
رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين إن عناصر 
من ق���وات القمع اإلس���رائيلية اقتحم���وا االثنين 

قس���م )2( في معتقل »ريمون«، مدججين بالسالح 
والكالب البوليس���ية. وأوضحت هيئة األس���رى في 
بيان صحفي أم���س، أن تلك الق���وات اعتدت على 

األس���رى ونكلت به���م، وأخرجتهم من قس���مهم 
ووزعتهم على األقس���ام األخرى، قبل 
ان تش���رع بتفتيش غرفه���م والعبث 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدد ما يس���مى بوزير الخارجية »اإلس���رائيلي«، يس���رائيل 
كاتس، االثنين، باغتيال األمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصر الله، وذل���ك على غرار اغتيال الوالي���ات المتحدة لقائد 
فيلق القدس قاسم س���ليماني. وقال كاتس، في تغريده له، 
على »تويتر« :«إّن تهديدات نصرالله بالهجوم ضدنا، ازدادت 
في اآلونة األخيرة«.  وأضاف، أن تصريحات الس���يد حس���ن، 

تأتي على خلفية التحذيرات المتكررة له من إيران.
وكان االحت���الل قد وضع مؤخرا ثالث���ة من قادة المقاومة على 
قائمة االغتياالت، وهم: )الش���هيد بهاء أبو العطا قائد سرايا 
القدس في ش���مال غزة، والش���هيد قائد فيلق القدس قاسم 
س���ليماني، واألمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله(، 
متهًما إياهم بالوق���وف وراء العاصفة التي تقاوم مخططات 

»إسرائيل« والواليات المتحدة في المنطقة.

االحتالل يهدد باغتيال 
األمين العام لحزب الله 

مختصان: إخضاع األسير زهران للعالج 
القسري محاولة لاللتفاف على إضرابه

غزة/ دعاء الحطاب:
)114( على التوالي،  يواصل األسير أحمد زهران معركة األمعاء الخاوية لليوم ال�

رغ���م التدهور الخطير لحالته الصحية، ف���ي تحد واضح لالحتالل 
وسياسته المتمثلة في االعتقال اإلداري التعسفي دون تهمة أو 

»باب الرحمة« في مرمى »التهويد« بدواٍع وحجج واهية
غزة / محمد أبو هويدي:

تحاول دولة الكيان اإلس���رائيلي، استصدار قرار قضائي 
يعي���د الس���يطرة على ب���اب الرحمة من جدي���د وخاصة 

المصلى بحجج واهية اس���تناًدا ألوامر قضائية س���ابقة 
خاصة بتقييد اس���تعمال ما أسمته مكاتب 
لجنة الت���راث الوهمية التي يتخذها الكيان 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الجيش اإلس���رائيلي عن اعترافها أن استش���هاد 
عائش���ة الرابي قبل س���نة ج���اء نتيج���ة ل�"عمل عدائ���ي" نفذه 

تقرير استخباري إسرائيلي: أكبر 
عملية إطالق صواريخ كانت في 2019

االحتالل يعترف: قتل 
عائشة الرابي »عمل عدائّي«

القدس المحتلة/ االستقالل:
سلط تقرير استخباري إسرائيلي حديث الضوء على عمليات إطالق الصواريخ من 

قطاع غ���زة خالل العام الماضي )2019(. وبي���ن التقرير الصادر عن 
»مركز معلومات االس���تخبارات واإلرهاب«، أن العام الماضي ش���هد 

وقفة للمطالبة بوضع خطة لتشغيل 
العمال والخريجين في غزة

مجدالني يكشف تفاصيل النظام 
الجديد لصرف مخصصات الشئون

غزة/ االستقالل:
نظمت كتلة الوح���دة العمالية »اإلطار العمالي للجبهة الديمقراطية« في 

محافظة ش���رق غزة، اإلثنين، وقفة عمالي���ة بعنوان »من أجل 
خطة وطنية للحد من الفقر والبطالة في صفوف العمال«، أمام 

رام الله / االستقالل:
كش���ف وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني عن تفاصيل النظام الجديد الذي 

تتم دراسته لصرف مخصصات الشئون االجتماعية. وأكد مجدالني 
ف���ي تصريح له، أن الوزارة تدرس حاليًا صرف المخصصات بش���كل 

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أخط���رت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي، االثنين، 
ثماني���ة مواطنين بهدم منازلهم في مس���افر يطا 
جنوب���ي مدينة الخليل بالضف���ة الغربية المحتلة.  

وقال الناش���ط ضد االس���تيطان راتب جب���ور، "إن 
س���لطات االحتالل داهمت المس���افر وسلمت كال 
من: محمد موس���ى مخامرة، وأحم���د اليتيم، وأحمد 
إسماعيل الدبابسة، ومحمود عيسى اليتيم، وعنان 

محمد عب���د ربه، وخليل عيس���ى اليتيم، وقاس���م 
أحمد أبو تحفة، ومحمد موس���ى مخامرة، إخطارات 

بهدم منازله���م" ويعاني المواطنون 
والمزارعون في مس���افر يطا، بش���كل 

مستوطنون يقتحمون األقصى ويهاجمون منازل المواطنين في مادما

قوات القمع تقتحم قسم )2( في ريمون وتنكل باألسرى

الداخل المحتل/ االستقالل:
هدد عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد 
الطيب���ي، االثنين، قادة ح���زب أزرق - أبيض، بحرمان بيني 

غانت���س زعيم الحزب من رئاس���ة الحكوم���ة، وإبقائه في 
المعارضة، حال أق���دم على أي خطوة لضم 

األغوار إلى السيادة اإلسرائيلية.

الطيبي يهدد غانتس في حال ضم األغوار

رام الله/ االستقالل:
أدان رئيس الوزراء محمد اشتيه، في مستهل الجلسة األسبوعية 
لمجلس الوزراء التي عقدت في مدين���ة رام الله االثنين، عمليات 

مجلس الوزراء يدين عمليات الهدم 
الواسعة للمباني والمنشآت في األغوار

) APA images (    لعت�سام �ل�سبوعي لأهايل �لأ�سرى بغزة �أم�س�
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الزهار لـ »االستقالل«: رد إيران على اغتيال »سليماني« 
كان »متوازنًا وضروريًا« وشكل ردعًا للكيان

غزة/ قاسم األغا:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلس���المية )حماس( د. محمود 
الزه���ار، إن قائد فيلق القدس الش���هيد قاس���م س���ليماني كان »ذراع الدولة 

اإليراني���ة في دعم برنامج المقاومة«. وأض���اف الزهار لصحيفة 
»االس���تقالل« أم���س االثني���ن، أن »برنامج المقاوم���ة ال يرتبط 

ًاالحتالل يخطر بهدم 8 منازل يف اخلليل و يجرف 127 دومنا يف كفر الديك ّ
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رام الله/ االستقالل:
أدان رئيس الوزراء محمد اشـــتيه، في مســـتهل 
الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء التي ُعقدت في 
مدينة رام الله اإلثنين، عمليات الهدم الواســـعة 
التي تعرضت لها المباني والمنشـــآت في األغوار 
والمنطقة )ج( لصالح زيادة أعداد المســـتوطنين 
في األراضي الفلســـطينية إلى مليون مستوطن 
خـــالل العقد القـــادم، وذلك لقطـــع الطريق على 

إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
كما ثمن رئيس الوزراء الدور الذي تقوم به هيئة 
مقاومـــة الجدار واالســـتيطان في إعادة إنشـــاء 
المبانـــي والمنشـــآت التي تعرضـــت للهدم في 
تلك المناطق، مؤكدًا تقديم كل متطلبات الدعم 
واإلسناد لسكان تلك المناطق لتعزيز صمودهم 

وحماية أراضيهم.
وأدان مجلس الـــوزراء عمليات القمـــع والتنكيل 
التي تعرض لها األســـرى واألسيرات في سجون 

االحتالل ال سيما في سجنّي ريمون والدامون.

واتخذ المجلس عدة قرارات على النحو التالي:
المصادقـــة على توصيات اللجنة الوزارية بشـــأن 
النهوض بالتعليـــم والتدريب المهني والتقني، 
وإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني 
والتقني، والموافقة على إنشاء الجامعة التقنية. 
الموافقـــة على اإلحاالت القطعيـــة لوزارة الصحة 
والخدمات الطبية العسكرية لتوفير اللوازم الطبية 

في المحافظات الشمالية والجنوبية.
المصادقـــة علـــى مذكـــرة التفاهم فـــي مجال 
اإلحصـــاءات بيـــن الجهـــاز المركـــزي لإلحصاء 

الفلسطيني وروسيا االتحادية.
اعتماد الملحـــق الثامن لعقد اإلشـــراف الخاص 

باستكمال محطة مجاري شمال غزة.
المصادقة على مشروع نظام ُمعدل لنظام تحديد 
مســـتوى األســـعار أو التعرفة الخاصـــة بتأمين 

المركبات والعمال.
المصادقة على مشروع نظام اإلفصاح عن تضارب 

المصالح.

الداخل المحتل/ االستقالل:
هدد عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة 
أحمـــد الطيبي، اإلثنين، قادة حـــزب أزرق - أبيض، 
بحرمـــان بيني غانتـــس زعيم الحزب من رئاســـة 
الحكومة، وإبقائه في المعارضة، حال أقدم على أي 

خطوة لضم األغوار إلى السيادة اإلسرائيلية.
ويعتمد حـــزب أزرق - أبيض، علـــى دعم القائمة 
المشتركة من أجل الوصول لرئاسة الوزراء في ظل 
المنافسة الشديد مع حزب الليكود. رغم أن القائمة 
لن تشـــارك في الحكومة، ولكنهـــا قد تدعمه من 

الخارج.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن أقوال الطيبي 
جـــاءت اإلثنيـــن، خالل جلســـة اللجنـــة المنظمة 
للكنيست والتي يعمل فيها نائًبا للعضو عن حزب 

أزرق - أبيض، آفي نيسان كورين.
وكان الطيبي يوجه كالمه إلى عضو الكنيست يواز 
هانـــدل من حزب أزرق - أبيـــض، الذي تحدث في 
الجلسة الصاخبة بشأن حصانة بنيامين نتنياهو، 
أن حزبه ســـيعمل خالل حكمه للبالد بعد تقديم 

نتنياهو للمحاكمة على ضم األغوار.

وبشــــأن الرد اإليراني علــــى جريمة اغتيال 
أنــــه كان "متوازًنــــا  "ســــليماني"، أوضــــح 
ــــا"، الفتــــًا إلى أن هــــذه الجريمة ال  وضرورّيً
يمكــــن عزلها عن مرحلة قــــرب االنتخابات 
األمريكية، ومحاوالت "دونالد ترمب" الخروج 
من أزمة التحقيق معه، على خلفية قضايا 

فساد. 
اســــتهدف  اإليراني  الثوري  الحرس  وكان 
فجــــر األربعــــاء )8 ينايــــر/ كانــــون الثاني 
الجاري( قاعدتيــــن أمريكيتين في العراق، 
رًدا  الباليســــتية،  الصواريــــخ  بعشــــرات 
على اغتيال "ســــليماني"، بغــــارة أمريكية 
اســــتهدفت موكًبــــا كان يقلــــه إلى جانب 
أبو مهدي المهنــــدس نائب رئيس هيئة 
الحشد الشــــعبي، و)8( آخرين، على طريق 

مطار بغداد.
وأشــــار الزهار إلى أن توازن رد الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية يأتي من جانَبْين، األول 
من جهة القدرات العسكرية وامتالك إيران 
لها، فيمــــا تمثل الجانــــب الثاني بامتالك 
طهران إلرادتها وقرارها السياســــي، سواء 
المتعلــــق بضرب الصواريخ، أو شــــن حرب، 

وغير ذلك.
وقــــال: إن "الــــرد اإليرانــــي، توفــــرت فيه 

والسياسية، فكان  العســــكرية،  اإلرادتان، 
الرد بالشكل الذي جاء عليه".

وتابــــع: "هذا الرد كان ضــــرورة؛ ألن طهران 
تفــــرض عليهــــا ضغــــوط أمريكّية تصل 
لدرجــــة الحصــــار، الــــذي يصــــل لمرحلــــة 
التأثير فــــي اقتصادها، فضال عن التنّصل 
األمريكّي من االتفاق الدولي بشأن الملف 

النووي اإليرانّي".

الرد الإيراين
ونــــّوه إلــــى أن رد طهران العســــكري على 
الجريمــــة األمريكية شــــّكل "ردًعــــا لكيان 
االحتالل، وألطــــراف عربية )لم يســــّمها(، 

تريد االحتماء بالواليات المتحدة".
وشّدد عضو المكتب السياسي لـ "حماس" 
على ضرورة بناء عالقة على تحرير فلسطين، 
بين إيران والــــدول العربية التي ترغب في 
تحريرهــــا، وبيــــن المقاومة الفلســــطينية 
التــــي أرضها محتلة، والدولتين الســــورية 

واللبنانية اللتين لهما أراٍض محتلة.
وزاد: "بنــــاًء على ذلك، بــــات القضاء وطرد 
االحتالل مــــن المنطقة ضــــرورة لها؛ حتى 
تســــتطيع أن تســــتكمل دورها الحضارّي، 
شــــريطة توفر اإلرادة العســــكرية والقرار 

السياسي لدى الدول المحتّلة".

ووصف عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، 
شــــكل العالقة بين حركتــــه والجمهورية 
اإليرانية بــ "العلنية والواضحة"، مؤكدًا أن 
دعم طهران لحمــــاس ولفصائل المقاومة 

الفلسطينية "دون ثمن". 
وذكــــر أن "حماس" ستســــعى إلى تطوير 
عالقاتهــــا بإيران، مضيًفا: "يجب أن نتقّوى 
بــــكل العناصــــر التــــي تدفع نحــــو تعزيز 

برنامجنا )المقاوم( عسكرًيا وسياسًيا، دون 
دفع أي ثمن".

الفلســــطينيين  المعتقلين  قضية  وحول 
المقربيــــن مــــن "حمــــاس" في الســــجون 
الســــعودية، لفــــت الزهار إلــــى أن قضية 
اإلفــــراج عــــن هــــؤالء مــــا زالت فــــي إطار 

المحاوالت.
وقــــال: "هناك جهود تبذلهــــا حماس عبر 
وســــطاء )لم يذكرهــــم( لجهة حــــّل هذه 

القضية".   
وتعتقل السلطات الســــعودية منذ أبريل 
ا  )نيســــان( الماضي، نحو )60( فلســــطينّيً
وآخرين من جنســــيات أخرى؛ على خلفية 
نشــــاطهم في دعم القضية الفلسطينية، 

بحسب تقارير حقوقية.  
"التطويع" ولي�س "التطبيع"

أمــــا عــــن هرولة بعــــض أنظمــــة المنطقة 
للتطبيــــع من كيان االحتــــالل، َعّد مصطلح 
ل"، مبيًنــــا أن ما يجري  التطبيع بـــــ "المضلِّ
ــــا هــــو عمليــــة "تطويــــع" "لألنظمة  فعلّيً
الضعيفــــة في مواجهــــة شــــعوبها، عبر 
االســــتقواء بجانب يظــــن أنه قــــوّي وهو 

االحتالل".
وتابع أن "ظاهرة التطويع" قديمة جديدة، 

إذ أن "كل الشــــعوب التــــي وقعــــت تحت 
االحتالل مّرت بمرحلَتيــــن، األولى التعاون 
األجنبــــي مــــع األجنبــــي لترســــيخ واقعه، 

والثانية مرحلة مقاومة األجنبي".
واســــتدرك: "لكــــن في المحصلــــة التاريخ 
يقول إن مرحلة مقاومة الشعوب السترداد 

هويتها، هي التي ستنتصر".
وإذا مــــا كان هنــــاك توّجــــه إلقامة رئيس 
"حمــــاس"  لحركــــة  السياســــي  المكتــــب 
إســــماعيل هنّية خــــارج قطاع غــــزة إلدارة 
عالقاتها وشؤونها الداخلية، أوضح الزهار 
أن ذلك "مرهون بمصلحة الحركة والُفرص 

المتاحة". 
وقــــال: "اإلقامــــة فــــي الخــــارج مرهونــــة 
يمكــــن  التــــي  والمصلحــــة  بالتقديــــرات 
تحقيقها من وراء ذلك"، مشّدًدا في الوقت 
ذاته على أن "حماس ال يديرها شخص، بل 
هي عبارة عن مؤسســــة كبيرة في الداخل 

والخارج".
وفي ديســـمبر )كانـــون األول( الماضي، 
غادر "هنّيـــة" قطاع غزة فـــي إطار جولة 
خارجيـــة، يجريهـــا للمـــرة األولـــى، منذ 
انتخابـــه رئيســـًا للمكتـــب السياســـي 

لـ"حماس" بـ مايو)أيار( 2017.

دعمها للمقاومة الفلسطينية »دون ثمن«

الزهار لـ »االستقالل«: رد إيران على اغتيال »سليماني« كان »متوازنًا وضروريًا« وشكل ردعًا للكيان
غزة/ قا�سم الأغا:

قال ع�سللو املكتب ال�سيا�سللي حلركة املقاومة الإ�سللامية 
)حما�س( د. حممود الزّهار، اإن قائد فيلق القد�س ال�سهيد 

قا�سللم �سللليماين كان "ذراع الدولللة الإيرانيللة يف دعللم 
برنامج املقاومة". واأ�ساف الزهار ل�سحيفة "ال�ستقال" 
اأم�للس الثنني، اأن "برنامج املقاومة ل يرتبط بفل�سللطني 

املحتّلللة لوحدهللا، بللل بالبلدان التللي حتتّل "اإ�سللرائيل" 
اأر�سها اأو جزًءا منها، ك�سوريا ولبنان، م�سرًيا اإىل اأن "باقي 

الدول مهددة بالنفوذ الإ�سرائيلي يف املنطقة".

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين إن عناصر من قوات 
القمع اإلســـرائيلية اقتحموا اإلثنين قسم )2( في معتقل 

»ريمون«، مدججين بالسالح والكالب البوليسية.
وأوضحت هيئة األســـرى في بيان صحفـــي أمس، أن تلك 
القوات اعتدت على األســـرى ونكلت بهم، وأخرجتهم من 

قســـمهم ووزعتهم على األقســـام األخرى، قبل ان تشرع 
بتفتيش غرفهم والعبث بمحتوياتهم.

ولفتت إلى أن حالة من التوتر واالضطراب تسود المعتقل، 
بسبب االقتحامات المستمرة لألقسام في السجون، خاصة 
قســـم )2( في معتقل »ريمون«، الذي تســـتهدفه قوات 

القمع في الفترة األخيرة.

قرر إنشاء الجامعة التقنية والهيئة الوطنية للتدريب المهني والتقني
مجلس الوزراء يدين عمليات الهدم 

الواسعة للمباني والمنشآت في األغوار

قوات القمع تقتحم قسم )2( 
في ريمون وتنكل باألسرى

الطيبي يهدد غانتس في حال ضم األغوار
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والشــــؤون  األوقــــاف  مجلــــس  وكشــــف 
القدس،  والمقدسات اإلسالمية في مدينة 
النقاب عن تحرك إســــرائيلي جديد إلعادة 
إغــــالق مصلى بــــاب الرحمة في المســــجد 
األقصــــى، بالتزامن مع تضييق الخناق على 

المصلين والحراس في المصلى.
وقال المجلس في بيان وصل "االســــتقالل" 
نســــخة عنــــه: إن الشــــرطة اإلســــرائيلية، 
حركت دعوى قضائية، بالغة الخطورة، قبل 
أيــــام قليلة تطالب فيهــــا محاكم االحتالل 
باســــتصدار أمــــر قضائي بتجديــــد إغالق 
باب الرحمة، وذلك استنادًا ألوامر قضائية 
ســــابقة خاصة بتقييد استعمال ما أسمته 
مكاتب لجنة التراث الوهمية، التي تتخذها 
شماعة لتعلق عليها أطماعها ومخططاتها.

ولفت المجلس إلى "تزامن هذه الدعوى مع 
تحركات مريبة تمارســــها شرطة االحتالل 
هــــذه األيام علــــى أرض الواقــــع في محيط 
مصلــــى بــــاب الرحمــــة، وكامــــل المنطقة 
الشــــرقية، باالعتداء على جمــــوع المصلين 

ضرًبا واعتقاال وإبعادًا".
وأكد المجلس رفضه إعادة إغالق المصلى، 
وقال "إلى كل من تســــول له نفســــه إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء، أو التنكر لحقوقنا 
في إدارة وصيانة مقدســــاتنا، نؤّكد له بأننا 

عقدنا العزم أال ُتمس مقدساتنا، فيما وجه 
المجلس، الدعوة للمقدسيين، بـ الرباط في 

المسجد".
مــــن جهتهــــا، قالــــت صحيفــــة معاريف 
العبريــــة، أمس االثنين إن محكمة االحتالل 
التماًســــا قدمته منظمة  رفضــــت  "العليا" 
يمينية متطرفة بشأن مسؤولية األردن على 

"باب الرحمة" وتحويله إلى مصلى.
وأوضحــــت الصحيفة، أن منظمة "ريجافيم" 
قدمت التماســــا لمنع الوقــــف األردني من 
امتالك باب الرحمــــة، داعية بوقف تحويله 

إلى مسجد يتبع للمسجد األقصى.
على الصعيد ذاته، بّينت القناة 20 العبرية، 
أن رد المحكمــــة جاء بعد عــــام من المعركة 
القانونية التــــي قادتها المنظمة اليمينية 
"اإلسرائيلية" في محاولة منها لمنع تحويل 

المكان لمسجد للمصلين المسلمين.
وادعت المنظمة أن سيطرة الوقف اإلسالمي 
األردني على المكان تعني الســــيطرة على 
مناطــــق أثرية بدعوى أنها تتعلق باليهود، 
معتبــــرة أن هذه الخطوة تشــــكل انتهاًكا 
للوضــــع الراهــــن وحقوق اليهــــود، مطالبة 
بتنفيــــذ أمر قضائي ســــابق بإغالق المكان 
وابعاد المصلين المســــلمين عنه، في حين 

لم ينفذ االحتالل ذلك األمر.

حماوالت التهويد �شتف�شل
وقــــال رئيــــس الهيئــــة اإلســــالمية العليا 
وخطيب المســــجد األقصى الشــــيخ عكرمة 
"إن االحتالل اإلســــرائيلي يستغل  صبري: 
انشــــغال العالــــم العربي واإلســــالمي في 
صراعاته الداخلية وأيضًا استغالله للخالف 
الفلســــطيني الفلســــطيني، لذلك يشــــعر 
االحتالل أن األجواء مهيــــأة تمامًا وتخدمه 
وتساعده على تنفيذ مخططاته العدوانية 
والتهويدية وحينمــــا أغلق باب الرحمة 16 
عامًا كان يريد أن يحول المكان إلى كنيس 
يهــــودي إال أن هبة المقدســــيين انتصارًا 
لبــــاب الرحمة فــــي فبراير العــــام الماضي 
نسفت تلك األحالم وبددتها تمامًا وأنهت 

هذه المؤامرة وأعادت فتحه من جديد".
وأكد صبري في حديث لـ "االســــتقالل"، أن 
المحاوالت اإلســــرائيلية الجديدة للسيطرة 
على مصلى باب الرحمة وذهابه إلى المحاكم 
ال قيمــــة لها ألننا نعتبر المســــجد األقصى 
أســــمى وأعظم من محاكمهــــم وقراراتهم 
المحــــاوالت  كل  وبالتالــــي  السياســــية 
التهويدية لباب الرحمة ستفشل مرة أخرى 
ولن نعترف بأي قرار محكمة يصدر من هنا 

أو من هناك.
وشدد على أن محاوالت االحتالل التضييق 

على المصليين المقدســــيين، وما يرافقها 
من استفزازات لن تفلح في تحقيق مآربها، 
بأرواحهم  للدفاع  فالمقدسيون مستعدون 

عن المسجد األقصى ومصلى باب الرحمة.
وأضاف رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، أن 
الحجة اإلســــرائيلية والتــــي تدعي أن لجنة 
التــــراث التي كانت في المســــجد األقصى 
كانــــت تنتمي إلــــى منظمة محظــــورة هذا 
اإلدعاء وهمي رغم أن هــــذه اللجنة انتهى 
عملها وخرجت من األقصى وهنا السؤال ما 

المبرر من إغالق المكان؟.
وأكد صبري، أن "األيام المقبلة التي تسبق 
الذكرى الســــنوية األولى لفتح باب الرحمة 
مهمة جدا، وتســــتدعي اهتمامــــا من كل 
األطراف الفلسطينية واإلسالمية والعربية، 
للسيطرة  اإلســــرائيلية  المحاوالت  لتفشل 

على المصلى".

اأ�شطورة دينية!
بــــدوره أكــــد مدير قســــم الخرائــــط التابع 
لجمعية الدراسات في بيت الشرق بالقدس 
المحتلــــة خليل التفكجــــي، أن قضية باب 
الرحمــــة لهــــا عالقــــة باألســــطورة الدينية 
اليهوديــــة وليــــس لهــــا عالقــــة بالقضية 

السياسية.
وكشف التفكجي في حديث لـ"االستقالل" 

النقــــاب عــــن وجود لجنــــة تتبــــع لمنظمة 
يهوديــــة داعمــــة لإلرهاب تزعــــم أن هذا 
المكان يكتسب أهمية دينية لجهة إعادة 

بناء الهيكل المزعوم.
وأوضــــح أن قضيــــة بــــاب الرحمــــة بالذات 
تعتبــــر قضية حساســــة جــــدًا ألنها تعد 
اعتداء على الوصايا األردنية في وصاياتها 
على األماكن الدينية فــــي مدينة القدس، 
الدين  يســــتغل  اإلســــرائيلي  واالحتــــالل 
في تحقيق أهدافه السياســــية في داخل 
المسجد األقصى ويستغله لتثبيت وجوده 
في األقصى مــــن خالل إقامــــة كنيس في 
الدولية  االنشــــغاالت  الرحمة مستغال  باب 
والعربيــــة وحتــــى الفلســــطينية لتنفيــــذ 

مخططاته وأهدافه.
وبين مدير قسم الخرائط، أنه بعد فتح باب 
الرحمة العام الماضي وانتصار المقدسيين 
وكســــر إرادة االحتالل يريد االحتالل إغالقه 
بحجج دينية والهــــدف الحقيقي من أجل 
فــــرض التقســــيم الزمانــــي والمكاني في 
المسجد األقصى فالتقسيم الزماني موجود 
واآلن العمــــل يجري على فرض التقســــيم 
المكانــــي من خــــالل بناء كنيــــس يهودي 
فــــي األقصى وأيضًا إخــــراج دائرة األوقاف 
اإلسالمية من مسؤوليتها لباحات األقصى.

بعد عام على فتحه

»بــاب الرحمــة« فــي مرمــى »التهويــد« بــدواٍع وحجــج واهيــة
غزة / حممد اأبو هويدي:

حتاول دولة الكيان االإ�شرائيلي، ا�شت�شدار قرار ق�شائي 
يعيد ال�شيطرة على باب الرحمة من جديد وخا�شة امل�شلى 

بحجج واهية ا�شتناًدا الأوامر ق�شائية �شابقة خا�شة بتقييد 
ا�شتعمال ما اأ�شمته مكاتب جلنة الرتاث الوهمية التي 

يتخذها الكيان �شماعة ليعلق عليها اأطماعه وخمططاته 
يف امل�شجد االأق�شى. ومع اقرتاب الذكرى االأوىل لتمكن 

املقد�شيني من اإعادة افتتاح م�شلى باب الرحمة بعد اإغالق 
دام 16 عاما، اإثر هبة عارمة  �شارك فيها اآالف املقد�شيني 

العام املا�شي، حتاول �شلطات االحتالل يف هذه املرحلة 
التحرك من جديد الإعادة اإغالق م�شلى باب الرحمة يف 

امل�شجد االأق�شى، بالتزامن مع ت�شييق اخلناق على امل�شلني 
واحلرا�س هناك.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الجيش اإلسرائيلي عن اعترافها أن استشهاد عائشة الرابي قبل 

سنة جاء نتيجة لـ"عمل عدائي" نفذه مستوطنون.
وذكرت القناة "الســـابعة" العبريـــة أن وزارة الجيش قررت االعتراف بالعملية، 
وذلـــك بعد توجه أفراد عائلة الشـــهيدة الرابي للتأمين الوطني اإلســـرائيلي 

بطلب التعويضات.
وقالت القناة إن الحصول النهائي على التعويضات سيتم بعد اجتماع للجنة 
وزارية خاصة، بينما نقل عن الوزارة بأن قتل الشـــهيدة جاء نتيجة إلقاء حجر 

على مركبتها وتم االعتراف به كعمل عدائي.
وأضاف الجيش أن الرابي ليست مواطنة إسرائيلية، وبالتالي فال تنطبق عليها 
معايير الحصول علـــى التعويضات، ومع ذلك فبإمكان عائلتها التوجه للجنة 
وزاريـــة للحصول على التعويضات المخصصة للمتضررين من العمليات ذات 
الخلفيـــة القوميـــة. بينما نقل عن محامي العائلة قولـــه إن قرار وزارة الجيش 
جاء متأخرًا وأنه ســـيواصل إجراءاته إلى حين هدم منزل المســـتوطن القاتل 

والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
سلط تقرير استخباري إسرائيلي حديث الضوء على 
عمليات إطالق الصواريخ من قطـــاع غزة خالل العام 

الماضي )2019(.
وبيـــن التقريـــر الصـــادر عـــن "مركـــز معلومـــات 
االســـتخبارات واإلرهـــاب"، أن العام الماضي شـــهد 
عملية إطالق أكبر عدد من الصواريخ منذ عدوان العام 

2014، وجـــرى رصد إطـــالق 1,403 صواريخ وقذيفة 
هاون من قطاع غزة باتجاه المناطق الجنوبية، مقارنة 
مع 1,119 صاروخا أطلق في العام الذي سبقه 2018.

وفيما يتعلق بطبيعة الصواريخ المطلقة بين التقرير 
أن غالبيتها أطلقت للمدى القصير، بينما رد الجيش 
اإلســـرائيلي علـــى عمليـــات إطـــالق الصواريخ عبر 

هجمات استهدفت مناطق عديدة في القطاع.

وبخصـــوص توزيـــع عمليات إطـــالق الصواريخ على 
األشهر، أظهر التقرير أن شهر أيار شهد أكبر عملية 
إطالق صواريخ، والتي وصلـــت إلى 691 صاروخا في 
موجة تصعيد كبيرة، يليها شـــهر تشـــرين الثاني 
والـــذي شـــهد عملية اغتيـــال القيادي في ســـرايا 
القدس بهاء أبو عطـــا والتصعيد الذي أعقبه بإطالق 

578 صاروخا.

األغوار/ االستقالل:
أجـــرت قوات االحتـــالل اإلســـرائيلي، االثنين، 
تدريبـــات عســـكرية في عدة مناطـــق مختلفة 

باألغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن االحتالل 
أجرى تدريبات عســـكرية في مناطق "المالح، وخلة 

اجميع، وسمرة"، مع تواجد  عشرات جنود االحتالل 
في تلـــك المناطق. وفق مـــا نقلته وكالـــة األنباء 

الرسمية "وفا".

منذ عدوان 2014
تقرير استخباري إسرائيلي: أكبر عملية إطالق صواريخ كانت في 2019

االحتالل يجري تدريبات عسكرية في األغوار الشمالية

االحتالل يعترف: قتل 
عائشة الرابي »عمل عدائّي«
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 دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة دير البلح ال�سرعية

  مذكرة تبليغ قرار ا�صتئناف �صادر 
عن حمكمة دير البلح ال�صرعية

الى المستأنف ضده / بسام سالم حسين ابو شر من دير البلح وسكانها سابقا 
دولة تركيا حاليا ومجهول محل االقامة  فيها االن لقد عادت القضية اساس 
2019/405م والمتكونة بينك وبين المدعية ياسمين سليمان احمد ابو دقة 
من يافا وســـكان عبســـان وموضوعها تطليق لعدم االنفاق من مقام محكمة 
االستئناف الشـــرعية بخانيونس مصدقة بموجب القرار االستئنافي اساس 
2019/3573 المسجلة في سجل رقم 12 عدد48 والمؤرخ في 2019/12/19م 
ولك حق الطعن امام مقام المحكمة العليا خالل عشرين يوما من تاريخ تبلغك 

هذا القرار لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2020/1/12م

  قا�سي دير البلح ال�سرعي
 حممود خليل احلليمي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س االعلى للق�ساء

يف الق�سية رقم  329 /2018
يف الطلب رقم 2019/112

مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل
المستدعى / مريم ابراهيم المصري – من سكان – بيت حانون

وكيلتها المحامية عفاف الكتري هوية رقم )926492927( من سكان - جباليا الجرن 
المســـتدعى ضده / رزق ابراهيم المصري – من سكان – بيت حانون سابقا 

ومجهول محل االقامة حاليا .
دعوى رقم 329/2018( ( 

الى المســـتدعى ضده / مجهول محل االقامة بما ان المســـتدعى قد اقام 
عليكم الدعوى المرقومة اعاله وموضوعها المطالبة بحقوق مالية وما يدعيه 
في الئحة دعواه المحفوظة نسخة منها ومن ملحقاتها لدى المحكمة حيث 

تحددت جلسة بتاريخ 2020/1/29 
وليكن معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن الحضور سنســـير في الدعوى 

ويصدر بها الحكم وسيتم تنفيذ الحكم الصادر بحقك .

رئي�س ق�سم حقوق حمكمة �سلح �سمال غزة  

دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية االبتدائية 

 اعالن وراثة �صادر عن حمكمة �صرق خانيون�س ال�صرعية
تقدم لمحكمة شـــرق خانيونس مضبطة موقعة من مختار عائلة العبادلة 
مؤرخة فـــي 2020/1/12م تتضمـــن ان : زهية عبد الله عبـــد العبادلة من 
خانيونس وسكان القرارة قد توفيت الى رحمته تعالى بتاريخ 2018/6/8م 
وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في ابنتها فاطمة نايف عبد الله العبادلة 
وفي شـــقيقتها فتحية عبد الله العبادلة وفي اوالد اخيها الشـــقيق فؤاد 
المتوفى قبلها وهم محمد ومحمود واحمد فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة 
ســـوى من ذكر وليس لها وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال 
حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة شرق خانيونس 
الشـــرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وحرر في يوم 

18 جمادي االولي لسنة 1441 وفق 2020/1/13م

قا�سي حمكمة �سرق خانيون�س ال�سرعية
 زياد عبد احلميد ابو احلاج

ويذكر أن سلطات االحتالل اعتقلت األسير زهران)42عاما( 
من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، "بال تهمة" منذ شهر 
آذار/ مـــارس 2019، وحّولته لالعتقال اإلداري، ولم تخضعه 

للّتحقيق منذ ذلك الوقت.
وكان األسير زهران أمضى ما مجموعه 15 عاًما في معتقالت 
االحتالل، وخاض إضراًبا سابًقا مطالًبا بإنهاء اعتقاله اإلداري 
خـــالل تّموز/ يوليـــو 2019، وعّلقه بعد 39 يوًمـــا، بناًء على 
وعود إدارة سجون االحتالل باإلفراج عنه، إاّل أنها نكثت بها، 

ورفضت اإلفراج عنه.
انتهاك �سارخ للقانون

وأكد رئيس هيئة شـــؤون االسرى والمحررين قدري أبو بكر، 
أن قرار مستشـــفى "كابالن" اإلســـرائيلي بموافقة سلطات 
االحتالل اخضاع األســـير أحمد زهران المضرب عن الطعام 
لليوم )114( على التوالي، للعالج القســـري يمثل انتهاكا 

صارخا لحقوق اإلنسان.
وأوضـــح أبو بكر خالل حديثه لـ"االســـتقالل"، أن ســـلطات 
االحتـــالل لو كانـــت حريصة حقا على حياة األســـير زهران 
أللغـــت قرار اعتقالـــه اإلداري غير القانونـــي وأفرجت عنه، 
لكنها تحـــاول كســـر إرادته وانهاء اضرابـــه دون تحقيق 

مطالبه العادلة. 
وأشـــار الى أن الوضع الصحي لألسير زهران خطير للغاية، 
حيث يعاني من انخفاض حاد بنبضات القلب إذ تصل إلى 
)35( نبضـــة لياًل، وفقد من وزنه نحو )40 كلغم(، إضافة الى 
أنـــه ال يقوى على الوقوف ويعاني من دوخة شـــديدة على 

مدار الســـاعة، وتشوش بالرؤية، مبينًا أن هنالك تخّوف من 
حدوث رّدة فعل عكسية ألعضائه الحيوية.

وبين أن األســـير قد هدد باالمتناع عن تناول الملح في حال 
إخضاعه للعالج القســـري، مما يشـــكل خطرا حقيقيا على 
حياته، مشـــددًا على أن األســـير مصر على االســـتمرار في 

اإلضراب إلى حين تحقيق مطالبه واإلفراج عنه. 
ونـــّوه إلى أن ضابـــط االحتالل عرض على األســـير تعليق 

إضرابه مقابل تجديد االعتقال اإلداري ألربعة أشهر، وهو ما 
رفضه األسير زهران، مقترحًا فك إضرابه مقابل اإلفراج عنه 

بعد شهرين، إال أن االحتالل رفض ذلك. 
مراوغة والتفاف 

وبدوره يري الناطق اإلعالمي باســـم مركز أســـرى فلسطين 
للدراسات رياض األشقر، أن اخضاع األسير المضرب للعالج 
القسري، يأتي في ســـياق المراوغة وااللتفاف على إضراب 

األســـير زهران دون تلبية مطالبه، إضافة لمحاولة االحتالل 
التغطية على جريمته باســـتمرار اضراب األسير لـ114 يوم 
على التوالي في ظل اســـتهتارها بحياته وعدم االستجابة 

لمطالبه. 
وأوضح األشـــقر خالل حديثه لـ"االســـتقالل"، أن ســـلطات 
االحتـــالل تتعامل مع األســـير زهران بمنطـــق أمنى بحت 
وعمليـــه قمعية من الشـــباك الـــذي يريـــد أن يعيده إلى 
التحقيق مرة أخرى دون االهتمام للجانب اإلنساني، مشيرًا 
إلى أن الشباك طالب محكمة االحتالل مرارًا بإصدار تصريح 
إلعـــادة "زهران" للتحقيق، اال أن المحكمة رفضت ذلك كون 
وضعه الصحي ال يتحمل أساليب التعذيب والتحقيق بعد 

فترة طويلة من االضراب. 
وأضاف: "االحتالل لديه خشـــية حقيقة على حياة األســـير 
من انهيار جســـده دفعه واحـــدة والوصول لنتائج ال تحمد 
عقباها، لـــذا فهو يتابع حالته الصحية عن قرب وقام بنقله 
لمستشفى "كابالن" إلبقائه تحت المراقبة الطبية، وإخضاعه 
للعالج القسي في محاوله لمنع تدهور وضعه الصحي أكثر، 

بداًل من االستجابة لمطلبه". 
وأشـــار إلى أن االحتالل دائما يســـتخدم سياسة المماطلة 
بإصدار األحكام بحق األسري المضربين لكسر قوتهم وعدم 
إعطائهـــم الحرية التي يســـعون إليها، مؤكدًا أن األســـير 
زهران  سيكسر الصخر لتشرق شمس حريته بعزة وكرامة، 
وأن أبـــواب النصر باتـــت قريبة جدًا وسيســـطر نصره في 

التاريخ على خطى الذين سبقوه بمعركة األمعاء الخاوية. 

مختصان: إخضاع األسير زهران للعالج القسري محاولة لاللتفاف على إضرابه
غزة/ دعاء احلطاب:

يوا�سل االأ�سري اأحم��د زهران معركة االأمعاء اخلاوية لليوم 
ال���)114( عل��ى الت��وايل، رغ��م التده��ور اخلط��ري حلالت��ه 
ال�سحي��ة، يف حت��د وا�س��ح لاحت��ال و�سيا�ست��ه املتمثلة يف 

يف  حماكم��ة،  اأو  تهم��ة  دون  التع�سف��ي  االإداري  االعتق��ال 
الوق��ت الذي قررت فيه �سلط��ات االحتال اإخ�ساعه للعاج 
الق�سري، يف حماولة لالتفاف على مطالبه العادلة. وقالت 
هيئ��ة �سوؤون االأ�س��رى واملحررين، اأم�س االثن��ني، اإن »اأطباء 

االحت��ال يف م�ست�سف��ى »كاب��ان« اأّك��دوا باأن هن��اك خطر 
ح��ي لاأ�سري زه��ران، واأّن اللجن��ة الطبية  عل��ى الو�س��ع ال�سّ
احية الكامل��ة الإخ�ساعه للعاج  بامل�ست�سفى منحته��م ال�سّ

الق�سري يف حال وجود خطر حقيقي على حياته«.

يواصل معركته لليوم الـ)114(

رام الله/ االستقالل:
جددت سلطات االحتالل اإلســـرائيلي، اإلثنين، االعتقال 
اإلداري بحق األسيرة شروق البدن )25 عامًا( من بيت لحم 
لمدة ســـتة شهور قبل موعد اإلفراج عنها بيومين.  وقال 
نادي األسير الفلســـطيني في بيان صحفي ، إن األسيرة 
البدن من بين أربع أسيرات معتقالت إداريًا، وهن: األسيرة 

آالء البشـــير )23 عاًما( من قلقيلية ُاعتقلت في الـ 24 من 
تموز 2019، واألســـيرة بشـــرى الطويل )26 عاًما( من رام 
الله ُاعتقلت في الـ 11 من كانون األول 2019، واألســـيرة 
شذى حســـن )20 عامًا( من رام الله، ُاعتقلت في تاريخ الـ 
12 من كانون األول 2019، إضافة إلى األسيرة البدن والتي 

ُاعتقلت في تاريخ 15 تموز 2019.

ولفت إلى أن األســـيرة البدن ُتعاني من مشـــاكل صحية 
تفاقمت جّراء ظـــروف االعتقال الصعبـــة، خاصة بعدما 
تعرضت له خالل فترة اعتقالها األولى، التي ســـببت لها 

مشاكل حادة في المعدة، والكلى واألعصاب.
الجدير ذكره أن عدد األسيرات في سجون االحتالل )40( 

أسيرة ويقبعن في معتقل "الدامون".

قبل موعد اإلفراج عنها بيومين
االحتالل يجدد اإلداري لألسيرة شروق البدن من بيت لحم

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شـــؤون األســـرى والمحررين يوم أمس، أن إدارة ســـجون االحتالل 
نقلت 33 أسيرًا قاصرًا من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون"، كدفعة أولى، ودون 

السماح لممثليهم من األسرى البالغين بمرافقتهم.
وأضافـــت الهيئة أنه مـــن المتوّقع أن تقوم اإلدارة بنقل 30 أســـيرًا آخرًا اليوم 

الثالثاء.

هيئة األسرى: االحتالل 
نقل 33 قاصرًا لـ«الدامون«
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دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

 اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة

 بشأن / بإيداع مشروع ترخيص مخازن وقود باسم / صالح محمود احمد ابو زهري 
                                          منطقة تنظيم رفح

تعلن اللجنـــة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظـــات غزة للجمهور الكريم 
بأنها قد قررت بجلستها رقم 2019/33 المنعقدة بتاريخ 2019/12/4

إيـــداع ترخيص مخازن وقود على ارض القســـائم رقـــم )14-22( من القطعة رقم 
)2359( من اراضي رفح المقدمة للجنة باسم السيد / صالح محمود احمد ابو زهري 
وعليه يحق لجميع ذوي الشـــأن في االراضي واألبنية واألمالك األخرى المشـــمولة 
بالمنطقـــة بصفتهـــم مـــن اصحـــاب األمـــالك او بأي صفـــة اخـــرى ان يتقدموا 
باعتراضاتهم على المشروع وذلك خالل مدة )30 يوم( من تاريخ نشر هذا االعالن .

تقدم االعتراضات لدي مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها في بلدية رفح وللسيد 
/ سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة الحكم المحلى خالل ساعات الدوام الرسمي .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
  مبحافظات غزة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )2503(   منطقة تنظيم : الزوايدة
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها رقم 
28/ 2019  المنعقـــدة بتاريخ 2019/9/18 عـــن إيداع المخطط التفصيلي 
لمســـار الشـــارع رقم )2503( بعرض )12(متر وارتداد )3( متر والمحصور 
بين شارع الرشيد ورقم )16( وشارع رقم )14( والمار بالقسيمة رقم )6( من 

القطعة رقم )2332( والقسيمة رقم )4( من القطعة رقم )2334( 
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ االعالن .

وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واالبنية واالمالك االخرى المشمولة 
بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

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

 اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة 

      دولة فل�سطني
   املجل�س االعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
  اعالن بيع باملزاد العلني يف الق�صية رقم 2018/7617

نعلن للعمـــوم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
على ذمة القضية التنفيذية رقم 2018/7617 والمتكونة فيما بين طالب 
التنفيذ/ وسيم احمد شـــاكر الهور والمنفذ ضده / شركة االصل الثابت 
للتجارة العامة ويمثلها السيد محمد طالل ابراهيم الصانع العاب خاصة 
بمدنية بال ماندوا وهي عبارة عن مرجيحة دائرية بالكرسي ثابتة + لعبة 
دائرية بالكرســـي ثابتة + ســـيارة مثبتة بقاعدة متحركة لألمام والخلف 

حمراء اللون + مروحة مستعملة  مثبتة على الحائط عدد8 .
فعلى من يرغـــب بالدخول بالمزاد عليه الحضـــور الى دائرة تنفيذ 
محكمة بداية غزة في اوقات الدوام الرســـمي  لتسجيل اسمه بعد 
دفـــع قيمة التأمين بواقـــع %10 من قيمة التخمين وأن الرســـوم 
والداللة واالنتقال على نفقة المشـــترى علما بان المزاد ســـينعقد 

الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء بتاريخ 2020/1/28م

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة  
رامي �سلوحة

رام الله/ االستقالل
قدم عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية عبد الجواد صالح استقالته من 
المجلس، بسبب عدم تنفيذ قرارات المجلس 
واستمرار التنســــيق األمني وتأخير الرئيس 

محمود عباس اإلعالن عن االنتخابات.
وقال صالح في رســــالة نشــــرها عبر صفحته 
على "الفيســــبوك" اإلثنين: "لقد بلغ السيل 
الزبا، ولهــــذا أقدم اســــتقالتي من المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير، لألســــباب التالية: 
أولها عدم تنفيذ قرار المجلس المركزي في 
جلسته 2015/3/4,5 "وقف التنسيق األمني 

بأشكاله كافة مع سلطة االحتالل".
وأضــــاف أن" الســــلطة ضربت القــــرار عرض 
الحائط في نفس الوقــــت الذي تحاصر فيه 
ســــلطات االحتــــالل قطاع غــــزة وتعمل على 
تقويض أمن المواطــــن، في الضفة الغربية، 

بنهب أرضه ومياهه".
وأشار إلى أن" السلطة أنقذت 538 إسرائيلًيا 
دخلوا مناطق الســــلطة، ولم تطالب باإلفراج 
عن أســــير مضرب عن الطعام أو من بين من 
تــــم اعتقالهم ثانية، أو أســــرى اعتقلوا قبل 

أوسلو، مقابل هذا العدد".
والسبب الثاني، بحسب صالح، الموافقة على 

التبادليــــة التي تعني عملًيا منح الشــــرعية 
للمســــتوطنات وتسمح بتســــمينها، مع أن 
ميثــــاق جنيــــف يعتبــــر إنشــــائها جريمة 
حرب، وعــــدة قرارات لمجلــــس األمن طالبت 

بتفكيكها.
وأضاف "كما أن اتفاق أوسلو يمنع األطراف 
مــــن القيام بنشــــاط يفــــرض وقائــــع على 
األرض مــــن شــــأنه تقرير مصير مســــتقبل 
المفاوضات!! واألهم، أن هذه المستعمرات 
تقضــــي على مشــــروع الدولة الــــذي تدعي 
الســــلطة، دوًما، بانه مشروعها الوطني الذي 

يبرر وجودها".
وأما الســــبب الثالث لتقديم استقالته، فهو 
"امتناع الســــلطة عن تحمل مســــؤولياتها 
ضد تقســــيم المسجد األقصى، مما أدى إلى 
تقسيمه زمانًيا ومكانًيا، ولم تستفد السلطة 
من عواقب كارثة تقســــيم مدينــــة الخليل 
األوضاع  وتتفاقــــم  االبراهيمي.  والمســــجد 
االقتصادية في القدس بسبب حرمانها من 

موازنة لمواجهة تهويدها".
الدســــتور  تعطيــــل  الرابــــع،  والســــبب 
الفلســــطيني، القانون األساســــي، وتعطيل 
المجلــــس التشــــريعي بدوريه التشــــريعي 
والرقابــــي مما مهــــد لمنع إجــــراء انتخابات 

تشريعية ورئاســــية في موعدها، لتأسيس 
نظام دكتاتوري والتفرد في الحكم مما يضع 
القضية الفلســــطينية في مهب العواصف 

التصفوية.
وأوضــــح صالح أن الســــبب الخامــــس فقدان 
محمود عبــــاس وحكومته ورئيــــس وأعضاء 
المجلس التشريعي شرعيتهما الدستورية، 
وواليتهمــــا القانونية، كمــــا أعلنت ذلك في 
مداخلتي بالمجلس أعــــاله، وطالبُت باإلعالن 
الفــــوري عــــن تحديــــد موعــــد لالنتخابــــات 

الرئاسية والتشريعية.
وأشــــار إلى أنه عارض طلب عباس، اشتراطه 
موافقــــة حماس على هــــذه االنتخابات، الن 
الدستور الفلســــطيني ينص على صالحية 
الرئيس اإلعالن عن موعد وتاريخ االنتخابات، 
بدون موافقة أحد، مع أن حماس أعلنت مؤخًرا 
في غزة موافقتها إلجراء انتخابات رئاســــية 

وتشريعية.
وتابع أن الســــبب السادس الستقالته "تبني 
عباس المفاوضات وحدهــــا إلنهاء االحتالل 

منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2003.
وأضــــاف "وفــــي معــــرض طلبه مشــــاركتي 
عضوية الوزارة، تحديته إن اســــتطاع تحرير 
شــــبر مــــن األرض بــــدون مقاومة شــــعبية 
مليونيــــة، يقودهــــا، تقوم علــــى المقاطعة 
بأشــــكالها. وبعد دزينة من الســــنوات، على 
اختالفنا هــــذا، وبعد أن ترأس الســــلطة لم 

يحرر فتًرا من األرض".
والسبب السابع، بحســــب صالح، ربط عباس 
حق العــــودة بموافقة "إســــرائيل"، وقد جاء 
ذلــــك في معرض مهاجمة مذكرة المثقفين 
التي عارضت هذا الشرط، كما اعترضت عليه 

عندما قاطعت خطابه عندما جاء على ذلك.
وقال: "وبســــبب فشل الســــلطة في ترجمة 

توصية محكمة الهاي وتقرير جولدســــتون 
إلــــى قرارات تنفذ علــــى األرض، مما أدى في 
نهايــــة األمر إلى عدم اســــتفادة الشــــعب 
العربــــي الفلســــطيني، ضحايــــا االحتــــالل 
وإجراءاته التعســــفية من التوصيات الهامة 

التي جاءت في التقريرين".
والسبب التاســــع، التردد باللجوء إلى محكمة 
الهاي "بطلب توصية قانونية بشأن العواقب 
القانونيــــة الحتالل طويل األمــــد على ضوء 
قرار الجمعيــــة العامة لألمــــم المتحدة منح 

فلسطين دولة-مراقب في نوفمبر 2012."
وأضــــاف صالح "لهذه األســــباب، وغيرها، لم 
تذكر لضيق المقام، أقدم سيدي، استقالتي 
مــــن المجلس المركــــزي فاقــــد الوالية أيًضا 
مــــع حزني على ما آلت إليــــه منظمة التحرير، 
كمرجعية للســــلطة، في نفــــس الوقت الذي 
بازدواجيــــة تفردية  المنظمة  فيــــه  يترأس 

متناقضة*.
وأردف "ولهــــذه الطبيعة المتناقضة ُتعطل 
عشــــرات القرارات بإصــــالح المنظمة وإعادة 
تصويب أوضاعهــــا، لتنمو الدكتاتورية على 
أنقــــاض الديمقراطية، ســــكر قليــــل. لتظل 
السلطة والمنظمة عاجزة عن متطلبات التحرر 

الوطني".

»لقد بلغ السيل الزبا«
عبد الجواد صالح يعلن استقالته من عضوية المجلس المركزي للمنظمة 

غزة/ االستقالل:
قالت حركة األحـــرار إن المماطلة والتســـويف 
واألســـباب الكثيرة المتناقضـــة التي تطرحها 
قيـــادة الســـلطة تؤكد عـــدم مصداقية رئيس 
الســـلطة محمود عباس في دعوته لالنتخابات 

وعدم وجود إرادة حقيقية إلجرائها.
وأوضـــح األمين العـــام لحركة األحـــرار خالد أبو 
هـــالل في تصريٍح لـــه اإلثنين، أنـــه منذ إعالن 
عباس دعوته إلجراء االنتخابات ونحن ندور في 
حلقة مفرغة ونســـتمع ألعذار ومبـــررات واهية 
تصرح بها قيادات الســـلطة وحركـــة فتح ُيراد 
مـــن خاللها وضع العصي فـــي الدواليب ووضع 

العقبات والعراقيل في طريق إجرائها".
وقال أبـــو هالل إن "شـــعبنا يعيـــش حالة من 
اإلحبـــاط نتيجة عـــدم مصداقية الســـلطة في 
خطابهـــا ومواقفها المخيبة لآلمـــال والمخالفة 

لإلرادة الوطنية الجامعة".
وأضـــاف أن إجـــراء االنتخابـــات التشـــريعية 
والرئاســـية ســـينتج عنـــه تشـــكيل مجلـــس 
تشريعي منتخب بإرادة شعبية ُحرة ولن يكون 
مفصاًل على مقاس رئيس الســـلطة، وستفرض 
خارطـــة سياســـية ووطنيـــة جديـــدة تنتـــزع 
صالحياته وتنهي حقبته السياسية، لذلك هو 
ليس جادًا ويســـتمر في خلق المبررات واألعذار 

لعدم إجرائها".
وتســـاءل أبو هالل أنه إذا كان رئيس الســـلطة 
صادقًا في ادعائه بأن سبب عدم صدور مرسوم 
رئاسي لتحديد موعد االنتخابات هو إصراره على 
إجرائها في القدس، فما المانع لديه من العودة 
التي  الثمانية  الفلســـطينية  لمبادرة الفصائل 
حظيت باإلجماع الوطني والدعوة الفورية لعقد 
لقاء وطني ُمقـــِرر لترتيب البيت الفلســـطيني 

الداخلي والتوافق على المبادئ العامة المرتبطة 
بالمســـار الوطني والسياســـي العام ووســـائل 
حمايـــة وتحصين المشـــروع الوطنـــي في ِظل 

التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا.
وقبـــل أشـــهر، تســـلم الرئيس عبـــاس ردود 
الفصائل االيجابية حول إجـــراء االنتخابات من 
رئيس اللجنة المركزيـــة لالنتخابات حنا ناصر، 
ورغـــم ذلك لم يتـــم حتى اآلن إصدار مرســـوم 
رئاســـي يحدد موعد إجـــراء االنتخابات، وبقيت 
مســـألة إجرائها فـــي القدس هـــي المعضلة 
الوحيـــدة أمامها، في ظل الرفض اإلســـرائيلي 

المتوقع.
وكان رئيـــس الوزراء محمد اشـــتية قال: "نحن 
ننتظر الرد االسرائيلي بشـــأن عقد االنتخابات 
ا من  في القدس، ولن نقبل أال تكون القدس جزًء

االنتخابات الفلسطينية".

»األحرار«: مماطلة عباس تؤكد عدم مصداقيته إلجراء االنتخابات

رام الله/ االستقالل:
أعلن محافظ ســــلطة النقد عزام الشــــوا، اإلثنين، عن استقالة 

نائب المحافظ الدكتور رياض ابو شحادة من موقعه. 
وذكرت سلطة النقد في بيان صحفي عبر "فيسبوك" أن الدكتور 
أبو شحادة كان قد شغل منصب نائب المحافظ منذ عام 2018. 
ووفق البيان، فقد كان أبو شــــحادة قد شــــغل قبل ذلك منصب 
مســــاعد المحافظ لشــــؤون االســــتقرار المالي من بداية العام 
2015 إضافــــة إلشــــغاله منصب مراقب المصارف في ســــلطة 
النقد الفلســــطينية منذ العام 2006، وقد شغل قبل ذلك عدة 
مناصب إشــــرافية في ســــلطة النقد منذ انضمامه إليه في عام 

.1996
وشــــكر المحافظ الشوا، الدكتور رياض على جهوده خالل فترة 
عمله، متمنًيا له كل النجاح والتوفيق في مشاريعه المستقبلية.

استقالة نائب محافظ 
سلطة النقد الفلسطينية
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 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية االبتدائية

  اعالن طالق �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
الى / نبيلة بنت رشـــاد بن شـــاكر العلمي من غزة والمقيمة حاليا في دولة كندا 
نعلمك بأن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي / احمد بن عرفات بن احمد 
الحلو بأنه قد طلقك طلقة واحدة رجعية بعد الدخول وانه عليك العدة الشـــرعية 
اعتبارا من تاريخ الطالق الواقع في 2020/1/13م لذا صار تبليغك حسب األصول .

وحرر في 2020/1/13م   وتفضلوا بقبول  فائق االحترام والتقدير  

  قا�سي غزة ال�سرعي
   عاطف م�سطفي الترت

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد محي الدين السرحي  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800759847( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة املوقرة
يف الدعوى التنفيذية رقم 9395 / 2019

المستدعي/ البنك اإلسالمي الفلســـطيني يمثله السيد/ ماهر المصري. 
وكالؤه المحامون/ عبد الله الفرا وحســـين أبو لطيفة ومحمد عرفات وخولة 

قديح من خانيونس.
المستدعى ضده/ محمد حسين محمد درويش- من سكان الزوايدة الشارع 

العام منطقة آل درويش
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المســـتدعى ضده )المنفذ ضده( المذكور بعاليه، بما أن المســـتدعي 
)طالـــب التنفيذ( قد أقام عليـــك الدعوى التنفيذية رقـــم 9395 / 2019 
استنادا إلى السند التنفيذي المرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى 

دائرة التنفيذ.
لذلـــك يقتضي حضوركم إلى هذه المحكمة خالل ســـبعة أيام من تاريخ 
تبلغكم بهذه المذكرة، كما يقتضـــي أن تودع اعتراضك أو الوفاء بالمبلغ 
المحكوم به خالل ســـبعة أيام من تاريخ تبليغـــك بهذه المذكرة، ويكون 
معلومًا لديكم انكم ان تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعي )طالب التنفيذ( 

التنفيذ جبرًا عنكم حسب األصول. تحريرًا في 2020/1/12م 

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية �سمال غزة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
اإعالن عن بيع ار�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )15/ 2020(
يعلـــن للعموم انه تقـــدم لإلدارة العامة لألراضـــي والعقارات بغزة الســـيد: محمود صائب 
مصطفى الفرا من ســـكان خانيونس هوية رقم 802523795 بصفته وكيال عن: ليلى حسام 
الدين حسن الفرا )شراب( وفاطمة حسام الدين حسن الفرا بوكالة باسل مصطفى حسن الفرا
بموجـــب وكالة رقم: 2828 / 2019 الصادرة عن خانيونس + 4074 / 2019 

خانيونس + 8954 / 2010 أمريكا
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 2354 قسيمة 8 المدينة السميري
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســـوف يتم البدء في إجراءات فتـــح المعاملة. وفي حال تبين إشـــكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المســـؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  13/ 1/ 2020م

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

غزة/ االستقالل:
نظمت كتلة الوحدة العمالية "اإلطار العمالي للجبهة 
الديمقراطية" في محافظة شـــرق غزة، اإلثنين، وقفة 
عمالية بعنوان "مـــن أجل خطة وطنية للحد من الفقر 
والبطالـــة في صفوف العمال"، أمـــام مقر وزارة العمل 
بمدينة غزة، بحضور حشد واسع من العمال والعامالت 
والخريجين، وعدد من أبناء الطبقة العاملة، ومشـــاركة 
لفيف من القوى الوطنية واإلســـالمية واالتحاد العام 

لنقابات عمال فلسطين، وممثلي األطر العمالية.
ورفع المشـــاركون إلى جانب عدد من األطفال الفتات 
كتب عليهـــا "نحن األطفـــال نريد عمـــل ألبائنا كي 
نعيـــش"، "ويـــن الزعتر ويـــن الزيت يا قيـــادي كنو 
نسيت"، "ندعو لتخفيض الضرائب والتراخيص لقطاع 

المواصالت التي تشكل عبئًا كبيرًا على السائق".
وقال مســـؤول كتلة الوحدة العمالية في شـــرق غزة 
رائد خلف، إن استمرار الحصار اإلسرائيلي واالنقسام 
الداخلي والسياسات االقتصادية الحكومية الخاطئة 
أدى إلـــى تردي األوضـــاع االقتصاديـــة واالجتماعية 
وارتفـــاع معدالت الفقر والبطالـــة في صفوف العمال 

والخريجين بقطاع غزة.
ودعا خلف في كلمة كتلـــة الوحدة العمالية الحكومة 
الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها الوطنية واالجتماعية 

اتجاه العمـــال وتحقيق العدالة االجتماعية في توزيع 
المنح والمســـاعدات وفرص العمل وبرامج التشـــغيل 

والبطالة.
وطالب الحكومة بوضع خطة وطنية لتشـــغيل العمال 
عبر تفعيل صندوق التشـــغيل وتشـــجيع المشاريع 

الصغيرة المنتجة، وتطبيق قانون العمل الذي يكفل 
الحد األدنى لألجور وتحديد ســـاعات العمل وتحصين 
العمـــال بالتأمين الصحي المجانـــي. مجددًا مطالبته 
للحكومة بتخفيـــض ترخيص المركبات للســـائقين 

العمال.

ودعـــا إلى تطبيق قانون الضمان االجتماعي بما يكفل 
حقوق العمال وتحقيق العدالة االجتماعية، مشـــددًا 
على ضـــرورة إجراء انتخابات االتحادات والنقابات وفق 

نظام التمثيل النسبي الكامل.
من جهتهـــا، قالت النقابيـــة عبير الغـــول في كلمة 
االتحاد العام لعمال فلسطين، إن "الحصار واالنقسام 
انعكس سلبًا على الطبقة العاملة، ما أدى الرتفاع عدد 
العاطليـــن عن العمل إلـــى 217 ألف عاطل عن العمل 
في قطاع غزة". مضيفة أن "االتحاد العام هو الحاضنة 
لجميع العمال والخريجين وتبني قضاياهم واسنادهم 
مـــن خالل توفير فـــرص عمل وتأمين صحي وســـواه، 
إلـــى جانب تنظيم حركة العمال من خالل االنتســـاب 

للنقابات العمالية".
وأوضحت الغول أن الوقفة اليوم أمام وزارة العمل هي 
للضغط على المسؤولين بتوفير فرص عمل للعاطلين 
والخريجيـــن، عبـــر وزارة العمـــل بعيدًا عـــن الفئوية 
والواســـطة. مطالبة بعـــدم ربط أي فـــرد يحصل على 
مساعدات من وزارة الشؤون االجتماعية بعمله في أي 

مكان، كونه يفاقم حالة الفقر والبطالة.
ودعت إلى وقفات أســـبوعية أمام وزارة العمل للضغط 
علـــى المســـؤولين بتوفير فـــرص عمـــل للعاطلين 

والخريجين دون أي تمييز.

وقفة للمطالبة بوضع خطة لتشغيل العمال والخريجين في غزة

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باســـم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف 
القدرة، االثنين، إن الوزارة تتابع مع الطب الشرعي في 
وزارة العدل مالبســـات وفاة المواطنة ميسون العقاد 

من خانيونس جنوب قطاع غزة.
وكانت عائلة المواطنة العقاد طالبت األحد وزارة الصحة 
بفتح تحقيق مع األطباء الذين تسببوا بوفاتها نتيجة 
اإلهمال الطبي في مجمع ناصر الطبي من خالل حقنها 

بإبـــرة خاطئة بعـــد وصولها للمجمع الطبـــي في حالة 
مرضيـــة. وأكـــدت العائلة أنها تنتظر من الـــوزارة رًدا 
واضًحا منها بإعالن تشكيل لجنة تحقيق. مشددًة على 

أنها لن تقف مكتوفة األيدي أمام ما جرى البنتهم.

رام الله / االستقالل:
كشـــف وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني عن 
تفاصيل النظـــام الجديد الذي تتم دراســـته لصرف 
مخصصات الشـــئون االجتماعيـــة. وأكد مجدالني في 
تصريح له، أن الوزارة تدرس حاليًا صرف المخصصات 
بشـــكل شهري بدل دفعة كل 3 شـــهور خالل الفترة 

المقبلة، بتوزيع الدفعات الثالث على أشهر السنة.
وقال: "سيتم توزيع الدفعات الثالث التي يتم صرفها 
لألسر شـــهرًيا، مع زيادة على المبلغ المستحق حسب 

وضع األسرة من حيث الفقر".

وأكـــد مجدالني أن الوزارة لم تنته من دراســـة النظام 
الجديد بعد، وأنها ســـتعلن عنه فور انتهائها، مشيًرا 
إلى أن التطبيق بحاجة لوقت ارتباًطا بالموازنات، مشيرًا  
إلى أن النظام ســـُيطبق ليشمل الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وتصرف الوزارة مخصصات الشئون االجتماعية لنحو 
111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريًبا 
لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل 
مـــا بين 700 شـــيقل إلى 1800 لكل أســـرة كل ثالثة 
أشـــهر، إال أن الدفعة تتأخر عن األســـر أكثر من أربعة 

أشهر، وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل 
الوحيد لهذه األسر المصنفة بالفقيرة. وتدفع السلطة 
الفلسطينية أكثر من نصف المبلغ من المخصصات، 
في حين يدفع البنك الدولي واالتحاد األوربي قرابة 40 

ألف يورو سنويًا.
وكان االتحاد األوروبي أعلن نهاية ديســـمبر المنصرم 
عن مســـاهمته بمبلغ 10 ماليين يـــورو لدعم   برنامج 
التحويالت النقدية التابـــع لوزارة التنمية االجتماعية 
للمساهمة في دفع المخصصات لألسر المحتاجة في 

الضفة وغزة.

مجدالني يكشف تفاصيل النظام الجديد لصرف مخصصات الشئون

صحة غزة: نتابع قضية وفاة المواطنة العقاد

رام الله/ االستقالل:
قالـــت حركة حماس يوم أمـــس، إن األجهزة األمنية في الضفة 
الغربية المحتلة اعتقلت 195 مواطًنا على خلفية سياسية خالل 
أســـبوٍع واحد، أي منذ نهاية ديســـمبر الماضي وحتى األسبوع 

األول من الشهر الجاري.
وأوضح بيان للحركة أن المعتقلين أســـرى محررين ومعتقلين 
سياســـيين ســـابقين وطالب جامعة، معظمهم فـــي نابلس 

والخليل.
وذكر البيان أن أجهزة أمن الســـلطة شنت حملة اعتقاالت عقب 
إعالن رئيس الســـلطة الدعوة إلجراء انتخابات منذ 26 ديسمبر 
2019، وامتدت لثالثة أشـــهر، الفًتا إلى أن الحملة استهدفت 
نشـــطاء وكوادر حمـــاس للحصول على معلومات حول نشـــاط 

ومرشحي الحركة لالنتخابات.
وأشـــار إلى أن أمن الســـلطة اقتحموا 144 منـــزاًل وصادرت من 
داخلهـــا نحو 3000 شـــيكل و55 هاتًفا خلوًيا و10 حواســـيب 

ومئات الرايات والكتب.

»حماس«: أمن الضفة اعتقل 
195 من عناصرنا خالل أسبوع
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تصريحات روبرت أوبراين مستشــــار األمن القومي االمريكي بأن البيت األبيض يدرس 
نشر ما تسمى بصفقة العصر في غضون شهر تقريبا اي قبل االنتخابات االسرائيلية 
المقررة في 2 مارس المقبل, تهدف الى مساعدة بنيامين نتنياهو للفوز باالنتخابات 
القادمة, فحالة االنســــجام الواضحة بين ترامب ونتنياهو في جل القضايا السياسية 
تدفع كال منهما لمســــاندة االخر ودعمه في االنتخابات القادمة, ترامب يحتاج للوبي 
الصهيوني لدعمه في االنتخابــــات االمريكية القادمة, خاصة بعد االنتقادات الالذعة 
التي وجهت اليه نتيجة سياساته الخارجية وتصعيده مع طهران باستهداف الجنرال 
قاسم سليماني, وقد شن الحزب الديمقراطي االمريكي حملة شرسة على ترامب واعتبر 
ذلك بمثابة تصعيد خطير وقالت رئيســــة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي، 
إن قتل الجنرال اإليراني قاســــم سليماني في ضربة أميركية يهدد بإحداث »تصعيد 
خطيــــر للعنف وأن أميركا -- والعالم -- ال يمكنهمــــا تحمل تصعيد في التوتر يصل 
إلى درجة الالعودة«, لذلك يحتاج ترامــــب لدعم اللوبي الصهيوني في امريكا, والذي 
يتحرك بالدعم وفق محددات اسرائيلية وبأوامر مباشرة من قيادات صهيونية متنفذة. 
بينما يحتاج نتنياهو للتصديق على خطواته السياســــية القادمة والتي اخطرها ضم 
االغوار والسيطرة على الضفة الغربية وتهويد القدس والخليل, وهذه مطالب لليمين 
الصهيوني المتطرف والفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت وحتى حزب ازرق ابيض, وهو 
»نتنياهو« يريد ان يدخل االنتخابات بقائمة موحدة, ويسعى القناع بيني غانتس زعيم 
ما يسمى بحزب ازرق ابيض بالدخول في قائمة موحدة لتنفيذ اجندته وسياساته التي 
تلبي طموحات االســــرائيليين من كل االحــــزاب, فجل االحزاب الصهيونية مع تهويد 
القدس والســــيطرة على الضفة واسقاط حل الدولتين وحق العودة, وهذا كله مطروح 
في صفقة العصر التــــي تنوي االدارة االمريكية طرحهــــا, ونتنياهو يحتاج الى دعم 
ترامب القناع االحزاب الصهيونية بتشكيل قائمة موحدة لتنفيذ مخطط صفقة القرن, 
وافشــــال مساعي السلطة في تقســــيم القدس وحل الدولتين, واولى خطوات االدارة 
االمريكية في تمرير مخطط »صفقة القرن« وفرضها على السلطة الفلسطينية والدول 
العربية والمنطقة يتمثل في االعالن عن محتواها ومضمونها ألول مرة بشكل علني, بما 

تحتويه من اجحاف كبير بحق الفلسطينيين والتفاف على قرارات الشرعية الدولية.
بيني غانتس زعيم تحالف ابيض ازرق تحدث عن توقيت نشر ما تسمى بصفقة القرن، 
قائاًل: »يمكنني أن أفترض أن هذه المسألة مهمة جًدا بالنسبة لألميركيين كي يتوخوا 
الحذر وعدم نشرها أثناء االنتخابات, فغانتس يعلم تماما ان طرح هذه الصفقة في هذا 
الوقت الغرض منه تعزيز فرص نتنياهو والليكود في الفوز باالنتخابات القادمة, لكن  
أوبرايــــن زعم في مقابلة مع موقع Axios اإلخباري، أن خطط اإلدارة االمريكية ال تعتمد 
على األزمة السياســــية في إسرائيل. »ال أعتقد أن ذلك يعتمد على االنتخابات ونحن ال 
نحدد أي شيء نقوم به على أساس السياسة الداخلية للفلسطينيين او اإلسرائيليين 
». واضاف« من بين الســــمات المميزة لسياســــة الرئيس ترامب الخارجية إصراره على 
تبني الصفقات الناجحة. مضيفا« صفقة السالم ستكون مرنة بالنسبة لإلسرائيليين 
والفلسطينيين, ونحن ال ندري أي مرونة يتحدث عنها أوبراين بعد تصريحات السفير 
االمريكي لدى االحتــــالل الصهيوني ديفيد فريدمان والذي ايد ضم الضفة لالحتالل 
واكد ان هذا ما تتضمنه ما تســــمى بصفقة القرن, امام كل هذا علينا ان نتوافق نحن 
الفلســــطينيين على افضل السبل إلسقاط هذه الصفقة وافشالها, خاصة انها محل 

رفض من المجموع الفلسطيني كله, وعلينا ان ندرك خطورة طرح الصفقة االن.

توقيت طرح الصفقة
رأي

فـــي ظـــل الحديـــث المبهـــم عـــن االنتخابـــات 
الفلســـطينية، وتطلع الكثيرين لقلم الرئيس كي 
يوقع على مرســـومها، ووصول مشروع السلطة إلى 
حالة غمـــوض ال يطلع عليها إال من كان داخل عقل 
أبـــي مازن أو مقرًبـــا من أجهزة األمن اإلســـرائيلية؛ 
فقـــد أصبح من المفيد أن نترجـــم في مركز أطلس 
للدراسات اإلسرائيلية دراسة توجيهية صادرة عن 
قســـم التوجيه التابع للعمليات في هيئة األركان 
العامـــة اإلســـرائيلية، وذلك عام 2016. الدراســـة 
تســـلط الضوء علـــى دور الجيش اإلســـرائيلي في 
االنتخابات الفلســـطينية، وعلى مســـرح العمليات 
االنتخابات  وذلـــك ألهميـــة  االنتخابـــات،  خـــالل 
الفلســـطينية بالنســـبة إلســـرائيل، حيـــث مـــن 
المفترض - من وجهة النظر اإلسرائيلية - أن تفرز 
قيادة تتوافق مع المشـــروع اإلســـرائيلي للقضية 
الفلســـطينية، وهذا مـــا توضحه دراســـة الجيش 
اإلسرائيلي، وأوامره العســـكرية المكونة من عشر 

مواد بجميع تفاصيلها.
ال غرابة في العنوان إذا علمنا أن العالقات الفلسطينية 
- اإلســـرائيلية لم تمر عبر تاريخها إال من خالل األمن، 
وال شيء فيها يمر من خالل الدبلوماسية أو العالقات 
الخارجيـــة، أما االنتخابات الفلســـطينية فقد حصلت 
ثالث مـــرات، وعلى حد تعبير الدراســـة ففي كل مرة 
كانت تتم وفق تخطيط الجيش اإلســـرائيلي، ووفق 
مصلحة إســـرائيلية واضحـــة. بل اعتبرت الدراســـة 
أن إجـــراء االنتخابات فـــي المرات الثـــالث كان جزءا 
من األهداف االســـتراتيجية للسياســـة اإلسرائيلية، 
التي كانت تشـــّجع صعود قيادة فلسطينية شرعية 
مسؤولة وفاعلة تعمل ضد »اإلرهاب«. هذا حصل في 
المعركة االنتخابية عام 1996عندما دعمت إسرائيل 
ياســـر عرفات، حيـــث اعتبرت االنتخابـــات كجزء من 
األهـــداف االســـتراتيجية من تأســـيس العالقة مع 
الســـلطة الفلسطينية وتعزيز مكانة عرفات وتعميق 
التعـــاون االســـتخباراتي معهـــا إلحبـــاط العمليات 
ومنع تســـهيالتها. االســـتعدادات والترتيبات قبيل 
انتخابـــات الســـلطة الفلســـطينية اســـتغرقت عدة 
أشهر، حيث عملت إسرائيل وجيشها على المساعدة 
فـــي إجـــراء االنتخابات فـــي موعدهـــا.  كان الجيش 
اإلســـرائيلي في أوج اســـتعداداته خوًفا من أن يتم 
التشـــويش على االنتخابات من ِقبل عناصر معادية 

لفكـــرة االنتخابـــات أو من ِقبل الفصائـــل التي دعت 
إلـــى مقاطعة االنتخابات، الجيش اإلســـرائيلي وقواه 
األمنية استعدوا باالنتشار الموسع في مناطق الضفة 
الغربية وقطاع غزة التي تسيطر عليها إسرائيل، وفي 

المحاور المرورية.
أما االنتخابات الثانية بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات 
)يناير 2006(، فقد كانت إلســـرائيل مصلحة واضحة 
فـــي إجـــراء االنتخابات كدعامـــة مركزيـــة في خلق 
»الفرصة االستراتيجية« لتجديد الحوار بين إسرائيل 
وبين »عنوان« فلســـطيني شـــرعي، ودفـــع إمكانية 
الحـــل تحت عنوان »خارطة الطريـــق«، ولذلك وضعت 
شـــعبة العمليات خطة إعداد وحددت جدول إجراءات 
المعركـــة، والتي أطلـــق عليها الجيش اإلســـرائيلي 

عملية »رفع الستار« وفق التفصيل التالي:
أ( نشر مســـودة عن أوامر قيادة األركان في الـ 30 من 

نوفمبر 2004.
ب( التطـــرق إلى مســـودة قيـــادة األركان؛ مناقشـــة 

ترأسها رئيس األركان في األول من ديسمبر 2004.
ج( تلخيص مبادئ تعليمات قيـــادة األركان من قبل 

رئيس لواء العمليات في 1 ديسمبر 2004.
من ضمن الخطـــط التي نفذت، التوصـــل إلى اتفاق 
جنتلمانـــي مع الفصائـــل المعارضة فـــي غزة بعدم 
القيام بعمليات ضد الجيش والمستوطنين من قطاع 
غـــزة، وقد تم نشـــر اآلالف من القوات الفلســـطينية 
على الحدود الفلســـطينية، األمر الذي اســـتخدمه أبو 
مازن معتبـــًرا أن القوات الفلســـطينية عادت للقيام 

بمهمتها في حماية الفلسطينيين وتوفير األمن.
االنتخابات الثالثة كانت تختلف في األهداف، حيث 
جرت بعد االنفصال عن قطاع غزة )أغسطس 2005(، 
ولـــم يكن الهدف منهـــا اختيار قيادة فلســـطينية 
تصل إلى أّي اتفاق مع إســـرائيل، بل كان الهدف هو 
عدم اتهام إســـرائيل بتعطيل عمليـــة اختيار قيادة 
فلسطينية، ومن بين األهداف االستراتيجية للجيش 
اإلســـرائيلي ُحّدد أن تحقيق االستقرار في المنظومة 
الفلســـطينية هـــو مصلحـــة إســـرائيلية. انتخابات 
المجلس التشـــريعي، التي جرت في الـ 25 من يناير 
2006، كانت الموعـــد المحدد الذي صوبت العمليات 
التشغيلية للجيش اإلسرائيلي نحوه من خالل التطلع 

للسماح باالنتخابات ومنع اتهام إسرائيل بإفشالها.
كان اتفاق القاهرة قد مّهد الطريق أمام حركة حماس 

لخوض انتخابات المجلس التشريعي، وكذلك اتفاق 
التهدئة بين الفصائل الفلسطينية واالحتالل.

الجيش اإلســـرائيلي مـــن ناحيته أطلـــق على عملية 
االنتخابـــات »الشـــتاء األبيـــض«، سياســـة الجيش 
كانـــت قائمة علـــى أســـاس التفريق بين الســـكان 
الفلســـطينيين من غزة عنهم من الضفة من ناحية، 
والسماح للسلطة الفلســـطينية ببسط سيادتها من 

ناحية ثانية.
حمـــاس امتنعت عن القيام بعمليـــات ضد االحتالل 
فـــي هذه الفتـــرة، لكن الجهاد اإلســـالمي عادت إلى 
العمليات بعـــد 2005/12/31 حيث لـــم يتم تجديد 
التهدئة مـــع االحتالل، التهدئة التي كان قد انتهى 
موعدهـــا. كما ان الجيش اإلســـرائيلي عاد إلى القيام 

بعمليات االغتيال واالعتداءات.
بدا واضًحا قبيل االنتخابات تعاظم قوة حركة حماس، 
وبدأ القلق مـــن تراجع قوة األجهزة األمنية التي قد ال 
تســـتطيع منع الفصائل الفلسطينية المعارضة ألّي 
تهدئة من مواصلة مقاومة االحتالل. في ظل التخوف 
اإلسرائيلي من نتائج االنتخابات، تردد األحاديث عن 
تأجيل االنتخابات، لكن الجيش اإلســـرائيلي تخوف 
مـــن هذا اإلجـــراء بحيث لـــو قامت الســـلطة بتأجيل 
االنتخابات فإن ذلك ســـيخلق حالة فوضى تنعكس 
على االحتالل، حالة ال يحتملها الجيش اإلســـرائيلي، 
ولذلـــك انتقـــل الجيـــش إلى خطـــة دعم الســـلطة 
الفلســـطينية، وأبي مازن على وجـــه الخصوص، وقد 
امتنع الجيش عن القيام بعمليات تحرج السلطة وأبا 
مازن، وتم الســـماح بإدخال أسلحة خفيفة وعتاد واٍق، 
وكذلك إطالق سراح أســـرى أمنيين وانتهاج سياسة 
تخفيـــف عن الســـكان الفلســـطينيين فـــي الضفة 

والقطاع.
خالصة القـــول: فيما قيادة الســـلطة الفلســـطينية 
توهم شـــعبها بأنها تنتظر الرد اإلسرائيلي للسماح 
بإجراء االنتخابات في القدس الشـــرقية، فهي تدرك 
أن الرد اإلسرائيلي غير مرتبط بالسيادة على القدس 
أو غيرها بقدر ما هو مرتبط بما ستفرزه االنتخابات من 
قيادة؛ هذا األمر يحتاج إلى تخطيط إسرائيلي دقيق 
واســـتراتيجية واضحة لمستقبل السلطة، األمر الذي 
يحتاج حكومة إسرائيلية مستقرة، ولذلك فمن يريد 
الترشح لالنتخابات الفلســـطينية عليه أن يتطلع لما 

ستفرزه االنتخابات اإلسرائيلية.

االنتخابات الفلسطينية: عملية أمنية للجيش اإلسرائيلي
عبد الرحمن شهاب

التحالفـــات عملية ظرفية مؤقتة فـــي العالقات الدولية مهما طال 
أمدها، فهـــي تتعلق بالمالءمة وال ترتبـــط بالمبادئ، فجوهرها أن 
تحقـــق المصالح، وذلك هو الرابط والقاســـم المشـــترك والضرورة 
والباعث لإلنشـــاء والضامن إلدامتها. ففي منطقة الشـــرق األوسط 
ظهرت تحالفات عسكرية خالل السنوات األخيرة، فكانت األوضاع 
العربية والتي أحدثـــت تقلبات في المنطقة أدخلتها في مد وجزر 
بفعل )ثورات الربيع العربي( مقدمة وهامش لتدخالت أجنبية في 
اإلقليـــم، وظهور تحالفـــات جديدة. فهناك دوافـــع للدول وحاجة 
طارئة للعب دور بارز وتقاســـم النفـــوذ والتأثير في هذه المنطقة 
التـــي تحمل أهمية سياســـية وتمثـــل ثروة بالمـــوارد المختلفة، 
فضـــاًل عن خشـــية بعض األطـــراف الدولية تغيـــر الوضع القائم 
وظهور تكوينـــات وإفرازات جديدة يمكن أن تؤثر على مصالحهم 
وسياســـاتهم في المنطقة. لذلك ســـارعت روســـيا لبناء تحالف 
عســـكري مع سورية بعد اندالع الثورة الســـورية في مارس 2011، 
إلى جانب إيران، بمساعدة تشـــكيالت لبنانية وعراقية، وكان مبرر 
ا على األقل طرد داعش، وحماية نظام بشـــار من  التحالـــف ظاهرّيً

مؤامرة خارجية، وأهداف أخرى.
وفي مارس من عام 2015 قامت السعودية بتدشين تحالف عربي 

حمل )عاصفة الحـــزم( لمواجهة قوات الحوثـــي، وأنصار الرئيس 
اليمني الســـابق علي عبد اللـــه صالح. وتبعه تحالـــف آخر بقيادة 
السعودية في ديسمبر عام 2015 لمواجهة اإلرهاب، وهو تحالف 
جمـــع في عضويته 35 دولـــة، ولكن على األقل لـــم يظهر جليا ما 
هـــو حقيقة اإلرهـــاب الذي تســـتعد لمواجهته هذه الـــدول! وما 
مدى قدرتها على دعم االســـتقرار في المنطقـــة؟! ويظهر للعيان 
أن غالب هذه الدول ترتبط بعالقات قوية ومتماســـكة مع الواليات 
المتحـــدة و)إســـرائيل(، وال تضع فـــي اســـتراتيجيتها القريبة أو 
ا لمنع الهجمات اإلسرائيلية ضد  البعيدة إمكانية التدخل عســـكرّيً
الفلسطينيين، أو توفير خطوط أمنة إلدخال األموال والسالح لدعم 

تشكيالت المقاومة هناك.
وال فـــي وارد حســـبانها التصدي العاجل للهجمات التي يشـــنها 
سالح الجو اإلسرائيلي في الجنوب اللبناني، أو السوري، أو األراضي 
العراقيـــة، ولم تتخـــذ مواقف صارمة أو في مســـتوى متدٍن حتى 
إليقاف التغول األمريكي على ثـــروات األمة؛ وتصريحات الرئيس 
ترامب الذي ينوي االســـتيالء على نفط العراق وســـوريا، وما تبقى 
من أصول مالية لدى الخليج، خير شـــاهد. ومثلها أفغانستان التي 
ما زالت تدفع ثمن الغـــزو األمريكي وبقيت وحيدة تقاتل بعظمها 

ولحمها، وتحالفات العرب والمسلمين تتمدد وتتعاظم في العدد، 
لكنهـــا فـــي الحقيقة عمقت الخالفـــات وحرفـــت البوصلة وأخلت 
بالتوازنات في المنطقة، ولم ينطلق من قواعدها إال قصف القواعد 
واألراضي العربية، قصفت اليمن، وقصفت ليبيا، وقصفت ســـوريا، 

باألسلحة العربية.
فـــي حين بقيت )إســـرائيل( حاضـــرة كضيف عزيز عنـــد العرب، 
فالتطبيـــع، وتعميق العالقـــات األمنية، والسياســـية، والتجارية 
في تعاظم مســـتمر، والدماء الفلســـطينية تنهمـــر بفعل جرائم 
)إســـرائيل(، واألرض الفلســـطينية تتـــآكل بفعل االســـتيطان، 
والقدس تهود، بكل أســـف شـــاخصة أبصارهم ينظرون، ال حراك 

وال مواقف.
أما المقاومة في فلســـطين، فتعرضت لمحاوالت عديدة إلسقاطها 
وتهشيم قوتها، بفعل الحصار واإلغالق اإلسرائيلي، واالستهداف 
وجوالت العـــدوان، والمالحقات العربية لكوادرها، وتجميد أصولها 
الماليـــة، وتجفيـــف المنابع، وشـــيطنة أنشـــطتها وتوجهاتها، 
والتشـــكيك في أهدافها وارتباطاتها إال النزر اليســـير من العرب 
الذي ســـمح بإدخال المعونة للســـكان بعيدا عن الدعم العسكري 

للمقاومة.

)إســـرائيل( ويوفر  مقابـــل هذا كان النظام اإليراني يكيل العداء لـ
الدعـــم المالي والعســـكري لحزب الله في لبنـــان، األمر الذي مكنه 
من صد العدوان اإلســـرائيلي واســـتعادة الردع، كمـــا يوفر الدعم 
للحوثيين في اليمن، للتصدي للهجمات والقصف المســـتمر من 
التحالف العربي الذي نقل اليمن إلى حافة الكارثة، حيث المجاعة، 

والدمار، والقتلى، إضافة إلى الدعم في ساحات أخرى.
وفي غزة تصل الصواريخ اإليرانية، وتنقل األموال، والخبرات، بقرار 
سياسي إيراني وموافقة عسكرية تمثلت بتحرك قاسم سليماني 
ومساعديه، لرفع مســـتوى الجاهزية وتقوية صلب هذه المقاومة، 
حتـــى تتقاطع مع خطوط نـــار ملتهبة تتوحد في وجه المشـــروع 
األمريكـــي واإلســـرائيلي، االمر الذي جعلها تســـتهدف تل أبيب 
والمدن الكبـــرى وتصمد لمواجهة قاســـية ومفتوحة. وتثبت في 
وجه المؤامرة وتفرض قواعد اشـــتباك جديـــدة، فكان هذا الحلف 
هو األقـــدر على توجيـــه البوصلـــة وتوحيد مقـــدرات األمة وربط 
ســـاحات حية بفعل جديد يتوحد اســـتعداًدا لتحرير فلســـطين، 
ا أمام )محور المقاومة( وبدا قادًرا  فالقدس مثلت هدًفا إســـتراتيجّيً
على التحدي والمواجهة. ورســـم مشـــهد جديد في زمن التخاذل 

واالنبطاح العربي في مستواه الرسمي.

أحمد أبو زهريمحــور المقاومــة وبنــاء التحالفــات
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أعلن أنا المواطن/ مصباح علي عبد اللطيف طافش
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)951385715 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ هيجر احمد عبد العزيز صالح
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)802062075  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمد خليل محمود بهادر
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)405962945  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ انتصار العبد زايد ابو عابد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)413055088 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / اسراء نصر الله عيد البحابصه  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)402501977 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ اشرف محمد حسن احمد  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)900620519 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقالل
أصـــدر وزير الطاقة اإلســـرائيلي "يوفال 
شـــتاينتس" قـــرارًا بالبـــدء بإجـــراءات 
التخطيـــط إلمـــداد غزة بخط مـــن الغاز 

الطبيعي.
"كلكليســـت"  صحيفـــة  وذكـــرت 
االقتصاديـــة العبريـــة، يـــوم أمس، أن 
"شتاينتس" طلب من شركة خطوط الغاز 
الحكومية اإلســـرائيلية "نت غاز" إنهاء 
التخطيط المفصـــل لمد خط الغاز لغزة، 
حيث جاء القرار في أعقاب تعهد هولندا 
بدفع تكاليف التخطيط وهي 10 مليون 

شيقل.
الوزارة  ووفقًا للتوقعات التي ووضعتها 
فسيتم التوقيع على اتفاقية التخطيط 
في الربع األول من هـــذا العام، بينما من 
المتوقع االنتهاء من المشـــروع مع حلول 

.2020
ويشمل التخطيط المفصل توصيل خط 
الغاز مع الخط الرئيسي بمنطقة "إيشل 
هنســـيه" فـــي النقب ومن هنـــاك نحو 
الغرب حتى خط الحدود مع قطاع غزة مع 

قدرة توريـــد تصل إلى مليار متر مكعب 
ســـنويًا وهو ما يكفي لتشـــغيل محطة 
توليد متوســـطة القدرة )400 ميغا واط( 

لتزويد الكهرباء لغالبية سكان القطاع.
وتبلغ تكلفة المشروع النهائية نحو 60 
مليون دوالر، فيما يلزم التوقيع على عقد 
بين جهة في غزة وبين "إسرائيل"، حيث 

ُيعتقد أن تكون الدوحة أو القاهرة طرًفا 
ثانًيا فيه.

وكانت اللجنـــة القطرية إلعادة إعمار غزة 
أعلنـــت في نوفمبر الماضي أن الســـفير 
محمد العمادي، اجتمع فـــي الدوحة مع 
إدارة شـــركة C.C.C العالميـــة، ومالـــك 
مشـــروع محطـــة توليد الكهربـــاء بغزة، 

وبحـــث آليات تنفيذ مشـــروع خط الغاز 
لمحطـــة توليد الكهرباء بغـــزة، وكيفية 
بـــدء تحويل عمل المحطة بالغاز بداًل من 
الوقود. وقال الســـفير العمـــادي آنذاك: 
"أبشـــروا خيًرا، فالموضوع يسير بشكل 
جيـــد، ونحن نعمل علـــى طريقين، خط 

الغاز و161".

صحيفة إسرائيلية: البدء بالتخطيط
 النهائي إلمداد غزة بالغاز بتمويل هولندي

رام الله/ االستقالل:
 قامت الهيئة االستشـــارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية بدعم )15( 
مشـــروعًا اقتصاديًا رياديًا عبر الحدود بين الشـــباب الفلســـطينيين في مناطق الضفة 

الغربية والقدس والداخل الفلسطيني.
وتوزعت هذه المشـــاريع على أكثر من قطاع واســـتهدفت شـــباب وشابات من مختلف 
األعمـــار والمناطق. وقد تم تقديم مجموعة التدخالت في مجال تطوير األفكار الريادية، 
وبناء القدرات وخطط األعمال للرياديين، حيث أشـــرفت 6 حاضنات أعمال شريكة على 
كافة مراحل العمل مع الرياديين واختيارهم، وهي: مركز التطوير الزراعي ACAD، مركز 
المؤسســـات الصغيرة SEC، حاضنة فكرة لدعم المشاريع الصغيرة IDEA، حاضنة مركز 
المصادر الشـــبابية – نادي الطفل الفلسطيني في الخليل، حاضنة JEST ، حاضنة سند 

في الداخل الفلسطيني.
ويأتي هذا الدعم ضمن أنشطة مشـــروع تعزيز التبادل والتعاون االقتصادي وشراكات 
األعمال عبر الحدود )Be-partners( الذي تنفذه الهيئة بدعم من اإلتحاد األوروبي، حيث 
يسعى المشـــروع إلي تعزيز التعاون االقتصادي نحو خلق ظروف أفضل لتطوير ريادة 
األعمال في األراضي الفلسطينية من خالل بناء قدرات حاضنات األعمال، وتقديم خدمات 
تطوير األعمال، ودعم المبادرات االقتصادية المشـــتركة بين الرياديين الفلسطينيين 
في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلســـطيني. كما يستهدف المشروع العمل مع 
عدد من حاضنات األعمالBusiness Incubators (( والمؤسســـات األهلية التي تعمل 
في مجال التمكين االقتصادي وتستهدف الرياديين والتي تقدم خدماتها في الضفة 

الغربية، وخاصة تلك التي تستهدف المناطق الريفية المهمشه، ومناطق )ج(.
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أعلن أنا المواطن/ اكرم محمد ربيع حمدان
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)931650204( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ اماني احمد حمدان اللوح
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)402143937 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة / االستقالل:
حــــذرت مباحث التموين في قطاع غــــزة يوم أمس، محطات 
تعبئــــة الغــــاز والموزعين مــــن التالعب في أســــعار الغاز 

واستغالل المواطنين.
وقالت المباحث في بيــــان مقتضب »على جميع المواطنين 
في حال وجود أي مخالفة بالخصوص )استغالل، احتكار، رفع 
تسعيرة( بخصوص محطات وموزعي الغاز التواصل فورا مع 
األرقام التالية في مباحــــث التموين )0598866226, 059-

.»)0598705507 ,2525-874
وأشارت إلى أنها ستتابع جميع الموزعين ومحطات التعبئة 

وتقديم المخالفين للجهات المختصة.
وسمحت ســــلطات االحتالل اإلسرائيلي امس األول، بدخول 
عدد من الشاحنات المحّملة بغاز الطهي، إلى قطاع غزة، عبر 

معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.
وكانــــت وزارة االقتصــــاد في غزة نفت وجــــود أزمة في غاز 
الطهي بالقطاع، مشددة على أنها »ستحاسب المحتكرين«، 
بعد أن اشــــتكى مواطنون من إغــــالق بعض محطات الغاز 

أبوابها.
ويعتمد قطاع غزة منذ أكثر من ســــنة على اســــتيراد الغاز 
المصري، إذ تدخل شــــاحنات الغاز أســــبوعًيا عبر معبر رفح 
البري؛ وهو ما دفع التجار لتقليل الكميات التي يستوردونها 

من االحتالل بشكل كبير.

غزة: مباحث التموين تحذر 
من التالعب بأسعار الغاز

غزة/ االستقالل:
كشف رئيس بلدية القرارة، إسماعيل األسطل، تفاصيل 
قصة الـ )190( شـــيكاًل المفروضة على منازل المواطنين 
في بلدة القرارة، الواقعة بمدينة خانيونس، جنوب قطاع 
غزة. وقال األســـطل، في تصريح له، »هـــذه ضرائب على 
منـــازل المواطنين منذ عام 1998، حيـــث إن القرار قديم 

جدًا«، مشيرًا إلى أنها مطالبة من المواطنين، الذين أقاموا 
شققًا جديدًا بالبلدة. 

وأضاف األســـطل: »تم فرض الضريبة عليهم، أما البيوت 
القديمـــة فهي مفروضة منذ عدة ســـنوات، ففي ســـنة 
1998م كانـــت 118 شـــيكاًل، وفـــى 2006 أصبحت 166 

شيكاًل، وفى 2012 أصبحت 190 شيكاًل«.

وتابع األســـطل: »نحن ليس لنا دخل فيها، فقط السكان 
الجدد طالبناهم بهذه الضريبة، وقد ُحلت المشكلة«.

يذكر، أن عددًا من المواطنين، عبروا عن اعتراضهم لفرض 
بلدية القرارة مبلغ 190 شيكاًل على منازل المواطنين، األمر 
الذي أثار ضجة عبر وسائل التواصل االجتماعي، قبل عدة 

أيام

الضفة المحتلة/ االستقالل:
أعلن اتحاد تجار ومالحم فلســـطين، اإلضراب الشامل في 
الضفة الغربية، يـــوم أمس، احتجاجا على اعتقال أجهزة 

األمن 4 تجار عجول بتهمة االستيراد من إسرائيل.
وقال االتحاد، إن ســـبب اإلضراب يتعلق باعتقال االجهزة 

االمنيـــة 4 من تجار العجـــول، على ذمـــة النيابة العامة، 
بتهمة االستيراد من الداخل، فيما ال تزال األجهزة االمنية 

ُتطارد عددًا آخر من التجار لذات السبب.
وأضاف االتحاد أن التجـــار األربعة كان لديهم تراخيص 
قانونية من وزارة الزراعة باالســـتيراد مـــن الداخل، ولكن 

ما حـــدث أّنه تم توقيفهم بطلب من النيابة العامة لمدة 
خمسة عشر يوما من أجل استكمال التحقيق معهم.

وحّذر االتحاد من أن اإلضراب سيتبعه خطوات تصعيدية 
أخرى، إذا لم يتم اإلفراج عن التجار الموقوفين.

إضراب شامل لتجار مالحم فلسطين في الضفة الغربية

بلدية القرارة تفرض 190 شيكل على منازل المواطنين

دعم 15 مشروعًا اقتصاديًا رياديًا عبر 
الحدود بين الشباب الفلسطينيين
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أعلن أنا المواطن / بالل مهدي محمد حرز
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400242004 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود فايق عبد الرحمن الشيخ خليل
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803526649( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد صبحي محمد البيوك
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)801363599( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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أعلن أنا المواطنة / عارف صالح عارف القرا
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803046648   ( فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / اسامة عبدالحكيم عبدربه ابو هولي  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)40790299   ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمد جمال محمد ابراهيم    
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)804645299   ( فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ايهاب عبد الله حامد حسونه
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم  
)801806258   ( فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد ناصر محمد سعد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800609011( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / سرار رأفت سرار منون
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400883401  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

طرابلس / االستقالل:
يبدو أن كل أطـــراف األزمة الليبية حريصـــة على انعقاد 
مؤتمر برليـــن، الذي قالت مصـــادر متطابقـــة إن ألمانيا 
ستســـتضيفه األحـــد المقبل، في ظـــل »تفاهمات الحد 
األدنى«. لذلك، تتســـارع األحداث السياسية بعد التدخل 
التركي الروسي، آخرها التوجه إلى موسكو لتوقيع تثبيت 
وقف إطالق النار الذي بدأ ســـريانه فعليًا منذ ليلة السبت 

الماضي.
ووســـط تبادل االتهامات بخرق الهدنـــة، ينتظر أن يوقع 
قادة طرفي النزاع، فايز الســـراج بصفته رئيسًا للمجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
خالل الســـاعات المقبلة، اتفاقًا لتثبيت وقف إطالق النار 

في العاصمة الروسية موسكو.
وتطابقت إفادات المصادر، بأن »اللقاء بين السراج وحفتر 
لن يكون مباشـــرًا ، على أن يكون كل واحد منهما مرفوقًا 
بشـــخصيات عالية المســـتوى«، مرجحة أن يكون رئيس 
مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، إلى جانب 
حفتر، ورئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشـــري إلى 

جانب السراج.

وحول ما إذا كان وجود قادة طرفي األزمة في ليبيا سيمهد 
إلقناعهما بإجراء مفاوضات غير مباشرة، لم تؤكد المصادر 
قناعـــة الســـراج بإمكانية إجراء مفاوضـــات مع حفتر في 

الوقت الحالي.
وعلى صعيد متصل، قال عبـــد المالك المدني، المتحدث 
باســـم مكتب اإلعالم الحربي في عملية »بركان الغضب« 

التابعـــة لحكومة الوفاق، إن »الســـراج عقد لقاًء موســـعًا 
مـــع القادة العســـكريين وأمـــراء المحاور لبحـــث توقيع 
اتفاق تثبيـــت وقف إطالق النار في العاصمة الروســـية 
موســـكو«، مشـــددًا على أن »حقيبة السراج حملت إصرارًا 
على التمســـك بطلب عودة الجيـــش الوطني إلى مواقعه 

السابقة قبل 4 إبريل/ نيسان 2019«.
وقال السراج إن »خطوَة التوقيع على وقف إطالق النار إنما 
هـــي للدفع بهذا االتفاق إلى األمـــام، ولمنع إراقة المزيد 
من الدم الليبي«، مشـــددًا على استعداد قوات الحكومة 
لـ«اســـتئناف العمليات العســـكرية ودحر المعتدي في 

حال حدوث أي خروقات لهذا االتفاق«.
وأوضـــح رئيس حكومـــة الوفاق المعترف بهـــا دوليًا أن 
»المســـار السياسي الذي سنخوضه ســـيكون استكمااًل 
للتضحيات الجســـام التي ُبذلت في ســـبيل قيام دولتنا 

التي نحلم بها«.
من جانب آخر، كشـــفت المصادر ذاتهـــا أن التحضيرات 
لعقـــد قمة برليـــن اكتملـــت، ليكون موعـــد القمة األحد 
المقبل، بمشـــاركة دولية وإقليمية واسعة، دون مشاركة 

ليبية.

قمة برلين األحد... ولقاء السراج وحفتر بموسكو »غير مباشر« 

بغداد/ االستقالل:
أعلنت خلية اإلعـــالم األمني العراقيـــة إصابة أربعة من 
القوات الجوية العراقية جراء هجوم صاروخي استهدف 
قاعـــدة بلد الجوية التي تضم أميركيين جنوب محافظة 
صالح الدين شـــمال بغداد، وذلك بعد التوتر المتصاعد 

بين إيران والواليات المتحدة األميركية.
وأضافـــت أن ثمانية صواريخ كاتيوشـــا ســـقطت على 

القاعدة، دون أي تفاصيل أخرى.
وتعد قاعدة بلد إحدى كبرى القواعد الجوية في العراق، 
ويوجد فيها العديد من المستشارين األميركيين الذين 
يقدمون المشـــورة والتدريب للقوات العراقية خصوصا 

الطيارين العراقيين.
وســـبق أن تعرضت القاعـــدة ذاتها لهجمـــات مماثلة، 
آخرهـــا الخميس حيث ســـقط صاروخـــان داخلها دون 

خســـائر، بينما أصيب ثالثة جنود عراقيين بهجوم آخر 
قبل نحو أســـبوع. ونقلت وكالة الصحافة الفرنســـية عن 
مصدر عســـكري عراقـــي أن غالبية القـــوات األميركية 
غادرت القاعـــدة بعـــد التصعيد األخير بيـــن الواليات 
المتحـــدة وإيران على األراضي العراقية، وأشـــار إلى أنه 
لم يبق في القاعدة إال 15 جنديا أميركيا وطائرة واحدة.

ومنـــذ نهايـــة أكتوبر/تشـــرين األول الماضي، أصبحت 
القواعد العسكرية العراقية هدفا للهجمات الصاروخية، 
وســـقطت عشرات الصواريخ على تلك القواعد، وأسفرت 
إحداها في 27 ديســـمبر/كانون األول الماضي عن مقتل 

متعاقد أميركي.
وردت الواليـــات المتحـــدة بعد يوميـــن بقصف قواعد 
عراقية على الحدود مع ســـوريا، مما أسفر عن مقتل 25 
مقاتال من قوات الحشـــد الشـــعبي، التي تضم فصائل 

مقربـــة من إيـــران لكنها تعمل في إطار رســـمي ضمن 
القوات االتحادية. ووصل التصعيد بعدها إلى مستوى 
غير مســـبوق، حين أقدمت واشـــنطن، بأمر من الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب، على قتـــل قائد فيلق القدس 
اإليراني الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس 
نائـــب رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي بضربـــة بطائرة 

مسّيرة قرب مطار بغداد.
وردت إيران األربعاء الماضي بإطالق 22 صاروخا باليستيا 
على قاعدة عين األسد الجوية العراقية في غربي البالد.

وكان البرلمـــان العراقي صّوت مطلع األســـبوع الماضي 
على قرار يفـــّوض بموجبه الحكومة بإنهاء وجود القوات 
األجنبية في البالد، لكن الرئيس األميركي اشـــترط دفع 
العراق للتكاليف التـــي أنفقتها الواليات المتحدة على 

منشآت بنتها هناك.

الرياض/ االستقالل:
بـــدأت الحكومة الســـعودية ، وضمن خطـــة إصالحات 
العمـــل بالتقويم الميـــالدي بداًل مـــن »الهجري وذلك 

تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء.
وقالت مصادر حكومة انه ومنذ إنشـــاء المملكة قبل نحو 
86 عامًا ، والمملكة السعودية تعمل بالتقويم الهجري 
في جميع مفاصـــل الدولة ومعامالتها في صرف رواتب 

وعالوات الموظفين.

أحد الموظفين وفي تعليقة على القرار ، أكد أنه باعتماد 
»التقويـــم الميـــالدي سيخســـر كل موظف مـــا يقارب 
أجر نصف شـــهر من راتبه الســـنوي« ، حيث سيحصل 
الموظف، بعد تطبيق القرار على راتبه الشـــهري في الـ 
25 من كل شـــهر ميالدي، بداًل مما كان متبعًا سابقًا في 
حصـــول الموظف على المرتب كل 25 يوما من الشـــهر 
الهجري، إذ تنقص الســـنة الهجريـــة بنحو 15 يومًا عن 

الميالدية.

يأتي قرار العمل بالتوقيـــت الميالدي بعد مجموعة من 
القـــرارات التـــي اتخذها مجلس الوزراء الســـعودي، في 
وقت سابق، وتضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض 
البـــدالت والمكافآت للموظفيـــن الحكوميين في البالد، 
وتعديالت في فترات االنتداب ونسب العمل اإلضافي، 
إضافـــة إلى عدم منـــح العالوة الســـنوية لهـــذا العام 
)الهجري( 1438، أوأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو 

تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.

انقرة/ االستقالل:
ســـّير الجيشـــان الروســـي والتركي الدورية الثالثة في محور عين العرب بريف حلب 
الشمالي الشـــرقي شـــمالي ســـورية، بناء على التفاهمات بين الطرفين حول مناطق 

سيطرة مليشيا »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( في شمال البالد.
وقالت مصادر محلية : إن الجيشـــين الروسي والتركي ســـّيرا يوم أمس، دورية مراقبة 
مشـــتركة في محور مدينة عين العرب بريف حلب، انطالقًا مـــن قرية الربو غربي عين 

العرب، وصواًل إلى قرية آشمة، ورافقت الدورية طائرتا هليكوبتر.
وُتعّد هذه الدورية الثالثة في منطقة عين العرب التي تســـيطر عليها )قسد(، وذلك 
منذ اإلعالن عن االتفاق الروسي التركي حول المنطقة في الثاني والعشرين من أكتوبر/

تشـــرين األول الماضي. من جانبها أصدرت »قســـد« بيانًا قالت فيه إن الجيش التركي 
استهدف، أمس األول موقعًا في ناحية القحطانية لـ«مؤسسة األمن الداخلي« التابعة 

لها، ما أدى إلى مقتل عنصرين وجرح آخرين.

عّمان / االستقالل:
قضت محكمة أمن الدولة األردنية، يوم أمس، بحبس المتســــلل اإلسرائيلي كونستانتين 
كوتوف 4 أشــــهر وغرامة ألف دينــــار)1400 دوالر(، بعد تجريمــــه بتهمتي دخول أراضي 
المملكة بطريقة غير مشــــروعة في 29 أكتوبر/تشــــرين األول الماضي وحيازة مادة مخدرة 
بقصد التعاطي. وأعلن رئيس محكمة أمــــن الدولة األردنية العقيد علي المبيضين، اليوم 
االثنين، أن المحكمة قررت باإلجماع حبس المتســــلل لمدة ســــنة وتغريمه ألف دينار بعد 
إدانته بجنحة تعاطي المخدرات، قبل أن تأخذ المحكمة باألســــباب التخفيفية، إذ خفضت 
العقوبة الصادرة بحقه بالحبس لمدة 4 أشهر والغرامة ألف دينار)1400 دوالر(. من جهته، 
قال المتهم اإلسرائيلي إنه "غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، ومذنب في دخول األردن 
بطريقة غير شــــرعية"، مبينا، أنه "وصل إلى الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا 

قرب الحدود األردنية مع االحتالل، وتابع السير مشيًا على األقدام، واجتاز الحدود".

إصابة جنود عراقيين بهجوم صاروخي على قاعدة تضم أميركيين

بعد 86 عامًا.. السعودية تعتمد التقويم الميالدي بدال من الهجري 

الحبس 4 أشهر إلسرائيلي 
تسلل إلى األردن

روسيا وتركيا تسّيران 
الدورية الثالثة في ريف حلب

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ اسماعيل فايق العبد طه
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)802096263( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود بشير صبحي السويركي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)400122297  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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غزة/االستقالل:
تأهلت فرق  شباب رفح واتحاد الشجاعية وخدمات 
المغـــازي والجالء لدور الـ 16 في كأس فلســـطين 
ألندية المحافظات الجنوبية، بطولة الراحل أحمد 

القدوة.
وعلى ملعب الدرة وسط القطاع، صعد فريق شباب 
رفـــح لدور ال 16 بفوزه على اليرموك بنتيجة 0-4، 

ليواجه فريق أهلي غزة.
وســـجل األهداف عبد الرحمن صالح هدفين في 
الدقيقتيـــن 18 و31 ، وهاني أبو ريالة هدفا ذاتيا 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر 
الشـــوط األول، واختتم محمد النمس الرباعية في 

الدقيقة 92.
هذا و ضرب فريق اتحاد الشجاعية موعدا مثيرا في 
الـــدور المقبل عندما يلتقي بحامل اللقب خدمات 

رفح، بعد فوزه على فريق نماء بثالثية بيضاء.
سجل الثالثية أحمد حرارة في الدقيقة 23 و سالم 
وادي في الدقيقة 78 وأحمد عابد في الدقيقة80.

فيما استطاع فريق خدمات المغازي خطف بطاقة 
الصعـــود على حســـاب فريق المجمع اإلســـالمي 
بالفوز عليه بهدف نظيف، ليواجه فريق الصداقة.

سجل هدف المغازي محمد الجرجاوي بالخطأ في 
شباك فريقه » هدف ذاتي » في الدقيقة11.

وتأهل فريق الجالء على حســـاب فريق فلسطين 
بالفوز عليه بهدف نظيـــف، ليواجه المتأهل من 

لقاء اتحاد خانيونس واألقصى.
ســــجل هــــدف الجالء محمــــود الريفــــي في 

الدقيقة 58.
وتختتم لقاءات هذا الدور اليوم الثالثاء بإقامة 4 

لقاءات على مختلف مالعب قطاع غزة.
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مدريد/االستقالل:
نجم ريال  فالفيــــردي  فيدريكــــو  خطــــف 
الديربــــي  مبــــاراة  فــــي  مدريد األضــــواء 
ضد أتلتيكو مدريد بعــــد الخطأ التكتيكي 
الذي قام به وتلقــــى على أثره بطاقة حمراء 
في نهاية الشــــوط اإلضافي الثاني، وذلك 
بعــــد أن أعاق ألفارو موراتا المنفرد بالحارس 

تيبو كورتوا.
ورغــــم أن اللقطة لم تكــــن أخالقية، لكنها 
لقيت ترحيبــــًا من الجماهيــــر والعبي ريال 
مدريــــد، وحتى المدرب دييجو ســــيميوني 
ساند الالعب عند خروجه من الملعب وأخبره 

أن ما قام به هو القرار الصحيح.
ورغــــم ذلك، لــــم يكن هذا الشــــيء الوحيد 
الذي تمّيز به النجم األوروجوياني الشــــاب 

في الديربي، فقــــد كان أيضًا الالعب األكثر 
مراوغة في المبــــاراة من جانــــب الفريقين 
بواقــــع 8 مراوغات ناجحة، وهــــو أعلى عدد 
من المراوغات له بقميص ريال مدريد خالل 

مباراة واحدة.
ونــــال الكرواتي لــــوكا مودريتــــش المرتبة 
الثانية برصيد 5 مراوغات ناجحة، وهو رقم 
يستحق االحترام لكوننا نتحدث عن العب 
يبلغ 34 عامًا وخــــاض 120 دقيقة بدون أي 

تكاسل.
وحل الظهيــــر األيمن لريــــال مدريد داني 
كارفاخــــال في المرتبة األولى بقائمة األكثر 
تمريرًا في الديربي، فقــــد مرر 115 تمريرة، 

بنسبة نجاح بلغت %90.
وجــــاء تونــــي كروس فــــي المركــــز الثاني 

برصيد 97 تمريرة، وبدقة كبيرة جدًا وصلت 
إلــــى 96.6%، وذلــــك رغم أنــــه خاض 18 
دقيقة أقل من معظم الالعبين بحكم أنه تم 

استبداله مع نهاية الشوط اإلضافة األول.
بينما يعد توماس بارتي أكثر العب مرر من 
جانب أتلتيكو مدريد بواقع 68 تمريرة فقط، 
وبنسبة نجاح لم تتخط حاجز 77%، وهناك 
8 العبين من ريال مدريــــد أكملوا تمريرات 
أكثر منه، وهذا يوضــــح مدى هيمنة رجال 

المدرب زين الدين زيدان على المباراة.
يذكــــر أن ريــــال مدريد توج بلقب الســــوبر 
اإلســــباني بعــــد تغلبه على جــــاره أتلتيكو 
مدريد بركالت الترجيــــح بنتيجة 4_1 ، في 
اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة بجدة 

والذي انتهى سلبيا بعد مرور 120دقيقة .

فالفيردي ملك المراوغات في ديربي مدريد

االستقالل/وكاالت:
فتحت إصابة المهاجم األوروجوياني 
التعاقــــد  ملــــف  لويــــس ســــواريز 
مــــع مهاجم رقــــم “9” مــــن جديد 
خــــالل فتــــرة االنتقاالت الشــــتوية 
برشــــلونة  أعلن نادي  الحالية، حيث 
الماضي عن  األحــــد  اإلســــباني يوم 
غياب الالعب ألربعة أشــــهر بســــبب 

عملية في الركبة.
وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” 
اإلســــبانية على قيام إدارة برشلونة 
بتجهيز قائمة من خمســــة العبين، 
للتعاقــــد مع أحدهم فــــي الميركاتو 

فــــي ظــــل غيــــاب مهاجم  الحالــــي، 
الصنــــدوق عــــن تشــــكيلة برشــــلونة بإصابة الهداف 

األوروجوياني.
ويتصدر المهاجم األرجنتيني لوتارو مارتينيز نجم إنتر 
ميالن القائمة، إال أن النادي يواجه صعوبة بالغة للتوقيع 
معــــه، في ظل رغبة النادي اإليطالي في المنافســــة على 
لقب الــــدوري اإليطالي، وعدم تفعيل الشــــرط الجزائي 

البالغ 111 مليون يورو سوى في شهر يوليو القادم.
وتضم القائمة أيضًا األوروجوياني كريستيان ستواني 
العب جيرونا، المهاجم ذو 33 عامًا كان قريبًا من االنضمام 
لبرشلونة مقابل 6-7 ماليين يورو، لكن النادي لم يفضل 
تلك الفكرة، قبل أن يجدد عقدهه بشرط جزائي يبلغ 25 

مليون يورو حتى عام 2023.
ويتواجد األرجنتيني تشيمي فيال العب أوساسونا، حيث 

سجل 10 أهداف وصنع ثالثة في الموسم الحالي، وسعره 
البالغ 25 مليون يورو ، و قد يكون جيدًا بالنظر ألرقامه.

وعاد اسم المكسيكي كارلوس فيال ذو ال30 عامًا للظهور 
مجددًا بعد عام من التفاوض لضمه، إال أن النادي وقتها 

فضل الغاني بواتنج.
وتألق المهاجم المكسيكي ذو 30 عامًا مع لوس أنجلوس 
األمريكي بتســــجيله 48 هدفًا وصنــــع 20 هدفًا في 59 

مباراة.
ويعتبــــر البرازيلي جابرييل باربوســــا “جابيجول” الخيار 
الخامس بعــــد تألقه مع فالمينجــــو البرازيلي خالل فترة 
إعارته مــــن إنتر ميالن، حيث ســــاهم بتتويج فالمينجو 

بلقب كأس ليبرتادوريس.
ووفقــــًا للصحيفة الكتالونية فإن برشــــلونة لن يوقع مع 

داني أولمو من دينامو زرغب في الوقت الحالي.

لندن/االستقالل:
كشفت صحيفة “الدايلي أكسبريس” اإلنجليزية 
عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع الفرنســــي 

عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة اإلسباني.
ويقــــدم فريق ليفربول واحدة من أفضل مواســــمه 
علــــى اإلطــــالق، بتصــــدره جــــدول ترتيب الدوري 
اإلنجليــــزي 61 نقطة، بفارق 14 نقطــــة كاملة عن 
صاحب المركز الثاني مانشســــتر سيتي، ليقترب 
الريدز من تحقيق حلمه بالتتويج بلقب البريميرليج 

للمرة األولى منذ عام 1990.
وكان نادي ليفربول قد افتتح الميركاتو الشــــتوي 
بالتعاقد مــــع الياباني مينامينو، ويبــــدو أن الليفر 
لن يكتفي بذلك، وســــيتعاقد مع مهاجم آخر هذا 

الشهر.
وأشارت الصحيفة أن األلماني يورجن كلوب مدرب 
فريق ليفربول الحالي يفكر بجدية في التعاقد مع 

عثمان ديمبيلي العب فريق برشلونة.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة يرغب في التخلص 
من ديمبيلي بعد مشاكله المستمرة التي لم تنتِه 
مــــع اإلصابات بعد التعاقد معــــه بمبلغ 112 مليون 

استرليني في صيف عام 2017.
وأوضحت “الدايلي أكسبريس” أن برشلونة مستعد 
لبيع جناحه الشاب الفرنسي، وسيطلب من ليفربول 
مبلغ 100 مليون يورو مقابل االستغناء عن خدماته.

الجديــــر بالذكــــر أن ديمبيلي قد غــــاب عن معظم 
مباريات الموسم مع برشلونة بسبب اإلصابة، حيث 

شارك فقط في تسعة لقاءات، وسجل هدفًا فقط.

ليفربول يفكر في التعاقد مع عثمان ديمبيلي خمسة العبين يتنافسون لتعويض سواريز في برشلونة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت شـــرطة االحتالل اإلسرائيلي، االثنين، عن 
قيام "حاخام" إســـرائيلي باحتجاز عشرات النساء، 
في ظروف عبودية، في مجمع سكني، غرب القدس 

المحتلة.
وقالت الشرطة اإلســـرائيلية في تصريح صحفي: 
"بعد تحقيق ســـري، داهمت قوات الشرطة مجمًعا 
سكنًيا، في وسط القدس، حيث تم وفًقا لالشتباه، 
إقامة مجتمع مغلق فيه العشرات من النساء تحت 

ظروف العبودية".
وأضافت شـــرطة االحتالل أنه تم في التجمع عزل 
نحو 50 امرأة وأطفال دون ســـن 5 سنوات. وفق ما 

نقلته األناضول.

ولفتت إلى أن المشتبه الرئيس في هذه القضية، 
رجـــل في الســـتينيات مـــن العمر، جـــرى تمديد 

اعتقاله الحقا لمدة 7 أيام.
ولـــم تـــدِل الشـــرطة اإلســـرائيلية بالمزيـــد من 
المعلومـــات عـــن المشـــتبه، فيما أشـــار الموقع 
االلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه 

"حاخام".
وأضاف موقـــع "يديعوت" أنه تـــم احتجاز بعض 
النساء، لمدة تصل الى 10 سنوات في مجمع يضم 
3 بنايات، مشـــيرا إلى أنه تم أيضا اعتقال 8 نساء، 

يشتبه فيهن بالتعاون مع الحاخام.
وتابـــع الموقـــع العبري : "يشـــتبه في أن النســـاء 
تعرضن لالســـتغالل الجنسي، باإلضافة إلى ذلك، 

ُيزعم أن بعض النســـاء ُأجبرن على وضع أيديهن 
فـــي النار لمعرفة ما الذي سيشـــعرن بـــه في نار 

جهنم".
ونّوه إلــــى أنه تــــم التحقيق في وضــــع المجمع 
قبل عدة ســــنوات، ولكن تجــــدد التحقيق مؤخرا 
بعــــد فرار عدة نســــاء منه، وإدالئهن للســــلطات 

بمعلومات عنه.
وأردف الموقع العبري : "بعد شـــهادات النســـاء، 
بـــرزت أدلـــة جديدة تشـــير إلـــى وجـــود مجتمع 
للمتدينين يعمل تحت رعاية مؤسســـة نسائية، 
هناك، وعاشت فيه النساء مع أطفالهن في مجمع 
سكني مزدحم، مع اإلشارة إلى أن رئيس المؤسسة 

يسيء إليهن بشكل منهجي".

يومي جراء ممارسات االحتالل المتمثلة بهدم 
منازلهـــم وخيامهـــم وتخريـــب مزروعاتهـــم 

واالعتداء عليهم، بهدف ترحيلهم عنها
وبحسب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، فإن 
قوات االحتالل نفـــذت 686 عملية هدم، 300 
منها في المدينة المقدسة خالل العام 2019.

من جهة ثانية، جرف مســـتوطنو مســـتوطنة 
"بروخين" المقامة علـــى اراضي بلدتي بروقين 
وكفر الديك غرب سلفيت برفقة االحتالل أرض 
المواطن عبـــد الناصر احمد فـــي منطقة ظهر 

صبح شمال كفر الديك.
وقال المواطن عبد الناصر، إن جرافات االحتالل 
قامـــت بتجريف 127 دونما فـــي منطقة ظهر 

صبح في الجهة الشمالية من البلدة.
وأضاف عبد الناصـــر "تفاجأت قبل أيام بأعمال 
التجريـــف فـــي االرض، ووضـــع شـــبك وبوابة 
حديديـــة حولهـــا، بحجه انهـــا مصنفة "ب ج" 
وانها امالك دولـــة، وهذا غير صحيح، حجج من 

اجل الســـيطرة عليها واقامة بؤر استيطانية"، 
مشـــيرا الى انـــه يملك اوراقًا تثبـــت ان االرض 
ملك له. وأضاف "سأتوجه الى كافة المؤسسات 
المســـؤولة والقانونية من أجل وقف أعمالهم 
بحق االرض، وازالة الشـــبك والبوابة التي قاموا 

بوضعها".
إلى ذلـــك، هاجم مســـتوطنون، االثنين، منازل 

المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االســـتيطان شمال الضفة 
غســـان دغلس، إن مجموعة من المســـتوطنين 
هاجمـــوا منـــازل المواطنين بالحجـــارة جنوبي 
مادما، مشـــيرا إلـــى أن اهالي القريـــة تصدوا 

للهجوم.

اقتحام الأق�صى
سمحت شرطة االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، 
للمســـتوطنين المتطرفين باقتحام المســـجد 
األقصـــى المبارك مـــن باب المغاربة بحراســـة 

أمنية مشددة.

وذكـــرت دائرة األوقـــاف اإلســـالمية بالقدس 
المحتلة أن 80 مستوطًنا وطالًبا يهودًيا اقتحموا 
الصباحية،  الفتـــرة  المســـجد األقصى خـــالل 
ونظموا جوالت استفزازية في أنحاء متفرقة من 
باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحـــت أن 4 من موظفـــي حكومة االحتالل 
اقتحموا أيًضا المسجد وتجولوا في ساحاته.

وتواصل شـــرطة االحتالل فـــرض قيودها على 
دخـــول المصليـــن الفلســـطينيين للمســـجد 
األقصـــى، وتدقق فـــي هوياتهم الشـــخصية 

وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.
وفي سياق آخر، دعا مقدسيون إلقامة صالة فجر 
يوم الجمعة القادم "فجر الكرامة" في ســـاحات 

المسجد األقصى، من أجل إحياء الصالة فيه.
وكان آالف المصليـــن أدوا صـــالة فجر الجمعة 
الماضـــي في رحاب األقصى، تلبيًة لدعوة حملة 
"الفجر العظيم"، والتي دعت لها حركة حماس 

من أجل إحياء الصالة فيه.

غزة/ االستقالل:
أفرجـــت قوات االحتالل "اإلســـرائيلي"،  االثنين، عن اســـير من قطاع غزة، عبر 

بوابة بيت حانون/ ايرز.
وأكد مكتب إعالم االســــرى، ان االحتالل افرج عن األســــير محمد وليد 
قنديل 28 عامًا، من ســــكان البريج وسط القطاع، بعد اعتقال دام 11 

شهًرا.
وكانت قوات االحتالل، قد اعتقلت األســـير قنديل العام الماضي، ووجهت له 

تهم، بالمشاركة في أعمال "عنف" ضد قواته. وفق تعبيرها.

غزة / االستقالل:
حّذرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" االحتالل 
اإلســـرائيلي من االســـتمرار في سياسة اإلهمال 

الطبي بحق األسرى في سجونه.
وحّملت الحركة في بيان لها اإلثنين، االحتالل كل 
تبعات ونتائج ذك اإلهمال، قائلًة إنهم "لن يكونوا 
وحدهـــم في معركة الحرية وانتـــزاع الحقوق، ولن 
نترك حياتهم لحســـن نوايا العدو، فهم عناوين 
ورموز مقاومة شـــعبنا، فخوض معاركهم والدفاع 

عن حقوقهم وحريتهم واجب علينا جميًعا".
واســـتغرب البيان صمت المؤسســـات الحقوقية 

واإلنســـانية والدوليـــة إزاء هذه الجرائـــم النكراء 
لالحتالل اإلســـرائيلي بحق األســـرى والتي أودت 
بحياة أكثر من 60 أســـيًرا، وما زال نحو ٧٠٠ أســـير 
يعانـــون من أمراض مزمنة وخطيـــرة، وتدهور في 
حالتهـــم الصحيـــة، وبعضهم دخل فـــي مرحلة 
الخطر الشـــديد نتيجة إضرابه الطويل عن الطعام 
احتجاًجا على اســـتمرار االعتقـــال اإلداري بحقهم 

وتدهور في حالتهم الصحية.
وأشـــارت إلى ان بعض األســـرى دخـــل في مرحلة 
الخطر الشـــديد نتيجة إضرابه الطويل عن الطعام 
احتجاجا على اســـتمرار االعتقال اإلداري بحقهم، 

وفي مقدمتهم األسير أحمد زهران.
ودعـــت الحركة المؤسســـات الحقوقيـــة للتدخل 
الفـــوري والشـــامل إلنقـــاذ حياة األســـرى، وإجبار 
ســـلطات االحتالل علـــى وقف سياســـة اإلهمال 
الطبي والعقاب الجماعي بحق األســـرى واألسيرات 

في سجونه.
ُيشـــار إلـــى أن ســـلطات الســـجون اإلســـرائيلية 
تتعمد ممارســـة اإلهمـــال الطبي بحق األســـرى، 
فيما استشهد بعضهم نتيجة تدهور أوضاعهم 
الصحيـــة وســـوء الرعايـــة واالكتفـــاء بتقديـــم 

المسكنات فقط على أبعد تقدير.

االحتالل يفرج »حماس« تحذر االحتالل من االستمرار في إهمال األسرى طبًيا
عن أسير من غزة

القدس المحتلة / االستقالل:
أفرجت ســـلطات االحتـــالل اإلســـرائيلي، اإلثنين، عن 
الفتى المقدســـي القاصـــر، أحمد محمـــد محمود ابو 
عويس )16 عاًما( من بلدة العيســـوية شـــمال شـــرق 
القدس المحتلة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 

14 شهًرا.
وكان فـــي اســـتقبال المحـــرر أبو عويس أمام ســـجن 
»الدامون« العشرات من أفراد عائلته وأصدقائه الذين 

جاؤوا لتهنئته باإلفراج عنه.
أبـــو عويـــس بتاريـــخ  واعتقلـــت قـــوات االحتـــالل 
2018/12/10، وأدانتـــه محكمـــة االحتالل بعدة تهم، 

حيث تنقل بين عدة سجون.
إلى ذلـــك، اعتقلت قوات االحتالل يـــوم أمس، قاصًرا 
بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشـــه بمدينة القدس 

المحتلـــة. وأفـــادت مصـــادر محلية، باقتحـــام قوات 
االحتـــالل منزل األســـير المحرر أحمد غزالة والشـــاب 
وسام سدر في حي باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس، 

وفتشتهما واعتقلت قاصًرا.
وقـــال أحمد غزالة »إنه تفاجأ صبـــاح يوم أمس بقوات 
االحتـــالل تقتحـــم منزله مجـــدًدا لليـــوم الثاني على 
التوالي وتفتشـــه بدقة، وتبعثر محتوياته، واعتقلت 
نجل شقيقي مصطفى إياد غزالة )17عاًما( قبل مغادرة 

المنزل«.
وكانت مخابرات وشرطة االحتالل اقتحمت أمس األول 
منزل األســـيرين المحررين أحمد غزالة ومحمد شريفة 

في حي باب حطة، وفتشتهما.
فيما اقتحمت أيًضا منزل الشـــاب وسام سدر في باب 
حطة وفتشته، وتركت أمر اســـتدعاء له للتحقيق في 

مركز القشلة بالبلدة القديمة.
وفي ســـياق متصل، اقتحمت قـــوات االحتالل وأفراد 
من المخابرات برفقة كالب بوليســـية يوم أمس، وسط 
بلدة العيســـوية شمال شـــرق القدس، واعتلت سطح 
إحدى البنايات الســـكنية، تزامًنا مع توجه الطلبة إلى 

مدارسهم.
وذكر شـــهود عيان أن قوات االحتـــالل داهمت منزاًل 
عقب محاصرته من الخارج واعتالء سطحه، كما تجولت 

وسط البلدة.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب جميل شقيرات 
من حـــي جبل المكبر جنوب شـــرق القـــدس، ومددت 
اعتقالـــه لعرضه علـــى المحكمة، كما ســـّلمت الفتاة 
آيـــة أبو ناب من حي رأس العامود اســـتدعاًء لمراجعة 

مخابراتها في مركز توقيف القشلة بالبلدة القديمة.

رام الله/ االستقالل:
أّكدت هيئة شـــؤون األسرى والمحررين االثنين أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي صادرت 
66.5٠٠ ألف شيكل من حساب عائلة األسير ماهر يونس، أحد أقدم أسيرين في سجون 

االحتالل، إلى جانب األسير كريم يونس.
وقال بيان للهيئة إن ســـلطات االحتالل تواصل السطو على أموال عائالت األسرى، وذلك 

 الفلسطينيين.
ّ

بشكل ممنهج وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بحق
وأشـــارت الهيئة إلى أن حالـــة صمت المجتمع الدولي على جرائم االحتالل وممارســـته 
لسياســـة العقاب الجماعي، مـــن قتل وســـرقة أراٍض وهدم منازل وتشـــريد؛ أّدت إلى 
 الفلســـطينيين، حتى وصلت إلى مصادرة المخّصصات 

ّ
تفاقم انتهاكات االحتالل بحق

االجتماعية التي تلتزم بها الســـلطة الفلســـطينية تجاه العائالت التي فقدت معيلها 
سواء باالعتقال أو باالستشهاد.

ولفتـــت إلى أن "بينيت" كان قد أقّر احتجاز أموال 4٠ عائلة من عائالت أســـرى األراضي 
المحتلة عام 1948، فيما كان قد أقّر اســـتقطاع مبلغ )15٠ مليون شـــيكل( من عائدات 
ضرائب السلطة التي تصرفها ألسر األسرى والشهداء، لتضاف إلى حوالي )5٠2 مليون 

شيكل(، تم إقرار اقتطاعها في شهر فبراير الماضي.

حاخام يحتجز عشرات النساء في ظروف عبودية

االحتالل يفرج عن قاصر من القدس ويعتقل آخر ويقتحم العيسوية

الخليل/ االستقالل:
أصدرت محكمة االحتــــالل، قراًرا جوهريًا للنائب األســــير محمد مطلق أبو 

جحيشة من بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب إعالم األسرى إن محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية أصدرت 
قرارا بعدم تمديد االعتقال اإلداري للنائب أبو جحيشة، حيث من المتوقع 
اإلفــــراج عنه فــــي الخامس من آذار/ مــــارس المقبــــل دون تمديد اعتقاله 

اإلداري.
وكانــــت قوات االحتالل اعتقلت النائب في الســــابع من نوفمبر/ تشــــرين 
الثانــــي من عام 2018 وحولته لالعتقال اإلداري، علمًا أنه اعتقل عدة مرات 
أمضى خاللها أكثر من 11 عاما، ويعاني من أمراض مختلفة بينها السكري 

والضغط.

محكمة االحتالل تصدر قراًرا 
جوهرًيا للنائب أبو جحيشة

االحتالل يصادر 66.500 ألف 
شيكل من حساب عائلة أسيرين

القدس المحتلة/ االستقالل:
وافقت حكومة االحتالل اإلســـرائيلي، على خطة شاملة لزيادة أعداد السجون، 

ببناء مجموعتين جديدتين، الستيعاب 4 آالف أسير فلسطيني جديد. 
وأوضحت القناة 7 العبرية اإلثنين، أنه سيتم إنشاء 4 سجون أخرى الستيعاب 
4000 أســـير أمني، وفقًا للخطة طويلة األجل حتى عام 2040، مشـــيرة إلى أن 

المرافق تشمل أماكن احتجاز لألسرى، ومركز شرطة ومحكمة. 
ولفتت القناة إلى أن مصلحة الســـجون اإلســـرائيلية لديها حاليًا 30 ســـجنا 
ومركز احتجاز.  وبحســـب مؤسســـة الضمير لحقوق اإلنسان تعتقل سلطات 
االحتالل في سجونها 5000 أسير فلسطيني، منهم 43 فتاة، و190 طفال، و6 

ا، و700 مريض. نواب، و425معتقال إدارّيً

االحتالل ينوي بناء 4 سجون 
الستيعاب 4 آالف أسير جديد

الحتالل يخطر  ..
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واشنطن/ االستقالل:
أبلغت عائلة شاب أمريكي عن فقدانه بعد عدم عودته إلى المنزل لتناول وجبة 
اإلفطار العائلية، وقال زميله في الغرفة أنه ذهب للقاء رجل عشية عيد الميالد 

بعد اتصالهما من خالل تطبيق موبايل.
وتبين فيما بعد أن الشـــاب األمريكي »كيفن بيكـــون« البالغ من العمر 25 عاًما 
تعرف على رجل يدعى »مارك التونســـكي« يبلغ من العمر 50 عاًما على تطبيق 

جريندر.
بعـــد أيام من البحث قـــادت بعض األدلة فـــي النهاية المحققيـــن إلى منزل 
التونســـكي في موريس بمقاطعة شياواسى، وبمجرد دخولهم وجد المحققون 

كيفين مقتواًل داخل المنزل بعد مهاجمته من آكل لحوم بشري.
وعلم والدا كيفين التفاصيل الرهيبة لما حدث البنهما من خالل وثائق المحكمة.

وقال أحد الجيران إنه وجد رجاًل على شرفة منزله المغطاة بالدماء ويطرق بابه.
وأضاف الجار أن الرجل أمسك بذراعه في خوف مميت ساعدني، وهو يصرخ 
قائـــاًل: »إنه يريد أن يؤذيني، يريـــد أن يؤذيني«، وتبين أن من يالحقه هو 

مارك.
وصلت شرطة والية ميشيجان في غضون دقائق وأخذت الرجل النازف معهم، 
وتكشف وثائق المحكمة تلك عن تفاصيل مقلقة حول كيفية وفاة كيفن داخل 

نفس المنزل، حيث قد يكون هناك ضحايا آخرون في أي مكان منه.
وقالت الشرطة أنها وجدت كيفن معلقًا عارًيا رأسًا على عقب في سقف المنزل، 
وقد اعترف مارك الحقًا للشـــرطة بأنه طعن كيفين، وقطع حلقه، ثم علقه بحبل 

في العوارض الخشبية، كما قال إنه قطع جزءًا من أعضائه التناسلية وأكله.

آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه 
من خالل تطبيق تعارف

اوهايو/ االستقالل:
تمكن الطفل جون أوليفر البالغ من العمر 6 سنوات 
من هزيمة مرض الســـرطان بعد صـــراع معه لمدة 

ثالث سنوات في والية أوهايو األمريكية.
ونقل موقع »سبق« عن وســـائل إعالم غربية، بدأت 
قصة »أوليفر« مع الســـرطان عام 2016، عندما كان 

عمره ثالث سنوات فقط.
عندما تم إســـعافه في أحد األيام إلى المشفى بعد 
ســـقوطه على األرض فجأة واصطدم رأســـه بحافة 
الســـرير، علم الطبيب من والديه مـــا حدث، وطلب 
منهما إدخاله العناية المشددة، وفي المستشفى 
تم إجراء نقل دم للطفل وإجراء فحص نخاع العظام 
وفحوص أخرى، وفي النهاية أعلن األطباء أن »أوليفر« 
مصاب بســـرطان الدم الليمفاوي الحاد »اللوكيميا 
الليمفاوية«، وبعدها بدأت رحلة معاناة وألم وهزائم 

وانتصارات كان في القلب منها الطفل »أوليفر« بطل 
هذه المعركة.

ظل أليفر يحلم بالمدرســـة وزمالئه الذين حرم من 
اللعب معهم، حيث تم وضع قسطرة بوابية معدنية 
في صدره، كان الحلم بالحياة هو أول طريق الشفاء 

لـ«أوليفر«.
وعن مـــرض »أوليفر« تقول األم ميجان زيباي: »نحن 
مثل كل أب وأم، نريـــد طفلنا الذي كان يمأل البيت 
صخًبا، ويخرج إلى الحديقة فتتســـخ مالبسه أثناء 
)أوليفر( في سرير المرض ونتطلع  اللعب، كنا ننظر لـ

إلى المستقبل وندعو الله أن يشفيه«.
وفي يـــوم 27 ديســـمبر، خـــرج جـــون أوليفر، من 
المستشـــفى المحلـــي بعد خضوعه آلخر جلســـة 
بالعـــالج الكيميائـــي، كان »أوليفر« قد شـــفي من 
الســـرطان، وطلب منه األطباء أن يدق الجرس، وهي 

عادة لمن يشفون من السرطان، حتى يسمع المرضى 
اآلخرون الجرس، ويمنحهم األمل أن كل يوم يشفى 
شخص مريض منهم، وبالتأكيد سيأتي يوم يدق 

فيه كل مريض جرس الشفاء.
وقررت إدارة مدرسة »ســـانت هلين« الكاثوليكية، 
أن تعد اســـتقبااًل حافاًل ألوليفـــر يليق ببطل واجه 
الســـرطان وتغلب عليـــه، وكان أول المســـتقبلين 
لـ«أوليفر« في المدرسة، السيد باتريك جونان مدير 

المدرسة.
وما أن أطل »أوليفر« على الممر الرئيسي بالمدرسة، 
حتى اشتعلت األكف بالتصفيق الحار، سار »أوليفر« 
فـــي الممر الطويـــل تحوطه القلـــوب بالحب، بينما 
ينتظره والداه وأخته »بيال« بحضن العمر في نهاية 
الممر، لم يســـتمر المشهد ســـوى دقيقة واحدة، 

لكنها أذابت معاناة ثالث سنوات.

فيكتوريا/ االستقالل:
ال تنتهي المآســـي المرتبطة بحرائق أســـتراليا، وآخرها مأساة إنسانية 
ترتبط برجل إطفـــاء لقي مصرعه بطريقة مفجعـــة خالل مواجهة تلك 

الحرائق.
وعمل بيل ســـليد، البالغ من العمـــر 60 عاما، واألب لطفلين في مواجهة 
حرائق الغابات طوال 40 عاما، بيد أن نهايته جاءت خالل الحرائق الحالية 

التي تعم جنوب شرقي البالد.
وسليد كان من المتطوعين الذين يواجهون الحرائق، لكنه لقي مصرعه، 
بالقرب من مدينة أوميو بوالية فيكتوريا، بعدما سقطت عليه شجرة خالل 

مواجهته الحرائق ليال.
وقال كريس هاردمان، المدير التنفيذي إلدارة »فورست فاير مانجمنت 
فيكتوريـــا«: »رغم أننا نتمتـــع بخبرة كبيرة في تحديد األشـــجار اآليلة 

للسقوط، إال أنه ال يمكن التنبؤ بها في بعض األحيان. 
العمل على األرض وســـط الحرائق في بيئة الغابات أمر شديد الخطورة، 

ويحيط به مخاطر كبيرة«.
وقال رئيس الوزراء األســـترالي، سكوت موريسون، إن حكومته تتكيف 

وتطور قدرتها على مواجهة الحرائق الناجمة عن تغير المناخ.
وتستغل السلطات الظروف المعتدلة نسبيا في جنوب شرقي 
أســـتراليا لمدة أســـبوع أو أكثر لتكثيف جهود احتواء عشرات 
الحرائق التي من المحتمل أن تســـتمر ألســـابيع، دون هطول 

أمطار غزيرة.

طفل صغير يهزم السرطان ويتحول لبطل

فلوريدا/ االستقالل:
عثــــر باحثون أميركيون على ســــمكة »هامور« ضخمة، يبلــــغ وزنها أكثر من 
150 كيلوغرامــــا، قبالة ســــاحل فلوريدا، وفقما ذكــــرت وكالة »يونايتد برس 

إنترناشونال«.
وقال المصدر إن الباحثين في معهد أبحاث األسماك والحياة البرية في فلوريدا، 
عثروا على سمكة الهامور يوم 29 ديسمبر الماضي، في إحدى السواحل جنوب 

غربي الوالية األميركية.
ويعتقد الباحثون، أن ســـمكة الهامور الضخمة يبلغ عمرهـــا نحو 50 عاما، مما 

يجعلها أكبر سمكة سنا يتم العثور عليها من قبل المعهد.
وجرى نشـــر صورة السمكة »العمالقة« على حســـاب المعهد في »إنستغرام«، 

مرفقة بتعليق »سمكة عجوزة وضخمة«.
وأضاف المعهد: »العثور على هذه السمكة الكبيرة كان أمرا مهما وقيما للغاية، 

ألن ذلك يحدث نادرا«.

العثور على أكبر
 سمكة سنًا في العالم

برن/ االستقالل:
اســـتطاع فريق بحثي من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا 
في زيـــروخ بسويســـرا، إنتاج ذهب عيار 18 باســـتخدام 

البالستيك بدال من عناصر السبائك المعدنية.
وبحسب الموقع الرســـمي للمعهد الفدرالي للتكنولوجيا، 
يأتـــي ذلك بعـــد ازدياد االهتمـــام بالســـاعات الذهبية 
والمجوهرات الثقيلة، إال أن بريقها يزول مع الوقت بسبب 
معاناة الوزن الثقيل، فال أحد يريد ارتداء ساعة ثقيلة حول 
معصمه، حتى لو كانت مصنوعة من الذهب الحقيقي، فمع 
مرور الوقت يصبح األمر غير مريح ومزعج، وهي المشـــكلة 
التي عكف الفريق البحثي على دراســـتها ومحاولة إيجاد 

حل لها.

وأبلـــغ الفريق البحثي عن الطريقة التي تم اســـتخدامها 
إلنتـــاج الذهب بهـــذه الخفة المعجزة، فبـــداًل من عنصر 
الســـبائك المعدنية، اســـتخدم الفريـــق البحثي ألياف 
البروتين ومطاط البوليمر لتشـــكيل مصفوفة قاموا فيها 
بتضمين أقـــراص رقيقة مـــن بلورات الذهـــب النانوية، 
باإلضافـــة إلى ذلك، يحتوي الذهـــب الخفيف على عدد ال 

يحصى من الجيوب الهوائية غير المرئية للعين.  
ونقل الموقع عن الباحث الرئيسي بالدراسة رافايل ميزنغا، 
قوله إن »هذا الذهب له خصائص مادية للبالستيك، فإذا 
ســـقطت قطعة منها على ســـطح صلب، فإنها تبدو مثل 
البالستيك، لكن شـــكلها مثل الذهب المعدني، ويمكن 

صقلها وتشكيلها بالشكل المطلوب«. 

وأضاف أنه »على الرغم من أن الذهب البالستيكي سيكون 
مطلوبًا بشـــكل خاص في صناعة الساعات والمجوهرات، 
إال أنه مناســـب أيضًا في عمليـــات التحفيز الكيميائي أو 

تطبيقات اإللكترونيات أو الحماية من اإلشعاع«.
وأوضح الموقـــع أن »الباحثين قد تقدمـــوا بالفعل بطلب 

للحصول على براءات اختراع لهذا العمل«. 
وبحسب الدراســـة، يبلغ وزن الذهب الجديد حوالي 5 إلى 
10 مرات أقل من الذهب التقليدي عيار 18 قيراطا؛ حيث 
عادة ما يكون الخليط التقليـــدي للذهب عيار 18 قيراطا 
ثالثة أرباع الذهب وربـــع النحاس، بكثافة حوالي 15 جم/

سم 3، في حين تبلغ كثافة الذهب الجديد 1.7 جم/سم 3 
فقط، ومع ذلك ال يزال من نوعية الذهب عيار 18 قيراطا.

إنتاج ذهب عيار 18 باستخدام البالستيك

واشنطن/ االستقالل:
 أنقذت شـــرطة والية أالســـكا األمريكية رجال فقد 
منزله إثر حريق واضطـــر للعيش في البرد القارص 

لمدة 23 يوما في منطقة نائية.
واســـتجابت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة، لطلب 

التحقق من حالة األمريكي، تايســـون ستيل، الذي 
كان يعيـــش في منطقة نائية ولم يعرف أحد عنه 

شيئا لعدة أسابيع.
وتم تحديد موقع ســـتيل وهو يلـــوح بذراعيه عند 
اقتراب طائرة اإلنقاذ من مكانه، بعد أن رسم إشارة 

استغاثة SOS في الثلج.
وكان منزله الخشبي الصغير قد احترق بالكامل في 
منتصف ديسمبر، وأســـفر الحريق عن مقتل كلبه. 
وظل تايســـون عالقا في درجات حرارة تحت الصفر 

بدون مأوى وال أي وسيلة تواصل، لمدة 23 يوما.

إنقاذ أميركي بعد بقائه 23 يومًا في البرد

شجرة تقتل رجل إطفاء
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