إنقاص عدد 

المعتمرين في الفوج الواحد".
وأوضــــح أبو مذكــــور في تصريٍح لــــه، أنه جرى 
التوافق على أن يتكون فوج المعتمرين الواحد 
من 532 معتمًرا بداًل مــــن 692 معتمًرا، وذلك 
ضمن مســــاٍع ومشــــاورات ُعقدت بين شركات 
المصرية  ونظيرتهــــا  الفلســــطينية  النقــــل 
لتطبيق آلية جديدة لنقل المعتمرين من معبر 

رفح إلى مطار القاهرة.
وذكر أن الخطوط الجوية الفلسطينية تدرس 
مع شــــركات النقــــل المصرية ضمــــان وصول 
المعتمريــــن من غزة إلى التوقيت المناســــب 
قبيــــل إقــــالع الطائــــرة المتجهة إلــــى الديار 

الحجازيــــة وتالفــــي أي تأخير كمــــا حدث مع 
الفوجين السابقين.

وقــــال إن نتائج تلــــك المباحثات ســــُتعلن فور 
االنتهاء مــــن تجهيزها، نافًيــــا أن يكون الطرف 
المصري سبًبا في إعاقة عودة المعتمرين إلى غزة.

وحول ما تعرض له الفــــوج األول خالل رحلته، 
أشــــار أبو مذكور إلى أن التأخير الذي شهدته 
رحلة الفوجين الســــابقين كان بسبب الظروف 
األمنية فــــي منطقة ســــيناء لـ"تأمين الطريق 
أمــــام المعتمرين من المعبــــر وصواًل إلى مطار 

القاهرة".
من جهــــٍة أخرى، أكد أبو مذكور أن الســــلطات 
الســــعودية أبلغت بفرض 40 ديناًرا إضافية 

لصالح رسوم التأمين الصحي.
وأشار إلى أن ذلك التأمين يشمل حاالت العالج 
والعمليات وحاالت الوفاة ال سمح الله، مبيًنا أن 
تلك الرســــوم تشمل الحجاج والزائرين للملكة 

على حٍد سواء.
وكانت أفواج المعتمرين اســــتأنفت منتصف 
الشــــهر الماضــــي بعــــد االتفاق علــــى آليات 
وتفاصيل الســــفر والعودة، فيما انطلق الفوج 
الثانــــي في الـــــ29 من الشــــهر الماضي، فيما 

ُيفترض سفر الفوج الثالث بحلول األحد.
ُيشار إلى أن تكلفة العمرة للمعتمر الواحد في 
غزة تبلغ 930 ديناًرا مع إضافة رســــوم التأمين 

الصحي األخيرة.
 مــــن جهتها، أكــــدت وزارة األوقــــاف بغزة أن 
موســــم العمرة للعام الحالي بكافة ترتيباته، 
يســــير وفق ما تم االتفاق عليــــه مع الجهات 
المختصة في الجانب المصري وكافة األطراف 

المعنية.
وطمأنت الــــوزارة المواطنين في غزة، بأن كافة 
الترتيبات الخاصة بموسم العمرة ستسير كما 

تم االتفاق عليه.

رام الله/ االستقالل:
أكدت وزارة التنمية االجتماعية، يوم أمس، 
أنهـــا تدرس خيار تحويـــل صرف دفعات 
الشـــؤون االجتماعية بشـــكل شهري بداًل 
من صرفها مرة كل 3 شـــهور، الفتًا إلى أن 
وزارتـــه تعمل بشـــكل دوري على مراجعة 

المحجوبين من الشيكات.
وأوضح وزيـــر التنميـــة االجتماعية، أحمد 
مجدالني، أن برنامج مخصصات الشـــؤون 
المالية تعمل وفق معادلة تقوم على عدة 
معايير من بينها توفر حد أدنى لألســـرة، 
وعدد أفراد األسرة، وحجم اإلعالة، باإلضافة 
لمؤشـــرات أخرى تحدد ما إذا كانت األسرة 

ستستمر ضمن برنامج مخصصات الشؤون 
أو الخروج منها.

وبين في تصريح له، أن الدفعة األخيرة شملت 
106 آالف أســـرة، من بينها 71 ألف أسرة في 
قطاع غزة، و35 ألف أخرى في الضفة المحتلة، 
الفتـــًا إلـــى أنه يجـــري العمل علـــى مراجعة 
الملفـــات والتأكد من المســـح االجتماعي من 

خالل الباحثين الميدانيين.
وذكـــر مجدالنـــي، أن وزارته تقـــوم بمراجعة 
دورية بهذا الشأن باإلضافة لمراجعة االتحاد 

األوروبي الذي يقدم 44% من الدفعة، مشددًا 
على أن مسألة المعايير ال يحتمل التسييس 
أو معيار السياسة، قائاًل: »الفقر ال لون سياسي 
له، والعائلة الفقيرة فقيـــرة بغض النظر عن 

تأييدها«.
وبشأن الوزارة في قطاع غزة وفتح البرنامج بين 
غزة ورام الله الذي كان مغلقًا قال مجدالني: »أنا 
ال أقبل التسييس، وال نتعاطى أن هناك وزارة 
فـــي غزة، ولم نتأخر يومًا فـــي تقديم التزامنا 
تجـــاه أهل قطاع غزة، ولكن المســـاعدات في 

السابق كانت مسيسة، فآالف األسر كانت 
تحصل على راتب مضاعف«.

ونـــوه مجدالني، إلـــى أن عدد األســـر في 
قطاع غزة ازدادت، حيث ارتفع عدد األســـر 

المستفيدة بـ900 أسرة«.
وكانـــت وزارة التنمية االجتماعية برام الله 
قد حجبـــت مخصصات البرنامـــج الوطني 
عن عشـــرات الحاالت في قطاع غزة، بشكل 
مباشـــر، فيما تم تخفيض المبالغ المالية 
لحاالت أخرى، األمر الـــذي فتح الباب ألزمة 
بين غزة ورام الله من جديد، وزاد من غضب 

فئة العائالت الفقيرة على رام الله.
وبشأن ملف موظفي الســـلطة في قطاع 
غـــزة، أوضـــح أن الحكومة بـــرام الله تدرس 
معالجة التقاعد المالي، خاصة أن جلهم على 
رأس عملهم، حيـــث إن الموضوع مازال قيد 
المعالجـــة حيث لم تنته بعد اللجنة الوزارية 

من عملها.
وأشـــار مجدالني إلـــى أن الحكومة ســـتقوم 
بمراجعة شاملة لكافة الموظفين خاصًة ملف 
الموظفين الذين يتلقـــون رواتب وهم خارج 
قطاع غزة، قائـــال: »ال يعقل أن يتلقى موظف 

راتبًا وهو مهاجر خارج الوطن«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اســـتولى جيش االحتالل "اإلسرائيلي"، على الســـيارة الوحيدة للفريق 
الطبـــي الذي يقدم العالج لنحو 1500 فلســـطيني يعيشـــون بمنطقة 

"مسفر يطا" جنوب جبل الخليل بالضفة المحتلة.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن الطاقم يتبع للسلطة الفلسطينية 
ويضم طبيبا وممرضا وســـائقا، ويتوجه إلى المنطقة كل أسبوع، منطلقا 
من مدينة يطا على بعد ســـاعة واحدة بالســـيارة، مشـــيرة إلى أن هذه 
هي سيارة اإلســـعاف الوحيدة التي توفر الخدمات الطبية لسكان تلك 

المنطقة.
وأوضحت أن دورية إســـرائيلية صادرت السيارة يوم الخميس الماضي 

واعتقلت الطاقم الطبي لنصف ساعة قبل أن يتم اإلفراج عنه.
وقال الدكتـــور فارس أبو علي، إنهم يأتون للقرية لتقديم العالج وغيره 
للســـكان الذين يعيشـــون في ظروف صعبة، خاصة أن وصول األدوية 
إليهم يكون بشـــكل محدود للغاية، مشـــيًرا إلى أنه في فبراير/ شـــباط 
الماضي صادرت اإلدارة المدنية سيارة اإلسعاف وأعادتها بعد 6 أشهر.

وذكر "متحدث باســـم منســـق العمليات الحكومية أنـــه تمت مصادرة 
السيارة وفقا لإلجراءات القانونية المتبعة بعد دخولها لمنطقة محظورة 

وبدون تنسيق".

القدس المحتلة / االستقالل:
أظهـــرت معطيـــات لمكتب اإلحصـــاء المركزي 
اإلســـرائيلي يـــوم امس، أن نحـــو نصف مليون 
إســـرائيلي ممن يعيشـــون داخل الكيان ليسوا 

يهودًا.
ووفـــق المعطيات التي نشـــرها موقـــع "0404" 
العبري فإن 448 ألف إسرائيلي ينحدرون من آباء 
ليســـوا يهوًدا، من بينهم 340 ألًفا من أصحاب 

حق االقتراع في االنتخابات.
وأشار الموقع، إلى أن غالبية المهاجرين قدموا من 

دول االتحاد السوفييتي سابًقا.
وأوضح أن 63 ألًفا منهم يعيشـــون في منطقة 
الوســـط، و59 ألًفا في الجنـــوب، و53 ألًفا في تل 
أبيب، و30 ألًفا في الشمال، و10 آالف في منطقة 

القدس المحتلة.
وجـــاء ذلك في ظل تصريحات ُنقلت عن الحاخام 

األكبر في "إســـرائيل" يتســـحاك يوسيف، قال 
فيهـــا إن "إســـرائيل" اســـتقدمت من روســـيا 
"مجموعة كبيرة من األغيار"، يصوتون ألحزاب غير 
دينية، مشـــيًرا إلى أن ذلك كان "بقصد إضعاف 

الجماعات الدينية".
وأضـــاف الحاخام خالل مؤتمر ديني في القدس 
المحتلة أن "مئات آالف المهاجرين إلسرائيل تم 
احتســـابهم كيهود زوًرا بناًء على بند في قانون 

العودة المتعلق بحفيد اليهود".
وذكـــر أنه "يوجد هنا الكثير من األغيار بعضهم 
اشـــتراكيين يحاربون الدين، وهم ليسوا يهوًدا 
أصاًل، وبعدهـــا يصوتون ألحـــزاب تحرض ضد 

مجتمع اليهود المتدينين– الحريديم".
وكان يقصـــد الحاخـــام أنصار حزب "إســـرائيل 
بيتنا" الـــذي يتزعمه أفيغدور ليبرمـــان، والذي 

يناوئ اليهود المتدينين ويهاجمهم.

األغوار الشمالية/ االستقالل:
 بدأ االحتالل »االســـرائيلي« بتطبيق خطة ضم األغوار 
ومصادرة األراضي بالضفة الفلســـطينية بهدوء تام، 
ووفقا لقرارات »اسرائيلية« بحتة حيث كانت البداية مع 
نهاية عام 2019 عندما أقدم على مجزرة كبيرة بتدمير 
82 منزاًل في صـــور باهر ، لتأتي مجزرة جديدة بإخطار 
70 منزاًل في بلدة العوجا في اريحا بالهدم، واعطائهم 

مهلة أسبوع واحد فقط لتنفيذ القرار .
المعركة التي تخوضها حكومة االحتالل »اإلسرائيلي« 
لضم األغوار الفلسطينية، متواصلة لالستيالء على أكبر 
مساحات ممكنة من أراضي األغوار تمهيدًا لالستيالء 

عليها وضمها بشكل كامل.
رئيس هيئة مقاومة الجدار واالســـتيطان، الوزير وليد 
عســـاف حذر من تهديدات االحتالل المتكررة بشـــأن 
ضـــم االغوار ، معتبرًا أن المخطـــط هو االخطر منذ عام 

.1967

وقال عســـاف في تصريح له، إن مخطـــط ضم االغوار 
يشـــمل مليون و260 الف دونم ، وإن االحتالل بدأ منذ 
نهاية العـــام الماضي من الهـــدم والتهجير الفردي 

للهدم الجماعي كما حدث في صور باهر .
وبين عســـاف، أن »اســـرائيل« اليوم لـــم تعد مضطرة 
للتبرير حيث قامت بتعديل قرار الهدم الى ما يسمى 
بقـــرار »الهـــدم االداري« بعد قرار ما يســـمى بمحكمة 
االحتالل اي انها تمنح جيشـــها قرار الهدم  خالل 96 
ســـاعة دون توجيه اي أمر او إنذار , مشـــيرًا ان جيش 
االحتالل تعهـــد انه لم ينفذ هذا القـــرار في االماكن 
الحساســـة، انما في المناطق التي تقع تحت السيطرة 

»االسرائيلية«.
واعتبر عساف ان التهديدات في االغوار بدأت بالترجمة 
منذ أمس االول فـــي رأس العوجا كبداية لعملية ضم 
االغوار بخطر هدم 70 مســـكنًا حيـــث تعتبر المجزرة 
الثانية بعد صور باهر التي أدت الى تدمير 82 مسكنًا .

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظهرت معطيات استطالع جديد للرأي العام اإلسرائيلي، أن غالبية اإلسرائيليين، 

يعتقدون بأن "قيادتهم فاسدة".
وقـــال معهـــد "ديمقراطية إســـرائيل" )غير حكومـــي( إن 58 فـــي المائة من 

ا". اإلسرائيليين، يعتقدون بأن قيادتهم "فاسدة أو فاسدة جًدّ
فيما أظهر االستطالع، الذي نشـــرته صحيفة "الجروزاليم بوست" العبرية على 
موقعهـــا اإللكتروني، أن 24 فـــي المائة من اإلســـرائيليين يعتقدون أن هذه 

القيادة "فاسدة نوعا ما"، بمقابل 16 في المائة قالوا إنها ليست فاسدة.
كما أظهر االستطالع، أن 55 في المائة فقط من اإلسرائيليين، يثقون بالمحكمة 
"العليا" اإلسرائيلية. وأشار االستطالع إلى أن الجيش اإلسرائيلي، احتل المرتبة 
األولى في نظر اإلســـرائيليين بحصوله على ثقة 90 في المائة من المستطلعة 

آراؤهم، بينما حصلت الشرطة اإلسرائيلية على 44 في المائة فقط.
وحصل اإلعالم اإلسرائيلي على 36 في المائة، فيما حصل البرلمان اإلسرائيلي الـ 

"كنيست" على 30 في المائة، واألحزاب اإلسرائيلية على 14 في المائة.

االحتالل يستولي على مجدالني: ندرس صرف مخصصات الشؤون »شهريًا«
سيارة إسعاف تقدم العالج 
لـ1500 فلسطيني بالخليل

أبو مذكور: تم حل األزمة الحالية ومساٍع آللية جديدة لنقل معتمري غزة استطالع: 58 % من »اإلسرائيليين« 
يعتقدون أن قيادتهم فاسدة جدًا

مكتب اإلحصاء »اإلسرائيلي«: نصف 
مليون »إسرائيلي« ليسوا يهودًا

عساف: تهديدات االحتالل بضم 
األغوار تترجم عمليًا في رأس العوجا
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الفســــاد هو بداية االنحدار والســــقوط في الهاوية, وهو يؤسس الى التشــــتت الداخلي واالحتراب واثارة 
المشــــكالت التي تؤدي الى فوضى داخل المجتمعات, وبما ان رئيس الوزراء الصهيوني المجرم بنيامين 
نتنياهو زعيم العصابة الصهيونية اصبح رمزا للفســــاد داخل الكيان الصهيوني , فقد أظهر اســــتطالع 
جديد للرأي العام، اجراه »معهد ديمقراطية إســــرائيل » أن أغلبية اإلسرائيليين، يعتقدون بأن »قيادتهم 
فاســــدة«. وقال معهد ديمقراطية إســــرائيل )غير حكومــــي( إن 58٪ من اإلســــرائيليين، يعتقدون بأن 
قيادتهم »فاسدة أو فاسدة جدًا«، فيما قال 24٪ إنهم يعتقدون أن هذه القيادة »فاسدة نوعًا ما«، بمقابل 
16٪ قالوا إنها ليست فاسدة، و2٪ لم يملكوا رأيًا محددًا. وقال الموقع اإللكتروني لصحيفة »الجروزاليم 
بوســــت«، إن المعهد، سلم أمس الثالثاء، نسخة من نتائج اســــتطالعه السنوي، إلى الرئيس الصهيوني 
رؤوبين ريفلين, ليطلع على خيبة قيادته الصهيونية الفاسدة, والتي تتكشف فيها قضايا الفساد شيئا 
فشــــيئا, فتسقط »رموز« الدولة الوهم المسماة »اسرائيل« في اعين االسرائيليين, الذين باتوا يكتشفون 

انهم مخدوعين بقيادتهم الصهيونية, وان كيانهم ال محالة الى زوال .
اسرائيل تعاني اليوم من قضايا جوهرية بالنسبة لها, هذه القضايا تؤسس الى انهاء وجودها ومن اهمها 
أوال : تآكل قوة الردع االســــرائيلية:- فقد ســــقطت نظرية الجيش الذي ال يقهر امام العالم بعد ان اخفق 
هذا الجيش المصنف عالميا في تحقيق اهداف العدوان الذي شنه ثالث مرات على قطاع غزة خالل ست 
سنوات, وبقيت المقاومة الفلسطينية صامدة امام الضربات الهمجية والعنيفة للجيش الصهيوني على 
قطاع غزة, واذهل الصمود االســــطوري للشعب والمقاومة االحتالل, فيما اصاب التصدع الجبهة الداخلية 
االسرائيلية امام ضربات وصواريخ المقاومة مما ادى الى تكبد االحتالل خسائر فادحة على كل المستويات.    
ثانيا:- الفســــاد الذي اصبح يطــــال رؤوس هذا الكيان :- فقرار المدعي العام الصهيوني في 21 تشــــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي بتقديم ثالث لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، تشمل 
الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة ليس هو القرار االول ولن يكون االخير، فقد سبقه العديد من المسؤولين 
الصهاينة ، من بينهم ما يســــمى برئيس الدولة ورؤســــاء حكومات سابقة، والعديد من الوزراء، فقد أدين 
رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت بتلقي الرشوة، وحكم عليه بالسجن 19 شهرا، وقد حققت 
الشــــرطة الصهيونية مع رئيس الحكومة الصهيونية المقبور أرئيل شارون بتهمة الحصول على رشاوي 
لمساعدة رجل أعمال إسرائيلي في قضية عرفت باسم »قضية الجزر اليونانية«، وأدين الرئيس الصهيوني 
السابق موشيه كتساف بتهمة االغتصاب والتحرش الجنسي بموظفات عملن معه، وحكم عليه بالسجن 
7 ســــنوات، وأدين الوزيــــر الصهيوني أرييه درعي بتهم تلقي الرشــــاوي واالحتيال وخيانة الثقة، وحكم 
عليه بالســــجن 3 ســــنوات، كما وجهت الئحة اتهام ضد الوزير الســــابق أفيغدور ليبرمان، بتهمة خيانة 
األمانة وتبييض أموال، وأعلن الوزير الصهيوني الســــابق إســــحاق مردخاي استقالته من منصبه في عام 
2000، بعد إدانته بالتحرش الجنســــي بفتاتين, كما أدين الوزير الصهيوني السابق حاييم رامون بتهمة 
التحرش الجنسي، وحكمت عليه المحكمة بالخدمة المجتمعية، وال تزال قضايا الفساد تحوم حول عدد من 

الشخصيات السياسية الصهيونية. 
ثالثا: تنامي الخطاب العنصري بين اوســــاط االســــرائيليين:- وهذا له شــــقان احدهمــــا يتعلق بالخطاب 
العنصري الفج ضد الفلسطينيين في االراضي المحتلة عام 48م , فهناك دعوات تتبناها احزاب صهيونية 
ضد فلســــطينيي 48 كفرض التهجير الجماعي, حصار االحزاب العربية ومنعها من القيام بفرض قوانين 
لحماية الفلســــطينيين من القوانين العنصرية الصهيونية, تغذيــــة النعرات القومية وتصنيف الناس 
لمواطن دراجه اولى او ثانية .. الخ, وفرض يهودية الدولة , والغاء اللغة العربية من المنهاج »االسرائيلي« 
وحصر فلســــطينيي48 في مناطــــق محددة داخل »الدولة« وال يتمتعون بالحقــــوق القانونية والخدماتية 

والتشغيلية. 
وهنــــاك خطاب عنصري متناٍم داخــــل الكيان الصهيوني يتمثل في تصنيــــف اليهود بمعايير 
عنصريــــة, فهناك اليهود األشــــكناز وهم اليهــــود الذين ترجع أصولهم إلى أوروبا الشــــرقية، أما 
اليهود الســــفارد فينحدرون من اليهود الذين أخرجوا من إســــبانيا والبرتغال في القرنين الخامس 
عشــــر والسادس عشر، ثم اســــتقر بهم المقام في منطقة حوض البحر المتوسط والبلقان وبعض 
المناطق األخرى. أما اليهود المزراحيون فهم اليهود الشــــرقيون أو يهود الشــــرق األوسط, وهناك 
يهود الفالشــــا وهم في التصنيف األدنى فقد جاؤوا في غالبيتهــــم من قارة افريقيا الجنوبية وال 
يلقون معاملة اليهود المصنفين انفا, وهذا ما ادى الى خروجهم بتظاهرات ضد »الدولة« احتجاجا 

على المعامالت والقوانين العنصرية  التي تخصهم.

الفساد والعنصرية بداية النهاية 
رأي

شـــكلت الضربة التي اســـتهدفت الحاج قاســـم ســـليماني _ رحمه 
الله , انقالبا فجا على سياســـة ترمب اتجاه ايـــران والتي تمثلت في 
اعتماد اشـــد الضغوط االقتصادية والدبلوماســـية إلجبار ايران على 
العودة للتفـــاوض – تحت الضغط – على برنامجهـــا النووي ودورها 
وسياســـتها في المنطقة, وصلت الى حد القبـــول باحتواء التصعيد 
االيراني في اكثر من مناســـبة . هذه مغامرة غير محســـوبة انفرد بها 
رجل مغرور يفتقد الحكمة تحت ضغوط بدء حملته الرئاســـية محاطا 
بمحاكمـــة برلمانية صعبة ومدعوما برجل فاســـد منخـــرط في صراع 
سياســـي شـــخصي مرير كل أولوياته الفوز في انتخابات الكنيست 

في مارس القادم . 
وكما هو معلوم فإن ايران تملك رؤية ومشروعًا للمنطقة وهي تتحرك 
وفق مرتكزات سياســـية – ايدلوجية ثابتة – وال تعتمد على شخص 
واحـــد مهما كان تأثيـــره )مثل الدكتاتوريات القائمـــة(, وتحركاتها 
محكومـــة بمصالحها ومتطلبـــات أمنها القومي .  وفـــي تصوري ان 
اإليراني )صانع السجاد( طويل النفس يتحرك لمواجهة هذا العدوان 
األمريكي في اتجاه تحقيق مصالح اســـتراتيجية مع تجنب المخاطر 
اآلنية أو الذهاب لحافة الهاوية كما تتمنى إسرائيل وبعض العرب .

 وفـــي هذا الســـياق - ورغم تعـــدد الخيارات امام ايـــران وحلفائها- 
فإنها ســـتحافظ في ردها على سقف محدد وسياق محسوب يحقق 
المكاسب االســـتراتيجية ويبتعد عن المواجهة الشاملة وردة الفعل 
القوية . والرد بهذه الطريقة يحقق على هامشـــه إنجازات دبلوماسية 
تظهـــره وكأنه اســـتجابة لمطالبات الوســـطاء األوروبييـــن واألتراك 

والقطريين وأصدقاء آخرين . 
كما يمكن لمثل هذا الســـياق في الرد أن يحقق اإلضرار بحملة ترمب 

لالنتخابات الرئاسية وحتى هزيمته .
الـــرد بالمعنى االســـتراتيجي يتمثل اليوم بالضغط بكل الوســـائل 
وبطـــول نفس إلخراج أمريكا من العراق ألن ســـاحة العراق هي األكثر 

أهمية بالنسبة إليران . 
وبالتعامل مع ســـاحة العراق من المهم ان تكون النظرة شـــاملة لكل 
المصاعب الموجـــودة هناك والتي ليس أهمها التواجد العســـكري 
األمريكـــي, بل أهمهـــا النظـــرة العدائية المتشـــككة التي تتحكم 
بعالقات السنة والشـــيعة في العراق والتي تفتح مجاالت لألمريكان 

وغيرهم من األعداء للعبث .
 ان إعطـــاء أولوية لمصالح العراق الوطنيـــة ولقضايا االجماع الوطني 
-ســـنة وشـــيعة- بعيدا عن التدافـــع المذهبي عامل بالـــغ األهمية 

لتحقيق طرد أمريكا من العراق.
هناك اهداف اســـتراتيجية أخرى لكنها اقـــل اهمية واكثر صعوبة 
وفي مقدمتها اخراج أمريكا من ســـوريا حيث اليد العليا هي للحليف 
الروسي الذي له مصالح وحسابات مغايرة تماما , تسمح له بالتنسيق 

األمني مع إسرائيل في سوريا . 
وفي هـــذا الجانب نلحظ ردة فعل الروس الباهتة على اغتيال الفريق 
ســـليماني التي تعتبر اقرب الى الموقـــف االوروبي العام الذي يدعو 

الى التهدئة .
نحن اذن امام حرب اســـتنزاف متصاعدة مع إيقاع منضبط ضد وجود 
القوات االمريكية في العراق والهدف اقتالع الوجود االمريكي هناك 
والبداية بالضغوط السياســـية حيث موافقة مجلس النواب العراقي 
باألمس على اقتـــراح رئيس الوزراء عادل عبد المهـــدي بإلغاء اتفاق 

التعاون األمريكي العراقي وإخراج القوات االمريكية من العراق.

إضافـــة الـــى ذلك هناك خطـــوات أخرى في ســـياق تحقيق اهداف 
استراتيجية تتخذها ايران  أهمها : 

-1االنســـحاب من االتفاق النووي ومـــا يولده هذا القرار من ضغوطات 
أوروبية على أمريكا لرفع العقوبات  او تخفيفها وهذا انجاز مهم لكنه 

ال يتحقق مع ترمب ومؤجل لبعد االنتخابات االمريكية  .
-2تعزيـــز محـــور المقاومة / وحتى في الحاالت التـــي ال تنخرط فيها 
اطراف المقاومة في الرد على هذه الجريمة نتيجة لحســـابات خاصة 
بكل طـــرف وموقع فـــإن تعزيز فصائـــل وأحزاب المقاومـــة ألمريكا 
وحلفائها وإســـرائيل يكتسي طابعًا اســـتراتيجيًا مهمًا في الصراع 

على مستقبل المنطقة . 
يبقى اإلشارة الى بعض القضايا المتعلقة بهذا الصراع :

-إســـرائيل يدها مقيدة بهذا الصراع , وحتى في حال انسحاب ايران 
مـــن االتفاق النووي _ والتي كانت إســـرائيل اكبر محرض عليه – ألن 
إســـرائيل ليس لديها القدرة علـــى احتمال رد الفعل , وهذا الموقف 
ينسحب أيضا على الحلفاء االخرين ألمريكا في المنطقة الذين تجنبوا 
رد الفعل اإليراني مالم تســـتخدم القواعد االمريكية على ارضهم في 

الهجوم على ايران .
-في فلسطين حماس ستمضي في التهدئة مع إسرائيل عبر وساطة 

القاهرة والحرص على اولوية قضايا القطاع. 
فـــي النهايـــة يبدو األمـــر وكأن وجود رجـــل مغرور يفتقـــد الحكمة 
فـــي البيت األبيض متحالف مع رجل فاســـد ومغرور وشـــيزو فريني 
في تـــل أبيب حكمة الهية لبدء انحســـار حقيقي ألمريـــكا وبالتالي 
للدكتاتوريات القمعية الرابضة على قلب شـــعوب الشـــرق اإلسالمي 

. ولله األمر من قبل ومن بعد .

سيكون إســـماعيل هنية ناكرًا للجميل لو تأخر عن المشاركة في تشييع 
جنازة الشهيد قاسم ســـليماني، وسيكون زياد النخالة فارغ المضمون لو 
تـــردد لحظة في إدانة الجريمة األمريكية ضد قاســـم ســـليماني ورفاقه، 
فالمنطق والوطنية واإلنســـانية والعدل السياســـي يفرض على الشعب 
الفلســـطيني، وعلى رأســـها حركتي حماس والجهاد اإلسالمي أن تطير 
على وجه الســـرعة إلى طهران، وأن تشارك بكل عمقها الديني وحضورها 
الوطنـــي وثقلها األخالقي في جنازة شـــهداء اســـتهدفتهم الصواريخ 
األمريكيـــة، تلك الصواريخ التي اســـتهدفت على مدار ســـنوات طويلة 
شـــهداء فلســـطين، وعلى رأسهم أحمد ياســـين، وفتحي الشقاقي، وأبو 
عمار، وأبو علي مصطفى، والرنتيســـي ورائد الكرمي، فكل هؤالء وغيرهم 
من آالف الشهداء ارتقوا بالصواريخ األمريكية نفسها التي خطفت حياة 

قاسم سليماني ورفاقه.
والشـــهداء أحياء يرزقون، يواسون رجال المقاومة على مختلف مشاربهم، 
ويشـــدون من أزرهم، وهم يعانقون ســـالحهم، ويذرفون األمل، من خالل 

تنســـيق الخطوات المشـــتركة، ورســـم معالم مرحلة جديدة، شاخصها 
معركة مصيرية ضد أمريكا وإســـرائيل، معركة قائمة على مدار االعتداء، 
وال فرار من معركة يلتقي على حياضها كل رافض للغطرســـة األمريكية 
والهيمنة اإلســـرائيلية، وبغض النظر عن االنتمـــاء الطائفي أو المذهبي 
أو الديني، فالمعركة سياســـية، وتدور بين غاصب ومغَتَصب، وبين قاتل 
وقتيل، وبين متكبر ورافض للمذلة، وبين جبار متســـلط ورافض للجبروت 
والتســـلط، إنها حرب البقاء رغم أنف ضبط النفس، وعدم االنجرار، فحصار 
الشـــعوب حرب، والعدوان على األرض حرب، والغدر والخيانة من البعض 
حرب، واالســـتيالء على المقدرات، حرب مفتوحة علـــى كل احتمال، ولها 
ارتداداتها الزمانية التي ســـتتجاوز مكان الحدث، وستنعكس نتائجها 

على الشأن العربي بشكل عام، وعلى القضية الفلسطينية بشكل خاص.
مشـــاركة حركتي حماس والجهاد اإلســـالمي في مراســـم تشييع جنازة 
قاسم سليماني ال تعني عدم نكران الجميل فقط، واالعتراف بفضل إيران 
في تســـليح المقاومة، المشـــاركة تعني تحديد معالـــم خندق المقاومة 

سياســـيًا وليس طائفيًا، والمشاركة تؤكد أن إســـرائيل هي العدو األول 
لألمة العربية واإلســـالمية، وهي صلب المواجهة فـــي أي معركة قادمة، 
وهي محراك الشـــر في المنطقة، وهي وكر التخطيط والتنظيم والتدبير 
لـــكل فعل اغتيال أو عدوان أو تخريب في المنطقة ككل، وإســـرائيل رغم 

قوتها هي النقطة األضعف في أي مواجهة قادمة.
كان انتبـــاه العالم إلى مشـــاركة حركتي حماس والجهاد اإلســـالمي في 
مراســـم تشييع جنازة الشهداء في طهران الفتًا، وقد أثار اهتمام وسائل 
اإلعالم، وأثار االنتقاد حتى من داخل حركة حماس نفسها، وذلك ألسباب 
ال مجال لســـردها، ورغم االنتقاد هذا، فالمشـــاركة جـــاءت لتضع النقاط 
السياســـية على حروف الواقع، وتعلن لكل العالم أن الشعب الفلسطيني 
يقـــف مع كل عربي ومســـلم يناصر قضيته بالســـالح والمال، والشـــعب 
العربـــي بقضه وقضيضـــه يقف ضد من يتحالف مع أمريكا وإســـرائيل، 
أو يطبع معهم، أو يلتقي معهـــم على ضفاف االعتراف وتبادل المصالح 

وتقديم الخدمات والدعم واالبتسامات التي تضر بمصالح األمة.

انعطافة استراتيجية في المنطقة .. ترمب يطلق
 رصاصة البدء في المواجهة االستراتيجية في المنطقة

مشاركة هنية والنخالة في جنازة سليماني وفاء ال يؤجل

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي د.محمد الهندي 

د. فايز أبو شمالة

المشهد في فلسطين غير منفك عما يحدث في المنطقة، من ناحية التأثير 
والتأثر بمجريات األحداث، فالدماء التي أريقت في العراق هي لجنرال إيراني 
داعم بشــــكل قوي وفعال للمقاومة الفلسطينية؛ فقد نقل خبرات، ومعدات 
متطورة، ســــاهمت بنهضة عســــكرية تمتعت بها المقاومــــة، وظهرت جليا 
فــــي جوالت المواجهة مع االحتالل اإلســــرائيلي، األمر الــــذي جعل المقاومة 
تســــارع للخروج بموقف داعم ومســــاند، عبر بيانات األجنحة المسلحة، فضال 
عــــن مواقف القوى السياســــية، وصوال إللقاء حماس كلمــــة من خالل رئيس 
المكتب السياسي إسماعيل هنية، الذي عد الجنرال قاسم سليماني »شهيد 

القدس«.
وتحــــدث هنية عــــن روح اإلجــــرام األمريكية التــــي أعطت الغطــــاء لجرائم 
)إســــرائيل(، وفي الوقت ذات يطمئن هذه األمة بأن جذوة الصراع باقية، وأن 
مشروع المقاومة لن ينكسر، هذا موقف يفرض الوفاء والمساندة، وفاء لدماء 
أريقت لدعمها المقاومة في فلسطين، ومساندة لمشروع مقاوم يتعاظم في 

مواجهة الهجمة األمريكية واإلسرائيلية.
فــــي وقت عصيب تركــــت فيه قضيتنا من زعامات عربية، وإســــالمية، تخلت 
ونفضت يدها عن دعمنا بالمال أو الســــالح، بل هرولت ترتع في عار التطبيع، 
وســــجلها حافل بالمؤامرات التي تلوثت بحصار غــــزة ودماء األبرياء، يعيبون 
علــــى غزة مواقفها ليقطعوا شــــريان الحياة ويســــلخوا المقاومة عن جدارها 

السميك.
إنهــــا صفحات تقطر دمًا لألرواح التي تخطفها الموســــاد اإلســــرائيلي، في 
بقاع العالم، وهو يطاردهم؛ محمد الزواري المهندس التونســــي يدفع الثمن 
ويغتال أيضا في 2016، بعد نقل خبرة الطائرات المســــيرة لكتائب القسام، 
ومحمــــد بودية المقاتــــل الثوري الجزائري يغادر هذه الدنيا بانفجار أســــفل 
سيارته في 1973، النخراطه في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
وهناك عشــــرات األســــماء التي دفعت الثمن، وآخرون ينتظرون أو يترقبون، 
حتــــى العلماء كانوا هدفا فمن العالم المصري يحيى المشــــد أشــــهر علماء 

التصميــــم والتحكم في المفاعالت النووية الذي هشــــم رأســــه في باريس 
عام 1980، إلى العالم اإليراني مســــعود محمــــدي المتخصص في الفيزياء 

الرياضية عام 2010 بتفجير استهدفه أثناء خروجه للجامعة في طهران، 
وال يمكن حصرهم لضيق المساحة، لكن فضاء الذكريات يتسع، وعهد الوفاء 
ال ينقطع لهم ولغيرهم، ألن بعَضهم دعم فلسطين، وآخرين مهدوا لنهضة 

األمة بعلمهم وتجاربهم وأبحاثهم.
إن ذلــــك يجعلنا موقنيــــن أن )إســــرائيل( ال يمكن أن تقبــــل بتمدد خيوط 
العنكبــــوت حول عنقها، وأنها تقوم بعمليات الكي لوعي األمة، وتتدخل في 
وقت الذروة لقطع األيدي التي تمتد إلى المقاومة؛ ماال، أو ســــالحا، أو خبرات، 

أو مواقف، ألنها تدرك خطورة تعاظم القدرة والفعل في يد الفلسطينيين.
فهنا تكون المعركة الفاصلة، ومن فلســــطين ُيدحر االحتالل، وأمام القدس 
تتوحــــد مقدرات األمة وطاقاتها، لذلك فــــإن أي ضغط على األمريكي في أي 
ســــاحة يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، ويقوي من مركزها، ويجعل 

العدو اإلسرائيلي يدخل في عزلته ويغرق في إرباكه.
باتت )إسرائيل( قلقة من تصاعد التهديدات، فهي تترقب وتتجهز النفجار 
غير مســــبوق قد يعم الشــــرق األوسط، وربما يكون لها قســــط وافر من هذا 
اللهــــب، فال أحد يمكــــن أن يدرك ما يمكن أن تؤول إليــــه األمور، ودائما بين 
االتزان واالنفالت شعرة ربما تنقطع في لحظة ويحصل ما يخالف التقديرات، 
التي لن تكون في صالح )إســــرائيل( علــــى أي حال، فغزة التي دفعت وتدفع 
أثمانــــا باهظة بحصــــار خانق، وحروب وعــــدوان، حطم ضلوعهــــا ولم يحطم 
إرادتهــــا، خرجت وانتفضت من بين صفوف العبيد لتقول ما لديها، وما زالت 
تسعى لمداواة جراح الناس حاضنة المقاومة في غزة لذلك كانت حكيمة في 
فعلها وتصرفت بعنايــــة،  وهي ُتراكم القوة وتّدخرها لمعركة فاصلة يدحر 
فيها االحتالل، تتطلب من األمة جمعاء حذو خطوات الجنرال سليماني، وفتح 
خطوط جديدة لمدها بالمال والســــالح، وتزويدها بالخبرات لنرسم مشهد عز 

ُتستعاد فيه كرامة األمة ويبنى مجدها وسلطانها المشرق.

أحمد أبو زهري استراتيجية سليماني ووفاء المقاومة
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غزة/ االستقالل:
مـــن  التبـــرع  مبـــادرة  لجنـــة  نشـــرت 
المســـتحقات والتي أطلق عليها أســـم 
" عيلة واحـــدة" ويقوم عليها بعض من 
موظفي قطـــاع غزة، تفاصيـــل المبادرة 
بعد الحصـــول على الموافقات المطلوبة 
بهدف دعم األســـر الفقيرة والتخفيف 

عنها.
وقالـــت اللجنة في بيان لهـــا، إن بعض 
موظفـــي الحكومة في قطاع غـــزة، بادر 
إلطالق مبادرة إبداعيـــة جديدة، بهدف 
المســـاعدة فـــي التخفيف عن األســـر 
الفقيـــرة والمحتاجـــة من أبناء شـــعبنا 
المحاصر، ولم يستفيدوا من المساعدات 
والمنـــح التـــي وزعـــت خـــالل الفترات 

الماضية .
وأضافت اللجنة " إنه تم العمل وفق هذه 
التي يعيشـــها  المعاناة  برغم  المبادرة 
الموظفـــون وأهلوهـــم منـــذ ســـنوات 
طوال، وتراكم الديون عليهم، وتحقيقا 
لقول الله ســـبحانه وتعالى باإليثار على 

أنفسهم ولو كان بهم خصاصة".
وأوضحت أنهـــا قدمت طلبـــًا للحكومة 
الفلسطينية في غزة للتجاوب معهم في 
فتح المجال للتبرع االختياري للموظفين 
من مســـتحقاتهم لصالـــح المحتاجين 
من أبناء شـــعبنا، وقامـــت بالتواصل مع 
الجهـــات المختصة ومخاطبة المعنيين 
إلنجاح هذه المبـــادرة رغم األزمة المالية 

الصعبة التي تعيشها الحكومة.

وأشـــارت إلى أنـــه بعد حـــوارات متعددة، 
وافقت الحكومـــة على إنجاح هذه المبادرة 
التي أطلق عليها اسم" عيلة واحدة" ، مبينة 
أن آليـــة العمل في هذه المبادرة كالتالي : 
ســـتقوم وزارة االتصاالت بفتح رابط خاص 
بالتبـــرع "االختياري" لكافة الموظفين على 
التســـجيل الموحد، على أن يتـــم افتتاح 

الرابط صباح اليوم األربعاء بإذن الله.
وســـتقوم وزارة الماليـــة بفتـــح حافظة 

خاصة لجمع التبرعات، وستقوم بصرف 
مبلغ شهري حســـب إمكانيتها المالية 
مـــن الحافظـــة لصالح الفقـــراء، على أن 
يقوم الموظف بالدخول على حسابه على 
التسجيل الموحد وتحديد قيمة المبلغ 

المتبرع به من مستحقاته.
و تقـــوم لجنـــة الموظفيـــن بالتعـــاون 
والتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية 
على التوافق على المعايير التي سيتم 

عن طريقها تحديد أسماء األكثر حاجة 
وفقرًا من األسر التي ال دخل لها من أبناء 
شـــعبنا، وسيتم الصرف شهريا ألسماء 
جديـــدة حســـب المعايير عـــن طريق 

مكاتب البريد الحكومية.
وحيت اللجنة الموظفيـــن الكثر الذين 
المبـــادرة  مقتـــرح  باســـتقبال  قامـــوا 
والذين  واإلشـــادة،  والدعم  بالترحيـــب 
أعرب الكثيـــر منهم على االســـتعداد 

للتبرع، ومنهم من أكد نيته للتبرع بكافة 
مســـتحقاته، وآخر بنســـبة منها، وآخر 

بمبلغ ثابت شهري.
وأكدت اللجنة أن الهـــدف من المبادرة 
خالص لوجـــه الله ونابع عن مســـؤولية 
مجتمعيـــة وان المبادرة لـــن تؤثر على 
مستحقاتهم مطلقا ألن االمر لمن يرغب 
بالتبرع "اختياريا" من حسابه الشخصي، 
وأن المبـــادرة جاءت لتعزز عالقة العائلة 

الواحدة بين الموظف وأخيه المواطن.
الفلســـطينية  الحكومة  اللجنة  وطالبت 
بضـــرورة القيـــام بما تســـتطيع لدعم 
أبنائها الموظفين بزيادة نســـبة الراتب 
الشـــهري وزيادة الحد األدنى، و تفعيل 
االستفادة من المستحقات فيما يخدم 
تطلعـــات الموظفين، مؤكـــدة أن المبلغ 
الذي ستوفره الحكومة لصالح إنجاح هذه 
المبادرة مبلغ بســـيط لن يؤثر ولن يؤخر 

في الرواتب أو تحسينها مطلقًا.
وأشـــارت إلـــى أن مبالـــغ مســـتحقات 
الموظفيـــن لدى الحكومة قـــد تجاوزت 
3 مليـــار شـــيكل، والمبـــادرة تفتح بابًا 
الســـتفادة الموظف منها ولو من ناحية 
دينية خيرية، خيـــر له من أن تبقى في 
علـــم المجهول، راجية مـــن الله عز وجل 
أن تكـــون هذه المبادرة بابـــًا للفرج أمام 
الموظفين أوال بـــأن يكتب الله لهم أجر 
الصدقات الكبير الذي يفتح أبواب البركة 
والسعه في الرزق، وثانيا للتخفيف من 

المعاناة الكبيرة التي يعيشها شعبنا.

»عيلة واحدة« مبادرة لدعم الفقراء من مستحقات الموظفين بغزة

رام الله/ االستقالل:
قال عمر النبالي، المتحدث 
تجار ومالحم  لجنة  باســـم 
في الضفة الغربية، إن وزارة 
الزراعة برام الله، أعادت منع 
إصدار أذونات شراء العجول 
من الجانب اإلسرائيلي دون 

أن تحدد األسباب.
وأشار النبالي ، إلى أن الوزارة 
ال تتعاطى مع التجار خالل 
أسباب  عن  استفساراتهم 
بمبررات  وتتـــذرع  المنـــع، 

واهية.
الزراعـــة،  وزارة  واتهـــم 
تفاهمات  مـــن  بالتهـــرب 
التجار،  مـــع  ســـابقة جرت 
لهم  بالســـماح  تقتضـــى 

بشراء احتياج السوق المحلي 
من العجول من الســـوق اإلســـرائيلية 

والخارج بنسب معينة.
 وقـــال النبالـــي: ســـمحت وزارة الزراعة 
للتجار بالشـــراء من السوق اإلسرائيلية 
بعد رفـــع قرار الحظر قبل نحو الشـــهر، 
وحين أعاد التجـــار الحصول على طلب 
الشـــراء مجـــدًدا، امتنعت الـــوزارة عن 
منحهـــم ذلك، ولم يخرج أحد من الوزارة 

يوضح أسباب المنع.
ويفســـر النبالي تصـــرف وزارة الزراعة 
ذلك، بأنه محاولة منها لدفع التجار إلى 
زيادة نسبة االســـتيراد من الخارج دون 
التصريح بذلك عالنية خشـــية عراقيل 

إسرائيلية على االستيراد الفلسطيني.
واتهم حكومـــة رام اللـــه، بالتخبط في 
اتخاذ القرارات، مشيًرا إلى أن فترة المنع 
السابقة لشـــراء العجول من االحتالل ما 
زال التجار يحصدون خســـائرها دون أي 

تعويض من حكومة اشتية.
كما أشـــار النبالي، إلى فارق السعر بين 
كيلو اللحم المســـتورد مـــن الخارج عن 
المشـــترى من االحتالل، وبيـــن أن كيلو 
اللحـــم المســـتورد يزيـــد بـ3 شـــواقل 
على كيلو اللحم المشـــترى من الجانب 
اإلســـرائيلي، وهـــذا يشـــكل عبًئا على 

المستهلك.
العجول  باتخاذ مستوردي  النبالي  ولوح 

بالضفة، خطـــوات تصعيدية، إن أصرت 
ت  الحكومة على تجاهل مطالبهم وصمَّ

آذانها عن منحهم أذونات الشراء.
وكانت حكومة اشتية أصدرت قبل نحو 
ثالثة أشهر قراًرا بوقف شراء العجول من 
األسواق اإلسرائيلية في إطار االنفكاك 
االقتصـــادي، غيـــر أن هـــذه الخطـــوة 
القـــت تصدًيا من جانب المســـتوردين 
الفلســـطينيين الذيـــن عـــدوا الخطوة 
متســـرعة وخســـرتهم الكثيـــر، لتعود 
حكومة اشتية بعد شهرين من سريان 
القرار بتجميده، وأوعزت للتجار بتقنين 
الشراء من االحتالل لصالح االستيراد من 

الخارج.

رام الله/ االستقالل:
ارتفع الذهب ألعلى مستوى في 7 أعوام، يوم أمس، مع إقبال المستثمرين على المعدن، الذي يعد مالذا آمنا 
من جراء تصاعد التوتر بين الواليات المتحدة وإيران، بينما تجاوز البالديوم مســـتوى األلفي دوالر ليسجل 
ذروة قياســـية. وصعد الذهـــب في التعامالت الفورية 1.5 بالمئة إلـــى 1574.14 دوالرًا لألوقية )األونصة( 
بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8 بالمئة إلى 1579.72 دوالرًا، 

وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013.
وارتفع الذهب في التعامالت األميركية اآلجلة 1.6 بالمئة إلى1577.20 دوالرًا.

وهدد الرئيس األميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات 
األميركية واألجنبية من البالد، وسط رد فعل غاضب على قتل الواليات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، مما 
يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا. ومما يزيد الضبابية، إعالن إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها 
في االتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015. وسجل السعر الفوري للبالديوم أعلى مستوى على 

اإلطالق عند2020.18 دوالرًا لألوقية، وارتفع في أحدث التعامالت 1.4 بالمئة إلى 2015.24 دوالرًا.
وتقدمت الفضة 1.9 بالمئة إلى 18.38 دوالر لألوقية، بعدما المســـت أعلى مســـتوى فيما يزيد على ثالثة 

أشهر عند 18.50 دوالرًا، في حين تقدم البالديوم 0.8 بالمئة إلى 987.82 دوالرًا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت وزارة المالية اإلسرائيلية، إن إسرائيل سجلت عجزا في ميزانية 2019 بلغ 52.2 مليار شيقل )15 مليار دوالر(. 
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، إن العجز يشــــكل 3.7 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، متجاوزا المستوى 
المســــتهدف البالغ 2.9 في المئة. وتضخم العجز، الذي بلــــغ 2.9 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي في 2018، 
على مدار األشهر الماضية بفعل خفض في الضرائب وإنفاق سخي لدعم تكلفة المعيشة وزيادات في الرواتب.
ويراوح اقتصاد اسرائيل مكانه منذ انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة في أبريل نيسان وسبتمبر أيلول 

الماضيين وهو ما أوجد حكومة تسيير أعمال غير قادرة على كبح العجز المتسع في الميزانية.
ويعني المأزق السياسي أن إقرار ميزانية جديدة للعام 2020 سينتظر بضعة أشهر. ومن المقرر اجراء ثالث 

انتخابات عامة في اسرائيل في أقل من عام في الثاني من مارس آذار.

»إسرائيل« تسجل عجزًا أكبر من 
المتوقع في ميزانية 2019

الذهب يرتفع ألعلى
 مستوى منذ 7 أعوام

النبالــي: زراعــة رام اللــه أوقفــت 
أذونــات شــراء العجــول مــن االحتــالل
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طهران/ االستقالل:
صــــادق البرلمــــان اإليرانــــي يــــوم 
أمس، على تصنيــــف وزارة الدفاع 
األمريكيــــة »البنتاغــــون« منظمــــة 

إرهابية.
تعديــــل  ضمــــن  ذلــــك  ويأتــــي 
تشــــريعي »عاجل جــــًدا«، رًدا على 
اغتيال القائد العســــكري اإليراني 
قاسم سليماني، في غارة أمريكية 
الجمعة، وفق ما نقلته وكالة األنباء 

اإليرانية الرسمية.
وأفاد المصدر أن »مجلس الشــــورى 
اإلســــالمي، صــــادق على مشــــروع 
قانون بصفــــة عاجلة جًدا، لتعديل 
للجريمة  المضــــاد  اإلجــــراء  قانون 

األمريكية األخيرة«.
»وافــــق 233  الوكالــــة:  وأضافــــت 
نائًبا حاضــــًرا في جلســــة البرلمان 
على الخطــــوط العريضة وتفاصيل 
مشــــروع قانون بصفة عاجلة جدا، 

لتعديل قانون اإلجراء المضاد«.
وأشــــارت إلــــى »تصويــــت نــــواب 
علــــى تخصيــــص 200  البرلمــــان 

مليون يــــورو من الصندوق الوطني 
للتنميــــة، لفيلق القــــدس«، والذي 

كان يترأسه سليماني.
المجلس  نــــواب  »وافق  وتابعــــت: 
نــــص  تعديــــل  علــــى  باإلجمــــاع 
عبــــر  المضــــاد  اإلجــــراء  قانــــون 
الدفاع  إدراج كافــــة أعضــــاء وزارة 

االميركية »البنتاغون« والشــــركات 
والمؤسســــات التابعة لها والقادة 
اغتيــــال  بجريمــــة  والمتورطيــــن 
الشــــهيد الفريق قاسم سليماني، 
وذلك قبل عبــــارة القيادة المركزية 
والقوات  ســــنتكوم«  االميركيــــة« 
التابعة  والمنظمات والمؤسســــات 

لها بنص القانون«.
كما ألزم القانون الحكومة اإليرانية 
لقوات  الدفاعيــــة  البنية  بتعزيــــز 
القدس التابعة للحرس الثوري، عبر 
اســــتقطاع مبلــــغ 200 مليون يورو 
مــــن احتياطي الصنــــدوق الوطني 

للتنمية.

البرلمان اإليراني يصنف البنتاغون »منظمة إرهابية«

طرابلس / االستقالل:
تســـتعد قوات تابعة لحكومة »الوفاق« الليبية الســـتعادة مدينة سرت التي 
سيطرت عليها، أمس االول، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسط تحشيد 

عسكري كبير على تخوم المدينة.
وبحســـب مصادر عســـكرية مطلعة، فقـــد كلف المجلس الرئاســـي لحكومة 
»الوفاق« العميد إبراهيم بيت المال، برئاســـة غرفة عمليات ســـرت والجفرة، 

واإلشراف على عملية استعادة السيطرة على المدينة.
وكان المتحدث الرســـمي باســـم قيادة قوات حفتر أحمد المسماري، قد أعلن 
عـــن تنفيذ قوات حفتر لما وصفه بـ«العملية الخاطفة« ســـيطرت خاللها على 

سرت، مساء االثنين.
وكشـــفت مصادر مقربة من حفتر، مطلع الشـــهر الجاري، أّنـــه في إطار إعادة 
ترتيب تموضع قواته اســـتباقًا لوصول القوات التركيـــة لدعم قوات حكومة 
»الوفاق«، في ظل ممانعـــة مصرية، يصر حفتر على مواصلة القتال، وأن أولى 
المعارك التي ســـيخوضها هي معركة االســـتيالء على مدينة »ســـرت« التي 

تضم قاعدة القرضابية األهم في وسط البالد بهدف تهديد مصراتة.
وعن ظروف الســـيطرة على ســـرت، قال المتحدث باســـم قوة حماية وتأمين 
ســـرت التابعة لحكومـــة »الوفـــاق«، إن »قواتنا قاومت تقـــدم حفتر في عدة 
محاور في شـــرق المدينة وجنوبها، لكن تحرك خاليا نائمة من داخل المدينة 
اضطرتنا لالنسحاب«، مشيرًا إلى أن خيار االنسحاب جاء لتجنب سقوط ضحايا 

مدنيين داخل المدينة. 

قوات »الوفاق« الليبية تحشد 
الستعادة مدينة سرت

إسطنبول/ االستقالل:
قالت صحيفـــة »خبر تورك« التركيـــة، يوم أمس، إّن 
أنقرة لن ترســـل قوات عســـكرية مقاتلة في الوقت 
الحالي إلى ليبيا، وإنها اكتفت بإرسال قوات تنسيق 
وتدريب لقوات حكومة »الوفاق«؛ بســـبب عدة عوامل 

أهمها انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول الملف.
وأوضحت الصحيفـــة أن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، ينتظـــر نتائـــج قمته مع نظيره الروســـي 
فالديميـــر بوتين، الـــذي يزور تركيا اليـــوم االربعاء، 
حيث ســـيكون الملف الليبي حاضرًا، وتأمل أنقرة أن 
تحصل تفاهمات مع روسيا تؤدي للتأسيس للسالم 

في ليبيا، أسوة بالتفاهمات في سورية.
ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا وروسيا متفقتان فيما 
يتعلق بعدم تدهـــور األمور أكثر فـــي ليبيا، وتأمل 
أنقـــرة أن تكون قادرة مع روســـيا علـــى إيجاد حلول 
كما حصلت تفاهمات في ســـورية، وأنها أعدت خطة 
لطرحها أمام بوتين في القمـــة، مع مطالب أن تكون 
ألمانيـــا متواجدة فـــي هذه الخطة علـــى اعتبار أنها 

تستضيف مؤتمر برلين.
وأكـــدت الصحيفة أنه بات واضحًا التوافق بين تركيا 
وألمانيا على عدم إرســـال قوات مقاتلة إلى ليبيا إلى 
حيـــن انعقاد اجتماع برلين، مقابل تخلي قوات اللواء 
المتقاعـــد خليفة حفتر عن الهجـــوم على العاصمة 

طرابلس.
ولن يتعدى الدعم التركي لقـــوات حكومة »الوفاق« 
الدعـــم الفني، بحســـب الصحيفة، وهذا هو ســـبب 
تكرار االتصاالت الهاتفية بين أردوغان والمستشارة 
األلمانية أنجيال ميركل التي تعتزم زيارة تركيا، خالل 

أسبوعين.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن تركيا ستستضيف قمة 
رباعيـــة مرتقبـــة، فـــي فبراير/شـــباط المقبل، تضم 
إلى جانـــب تركيا كال من بريطانيا وألمانيا وفرنســـا، 
كاشـــفة أن الملف الليبي ســـيكون حاضرًا وأساسيًا 
فيها، وذلك لوضع اتفاقيات دائمة تهدف تركيا من 
ورائها إلى الحفاظ على حكومة »الوفاق« بقيادة فايز 

السراج المعترف بها دوليًا.

طهران/ االستقالل: 
شــــارك اآلالف في تشــــييع  جثمان قائد 
أمس  قاســــم ســــليماني  القــــدس  فيلق 
الثالثاء وســــط حضور شــــعبي ورســــمي 
كبيرين ، بعد أن اســــتؤنفت مراسم الدفن 
بعد توقفها لساعات نتيجة سقوط قتلى 
وجرحــــى جراء عملية التدافــــع الكبير بين 

المشاركين. 
وأفــــادت مصادر إعالمية أن مراســــم دفن 
الجنرال قاسم سليماني قد استؤنفت في 
مسقط رأسه بعد توقفها لساعات نتيجة 

سقوط قتلى وجرحى.
وكان عشــــرات القتلى والجرحى ســــقطوا 
أمس خــــالل تدافــــع المشــــيعين لجنازة 
ســــليماني في مدينة كرمان جنوبي شرق 

البالد.
وأكدت آخر اإلحصائيات للضحايا وقوع 56 
قتياًل  )35 رجال و 21 امرأة( و 213 جريحا.

ووصل جثمان سليماني، الذي قتل بضربة 
أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، 

إلى مسقط رأسه الثالثاء لدفنه.
وشــــاركت حشــــود غفيــــرة في تشــــييع 
سليماني على مدى األيام الماضية، حيث 
قدر عدد المشيعين االثنين في العاصمة 

طهران بـ 5 ماليين شخص.
وتدافع المشيعون أمس في كرمان، جنوب 
شرقي البالد، ومألوا الشوارع الرئيسية في 
المدينة، وتســــلقوا الهضــــاب المواجهة 
للمدينة ليتســــنى لهم مشــــاهدة موكب 

التشييع.
وقال حســــين سالمي قائد الحرس الثوري 
اإليراني أمام عشرات اآلالف من المشيعين 
في مدينة كرمان »سننتقم بقوة من العدو 
وســــيكون ردنا قويا وحازما«. وهتف كثير 
من المشــــيعين »الموت ألمريــــكا« ولوحوا 

باألعالم اإليرانية.

تشييع جثمان سليماني في
 طهران وسط دعوات للثأر

تركيا تكتفي بقوات تدريب في ليبيا 
وأردوغان ينتظر نتائج لقائه مع بوتين

واشنطن/ االستقالل:
نفــــى وزير الدفاع األميركي مارك إســــبر 
األنبــــاء التــــي تــــم تداولها عــــن خطط 
الواليات المتحدة لالنسحاب من العراق، 
وذلك بعد تقارير لرويترز ووسائل إعالم 
أخرى عن رســــالة مــــن الجيش األميركي 

تفيد باالنسحاب.
ونقلت رويترز عن إســــبر لدى سؤاله عن 
الرســــالة قوله إنــــه "ال يوجد قــــرار على 
اإلطالق باالنســــحاب من العراق"، مضيفا 
أنه لــــم تصدر حتى خطط لالســــتعداد 

لالنسحاب.
وأفاد وزير الدفاع األميركي بأن الرســــالة 
المتداولة مســــودة غيــــر موقعة هدفها 

التنسيق، وما كان ينبغي أن تنشر.

من جانبه أكد المتحدث باسم البنتاغون 
أنــــه ليس هنــــاك تغيير في سياســــة 
الخاصة  المتحدة األميركيــــة  الواليــــات 

بوجود قواتها في العراق.
وأضاف المتحدث: نواصل التشــــاور مع 
بشــــأن هزيمــــة تنظيم  العراق  حكومة 

الدولة ودعم القوى األمنية العراقية.
وكانــــت وكالتــــا الصحافــــة الفرنســــية 
ورويترز ذكرتا أن القوات األميركية ضمن 
التحالف الدولي أبلغت بغداد في رسالة 
رسمية أنها ستعيد تمركز قواتها خارج 

العراق خالل األسابيع المقبلة.
ونقلــــت وكالــــة الصحافة الفرنســــة عن 
بيــــان صادر عن قوة المهام المشــــتركة 
في العراق أن القرار جــــاء احتراما لطلب 

البرلمــــان ورئيــــس الــــوزراء العراقيين، 
والقــــرار الســــيادي الذي طالــــب برحيل 

القوات األميركية.
وفي الرســــالة التــــي وقعهــــا قائد قوة 
المهمات األميركيــــة في العراق العميد 
وليام ســــيلي الثالث، والتي أكد مسؤول 
عســــكري أميركي وآخــــر عراقي صحتها 
لوكالــــة األنباء الفرنســــية، أورد الجيش 
األميركي أن قوات التحالف -الذي تقوده 
المتحــــدة- "ســــتعيد تمركز  الواليــــات 

قواتها خالل األسابيع المقبلة".
من جهتهــــا، قالــــت قيــــادة العمليات 
المشــــتركة العراقيــــة إنهــــا ال يمكنها 
تأكيد أو نفي صحة الرســــالة التي تفيد 

بعزم القوات األميركية االنسحاب.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حصلت القناة "13" العبرية على تســـريبات من جلســـة الكابينت التي عقدت أمس 
األول، والمتعلقة بتداعيات اغتيال  قائد فيلق القدس قاســـم سليماني في بغداد 

قبل أيام.
وقالـــت القناة إن رئيس الوزراء اإلســـرائيلي "بنيامين نتنياهو" أوضـــح ألعضاء الكابينت بأن 

العملية من تدبير أمريكي ويجب نفي أي عالقة بينها وبين "إسرائيل".
ومع ذلك فقد سمح ألعضاء الكابينت بإعطاء تصريحات لوسائل اإلعالم مع التركيز على الدعم 

اإلسرائيلي لنهج الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
ونقلت القناة قول نتنياهو في الجلســـة " لم نكن ضالعين فيما حصل ويتوجب عدم االنجرار 

إلى ذلك".
بموازاة ذلك قالت القناة "11" العبرية بأن األمن اإلســـرائيلي أبلغ أعضاء الكابينت في الجلسة 
بأنـــه ال توجد إنذارات محـــددة حول نوايا إيرانية ضد "إســـرائيل" الفتين إلى أن صورة الوضع 

ستتضح مع انتهاء مراسم العزاء والحداد في إيران.

وزير الدفاع األميركي ينفي أنباء االنسحاب من العراق الكشف عن تسريبات من جلسة 
الكابينت حول اغتيال سليماني
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غزة/االستقالل:
وصف مدرب غزة الرياضي صائب جندية ، تعادل فريقه 
ســـلًبا، أمام مضيفه شباب جباليا، بالنتيجة المقبولة »في 
إطار صراع الفريق من أجل البقاء«. وتقدم الرياضي للمركز 

العاشر برصيد 13 نقطة بدوري غزة الممتاز.
وأوضح جنديـــة »من المهم في مثل هـــذه المباريات أال 
تخســـر، وأن تجمع النقاط، ونحن خالل 4 لقاءات خاضها 

الفريق فزنا في مباراة وتعادلنا مرتين، وخسرنا مرة«.
وأضاف: »سنواصل القتال، فما زال أمام الفريق 7 مباريات 
بـ 21 نقطـــة، وعلينا مواصلة العمـــل، وأعتقد أننا نملك 
مجموعة جيدة من الالعبين،  قـــادرة على إعادة الرياضي 

لوضعه الطبيعي«.

غزة/االستقالل:
أشـــاد رأفت خليفة المدير الفني لفريق شباب رفح، بأداء العبيه أمام 
المتصدر نادي خدمات رفح، في ختام لقاءات األســـبوع 15 من بطولة 

دوري غزة الممتاز.
وتعادل شباب رفح سلًبا، أمام جاره خدمات رفح، ليحصد الفريق نقطة 

أبقته في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.
وقال خليفـــة »أنا راض تمامًا عما قدمناه في لقـــاء الديربي رغم عدم 
التسجيل، فالالعبون بذلوا جهدًا كبيًرا، وحاولوا مراًرا وتكراًرا، لكني مع 

ذلك واثق من عودة الفريق«.
وأضـــاف:« ســـنغلق اآلن صفحة لقـــاء الديربي ونفكر فـــي اللقاءات 
المقبلة، وتحديًدا مواجهة األهلي المهمة للغاية، التي ستكون بداية 
عودة الشباب لوضعه الطبيعي ولنتائجه القوية والمميزة في الدوري«.

خليفة: التعادل 
أمام الخدمات بداية 

عودة الشباب

جندية:  
سنواصل القتال 

من أجل البقاء

غزة/ االستقالل: 
كشف عماد التتري أمين سر لجنة المسابقات 
في االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن القرار 
النهائي بخصوص مباراة الشـــجاعية واتحاد 
خانيونس, ضمن منافسات األسبوع الخامس 

عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقال التتري في تصريحات إذاعية, إن اللجنة 
اتخذت قرارًا بتخسير الشجاعية أمام منافسه 

اتحاد خانيونس إداريا )3-0(.
وبّين أن قرار اللجنة استند للوائح والقوانين, 
وبات مـــن المتوقع أن تتـــم المصادقة عليه, 

اعتمادًا على تقرير حكم ومراقب اللقاء.

وأوضح أن لجنة المسابقات ترتب عملية أماكن 
تواجد الجمهـــور, داعيا إدارات األندية لالنتباه 
بخصوص هذا األمر. يشار إلى أن لقاء الشجاعية 
واتحـــاد خانيونس توقف عنـــد الدقيقة 77, 
بعدمـــا أصيب الحكم المســـاعد محمد خطاب 

بقنبلة صوت في وجهه, ُألقيت من المدرجات.

الكشف عن القرار النهائي الخاص 
بلقاء الشجاعية واتحاد خانيونس

مدريد/ االستقالل: 
كشـــف تقرير صحفي إســـباني، أن الفرنسي أنطوان 
جريزمان، نجم برشلونة، ال يعارض عودة البرازيلي نيمار 
العب سان جيرمان، إلى كامب نو من جديد، رغم أن هذا 

األمر سيؤثر على فرص مشاركته كأساسي.
وبحســـب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلســـبانية، فإن 
عودة نيمار المحتملة إلى برشـــلونة، ستؤثر بشدة على 
فرص مشاركة جريزمان وكذلك الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأكدت الصحيفة أنه وفقا لمصادر قريبة من جريزمان 

فإن صاحب الــــ28 عاًما ال يولي اهتماًمـــا كبيًرا بفكرة 
عودة نيمار، فالموضوع بالنســـبة له أمر عادي للغاية، 

ولن تزعجه الصفقة حال إتمامها.
وأشـــارت إلى أن جريزمـــان يـــدرك حالـــة التجانـــس 
واالنسجام بين ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس 
سواريز مع نيمار، والتي لم يصل لها حتى اآلن، لكنه ال 

يبدو رافضا لهذا الثالثي.
ويعلم جريزمان أنه قد يفقد أهميته بعض الشـــيء، 
لكن في الوقت نفسه يؤمن بأن مستقبله في برشلونة 

مع تقدم ميسي وسواريز في العمر.
باإلضافة إلى ذلك، يحافـــظ جريزمان أيًضا على عالقة 
جيدة مع نيمار، حيث التقيا في العديد من المباريات، 
وأشـــادا ببعضهما البعـــض على شـــبكات التواصل 
االجتماعـــي، كما أن لديهما أصدقاء مشـــتركين مثل 

مبابي وفيليبي لويس، باإلضافة إلى العبي برشلونة.
ويدرك جريزمان أنه جزء من مشـــروع برشلونة للحفاظ 
على القمة في الســـنوات الخمـــس المقبلة، وأن نيمار 

سوف يدعم هذه الخطة.

مدريد/ االستقالل: 
كشــــفت تقارير إعالمية أن برشــــلونة 
أجــــرى تحركات بخصــــوص ضم العب 
فرنانديز،  ماتيوس  بالميراس،  وســــط 
البالــــغ من العمر 21 عامــــا، والذي يعد 
أحد النجــــوم الصاعدين في كرة القدم 

البرازيلية.
وحسبما كشفت شبكة )جلوبوسبورت( 
فقد أجــــرى النادي الكتالوني مباحثات 
بشــــأن التعاقد مــــع فرنانديــــز، الذي 
اســــتهل مشــــواره مع بالميراس على 
مقاعد البدالء مع المدربين الســــابقين 

سكوالري ومينيزيس، قبل أن يحجز مكانه كأساسي 
مع آندري لوبيس وفانديرلي لوكسمبورجو.

وكان ماتيوس قد استهل مشــــواره مع الفريق األول 
لبوتافوجــــو فــــي 2016 قبل أن ينتقــــل أوائل العام 
الماضي لصفوف بالميــــراس مقابل 3.5 مليون يورو 

وبعقد يمتد حتى 2023.
ولعب ماتيــــوس مع بوتافوجو 76 مبــــاراة بين 2016 
و2018 ســــجل خاللها هدفين وصنع مثليهما، ولعب 
مع بالميراس 537 دقيقة في 11 مباراة بالدوري سجل 
فيها هدفا، وارتدى قميــــص منتخب بالده تحت 17 

عاما وتحت 20 عاما.

لندن/ االستقالل: 
حــــل فريــــق ليفربــــول متصدر الــــدوري 
اإلنجليزي الممتاز لكــــرة القدم ضيفًا على 
الفائــــز من بريســــتول ســــيتي المنتمي 
للدرجة الثانية أو شروزبري تاون المنافس 
بالدرجــــة الثالثة، في الــــدور الرابع لكأس 
االتحاد اإلنجليزي، بعد سحب القرعة مساء 

االثنين.
واعتمد ليفربول على تشكيلة شابة خالل 
فوزه على غريمه إيفرتون في الدور الثالث 
األحد، فيما تعادل بريستول سيتي بهدف 

لمثله مع شروزبري يوم السبت.

ومــــن المقــــرر أن يلتقــــي "حامــــل اللقب" 
مانشســــتر ســــيتي مع ضيفــــه فولهام، 
بينمــــا ســــيلعب مانشســــتر يونايتد أو 
ولفرهامبتون، بعد تعادلهما بدون أهداف 
األحد، مع واتفورد وصيف بطل الموســــم 
الماضي أو ترانمير روفرز الذي حول تأخره 
بثالثية نظيفة إلى تعادل في الدور الثالث.

ويلعب آرسنال، الفائز بالبطولة األقدم في 
العالــــم 13 مرة، مع بورنمــــوث على ملعب 

األخير.
يشــــار إلى أن مباريات الدور الرابع ستقام 

في الفترة بين 24، و27 يناير الجاري.

مواجهة سهلة لليفربول بالدور برشلونة يتحرك صوب موهبة برازيلية
الرابع بكأس االتحاد اإلنجليزي

جريزمــان ُيوافــق علــى قــدوم نيمــار إلــى برشلونــة
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، منزل محافظ القدس عدنان 
غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وسلمت عائلته استدعاء يقضي 

بمقابلته للمخابرات االسرائيلية.
وكان المحافـــظ غيث قد اعتقل أكثر من 13 مرة منـــذ توليه منصبه، ومنع من 
دخول الضفة الغربية لمدة ســـتة أشـــهر جددت لستة أشهر أخرى، إلى جانب 

منعه من التواصل مع مجموعة من األشخاص.

جباليا/ االستقالل:
عقدت بلدية جباليا النزلة مؤخرًا سلســــلة 
اجتماعات ولقاءات وورش عمل مكثفة مع 
كل الجهات ذات العالقة وذلك في سبيل 
ايجاد حل لمشــــكلة غرق محيــــط بركة أبو 

راشد وبعض المناطق في داخل النفوذ.
وقال رئيــــس البلدية عصام جودة إن إدارة 
البلدية والمجلس البلدي عقدوا مؤخرا عدة 
اجتماعات إدارية وفنية مع وزارة األشــــغال 
العامــــة، ووزارة التنميــــة االجتماعية، ومع 
)األونروا(  الالجئين  وكالة غوث وتشــــغيل 
ومصلحة مياه بلديات الســــاحل، وســــلطة 

الميــــاه الفلســــطينية، واللجنة الشــــعبية 
لمخيم جباليا.

ونــــوه رئيس البلدية أنه تــــم زيارة مصلحة 
بلديات الساحل واالجتماع بمديرها العام م. 
منذر شبالق وبحث سبل التعاون والتنسيق 
لالســــتفادة مــــن الخدمــــات المقدمــــة من 
المصلحة لتطوير منظمــــة المياه والصرف 

الصحي في نفوذ بلدية جباليا النزلة.
وأشــــار إلــــى أن إدارة البلدية زارت ســــلطة 
المياه الفلســــطينية والتقت بمدير وحدة 
إدارة المشــــاريع م. ســــعدي علي وناقشت 
معــــه الوضــــع القائم وســــبل التغلب على 

المشــــاكل وســــبل دعــــم ســــلطة الميــــاه 
والصرف  الميــــاه  لمنظومة  الفلســــطينية 

الصحي.
وأوضح أنه تم االجتماع مع استشاري البنك 
األلمانــــي للتنمية م. ربحي الشــــيخ، وبحث 
سبل اســــتكمال الخارطة الهيكلية لقطاع 
المياه والصرف الصحي بحيث يتم العمل 
على تمويل مشــــروع ترحيل مضخة محادر 
لتضخ باألحواض الشــــرقية بدال من ضخها 
في محطة ابوراشد لتخفيف االحمال عنها، 
وكذلك تــــم التفاهم علــــى تمويل حوض 
ترشــــيح الستقبال مياه األمطار في منطقة 

وسط البلدة وشرق جباليا.
وقال رئيــــس البلدية إن المجلــــس البلدي 
عقد اجتماعــــا طارئا يــــوم االثنين الماضي 
بحضــــور م. ناجــــي ســــرحان وكيــــل وزارة 
األشغال و ســــهيل المشهراوي مدير وكالة 
الغــــوث وتشــــغيل الالجئين في الشــــمال 
وبســــيم الكرد مســــؤل اللجنة الشعبية في 
مخيم جباليا وعالء الجماصي محافظ الدفاع 
المدني في الشمال وممثلين عن المحافظة.

 وأوضح رئيس البلدية أن هذه االجتماعات 
أســــفرت عن عدة مقترحــــات أهمها فصل 
مياه الصرف الصحي لجباليا البلد عن بركة 

أبو راشــــد عن طريق مشــــروع ربط مضخة 
محادر باألحواض الشرقية مباشرة، وكذلك 
فصل مياه األمطار عن طريق انشاء حوض 
ترشــــيح مياه أمطار في شــــارع مســــعود، 
وزيــــادة كفاءة مضخــــات بركة أبو راشــــد 

والعلمي وتل الزعتر.
ونوه جودة أن البلدية تبذل جهودًا مكثفة 
علــــى كافة الصعد، وفي كل االتجاهات من 
أجل حل هذه المشــــكلة، مؤكدًا أن طواقم 
الالزمة،  المشاريع  أعدت مقترحات  البلدية 
وأنها فــــي مرحلة البحث عــــن جهة ممولة 

لهذه المشاريع.

دخول الفلسطينيين للمسجد. وتأتي هذه االقتحامات، 
فيمــــا دعت ما تســــمى "جماعــــات الهيــــكل" المزعوم 
أنصارها من المستوطنين إلى المشاركة في اقتحامات 
واســــعة للمسجد األقصى ، بذريعة إحياء ذكرى "حصار 

الهيكل المزعوم" بحسب النصوص اليهودية.
وفي الفترة الصباحيــــة، تقدم الحاخام يهود غليك 88 
مستوطنا بحراســــة مشددة من عناصر شرطة االحتالل، 
الذين اقتحموا ساحات المسجد األقصى من جهة باب 
المغاربــــة، ونظموا جوالت اســــتفزازية في الســــاحات، 
وبعضهــــم أدى صلــــوات تلمودية قبالــــة قبة الصخرة 
ومصلــــى "باب الرحمــــة"، قبل المغادرة مــــن جهة باب 

السلسلة.
ونفذ المســـتوطنين اقتحامـــات جماعية مصحوبة 
بمحاضـــرات القاها حاخامات يهـــود داخل األقصى 
في منطقة مصلـــى "باب الرحمـــة"، تتعلق في بناء 
"الهيكل" المزعوم، إلى جانب تأدية صلوات تلمودية 

في ساحات الحرم.
 وبحســــب الرواية التوراتية، وافق أمس الثالثاء ذكرى 
بداية "حصــــار الهيــــكل المزعوم" بحســــب النصوص 
اليهوديــــة، وهو ما يوافق العاشــــر من شــــهر "طيفت 
العبري"، الــــذي يعد "يوم صيام خفيف ال يحظر فيه ما 

يحظر في يوم الغفران".
 ما يزيــــد عن 34 ألف 

َّ
وبحســــب مركز المعلومــــات، فإن

مســــتوطن وطلبــــة يهــــود وعناصر شــــرطة ومخابرات 
اقتحموا المسجد األقصى خالل العام الماضي.

وواصلت شــــرطة االحتالل التضييق على موظفي دائرة 
األوقــــاف ومطاردة حراس المســــجد واعتقال بعضهم، 
حيث اعتقلت شــــرطة االحتالل حارس المسجد سلمان 

أبو مياله أثناء خروجه من المسجد.
كمــــا واصلت شــــرطة االحتــــالل تضييــــق الخناق على 
المقدســــيين بفــــرض إجراءات مشــــددة علــــى دخول 
المســــجد، حيث ســــلمت مخابرات االحتالل الشــــابين 

المقدســــيين: أحمد ركن، ومحمد الزغيــــر قرارًا يقضي 
بإبعادهما عن المسجد األقصى لمدة أسبوع.

وأصدرت ســــلطات االحتالل خالل العــــام الماضي 355 
قــــرار إبعاد عن المســــجد األقصى، و44 قــــرار إبعاد عن 
البلــــدة القديمة، 10 قرارات إبعاد عــــن مدينة القدس، 
إضافة إلى قرارات تقضي بمنع الســــفر لشــــبان، ومنع 
دخول الضفة الغربيــــة، وتراوحت قرارات اإلبعاد بين 3 

أيام – 6 أشهر.
واعتقلت قوات االحتالل اإلســــرائيلي، أمــــس الثالثاء، 
أربعة شــــبان وفتاة من أمــــام مصلى بــــاب الرحمة في 
المسجد األقصى المبارك، بعد أن اعتدت على المصلين.

 ذلك جــــاء بعد تصدي المصلين 
َّ

وأفاد شــــهود عيان أن
لمحاوالت المتطرف ايهود غليك سرقة كمية من تراب 

المسجد األقصى أثناء اقتحامه.
واســــتدعت شــــرطة االحتالل القــــوات الخاصة، وعززت 
وجودها فــــي محيط باب الرحمة قبــــل أن تعتدي على 

الشبان بوحشــــية، وتنقلهم لمركز التحقيق في البلدة 
القديمة.

وفي ســــياق أخر، صادقت اإلدارة المدنية اإلســــرائيلية 
على مخططات بنــــاء نحو ألفي وحدة اســــتيطانية في 
الضفــــة الغربيــــة المحتلة. وذكــــرت القناة الســــابعة 
العبرية أن اللجنة صادقــــت على مخططات بناء 1,936 
وحدة اســــتيطانية، إذ ســــيتم البدء في المرحلة األولى 
التخطيط النهائي لبناء 786 وحدة، وإعطاء المخططات 

صالحية السريان، وهي بمثابة مخطط بناء نهائي.
ومــــن بين الوحدات التي جــــرى المصادقة على بنائها، 
بنــــاء 258 وحدة في مســــتوطنة " حرشــــا"، 147 وحدة 
في مســــتوطنة "متســــبيه يريحــــو"، 107 وحدات في 

مستوطنة "ألون موريه" وغيرها.
في حين امتــــدح مجلس مســــتوطنات الضفة الغربية 
المصادقة قائــــاًل إنهم يباركون تمرير مشــــاريع البناء 

المكثف في الضفة الغربية.

عمان/ االستقالل: 
أدانــــت وزارة الخارجيــــة وشــــؤون المغتربيــــن 
األردنيــــة، اعتــــداء الشــــرطة اإلســــرائيلية على 
المصلين في المســــجد األقصى المبارك/ الحرم 
القدسي الشــــريف أمس الثالثاء، واعتقال عدد 

منهم .
وأكد الناطق الرســــمي باســــم الوزارة، الســــفير 
ضيف الله الفايز، حســــب بيان للخارجية، رفض 
االعتداءات على المصلين وإدانتها، معتبرا أنها 

انتهــــاكًا اللتزامات »إســــرائيل« بصفتها القوة 
القائمة باالحتالل وفقــــًا للقانون الدولي، وطالب 
الســــلطات اإلســــرائيلية باحترام حرمــــة المكان 

وحرية المصلين وسالمتهم.
كمــــا دان الفايز قيام الســــلطات اإلســــرائيلية 
بنصــــب أعمدة خشــــبية ومعدنية عنــــد الحائط 
الجنوبــــي للمســــجد األقصــــى المبــــارك، والذي 
يعتبر جزءا ال يتجزأ من الحرم الشــــريف، وطالب 

السلطات اإلسرائيلية بإزالتها فورا.

وأكد أن إدارة أوقاف القدس وشــــؤون المســــجد 
األقصى المبارك هي السلطة صاحبة االختصاص 
في إدارة جميع شؤون المسجد األقصى بموجب 
القانــــون الدولــــي، وأن كافــــة أعمــــال الصيانة 
والترميم في المســــجد األقصى/ الحرم الشريف 

هي صالحية حصرية إلدارة أوقاف القدس.
 وحــــذر الفايز مــــن مغبة اســــتمرار االنتهاكات 
بحق الحرم الشريف والمصلين، و طالب بوقفها، 

وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني.

االحتالل يقتحم منزل محافظ الخارجية األردنية تدين اعتداء االحتالل على المصلين باألقصى
القدس ويستدعيه للتحقيق

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كشـــفت صحيفة »هآرتس« العبرية، أمس 
الثالثـــاء، أن وزيـــر الجيـــش اإلســـرائيلي 
»نفتالي بينت« يدرس احتجاز المتسللين 
من قطاع غزة لفتـــرات حبس طويلة، بدون 

محاكمة.
وذكـــرت الصحيفـــة العبريـــة، أن »بينت« 

يدرس اإلعـــالن عن هـــؤالء المتســـللين، 
كمقاتليـــن غير قانونيين، وذلك تحســـبًا 
ألي انتقادات دولية، ضد »إســـرائيل« على 

احتجازهم.
وأضافت الصحيفـــة، أن هدف بينيت من 
هذا اإلجراء، هو استخدام هؤالء المتسللين 
مفاوضـــات  أي  فـــي  مســـاومة،  كورقـــة 

مســـتقبلية مع حماس، لإلفراج عن الجنود 
األسرى.

أن  إلـــى  العبريـــة،  الصحيفـــة  وأشـــارت 
المنظومـــة األمنية اإلســـرائيلية، تشـــك 
في أن يســـهم اجتيـــاز المتســـللين في 
أي مفاوضات مســـتقبلية، إلعـــادة الجنود 

اإلسرائيليين األسرى بغزة.

»بينت« يدرس احتجاز المتسللين من غزة بدون محاكمة

قلقيلية/ االستقالل: 
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس 
الثالثــــاء أوقعت إصابــــات باالختناق بالغاز المســــيل 

للدموع.
وقالت مصادر محليـــة إن المواجهات وقعت على الحاجز 

الجنوبي للمدينة والذي يشـــهد احتكاكات مستمرة مع 
الشبان تفضي إلى مواجهات مستمرة.

وأضافت أن الشـــبان أشـــعلوا إطارات المركبات ورشـــقوا 
الجنود بالحجارة فيما تقدم الجنود نحو الشارع الرئيسي 

وأطلقوا المسيل للدموع واألعيرة النارية.

غزة/ االستقالل:
أفـــادت إذاعة صوت األســـرى، أن ثالثة أســـرى من 
الضفة الغربيـــة والداخل المحتل يدخلـــون أعواًما 

جديدة في سجون االحتالل »اإلسرائيلي«.
واألســـرى هم: األســـير منتصر صالـــح محمد أبو 
غليـــون )45 عامًا( مـــن جنين المحكوم بالســـجن 
المؤبـــد مـــدى الحيـــاة ومعتقل منذ عـــام 2004، 

وأمضـــى في الســـجون 16 عامًا. واألســـير مجدي 
ياســـر إبراهيم خليل )34 عامًا( من مدينة نابلس 
المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، 

أمضى منها 16 عاًما.
واألســـير موفق نايف حســـن عـــروق )65عامًا( من 
الداخل المحتل المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل 

منذ عام 2003، وأمضى في السجون 17 عامًا.

بلدية جباليا تعقد سلسلة اجتماعات لحل مشكلة غرق محيط بركة أبو راشد

إصابات باالختناق بمواجهات
 مع االحتالل جنوب قلقيلية

ثالثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

اقتحامات جماعية ..

على المصليين قرب باب الرحمة، أحد بوابات المسجد األقصى، واعتقلت اثنين 
منهم وقت صالة العشاء.

وأضاف الشهود: إن قوات االحتالل اعتدت على المواطنين أيضًا في محيط باب 
حطة ومنعتهم من دخول المسجد األقصى المبارك.

يتزامن ذلك مع محاولة شركة االحتالل استصدار قرار إلغالق مصلى باب الرحمة 
بشكل كامل تمهيدا لتهويده، وذلك حسب االوقاف االسالمية في بيانها الذي 
صدر اليوم. وكانت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، اعتقلـــت ظهر  أمس الثالثاء، 
أربعة شبان وفتاة من أمام مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك، بعد 

أن اعتدت على المصلين.

االحتالل يعتدي ..
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برلين/ االستقالل:
أدرجت عبارة »إن شاء الله« في قاموس »دودن« الذي يعتبر أحد أهم قواميس اللغة األلمانية.

اعتمـــد القاموس الذي يعتبر مرجعا شـــامال في المعاني وقواعد اإلمـــالء، كتابة العبارة بصيغة 
»inschallah« باأللمانية على موقعه اإللكتروني. وأوضح القاموس أن هذه العبارة ذات جذر عربي، 
وشائعة جدا لدى المسلمين، بحسب مانقلت وكالة »األناضول« التركية. ولم يصدر بيان بعد فيما 

إذا كانت »إن شاء الله« ستدرج في النسخة المطبوعة الجديدة من القاموس، أم ال.
يذكر أن ألمانيا افتتحت عددا من المدارس لتعليم اللغة العربية، في الوقت الذي طالب به عدد من األستاذة الجامعيين 
بتدريـــس اللغة العربية  كمادة إلزامية لمواجهة تحدي إدماج أكثر من 320 ألفا من أطفال الالجئين الذين يتكلمون 
لغة الضاد. واقترح رئيس جامعة كوينه لوغيستيك بهامبورغ البروفيسور توماس شتروهوته تعميم تدريس اللغة 

العربية مادة إلزامية لجميع التالميذ بكل المدارس األلمانية من السنة األولى حتى الثانوية العامة.

واشنطن/ االستقالل:
عندما كانت في الرابعة والعشــــرين من عمرها، شــــّخص األطباء إصابة 
األمريكية كيشــــا غريفز من والية ماساتشوستس، بضمور عضلي في 

أطرافها، مما أدى إلى ضعف شديد في عضالت ذراعيها وساقيها.
وعلــــى الرغم من حالتها الصعبة، تعلمت كيشــــا التــــي بلغت الثانية 
والثالثين من عمرها، أن تعيش بشكل مختلف، وأن تؤدي مهامها وهي 

على كرسيها المتحرك.
وبفضــــل إرادتها القوية وعزيمتها الصلبة، حولت كيشــــا حبها لألزياء 
إلى مهنة ناجحة حيث أطلقت عالمتهــــا التجارية الخاصة التي ُتعنى 

بتصميم األزياء لألشخاص المعاقين.
وقالت كيشا متحدثة عن تجربتها »مررت بأوقات عصيبة بسبب حالتي 
الصحية، لكن هذه الحالة لم تمنعني من تحقيق حلمي في العمل في 
مجــــال األزياء. ما يميز األزياء التي أصممها أنها مخصصة لألشــــخاص 

المعاقين«.
وأضافت »بعد أن قمت بدراســــة تصميــــم األزياء في مركز خاص، قررت 

إنشاء موقع على اإلنترنت، وبدأت بتصميم عالمتي التجارية الخاصة«.
يذكــــر بأن كيشــــا تســــوق منتجاتها علــــى مختلف مواقــــع التواصل 
االجتماعي، وعبر موقعها الخاص الذي أنشــــأته لهذا الغرض، وتهدف 
لتوســــيع أعمالها واالنتقال إلى مدينة نيويورك قريبًا، بحســــب ما نقل 

موقع »ميترو« اإللكتروني.

تؤسس شركة أزياء للمعاقين 
بعد إصابتها بالشلل

القاهرة/ االستقالل:
ذكرت وســـائل إعالم مصرية، مساء األحد، أن قوات 
األمن تكثف جهودهـــا إللقاء القبض على مرتكبي 
جريمة بشعة بحق 7 أشخاص من أسرة واحدة عثر 
عليهم مذبوحين في إحـــدى قرى محافظة البحيرة 
شمالي البالد. ونقلت صحيفة »الوطن« المصرية عن 
قوات األمن في البحيرة أنها تلقت بالغا من األهالي، 
يفيـــد العثور علـــى 7 أشـــخاص مذبوحين داخل 

منزلهم وآثار نيران بالمنزل.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن أهالي عزبة علي التابعة 
لمركز كفر الدوار بالبحيرة، قاموا بإبالغ الشرطة عقب 
محـــاوالت الجناة إحراق المنـــزل بمحتوياته إلخفاء 

معالم الجريمة، ثم فروا من مسرح الجريمة.
وشـــيع مئات األهالي جثامين الضحايا وسط حالة 
مـــن الحزن والســـخط على مرتكبـــي الواقعة، وقال 
أحد أقـــارب الضحايا إنهم يترقبـــون ضبط الجناة 

وتقديمهم للمحاكمة والقصاص العاجل.
وكشفت التحقيقات األولية أن شبهة جنائية وراء 
الجريمة، والجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس 
مالمح الجريمـــة، وبينت معاينة النيابة وجود جروح 
قطعية برقبة رب األســـرة وأطفاله وأن الضحايا زوج 

ووالدته وزوجته و4 من أوالده.
تبين أن الجثث تعود لكل من حســـني سعد أحمد 
علي حســـن 39 عامـــا، وأوالده عمـــاد 15 عاما، وعبد 

الرحمن 10 ســـنوات، ومحمد 6 سنوات، ومسعد 4 
ســـنوات، والزوجة رنا محمد شحاتة 34 عاما، ووالدة 

الزوج وتدعى زينب عبد العال 65 عاما.
ورجحت التحريات أن يكون الحادث بدافع االنتقام، 
حيث اســـتمعت األجهزة األمنية ألقـــوال الجيران 
وشـــهود العيان، وأكدت أن األب كان شاهد إثبات 
في قضية جنائية صدر بعدها حكم بالســـجن ضد 

عدد من األشخاص.
إلى ذلك يبحـــث رجال األمن عن كاميـــرات مراقبة 
يمكن أن تكـــون مثبتة بأي محال تجارية قريبة من 
المنطقة لتفريغها ومحاولة الوصول لخيط قد يقود 

للوصول للجناة.

جريمة غامضة .. نحر 7 مصريين من أسرة واحدة

الرباط/ االستقالل:
تبـــرع رجل أعمال سويســـري مقيم بالمغرب بنصـــف ثروته لفائـــدة األطفال اليتامى 
والمتخلـــى عنهم، والتي تقدر بمليوني يورو.  وقال رجل األعمال المدعو هوبرت إنه وجد 
قيمًا غير ملموســـة يشعر بها كل يوم وســـط المغرب، بما فيها االحترام والحب، وهو ما 

دفعه الحتضان مئة طفل يتيم ودون مأوى بجهة مراكش، ليعطي معنى آخر لميراثه.
واعتبـــر هوبرت، أن إنقاذ هؤالء األطفال وإســـعادهم يجعل منه أســـعد رجل على وجه 
األرض وأبًا ألكثر من مئة طفل، فقد تخلى عن الكثير من األشـــياء في سويســـرا وجلب 
أبنائه للعيش بالمغرب بحثًا عن السعادة وقيم الحب والعطاء. ودعا هوبرت المحسنين 
واألشخاص ذوي النوايا الحسنة على السير في خطاه لتحقيق هذا المشروع االجتماعي 

واإلنساني، الذي يهدف باألساس إلى بناء مالذ آمن لهؤالء األطفال.

سويسري يتبرع بنصف 
ثروته ليتامى المغرب

مكسيكو/ االستقالل:
دفعت شـــابة ثمنا باهظا للغاية مقابل 
التقاط صورة »ســـيلفي« مـــع نمر في 
حديقة حيوانات، حيـــث باتت مهددة 
بفقدان ذراعها بعد أن نهشه الحيوان 

المفترس.
وكشفت صحيفة »إيه إم« المكسيكية 
تفاصيل الحادث المأساوي، مشيرة إلى 
أن ناعومـــي روزاس )30 عامـــا( اقتربت 
أكثر من الـــالزم على ما يبدو من قفص 
النمر المرقط )جاغـــوار( من أجل صورة 
للذكـــرى، مما دفـــع الحيوان إلى شـــن 

هجوم مفاجئ.

الحـــادث الذي وقع فـــي حديقة حيوان 
بوالية فيراكروز جنوب شرقي المكسيك، 
أصـــاب زوار الحديقـــة بالصدمـــة، فيما 
الســـيدة  لمســـاعدة  بعضهـــم  هـــب 
المسكينة وسحبوها بعيدا عن القفص 
لتتلقى إســـعافات أولية، قبل نقلها إلى 
المستشـــفى »في حالة حرجـــة«. وقال 
مســـؤولون فـــي الحديقـــة إن ناعومي 
»تجـــاوزت خط األمـــان« لحظـــة التقاط 
الصـــورة، مما جعلها في متنـــاول النمر 
الذي نهش ذراعها وأصابها في وجهها.

ووفقا لتقارير صحفية محلية، فإن النمر 
قطع أوتارا رئيســـية في ذراع الســـيدة 

األيمـــن، فيما يقـــول أطبـــاء إنهم قد 
يكونون مضطرين الستئصاله.

ووافقـــت إدارة الحديقـــة علـــى دفـــع 
تكاليف عالج ناعومي، حيث إن الحيوان 
شـــن هجومه من داخـــل القفص، مما 

يشير إلى خلل في نظام تأمين الزوار.
إال أن الممثل القانوني للحديقة غونزالوا 
رودريغيز دياز، قال إن »قواعد الحديقة 
تمنع الـــزوار من وضـــع أيديهم داخل 

األقفاص للمس أو إطعام الحيوانات«.
وأوضح ديـــاز أن الحيوان »تصرف وفقا 
لغرائزه الطبيعيـــة« خالل هجومه على 

السيدة.

لندن/ االستقالل:
قالت أول بريطانية ذهبت فـــي رحلة إلى الفضاء إن »المخلوقات 
الفضائية موجودة، ومن الممكن أن تكون حية بيننا على ســـطح 

الكرة األرضية«.
ونقلت صحيفة »أوبزيرفر« عن البروفيســـورة هيلين شـــارمان أن 
»الكائنات الفضائية موجودة، وتحيا في مكان ما في هذا الكون«.  

وبينـــت أن »الكائنـــات الفضائيـــة موجودة، وال شـــك في 
ذلك«، وكررت: »هناك أشـــكال مختلفـــة تماما من الحياة« 

بيـــن مليارات النجوم.   وتقول »بي بي ســـي« في تقريرها 
إن البروفيسورة شـــارمان، البالغة من العمر 56 عاما، دخلت 
التاريخ عندما ســـافرت إلى محطة الفضاء الروســـية »مير« 

في أيار عام 1991.  
وبينت الكيميائية التي تعمل حاليا في كلية إمبريال كوليدج في 
لندن، أنه على الرغم من أن أجســـام الكائنات الفضائية ال تتكون 
مـــن النيتروجين والكربون كأجســـام البشـــر، »إال أنها قد تكون 

موجودة على سطح األرض اآلن، لكننا ال نستطيع رؤيتها«.

فلوريدا/ االستقالل:
قام الغـــواص وعالم األحياء البحرية، كريســـتوفر غيليت، 
بمداعبة تمســـاح لقبه “كاســـبر” تحت الماء في منطقة 

“إيفيرغالدز” في والية فلوريدا األمريكية.
ويشارك غيليت عادة مثل هذه الفيديوهات مع الزواحف 
العمالقـــة ليظهر العالقة المميزة وغيـــر االعتيادية التي 

تظهر بينه وبين هذه الكائنات.
وظهر وهو يقترب من التمساح ويقّبله على أنفه، ولم يبد 

على التمســـاح أنه منزعج من موّدة الغواص بل بقي قريبًا 
منه من دون محاولة قضمه أو مهاجمته.

ووفقًا لموقع “دايلي ستار” عّلق كريستوفر على الفيديو 
قائاًل: “من المؤّكد أّنه كان يراني وُيدرك أنني بجانبه تحت 

الماء، لكّنه لم يحاول أن يعضني أبدًا”.
وطلب الغواص من جهته من جميع متابعيه عدم تقليده، 
ذلك ألّنه يملك الخبـــرة الضرورية اّلتي يحتاجها في حال 

هجم التمساح عليه بعكس الجميع.

غواص يخطف األنفاس بتقبيله لتمساح عالمة بريطانية: الكائنات الفضائية تعيش بيننا

إن شاء الله.. تدخل أعرق أرادت سيلفي مع النمر فتلقت عقابًا مأساويًا
قواميس اللغة األلمانية
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