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غزة/ االستقالل: 
الليلة  االحت���الل،  طائرات  قصفت 
الماضية، موقعا للمقاومة ش���مال 

بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا أن طائرات االحتالل 
ثالثة صواريخ  أطلقت  االسرائيلي 
ص���وب الموق���ع، دون أن يبلغ عن 

الناطق  وأعل���ن  إصاب���ات.  وق���وع 
بلسان جيش االحتالل أن القصف 
اس���تهدف موقعا تابعا للمقاومة، 
ردا على إطالق بالونات متفجرة من 
القطاع صوب مستوطنات الغالف 
ف���ي وقت س���ابق من ي���وم أمس 

الخميس.

طائرات االحتالل تقصف موقعًا 
للمقاومة شمال القطاع

القدس المحتلة /الضفة الغربية / االستقالل: 
اقتحمت ش���رطة االحتالل الصهيوني صباح أمس 
مصل���ى ب���اب الرحمة ش���رقي المس���جد األقصى 
المبارك، تزامًنا مع اقتحام مس���توطنين متطرفين 

باحات المس���جد من باب المغاربة. ووفرت ش���رطة 
االحت���الل الحماي���ة الكاملة للمتطرفي���ن اليهود 
أثناء اقتحامهم للمس���جد األقصى وتجولهم في 
س���احاته، وخروجهم من باب السلس���لة. وبحسب 

دائرة األوقاف اإلس���المية بالق���دس المحتلة، فإن 
عناصر من ش���رطة االحت���الل اقتحمت مصلى باب 

الرحمة بأحذيتها، وفتش���ته وقامت 
أن  وأوضح���ت  الم���كان.  بتصوي���ر 

آليات االحتالل تهدم منزال وخيمة وأساسات مدرسة بالضفة 
مستوطنون ُيؤدون صلوات علنية باألقصى 
واالحتــالل يقتحــم مصلــى بــاب الرحمــة

الداخل المحتل/ االستقالل: 
هدمت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي صباح أمس الخمي���س قرية العراقيب 
مسلوبة االعتراف بالنقب الفلسطيني المحتل للمرة ال� 172. وقال الناشط سليم 
العراقيب » إن آليات االحتالل مدعومة بالشرطة وقوات من وحدة »يوأف« التابعة 

االحتالل يهدم قرية 
العراقيب للمرة الـ172

مجلس اإلفتاء: مصلى الرحمة 
جزء من األقصى ولن يغلق

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مجل���س اإلفتاء األعلى إن مصل���ى باب الرحمة جزء من المس���جد األقصى 
المبارك، ولن يغلق مهما بلغ تضييق الخناق، الذي منه تقديم شرطة االحتالل 
اإلس���رائيلي دع���وى قضائية بالغة الخط���ورة، تطالب فيه���ا محاكم االحتالل 

تحليل: قرار حل السلطة يحتاج لخطوات 
شجاعة وتنفيذ لقرارات المركزي

غزة / محمد أبو هويدي:
من جديد خرجت تصريحات تحذيرية على لسان قيادات متنفذة في السلطة 

الفلس���طينية ف���ي رام الل���ه بالتهديد بحل الس���لطة والتحلل 
م���ن كل االتفاقي���ات الموقعة مع دولة االحتالل, وعلى رأس���ها 

الخارجية تدعو إلدراج المنظمات 
االستيطانية على قوائم »اإلرهاب«

رام الله/ االستقالل: 
أّكدت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين أن األسرى 
المنقولين من سجن "ريمون" إلى "نفحه" يعيشون 

أوضاعًا مأساوية. وأوضحت الهيئة في بيان تلقته 
"االستقالل" أمس الخميس أن إدارة "ريمون" كانت 
قد نقلت نحو )100( أس���ير، بعد عدة عمليات قمع 

عنيفة نّفذتها إدارة الس���جون بحّقهم في اآلونة 
األخي���رة، ونقلتهم إلى القس���مين 
)3( و)4( ف���ي "نفح���ه" مجّردين من 

أوضاع مأساوية يعيشها األسرى المنقولين من »ريمون« إلى »نفحة«

تحليل: االحتالل يستهدف األغوار 
لمميزاتها الطبيعية وموقعها االستراتيجي

غزة / سماح المبحوح 
رأى مختصان بالش���أن االسرائيلي أن استهداف االحتالل الصهيوني لمنطقة 

األغوار الفلسطينية ومحاولة ضمها وفرض السيادة عليها ، يأتي 
في إطار ما تتمتع به المنطق���ة من ثروات طبيعية ، باإلضافة إلى 

الضمير: االحتالل يجعل من حاجز 
)إيرز( مصيدة لالبتزاز والمساومة

غزة/ االستقالل: 
قالت مؤسس���ة الضمير لحقوق اإلنس���ان، أمس الخميس، إنها »تنظر بخطورة 

بالغ���ة لتقييد حركة وتنق���ل المواطنين وتس���تنكر االعتقاالت 
المس���تمرة على حاجز بيت حانون«ايرز« في ظل اس���تمرار معاناة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
س���ّجلت 30 قائمة انتخابية إسرائيلية أس���ماءها لخوض انتخابات الكنيست 

المقبلة في بداية مارس/ آذار المقبل، قبل انتهاء مهلة تس���جيل 
القوائم الليلة قبل الماضية. وذكرت القناة "12" العبرية، أن الدراما 

30 قائمة انتخابية »إسرائيلية« 
تخوض االنتخابات الجديدة

غزة/ االستقالل: 
بدأ مس���اء أمس الخميس اس���تئناف ضخ غاز الطهي المصري عبر بوابة معبر 

رفح، بعد انقطاع دخوله لع���دة أيام.وأفاد مصدر داخل معبر رفح،  
باس���تئناف ضخ الغاز عبر بوابة المعبر. واألحد الماضي س���محت 

استئناف ضخ غاز 
الطهي المصري لغزة

تحالف القوى بلبنان يدعو »أونروا« للقيام بمسؤولياتها
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الضفة الغربية/ االستقالل: 
شـــنت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، فجر 
أمس الخميس، حملة اعتقاالت في صفوف 
الغربية والقدس  الضفـــة  المواطنين في 

المحتلتين.
وقالت مصادر محليـــة، إن قوات االحتالل 
اقتحمت منزل المواطن شـــادي جرار، في 
مدينة جنين، واعتقلت نجله "محمد"، عقب 
تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته؛ قبل أن 

تقوم بنقله لجهة غير معلومة.
ونوهـــت إلـــى أن مواجهـــات اندلعت في 
المنطقة المحيطة لمنزل "جرار"، أســـفرت 
عن إصابة شـــاب بعيار معدني، إثر إطالق 
قوات االحتالل الرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط والغاز الُمدمع تجاه الشبان.
مقاوميـــن  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
فلســـطينيون أطلقـــوا النار تجـــاه قوات 
االحتـــالل خالل اقتحامهـــا لمخيم جنين، 
دون الحديـــث عـــن إصابـــات في صفوف 

االحتالل.
وذكرت أن قوات االحتالل اعتقلت الشـــاب 
محمد حواشـــين مـــن مخيـــم جنين بعد 

مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.
كمـــا اقتحمت قـــوة من جيـــش االحتالل 

منطقة قبر يوسف في نابلس.

وداهمت قـــوات االحتالل بلدة يطا جنوب 
الخليل، وفتشـــت عدة منـــازل، عرف من 
أصحابها: فؤاد محمد النواجعة، وســـّلمته 

بالغا لمقابلة مخابراتها.

كمـــا داهمت تلك القوات عـــدة أحياء في 
بلدة اذنا غربا، دون أن يبلغ عن اعتقاالت.

وهدمـــت قـــوات االحتالل، منـــزال يعـــود 
للمواطـــن حســـين محمـــد ســـالمة فـــي 

منطقة الديرات شـــرق يطا جنوب الخليل، 
قبـــل إفراغـــه مـــن محتوياته، بحجة عدم 

الترخيص.
كما أن تلك القوات اعتقلت شـــابين أثناء 

عمليـــة الهـــدم، وهما: محمد إيـــاد ربعي 
)19عاما(، وزكريا هيثم ربعي )18 عاما(.

كما اعتدت قوات االحتالل بشكل وحشي 
على المتجمهرين، وأطلقت وابال من قنابل 
الصوت والغاز الســـام لتفريقهم، ما أسفر 

عن إصابة العشرات بحاالت اختناق.
وأفـــادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل 
دهمت قرية العيســـاوية شـــمال شرقي 
القدس المحتلة، وشـــنت حملة اعتقاالت 
طالت 4 شبان، بعد اقتحام منازل عائالتهم.

وبّينـــت نقـــالاً عـــن مصـــادر محليـــة، أن 
المعتقلين هم؛ تيسير يوسف محيسن، 
نســـيم أمجد محيســـن، مصعب محمود 

محيسن، ومحمد أحمد أبو ريالة.
كما اعتـــدت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، 
على أفراد عائلة بالضـــرب، عقب تفتيش 

منزلها في مدينة أريحا،.
وأفادت مصادر محلية، بـــأن المنزل يعود 
للمواطن ســـليمان زايد أبو رومي من أريحا، 
وتم تفتيشـــه وسط إطالق لألعيرة النارية 
وقنابـــل الصوت، ما أثار حالـــة من الخوف 
والهلع بين أفـــراد العائلة، ولـــم يبلغ عن 
إصابات. إلى ذلـــك، نصبت قوات االحتالل 
حاجزا عسكريا على مدخل أريحا الجنوبي، 

واقتحمت مخيم عقبة جبر.

االحتالل يشن حملة مداهمات واعتقاالت واسعة في الضفة والقدس 

الداخل المحتل/ االستقالل: 
هدمت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي صباح أمس الخميس قرية العراقيب مسلوبة االعتراف 

بالنقب الفلسطيني المحتل للمرة الـ 172.
وقال الناشـــط ســـليم العراقيب » إن آليات االحتالل مدعومة بالشرطة وقوات من وحدة »يوأف« 
التابعة لما تســـمى ســـلطة توطين البدو، اقتحمت القرية وأخرجت األهالـــي وهدمت منازلهم 

المبنية من الصفيح.
وهذه هي المرة الثانية التي تهدم فيها سلطات االحتالل القرية منذ بدء شهر يناير الجاري.

وتعتبر ســـلطات االحتالل العراقيب واحدة من 40 قرية فلســـطينية »غيـــر معترف بها« وفق 
تصنيفها، وهي تريد اقتالع السكان منها ووضع اليد على أراضيهم لمشاريع استيطانية.

االحتالل يهدم قرية 
العراقيب للمرة الـ172 القدس المحتلة/ االستقالل: 

أكد النائب في المجلس التشريعي أحمد 
عطـــون علـــى أن المعركة في المســـجد 
األقصى بشـــكل خـــاص ومدينة القدس 

بشكل عام هي معركة وجود.
 وشـــدد على وجوب تلبية دعوات النفير 
إلى المســـجد األقصى إلحباط مخططات 

االحتالل بتهويده والسيطرة عليه.
 وقال النائـــب المقدســـي إن " االحتالل 
اإلســـرائيلي يســـعى لتفريغ المســـجد 
الفلســـطيني  الوجـــود  مـــن  األقصـــى 
واإلســـالمي، ويقوم بمخططات كبيرة في 

سبيل الوصول لذلك ".
 وأوضح أن مســـاعي االحتالل في سبيل 
تهويـــد األقصى كثيـــرة ومنها: مالحقة 
واعتقالهـــم  والمصليـــن  المرابطيـــن 
وإبعادهـــم، ومحاولة إغالق بـــاب الرحمة، 
والضلوع بأدوار لم تكن لهم كترميم أسوار 
المســـجد، إضافة لالقتحامات المستمرة 
وإغالق المحالت واالستيالء على العقارات 

في محيط األقصى وأرجاء القدس.
وحول دعوات النفيـــر العام وحملة صالة 
الفجـــر في األقصى، مشـــيدا بالدور الذي 
يلعبه المقدسيون في الدفاع عن المدينة 

والمسجد.
وأكد أن المقدســـيين هـــم رأس الحربة، 
وأثبتوا في كل مواجهة أنهم أهل لمهمة 
حمايـــة األقصى، متســـائالاً "هـــل يجوز 

تركهم وحدهم في هذه المواجهة؟".
وقال: "إذا خســـرنا المســـجد األقصى فال 
قيمة لوجودنا، وهذا يدعو للتســـاؤل أين 
الدعم واإلسناد للمقدســـيين من عالمنا 
العربي واإلســـالمي والفلســـطيني؟ هل 
القدس والمســـجد األقصـــى أولوية لدى 
القيادات والمؤسسات واألوساط الشعبية 

الفلسطينية؟".

عطون : المعركة في األقصى معركة وجود

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال مجلـــس اإلفتاء األعلى إن مصلى 
باب الرحمة جزء من المسجد األقصى 
المبارك، ولن يغلق مهما بلغ تضييق 
الخنـــاق، الـــذي منه تقديم شـــرطة 
قضائية  دعوى  اإلسرائيلي  االحتالل 
بالغة الخطـــورة، تطالب فيها محاكم 
االحتالل باســـتصدار أمر بإغالق باب 

الرحمة من جديد.
المجلس فـــي بيان صحفي  وأضاف 
أمس الخميس، أن اعتداءات االحتالل 
القمعيـــة التي تمـــارس في محيط 
مصلى بـــاب الرحمة، وكامل المنطقة 
الشرقية من المسجد، واالعتداء على 

ا،  ا واعتقاالاً وإبعاداً جموع المصلين ضرباً
وســـط تواجد شـــرطي غير مسبوق، 
محاولة لفـــرض واقع جديـــد، يمهد 
ألدوار أكثـــر خطـــورة تتهدد منطقة 

المصلى واألقصى بأكمله.
وأكد رفض المسلمين القاطع إلعادة 
ا كل من تسول  إغالق المصلى، محذراً
له نفســـه التنكر لحقوقنـــا في إدارة 

مقدساتنا وصيانتها.
وأشـــاد بآالف المصليـــن الذين لبوا 
دعوة شـــد الرحال لألقصـــى، فجاءوا 
بـــاآلالف ألداء صـــالة الفجـــر، وامتأل 
المســـجد القبلي ومصلى باب الرحمة 
وســـاحته بهم، حيث توافـــدوا إليه 

منذ ساعات الفجر رغم األجواء الباردة 
القدس،  مدينـــة  تشـــهدها  التـــي 
ورددوا التكبيـــرات والهتافـــات في 
ا  ا على حمايته، ورفضاً ساحاته، تأكيداً

النتهاكات االحتالل لقدسيته.
وثمن هذه المبـــادرة اإليمانية، التي 
تهدف لحمايـــة األقصى بمصلياته 
وساحاته وبواباته مما يحاك ضده من 

مؤامرات.
ودعا مجلس اإلفتاء المقدسيين وأهل 
الخليل وفلسطين، وكل من يستطيع 
الوصـــول إلى المســـجدين األقصى 
واإلبراهيمي للرباط، وتكثيف التواجد 
فيهما، وإعمارهما بالصالة واالعتكاف.

واســـتنكر أعمال الحفر التي تجريها 
ســـلطات االحتالل على قدم وســـاق 
تحـــت أرض األقصـــى، مـــا أدى إلى 
وقوع تشـــققات وانهيـــارات أرضية 
واســـعة في حوش "النيرســـات" في 
باب السلسلة داخل القدس القديمة، 
وذلك فـــي محاوالت واهيـــة إلثبات 
وجـــود لهم، ولن يتمكنـــوا من ذلك، 
مهما حاولوا طمس هويتها، وأوغلوا 
فـــي اإلجـــرام والعـــدوان وتزييـــف 

الحقائق.
كما اســـتنكر الدعوة إلى االســـتيالء 
على مـــا يقـــارب 60% مـــن أراضي 
األغـــوار، وهدم  في  الفلســـطينيين 

المبانـــي والمنشـــآت فيهـــا وفـــي 
المنطقـــة )ج(، لصالـــح زيـــادة أعداد 
والمســـتوطنات في  المســـتوطنين 
األراضي الفلســـطينية، واالســـتيالء 
على آالف الدونمات بذرائع المحميات 
الطبيعية، وذلـــك لقطع الطريق على 
إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة 
للحياة . وطالب بتقديم كل متطلبات 
الدعم واإلسناد لسكان تلك المناطق، 
لتعزيز صمودهم وحماية أراضيهم، 
الغالي  بـــذل  المطلـــوب  أن  ا  مؤكـــداً
والنفيس من أجـــل الوقوف في وجه 
االستيطان اإلســـرائيلي، الذي يبتلع 

األراضي الفلسطينية.

مجلس اإلفتاء: مصلى الرحمة جزء من األقصى ولن يغلق
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وكان عضـــو اللجنتيـــن المركزيـــة لحركة 
فتـــح والتنفيذية لمنظمـــة التحرير عزام 
األحمد قال: إن وجود السلطة الفلسطينية 
أصبح في مهب الريح ، مشـــيرًا الى حديث 
الرئيـــس عبـــاس خـــال اجتمـــاع اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير االخير، أنه إذا 
اســـتمر الوضع هكذا يجـــب أن نبدأ عمليًا 

بشأن تحديد العاقات بين الجانبين.
وطالـــب األحمد بعقـــد جلســـة للمجلس 
المركـــزي بأســـرع وقـــت ممكـــن والعمل 
على تنقيـــذ قرارات المجلســـين المركزي 
اســـرائيل  مخططات  لمجابهة  والوطنـــي 
االستيطانية والتي كان آخرها اعان وزير 
بينت  نفتالي  الصهيوني  االحتال  جيش 
اعتبار ســـبعة مواقع في الضفة محميات 

طبيعية. 
وشدد االحمد في تصريحات إذاعية أمس، 
على ضـــرورة ان يتم اتخاذ اجراءات عملية 
واعادة النظر في اشكال العاقة مع الجانب 
االســـرائيلي لحين التزام اسرائيل قرارات 
الشـــرعية الدولية واالتفاقيـــات الموقعة 

حسب قوله.
وأوضـــح األحمد ان القيادة ســـتتجه ايضا 
الـــى المحافـــل الدولية ومـــن بينها االمم 
المتحدة لدعـــوة الجمعية العامة لانعقاد 
تحت مســـمى االتحـــاد من اجل الســـام 

لمواجهة المخططات االستيطانية .
يحتاج قرارًا �شجاعًا

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياســـي 
هاني حبيب، أن تصريحات بعض القيادات 
الفلســـطينية التي تستفســـر عن جدوى 
وجود الســـلطة الفلســـطينية وممارســـة 
دورها في ظل التعنت االسرائيلي ضدها, 
وكثر الحديث في اآلونة األخيرة عن إيجاد 
بدائـــل لتحل محل الســـلطة ، لكن لم يتم 
التوصـــل لتوافق على البديـــل الذي يأتي 
محل الســـلطة, وكل الخيارات التي طرحت 
صعبة وبعضها مستحيل أن يطبق واقعيا 

على االرض.
وقـــال حبيـــب لــــ "االســـتقال": "إن هذه 
التصريحات التي صدرت عن عزام األحمد 
ما هي إال  للتنفيس عن األزمة السياســـية 
القائمة في الوضع الداخلي الفلســـطيني، 
بمعنى انه إذا كان هناك من خطوات جدية 
البـــد أن تترجم هذه الخطوات بإنهاء حالة 
التنسيق األمني واتفاق أوسلو وهذه كانت 
قـــرارات من المجلس الوطنـــي والمجالس 
السلطة  المنظمة وقيادة  لقيادة  المركزية 
ذاتها ولكن هذه القرارات التي أتخذت لم 

تنفذ وتترجم على أرض الواقع".
وأضـــاف الكاتب والمحلل السياســـي، أن 
هذه التصريحات التـــي صدرت ما هي إال 

تصريحات مضللـــة وخادعة إذا لم تتوازى 
مع اتخاذ خطوات جدية على األقل لتنفيذ 
القرارات التي اتخذت سابقًا في اجتماعات 
اللجنـــة المركزيـــة والمجلـــس الوطنـــي، 
الفتـــًا أن قيادة الســـلطة عاجزة عن تنفيذ 
هذه القرارات وهي ال ترغب بحل نفســـها 
والتخلص من قيود كبلت السلطة نفسها 
بها مثـــل قضية التنســـيق األمني حيث 
أتخذت قـــرارات عديدة بوقف التنســـيق 
األمني لكنهـــا لم تنفذ وبقي التنســـيق 

موجودًا.
وأشـــار حبيب، أن الســـلطة غير قادرة على 
الخـــروج مـــن االتفاقيات الموقعـــة بينها 
وبين دولة االحتـــال مثل اتفاقية باريس 
االقتصادية وما زلنا نحن الفلســـطينيين 
نخضـــع لهـــذا البروتوكول وكمـــا تحدده 
دولة الكيـــان ، إذ هناك قـــرارات ال تفعل 
وال تنفـــذ وبالتالـــي أول خطـــوة يجب أن 
تتخـــذ لمواجهة هذا الخطـــر الذي يحدق 
بمستقبل القضية الفلسطينية حل اتفاق 
أوسلو ووقف كل أشكال التنسيق األمني 
وثاني هـــذه الخطـــوات هـــو التوجه إلى 
محكمة الجنايـــات الدولية من أجل حثها 
باإلســـراع بأخذ القـــرارات التي تدين دولة 
االحتال ومستوطنيه وإحالة قادتهم إلى 
المحاكم الدوليـــة باعتبارهم مجرمي حرب 

وبالتالي هناك العديد من الخطوات التي 
قد تغير الوضـــع وخاصة في الضفة ولكن 

تحتاج إلى قرار شجاع بالتنفيذ.
العودة ملربع اال�شتباك

بـــدوره قال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
د. أحمـــد رفيـــق عـــوض: "إن السياســـة 
اإلســـرائيلية االســـتعمارية فـــي الضفة 
إلى تعميق االستيطان  المحتلة تســـعى 
وليس  الفلســـطينية  الســـلطة  وإضعاف 
لدرجة حلها وما زال خيار حل الســـلطة لم 
يقرر بعد ولـــم تفقد مســـوغات وجودها 
حتى اللحظة و"إســـرائيل" تريد أن تعمق 
الغربية ولكن  االســـتيطان وتضم الضفة 
هي أيضا تريد جهة فلســـطينية تختفي 

وراءها".
وأوضـــح عوض لــــ "االســـتقال"، أن هذه 
الجهـــة الفلســـطينية التي تريـــد دولة 
االحتال بقاءها هو أن تجعل من احتالها 
للضفـــة أقل كلفـــة وثانيًا تقـــول للعالم 
للفلســـطينيين وأيضًا  أن هناك ممثـــا 
أطـــراف عربية تريـــد أن تبقى الســـلطة 
الفلســـطينية  حتى تحمل عبء القضية 
وبالتالي "إســـرائيل" تريد كيانًا فلسطينًا 
فـــي الضفـــة حتـــى بأقـــل حكـــم ذاتي 
محـــدود ويبقى الســـؤال ما الـــذي يريده 
الفلســـطينيون وليـــس اإلســـرائيليون؟ 

بمعنـــى هل يقبـــل الفلســـطينيون بأن 
تكون السلطة الفلســـطينية وكيا أمنيًا 

واقتصاديًا ودبلوماسيًا لدولة االحتال؟.
وأضاف المحلل السياســـي، أن اســـتمرار 
هذه العاقة مع االحتال هو يضرنا ويضر 
الحاضر و المستقبل للقضية الفلسطينية 
لذلك يجـــب البحث عن عاقات وأشـــكال 
أخرى مع المحتل اإلســـرائيلي، والســـلطة 
أقيمت من أجل خدمة الشعب الفلسطيني 
وليـــس لخدمـــة األهـــداف اإلســـرائيلية 
وبالتالي هذه السلطة لم تعد تقدم خدمة 
للشعب الفلسطيني بالحماية واالستقال 

واستعادة القدس وعودة الاجئين .
وبيـــن عـــوض، أن الخيـــارات البديلة عن 
الســـلطة كثيرة أولها العـــودة إلى منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية باعتبارها الممثل 
الوحيد للشـــعب الفلســـطيني في العالم 
وهذا يعنـــي الكثير حكومـــة منفى دولة 
تحت االحتـــال العودة إلـــى المربع األول 
االحتال بمعناه القديم قبل اتفاق أوسلو 
والتفكك واالنحال من كل اتفاق أقيم بعد 
عام 1994 والعودة إلى مربع االشتباك وكل 
ما يحمله من معنـــى وهذا يعني مواجهة 
العـــدو وجهـــا لوجه وليس وجود ســـلطة 
تقـــف فاصا وحاجزًا بين الفلســـطينيين 

واالحتال.

تحليل: قرار حل السلطة يحتاج لخطوات شجاعة وتنفيذ لقرارات المركزي
غزة / حممد اأبو هويدي:

من جديد خرجت ت�شريحات حتذيرية على 
ل�شان قيادات متنفذة يف ال�شلطة الفل�شطينية 

يف رام اهلل بالتهديد بحل ال�شلطة والتحلل 
من كل االتفاقيات املوقعة مع دولة 

االحتالل, وعلى راأ�شها اتفاقية "اأو�شلو" 
امل�شوؤومة باعتبار اأن وجود )ال�شلطة( بات 

غري جمد مع ا�شتمرار املخططات ال�شهيونية 
وتكثيف عمليات اال�شتيطان والتهويد يف 

ال�شفة الغربية, واإعادة النظر يف العالقة 
بني ال�شلطة واالحتالل ال�شهيوين املحكومة 

باتفاقيات "ال�شالم"  والتفرغ ملجابهة 
كل املخططات االإ�شرائيلية التي حتدق 

بالق�شية الفل�شطينية.

رام الله/ االستقال: 
امــــس  الفلســــطينية،  الخارجيــــة  طالبــــت وزارة 
الخميس، دول العالم بإدراج المنظمات اإلرهابية 
االستيطانية على قوائم اإلرهاب لديها، ومنعها 

من دخول أراضيها.
وقالــــت الوزارة في بيــــاٍن لهــــا، إن "دولة االحتال 
ماضيــــة فــــي تنفيذ عمليــــات الضــــم التدريجي 
وأســــرلة وتهويد المناطق المصنفة "ج" على مرأى 
ومســــمع من العالم أجمع، ضاربــــة بعرض الحائط 
الشــــرعية الدوليــــة وقراراتها، والقانــــون الدولي 
ومرتكزاتــــه، ومســــتخفة ببيان المدعيــــة العامة 
للجنائية الدولية، وتواصل تصرفها كدولة مارقة 

فوق القانون".
رت الــــوزارة "من مغبة التعامل مع تلك الجرائم  وحَّ
التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد 
اإلنسانية كأمور باتت يومية ومألوفة، ال تستدعي 

التوقف عند مخاطرهــــا وتداعياتها على األوضاع 
برمتهــــا"، موضحة أن "حرب االحتــــال المفتوحة 
على الوجود الفلســــطيني في المناطق المصنفِة 
)ج( وفي القدس الشرقية المحتلة أوجها مختلفة 
تتكــــرر يومًيــــا بتصاعــــد خطير، وضمن تقاســــم 
واضح لــــأدوار بين قــــوات االحتــــال وأجهزتها 
المختلفة، وبين عصابات المســــتوطنين المسلحة 

وتنظيماتها اإلرهابية".
ــــدت على "متابعتها لهذه الملفات المليئة  كما أكَّ
بجرائــــم االحتال ومســــتوطنيه على المســــارين 
والقانوني، وتركز جهودها  السياســــي  الدوليين 
علــــى المســــار القانونــــي، وصواًل لفتــــح تحقيق 
رســــمي في جرائــــم االحتال، ومســــاءلة مجرمي 
الحرب اإلسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم 

وماحقتهم تحقيقا لمبدأ العدالة الدولية".
وجاء هذا عقــــب توقيع وزير الحــــرب الصهيوني 

نفتالي بينــــت األربعاء أمًرا جديــــًدا بصفته وزيًرا 
للحــــرب يحدد ســــبع مناطــــق فــــي المنطقة )ج( 
كمحميــــات طبيعية، وهي إحدى وســــائل العدو 
المعتادة لمصادرة األراضي الفلســــطينية، ويمنع 
القرار الفلســــطينيين من زراعة هــــذه األراضي أو 

رعي األغنام فيها أو البناء عليها.
وأصــــدر بينــــت تعليماته لمــــا يســــمى "اإلدارة 
المدنية" التي تنســــق شؤون االحتال في الضفة 
الغربية، وتهدف التعليمات إلى الحد من التوسع 
العمراني الفلسطيني في قرى المنطقة )ج( والتي 

تشكل أكثر من %60 من مساحة الضفة.
ومن المعروف أنه بعد هذا اإلعان ستبدأ الخطوات 
المعروفة، لتهيئة الظروف األمنية للمستوطنين 
للتجول فــــي هذه األراضي "كمحميــــات" وبعدها 
الخطوة المعتادة هي بدء زرع البؤر االســــتيطانية 

فيها كما هو معتاد.

الخارجية تدعو إلدراج المنظمات االستيطانية على قوائم »اإلرهاب«

رام الله/ االستقال: 
أّكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن األسرى المنقولين من سجن "ريمون" 

إلى "نفحه" يعيشون أوضاعًا مأساوية.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت "االستقال" أمس الخميس أن إدارة "ريمون" 
كانت قد نقلت نحو )100( أســـير، بعد عّدة عمليات قمع عنيفة نّفذتها إدارة 
الســـجون بحّقهم في اآلونة األخيـــرة، ونقلتهم إلى القســـمين )3( و)4( في 
"نفحه" مجّردين من أغراضهم الشخصية، وأشارت إلى أن األسرى يعانون من 

نقص شديد في المواد الغذائية واألغطية واألجهزة الكهربائية.
وأوضحت أن إدارة السجن كانت قد اقتحمت أقسام األسرى مدّججة باألسلحة 
والكاب البوليســـية، واعتدت على األســـرى بالضرب المبرح، وألحقت الخراب 
بممتلكاتهم وأغراضهم الشـــخصية. يذكر أن إدارة سجون االحتال صّعدت 
من وتيرة االقتحامات والتفتيشـــات العنيفة خال العام 2019، واستهدفت 
خالها الهيئات التنظيمية بشكل مباشر، وقامت مؤخرًا بنقل ممثلي األسرى 

في "ريمون" إلى التحقيق بعد قمعهم.

أوضاع مأساوية يعيشها األسرى 
المنقولين من »ريمون« إلى »نفحة«
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وتقوم قوات االحتـــال الصهيوني منذ 
أيام بتنفيذ تدريبات عســـكرية عدة في 
مناطق األغـــوار الشـــمالية، بهدف طرد 
العائات من مســـاكنها، وحدوث أضرار 
وخسائر كبيرة في األراضي والمحاصيل 

الزراعية . 
يشـــار إلى أن منطقة األغـــوار تمتد من 
بيسان حتى صفد شمااًل، ومن عين جدي 
حتـــى النقب جنوبًا، ومـــن منتصف نهر 
األردن حتى الســـفوح الشـــرقية للضفة 
الغربية غربًا، وتبلغ المســـاحة اإلجمالية 
الميت 1.6 مليون  البحر  لألغوار وشمالي 

دونم .
ويبلغ حجم منطقة األغوار ثلث مســـاحة 
الضفة الغربية، ويعيـــش فيها ما يزيد 
عن 56 ألف فلســـطيني، وهو ما نسبته 
2% من مجموع الســـكان الفلسطينيين 

في الضفة الغربية. 
وتحتوي األغوار على 27 تجمعًا ســـكانيًا 
ثابتـــًا علـــى مســـاحة 10 آالف دونـــم، 
والبدوية،  الرعوية  التجمعات  وعشـــرات 
وتتبع إداريًا لثاث محافظات فلسطينية؛ 
هي محافظة طوباس )األغوار الشمالية(، 
بواقع 11 تجمعًا، ومحافظة نابلس )األغوار 
الوسطى(، وتشمل 4 تجمعات، ومحافظة 
أريحا )األغـــوار الجنوبيـــة(، وتحتوي 12 

تجمعًا.

ال�سعي لال�ستيالء عليها
المحلل بالشـــؤون االســـرائيلية  عليان 
الهنـــدي   أكد أن االحتال االســـرائيلي 
بخطواته التصعيدية في االغوار يسعى 

للسيطرة عليها واالستياء على الثروات 
الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة . 

وأوضـــح عليان لاســـتقال " أن منطقة 
األغوار التي تشـــكل أكثر من 20 % من 
مســـاحة الضفة المحتلة ، تتمتع بتوفر 
الميـــاه الجوفية بنســـبة كبيـــرة تكفي 
لزراعتها وتحسين االوضاع االقتصادية، 
كمـــا أن المنطقة قليلة الســـكان ، لذلك 
باتـــت مطمعا "إلســـرائيل " بحجة حفظ 

أمنها  .
وبين أن االحتـــال االســـرائيلي يحاول 

االســـتفادة من خيرات المنطقة لصالحه 
فـــي ظل اســـتهدافها بشـــكل ممنهج 
ومـــدروس ، مشـــددا على عدم ســـماح 
سلطات االحتال للفلسطينيين بممارسة 

أي نشاط فيها سواء زراعي أو غيره . 
وأشار إلى أن االحتال االسرائيلي يعمل 
على تضييق حياة سكان منطقة األغوار  
الفلســـطينيين  بشـــكل كبير وتطويق 
بكنتونـــات ومعازل منفصلة عن بعضها 
البعـــض، الفتا إلى أنه تـــم تهجير الجزء 
األكبر من ســـكانها قســـرا وذلك بإقامة 

عـــن  الميـــاه  وحجـــب  المســـتوطنات, 
فرض  كما  الفلســـطينيين،  المزارعيـــن 
االحتال القانون اإلسرائيلي على االغوار 
ويعتبر ذلك  ضمـــا فعليا لهذه األراضي 

لصالح سلطات االحتال .. 
مميزات عدة

بدوره ، رأى المختص بالشأن االسرائيلي 
عمـــر جعـــارة أن منطقة األغـــوار تتمتع 
بميـــزات عدة ، لذلك قامت دولة االحتال 
الصهيوني بفرض سيطرتها على مساحة 
400 ألـــف دونـــم بذريعة اســـتخدامها 

مناطق عســـكرية مغلقة؛ أي ما نســـبته 
55.5% من المســـاحة الكليـــة لألغوار، 
ويحظـــر على الســـكان الفلســـطينيين 
ممارســـة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي 

نشاط آخر في هذه المناطق.
وأوضح جعارة خال حديثه لـ"االستقال 
"  أن االحتال االسرائيلي قام بتهجير ما 
يزيد عن خمسين ألف مواطن فلسطيني 
من سكان األغوار منذ عام 1967، باإلضافة 
إلـــى تجمعـــات ســـكانية كاملة؛ بحجة 
إقامتهـــم فـــي مناطق عســـكرية، مثل 
تهجير أهالي خربة الحديدية في األغوار 

الشمالية.
كمـــا يســـيطر االحتال علـــى 85% من 
مياه األغوار الشـــمالية، في حين يتحكم 
الفلســـطينيون بــــ15% المتبقيـــة، وال 
تسمح سلطات االحتال بإعطاء تراخيص 
لحفر آبار من قبل الفلســـطينيين مهما 
كان عمقها، وفق المصدر السابق ، حسب 

قول المختص . 
وأشـــار إلـــى أن أهمية األغـــوار تنبع في 
تشـــكيلها 50% من إجمالي المساحات 
الزراعيـــة في الضفـــة المحتلة ، وتعطي 

60% من إجمالي ناتج الخضار.
ولفـــت إلـــى أن " اســـرائيل " تفـــرض 
على  والســـيادية  األمنيـــة  ســـيطرتها 
منطقة األغوار بتنفيذ أنشـــطة عسكرية 
وسياســـية  ، لذلك ال تحتـــاج إلى اعان 
الضـــم علـــى المنطقة كمـــا أعلنت ضم 
الســـيادة على منقطة الجـــوالن المحتل 

بمباركة أمريكية . 

تحليل: االحتالل يستهدف األغوار لمميزاتها الطبيعية وموقعها االستراتيجي
غزة / �سماح املبحوح 

راأى خمت�س��ان بال�ساأن "الإ�س��رائيلي" اأن ا�ستهداف 
الحتالل ال�س��هيوين ملنطقة الأغوار الفل�سطينية 
وحماول��ة �سمه��ا وفر���ض ال�سيادة عليه��ا ، ياأتي يف 

اإط��ار م��ا تتمتع ب��ه املنطقة م��ن ث��روات طبيعية ، 
بالإ�ساف��ة اإىل موقعها ال�سرتاتيجي. وكان رئي�ض 
احلكوم��ة ال�سهيوني��ة بنيام��ن نتنياهو ق��د تعهد  
باإعالن ال�سيادة الإ�سرائيلية على منطقة الأغوار 

و�سم��ال البح��ر املي��ت، اإذا ما مت انتخاب��ه وتكليفه 
املقبل��ة، م�س��ددًا  ال�سهيوني��ة  بت�سكي��ل احلكوم��ة 
عل��ى ذلك �سيت��م بتن�سيق كام��ل م��ع اأدارة الرئي�ض 

الأمريكي دونالد ترامب. 

غزة/ االستقال: 
قالت مؤسســــة الضمير لحقوق اإلنســــان، 
امــــس الخميــــس، إنهــــا "تنظــــر بخطورة 
بالغة لتقييــــد حركة وتنقــــل المواطنين 
وتستنكر االعتقاالت المستمرة على حاجز 
بيت حانون"ايرز" في ظل اســــتمرار معاناة 
قطاع غزة وتفاقم  ســــكان  من  المواطنين 
معاناتهم من خال القيود المفروضة على 

حرية الحركة والتنقل للمواطنين".
لهــــا  بيــــاٍن  فــــي  وأضافــــت 
"وبحســــب  وصل "االســــتقال"، إنه 
المعلومات المتوفرة لدى المؤسســــة فإن 
ســــلطات االحتــــال اإلســــرائيلي اعتقلت  
أول أمس الموافــــق 2020/1/15، المواطن 
صاح عبد المالك عيــــد القرا )38 عاًما( من 
ســــكان قطاع غزة، عندمــــا توجه إلى معبر 
بيــــت حانون بغــــرض مقابلــــة المخابرات 
اإلســــرائيلية وقامت باحتجــــازه واقتادته 
إلى مركز توقيف، وعليه أبلغت ســــلطات 
االحتال االرتباط العســــكري الفلسطيني 

أنها اعتقلت القرا في اليوم نفسه".
وكذلك "اعتقلت الســــلطات االســــرائيلية 
وليــــد  المواطــــن   ،2020/1  /14 بتاريــــخ 
مصطفى ديب ســــالم،)43 عاًما( من سكان 
مدينــــة غزة، أثنــــاء مروره علــــى معبر بيت 

حانون للسفر لجسر األردن"، بحسب البيان.
وأشارت المؤسسة إلى أن "سلطات االحتال 
اإلسرائيلي اعتقلت خال العام 2019، )13 
مواطًنــــا( على معبر بيت حانون )ايرز( أثناء 
تنقلهم من وإلى قطاع غزة وبعد إجرائهم 
المقابات بهدف الســــماح لهــــم بالمرور, 
مما يؤكد بــــأن ســــلطات االحتال جعلت 
من معبــــر بيت حانون مصيــــدة لاعتقال 
ومكانًا لابتزاز والمســــاومة والضغط على 
المواطنيــــن والســــيما أصحــــاب الحاالت 

اإلنسانية كالمرضى والطاب وحاالت جمع 
الشمل للعائات".

ــــرت "عــــن اســــتنكارها لاعتقــــاالت  وعبَّ
التعســــفية والقيود المفروضة على قطاع 
غزة واستمرار حرمان سكانه من حقوقهم 
األساســــية وال ســــيما حقهم في التنقل 
والحركة والذي يشــــكل مساًسا بمجموعة 
من حقوق اإلنسان وعليه"، ُمطالبًة "باإلفراج 
الفوري عن المعتقلين القرا وديب ســــالم، 
والقيود  التعســــفية  االعتقــــاالت  ووقف 

المفروضة على سكان قطاع غزة".
كمــــا طالبــــت "المجتمع الدولــــي بالتدخل 
العاجــــل لوقف االنتهاكات اإلســــرائيلية 
الفلســــطينيين  المدنيين  بحق  المنظمة 
والتحــــرك لضمان احتــــرام قواعد القانون 
الدولي اإلنســــاني والقانون الدولي لحقوق 
االنســــان، والعمــــل علــــى رفــــع الحصــــار 
المفروض على قطــــاع غزة. وكذلك تطالب 
بضــــرورة ضمان حريــــة الحركــــة والتنقل 

لسكان قطاع غزة من وإلى قطاع غزة".

الضمير: االحتالل يجعل من حاجز )إيرز( مصيدة لالبتزاز والمساومة

الضفة الغربية/ االستقال: 
مددت محكمة االحتال العسكرية األربعاء، اعتقال األسير عبد الباسط الحروب، 
والد األســـير محمد الحروب من دير ســـامت غربّي الخليل، إلـــى 12/ 2/ 2020، 

بذريعة إعداد الئحة اتهام بحقه دون مراعاة سنه.
فيما حكمت محكمة ســـالم العسكرية على األســـير محمد سيف أبو عسل من 
بلدة عنبتا شرق طولكرم، بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها ثاثة آالف 
شـــيقل. وحكمت أيًضا على األسير رضا مجدي عورتاني من بلدة عنبتا، بالسجن 

لمدة 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 4 آالف شيقل.

تمديد اعتقال والد أسير والحكم 
بالسجن والغرامة على أسيرين

رام الله/ االستقال: 
 عدد 

ّ
أصدرت ســـلطات االحتال اإلســـرائيلي )110( أوامر اعتقـــال إداري بحق

من األســـرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عّدة مرات، 
وذلك خال شـــهر كانون األول المنصرم. وأوضح محامي هيئة شـــؤون األسرى 
والمحررين في بيان صدر عنها أمس الخميس، أن من بين األوامر الصادرة أمرين 

 األسيرتين شذا حسن وبشرى الطويل من رام الله.
ّ

صدرا بحق
 أسرى اعتقلوا ألول مرة 

ّ
وأضاف أن من بين األوامر الّصادرة )58( أمرًا صدرت بحق

أو أعاد االحتال اعتقالهم بعد اإلفراج عنهم.

االحتالل يصدر 110 
أوامر اعتقال بحق أسرى



الجمعة 22 جمادى األولى 1441 هــ 17 يناير 2020 م

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

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )20/ 2020(
يعلن للعموم أنـــه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
صباح محمد محمد خليفة من ســـكان غزة هوية رقم 955791868 بصفته 

وكيال عن: محمد مطر سليم خليفة
بموجب وكالة رقم: 9170/ 2019 الصادرة عن غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 707 قسيمة 59 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  16/ 1/ 2020م

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

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

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

لدى �لإد�رة �لعامة لالأر��ضي و�لعقار�ت رقم )21/ 2020(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: نصر 
خضر محمد بشـــير من ســـكان دير البلح هوية رقم 954085544 بصفته 

وكيال عن: وافي نبيل يوسف بركات ويوسف محمد أحمد ساق الله
بموجب وكالة رقم: 2569 / 2012 الصادرة عن عدل دير البلح

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 127 قسيمة 70 المدينة دير البلح

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســـة عشـــر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات أو وفاة 
الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة 

بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  16/ 1/ 2020م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

 �إعالن ور�ثة �ضادر عن حمكمة خانيون�ض �ل�ضرعية 
لقـــد قدمت لهذه المحكمـــة مضبطة وراثة موقعة من ) مختار عائلة شـــعت 
بخانيونس ( تتضمن أن رسمية بنت محمد بن على اصرف من خانيونس وقد 
توفيت في خانيونس بتاريخ1981/3/28م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي 
فـــي اوالدهـــا المتولدين لها من زوجهـــا مهدي بن حامد بن حســـن اصرف 
المتوفى قبلها وهم فوزي ومصطفى ويحيى ومحمد وفاطمة وفريزة فقط وال 
وارث للمتوفاة المذكورة ســـوى من ذكر وليس لهـــا وصية واجبة او اختيارية 
وليس لها اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثه ســـوى من ذكر وليس لها 
وصية واجبة او اختيارية وليس لها اوالد كبار توفوا حال حياتها سوى من ذكر 
وألجل اعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين كل وارث شـــرعا وانتقاال فمن 
له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خالل 

سبعة أيام من تاريخ هذا االعالن وحرر في تاريخ 2020/1/16م

   قا�سي خانيون�س ال�سرعية
اأحمد  حممود عا�سور 

رام الله/ االستقالل: 
رصـــد تقرير ســـنوي صادر عـــن الدائرة 
اإلعالميـــة لحركـــة حماس فـــي الضفة 
انتهاكات  تضاعـــف  المحتلة  الغربيـــة 
أجهزة الســـلطة بحق طلبـــة الجامعات، 
حيـــث بلـــغ مجمـــوع االنتهـــاكات 424 

انتهاًكا مما تم رصده وتوثيقه.
االعتقال  حـــاالت  االنتهاكات  وشـــملت 
والضرب والسحل من أمام حرم الجامعات، 
واالعتداء على طالبات جامعيات وتهديد 
عائالتهـــن في حـــال مشـــاركتهن في 

أنشطة الكتلة اإلسالمية.
آذار  الجامعات خـــالل  وتعـــرض طلبـــة 
ونيسان لحملة اعتقاالت مزدوجة شرسة 
من االحتـــالل وأجهـــزة الســـلطة قبيل 
انتخابات الجامعات، هدفت للتأثير على 

نتائج االنتخابات  .
وشـــملت الحملة اعتقـــال رئيس مجلس 
بيرزيـــت "أســـامة الفاخـــوري"، واعتقال 
أجهزة السلطة الطالب إبراهيم شلهوب 
بعـــد تقديمـــه طلبـــًا لمشـــاركة الكتلة 

اإلسالمية في االنتخابات الجامعية.
وبشـــأن عمليات التعذيب، تعرض عدد 
من الطلبة لعمليات تعذيب وانتهاكات 
واســـعة، ونقل عدد منهم لسجن أريحا، 

وأفـــادت والـــدة الطالب مؤمـــن نزال عن 
تعـــرض نجلها للصعـــق بالكهرباء، كما 
تعرض الطالـــب "عبد الرحمـــن حمدان" 
لعمليات تعذيب وحشية دفعت والدته 

إلطالق حملة تضامن معه عبر شـــبكات 
التواصل االجتماعي.

وبرزت اعتـــداءات أجهزة الســـلطة على 
الطالبات الناشطات في الكتلة اإلسالمية، 

واقتحمت أجهزة السلطة سكنا لطالبات 
الكتلة في الجامعة األمريكية وهددوهن 
في حـــال قيامهن بـــأي نشـــاط للكتلة 

اإلسالمية.
كما نفـــذت األجهزة عملية اقتحام لعدد 
من منـــازل عائالت الطالبات في جامعات 
الخليل وفتشـــتها، وصادرت الحواسيب 
منها، وفي الفترة ذاتها تعرضت عائالت 
الطالبات لتهديدات من جيش االحتالل 
حـــال مشـــاركتهن في أنشـــطة الكتلة 
اإلسالمية في سياســـة تبادل األدوار مع 

أمن السلطة.
وجـــاءت جامعـــة الخليـــل األعلـــى في 
انتهـــاكات   108 بواقـــع  االنتهـــاكات 
نفذتها أجهزة الســـلطة، في حين حلت 
جامعة بيرزيت الثانية بواقع 93 انتهاكا 

بحق طلبتها.
وجـــاءت جامعـــة النجـــاح ثالثـــًا بواقع 
89 انتهـــاكا، وجامعـــات البوليتكنـــك، 
الخضوري، القدس بعدد من االنتهاكات 

توالًيا: 41، 32، 15.

تقرير: 424 انتهاكًا ألجهزة السلطة بحق طلبة الجامعات بالضفة

غزة/ االستقالل: 
لتحرير  الديمقراطيــــة  الجبهــــة  وصفــــت 
فلســــطين "محميات بينت" بأنها االســــم 
الجديــــد، لمصادرة األراضي الفلســــطينية 
فــــي المنطقــــة )ج(، تمهيــــدًا لضمها إلى 
"إســــرائيل" في إطار خطة نتنياهو- بينت 
لضم أوسع مســــاحة من المنطقة )ج( لبناء 
دولــــة "إســــرائيل" الكبرى، وقطــــع الطريق 
على المشروع الوطني الفلسطيني، العودة 
وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، 
وبنــــاء وقائــــع ميدانية تمهــــد لإلعالن عن 
الشــــق السياســــي لصفقة ترامب )صفقة 
القرن( يهدف تصفية المســــألة والحقوق 

الوطنية الفلسطينية.
وكان نفتالي بينت، وزير األمن اإلسرائيلي 
األراضي  بملف االستيطان وضم  والمكلف 
الفلســــطينية المحتلــــة، قــــد أعلــــن عن 7 

مناطق داخل القطاع )ج( من الضفة )حسب 
تقســــيمات أوســــلو( "محميــــات طبيعية"، 
تخضــــع لســــلطات االحتــــالل، انتزعت من 
مالكيها، يمنع فيها كل نشــــاط، من زراعة 
وبناء وغيره، ما يبرر لسلطات االحتالل، بعد 

فترة، ضمها إلى إسرائيل.
وقالت الجبهــــة إن قرار بينــــت يندرج في 
ســــياق حملة مجنونة لســــلطات االحتالل 
في ســــياق محموم مــــع الزمن، لضم األرض 
الفلسطينية المحتلة، بتساوق مع سياسات 

اإلدارة األميركية.
والحظــــت الجبهــــة أن سياســــات الضــــم 
تتواصــــل فــــي ظل غيــــاب اســــتراتيجية 
والمقاومة.  للمجابهة،  فلســــطينية  وطنية 
وأضافــــت إن إحالة قضايا االســــتيطان إلى 
محكمــــة الجنايات الدوليــــة، خطوة مهمة، 
تخدم المصلحة الوطنية، وتساهم في نزع 

الشرعية عن االحتالل وعزل دولة إسرائيل، 
لكنها بالمقابل ـ كما قالت الجبهة ـ خطوة 
غير كافية وال تشــــكل بدياًل الستراتيجية 
المجابهــــة والمقاومة فــــي الميدان، بحيث 
تتكامــــل أشــــكال المواجهة واالشــــتباك 
مع االحتــــالل، على األرض، وفــــي المحافل 

الدولية.
وفي هذا الســــياق دعت الجبهة إلى ضرورة 
بناء اســــتراتيجية مواجهة، تشكل قرارات 
المجلــــس الوطني )الــــدورة 23( والمجلس 
المركــــزي )الدورتان 27، 28( أساســــها، بما 
في ذلك ســــحب االعتراف بدولة إسرائيل، 
ووقــــف التنســــيق األمنــــي مع ســــلطات 
والتحرر  االقتصــــادي  واالنفكاك  االحتالل، 
مــــن بروتوكــــول باريس االقتصــــادي وفقًا 
لخطة مدروسة بعيدًا عن سياسات االرتجال 

المرتبكة والمربكة في آن.

الديمقراطية: »محميات بينت«
 خطوة إضافية على طريق الضم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حظرت "إسرائيل" على بعثاتها الطالبية زيارة إثيوبيا، بناء على تقرير أمني 

عّبر عن خشـــيته من تهديد ُمحتمل في القارة األفريقية.
وتم تعليق العشـــرات مـــن الرحالت، التي كان من المقـــرر أن تخرج العام 

الجاري إلى حيز التنفيذ.
وقالـــت وزارة التربية اإلســـرائيلية "تقرر عدم إرســـال بعثـــات طالبية إلى 
إثيوبيا في هذه المرحلة، بعـــد توجيهات الجهات األمنية، وتحذيرات من 

السفر من جانب وزارة الخارجية".
وأضافت الوزارة أنه سيتم إجراء تقييم آخر لألوضاع في األيام القادمة.

والعالقــــات بين إثيوبيا و"إســــرائيل" توصف بالممتــــازة، وزار رئيس 
الحكومة آبي أحمد "إســــرائيل" مؤخرا. لكن األمن اإلســــرائيلي يرّجح 
إمكانية وجــــود خاليا تابعة لتنظيــــم "الشــــباب" الصومالي الموالي 

للقاعدة في إثيوبيا.
وتقول هيئة مكافحة اإلرهاب الخاضعة لرئاســـة الحكومة اإلســـرائيلية، 
إن "هناك تهديدا محتمال ومســـتمرا، إللحاق األذى باإلســـرائيليين، الذين 
يعيشـــون في المقاطعة الصومالية شـــرق إثيوبيا، والحدود مع جيبوتي"، 

محذرة من أن "اإلرهاب قد يمتد إلى عمق إثيوبيا".

»إسرائيل« تمنع بعثاتها 
الطالبية من زيارة إثيوبيا
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
ســـّجلت 30 قائمة انتخابية إسرائيلية أســـماءها لخوض انتخابات الكنيست 
المقبلة في بداية مارس/ آذار المقبل، قبل انتهاء مهلة تسجيل القوائم الليلة 

قبل الماضية.
وذكرت القناة "12" العبرية، أن الدراما الحزبية استمرت حتى اللحظة األخيرة، إذ 
وّقعت أحزاب اليميـــن على اتفاقية خوض االنتخابات في إطار تحالف "يمينا" 
الـــذي يتزعمه وزير الجيش نفتالي بينيت، بينمـــا بقي حزب "القوة اليهودية" 
خارج التحالف، بعد نيته خوض االنتخابات بشكل منفرد على الرغم من أن فرص 

اجتيازه نسبة الحسم ضعيفة.
وعلى صعيـــد األحزاب الكبيرة "الليكود"، "أبيـــض – أزرق" فال يوجد الكثير من 
االختالفات، عدا رفض وزير المالية اإلسرائيلي موشي كحلون الترشح لالنتخابات 

الجديدة في قائمة الليكود وعزمه االنسحاب من الحياة السياسية.
أما على صعيد التحالفات في صفوف أحزاب الوسط واليسار؛ فتحالفت أحزاب 
"العمل"، "جيشـــر"، "ميرتس" في إطار قائمة انتخابية واحدة، في ظل توقعات 
بعدم قدرة بعضها على اجتياز نســـبة الحسم حال دخلت االنتخابات منفردة، 
ويتزعم القائمة زعيم حزب العمل عمير بيرتس، وزعيم حزب ميرتس نيتسان 

هوروفيتش ، وزعيمة حزب "جيشر " أورلي ليفي أبو كسيس.
ووفقًا الستطالعات الرأي سيحصل هكذا تحالف على 11 مقعًدا في االنتخابات 

المقبلة.
أما فيما يتعلـــق باألحزاب العربية، فلم يحدث تغيير جوهري عن الصورة التي 
كانت عليها في االنتخابات الماضية، إذ يتزعم القائمة أيمن عودة وعلى رأسها 
أحمد طيبي، فيما يطمح أعضاء القائمة بالوصول الى 15 مقعًدا في االنتخابات 

المقبلة بداًل من 13 حصلوا عليها في االنتخابات األخيرة.
وبخصـــوص أحزاب "المتدينين"، "شـــاس"، "يهدوت هتـــوراة"؛ فلم يحدث أي 
تغيير عن القوائم االنتخابية عن االنتخابات السابقة، وبقي وزنها االنتخابي كما 
هو، كما بقيت قائمة حزب "إســـرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان مشابهة 

تقريبًا لالنتخابات السابقة.
وعلـــى صعيد بقية القوائم؛ تم تســـجيل 21 قائمة انتخابية صغيرة ال يتوقع 
أن تجتاز نســـبة الحسم كما يتوقع انســـحاب عدد كبير منها قبيل االنتخابات 

المقبلة، ودعم أحزاب كبيرة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنـــت القائمـــة العربية المشـــتركة عـــن قائمة 
مرشحيها لخوض انتخابات الكنيست اإلسرائيلي 

الـ 23 المقررة في 2 آذار/مارس القادم.
وجاء في اتفاق تشـــكيل القائمة المشـــتركة 
للكنيســـت الـ 23 أن تشكيلها جاء "من منطلق 
المســـؤولية الوطنيـــة، وتجاوًبـــا مـــع المطلب 
الشعبي الواســـع، للمحافظة على وحدة الصف 
في مواجهة المخططـــات العنصرية، لتصفية 
قضية شـــعبنا الفلسطيني وللتصدي للهجمة 
الفاشـــية المتكـــررة علـــى مجتمعنـــا العربي 
الفلســـطيني وإدراكًا لمسؤوليتنا في التصدي 
للعنف والجريمة وهدم البيوت وإلغاء القوانين 

العنصرية".

وتضمـــن االتفاق أنـــه "في حال شـــغور مقعد في 
القائمة ألي سبب من األسباب، يدخل المرشح الذي 
يليه في القائمة، دون اعتبـــار النتمائه الحزبي، وال 
يحق ألي حزب المطالبة باستقالة النائب الجديد أو 

من حزبه".
كما نص االتفاق على أن "التقسيم المالي لألحزاب 
يبقى ثابًتا كما في بداية الـــدورة، وال يتغير مع أي 
تغيير فـــي تركيبة القائمـــة"، كما أشـــار االتفاق 
إلى "تقاســـم نيابة رئيس الكنيســـت بين الحركة 
اإلســـالمية والعربية للتغيير مناصفة، على أن تبدأ 

الحركة اإلسالمية أواًل".
في حين يتم "تقاسم رئاسة الكتلة البرلمانية في 
القائمة المشـــتركة، بين العربية للتغيير والحركة 
اإلســـالمية والتجمع الوطنـــي الديمقراطي، على أن 

تبدأ العربيـــة للتغيير أوال، وبعدها اإلســـالمية ثم 
التجمع".

وحول رئاسة القائمة، التي تعتبر المرجعية العليا 
للقائمة، نص االتفاق على أنها "مكونة من رؤســـاء 
القوائـــم األربع أو من ينوب عنهم"، فيما يتم اتخاذ 
القرارات في رباعية رئاســـة المشـــتركة بـ "اإلجماع 
والتوافق، وإذا تعذر ذلك فباألغلبية، على أن "يقوم 
وكيل القائمة ونائبه بالتشـــاور مـــع وكالء األحزاب 

األخرى حول اتخاذ القرارات".
وفيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات، نص االتفاق على 
أنه "إذا تطلب األمر، يتم بحث الموضوع في هيئات 
األحزاب لتحدد الموقف الرسمي، ثم يتم استنفاذ 
الجهـــد فـــي التوافق حـــول المواقـــف والقرارات 

المطروحة للنقاش داخل القائمة".

30  قائمة انتخابية »إسرائيلية« 
تخوض االنتخابات الجديدة

»العربية المشتركة« تعلن مرشحيها بانتخابات الكنيست المقبلة

غزة/ االستقالل: 
قالت وزارة الصحة إنها استطاعت 
المشـــاريع  مـــن  العديـــد  إنجـــاز 
كامل  بشكل  وتنفيذها  االنشائية 
بتكلفـــة ماليـــة تقـــدر بأكثر من 
)12( مليـــون دوالر لتدعيم وتقوية 
الفلســـطينية  الصحية  المنظومة 
من  متقدمة  مســـتويات  وتحقيق 

األمن الصحي للمواطن.
وأوضح مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
بالـــوزارة  والصيانـــة  للهندســـة 
بســـام الحمادين في بيان له أمس 
المشـــاريع  أبرز  الخميـــس، إن من 
االنشـــائية التي تم إنجازها خالل 
عام 2019 وشـــكلت إضافة نوعية 
لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة، مركز 
مســـقط الصحـــي )قيـــزان النجار( 
بمحافظـــة خانيونس، والذي يقدم 
خدماتـــه الصحية من المســـتوى 
الرابع لنحو 45 ألف نســـمة، حيث 
بلغـــت قيمـــة المشـــروع مليـــون 

و200ألف دوالر.
وأفـــاد أن الهيئة العمانية لألعمال 
الخيرية ســـاهمت في دعم القطاع 
الصحي وتلبية احتياجاته من خالل 
إنشاء خمسة مراكز للرعاية الصحية 
األولية وانجاز المرحلة االولى منها 
والتي شـــملت مركـــز جباليا، مركز 
القرارة، عيادة الرحمة، عيادة الصبرة 
إلى جانـــب افتتاح مركز مســـقط 
التكلفة  بلغـــت  حيـــث  الصحـــي 

االجمالية للمشاريع 5 مليون دوالر 
من أجـــل تعزيز الرعايـــة الصحية 
للمريض الفلسطيني في قطاع غزة.

ونوه إلى أن الوزارة نفذت مشـــاريع 
ترميم وتأهيل للعديد من المراكز 
الصحية كعيـــادة النصيرات ودير 
البلـــح والبريج الجديـــدة باإلضافة 
الى عدد من المشـــاريع اإلنشائية 
كمشروع انشـــاء مبنى الوالدة في 
مجمع الشـــفاء الطبي بنسبة %55 

وإنجاز عدد منها كمشـــروع ترميم 
مبنى مرضى الكلى واألورام.

 )CT(ولفت إلى ترميم قسم األشعة
في مبنى الجراحـــة العامة بمجمع 
الشـــفاء الطبي، وإنشاء قسم مبيت 
في المستشـــفى األوروبي وتطوير 
محطة الكهرباء لمجمع ناصر الطبي.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت  مشروع 
إنشـــاء مركز الكلية الصناعية في 
شـــمال قطاع غزة ومشروع تأهيل 

قســـم الطـــوارئ في مستشـــفى 
شـــهداء األقصى وتأهيل قســـم 
الوالدة ” B ” في مستشفى الهالل 
االماراتـــي برفـــح ومشـــروع اضافة 
طابقين لمستشـــفى االندونيسي 
إلى جانـــب مشـــروع تأهيل مبنى 
التحريـــر للوالدة ومشـــروع تأهيل 
عمليات األطـــراف في مجمع ناصر 
الطبي إلى جانب وضع حجر األساس 

ومخططات مستشفى رفح.

  الصحة: نفذنا مشاريع إنشائية بأكثر من )12( مليون$

غزة/ االستقالل: 
بدأ مساء أمس الخميس استئناف ضخ غاز الطهي المصري عبر بوابة معبر رفح، 

بعد انقطاع دخوله لعدة أيام.
وأفاد مصدر داخل معبر رفح، باستئناف ضخ الغاز عبر بوابة المعبر.

واألحد الماضي سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بدخول عدد من الشاحنات 
المحّملة بغاز الطهي، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وكانت وزارة االقتصاد في غزة نفت وجود أزمة في غاز الطهي بالقطاع، مشددة 
على أنها "ستحاســـب المحتكرين"، بعد أن اشـــتكى مواطنون من إغالق بعض 
محطات الغاز أبوابها. ويعتمد قطاع غزة منذ أكثر من ســـنة على استيراد الغاز 
المصري، إذ تدخل شاحنات الغاز أسبوعًيا عبر معبر رفح البري؛ وهو ما دفع التجار 

لتقليل الكميات التي يستوردونها من االحتالل بشكل كبير.
فيما وقعت "إســـرائيل" مع مصـــر في فبراير من العـــام 2018 الماضي، اتفاًقا 
لتزويد مصر بالغاز الطبيعي اإلسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دوالر.

استئناف ضخ غاز 
الطهي المصري لغزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حكمت محكمة االحتالل اإلسرائيلي بالقدس المحتلة أمس الخميس، على فتى 

مقدسي بالسجن الفعلي وفرض غرامة مالية.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قاضي محكمة االحتالل حكم على الفتى يزن 
محمد فروخ )16 عاًما( بالسجن الفعلي لمدة 26 شهًرا، وغرامة مالية بقيمة 4000 

شيقل، بتهمة "إلقاء الحجارة والمولوتوف في سلوان".
وأشار إلى أن الفتى فروخ يقبع في سجن "الديمون"، وهو من سكان بلدة سلوان 

جنوب المسجد األقصى المبارك.

الحكم على فتى مقدسي 
بالسجن 26 شهًرا وغرامة مالية
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تصريحات واقعية خرجت على لســــان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد ، مفادها أن وجود الســــلطة 
الفلســــطينية أصبح في مهب الريح ، مشيرًا إلى حديث الرئيس عباس خالل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير االخير، أنه إذا اســــتمر الوضع هكذا ، يجب أن نبدأ عمليًا بشــــأن تحديد العالقات بين الجانبين الرسمي 
الفلســــطيني و«اســــرائيل«, ويبدو ان ما دفع االحمد لإلدالء بهذه التصريحات هو شــــروع »اســــرائيل« بمصادرة 
مساحات شاسعة من اراضي الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنات, وحديث السفير االمريكي لدى الكيان 
الصهيوني ديفيد فريدمان عن حق »اســــرائيل« في ضم اراضي الضفة, وقرب طرح ما تســــمى بصفقة العصر, 
»فإسرائيل« شرعت بشــــكل عملي بتنفيذ مخططات الضم بغطاء امريكي وعجز عربي وتواطؤ دولي, وهذا ما لم 
تكن الســــلطة تتوقعه بعد ان قدمت تنازالت كبيرة إلنجاح ما تســــمى بمسيرة التسوية, لكن كل تلك التنازالت 
اصطدمت بالواقع المر الذي طالما حذرنا منه, وهو ان االحتالل ال يرغب بالسالم, وال التعايش المشترك, ولن يقبل 
بحل الدولتين وال باعتبار شرقي القدس عاصمة لفلسطين, لكن السلطة تمسكت بمواقفها ضاربة بعرض الحائط 
كافة المناشدات من فصائل المقاومة الفلسطينية بالتخلص من اوسلو والعودة الى حضن الشعب الفلسطيني, 

الذي ينتظر اشارة من السلطة لالنتفاض في وجه االحتالل خاصة في الضفة التي تتعرض للقضم.
عزام االحمد طالب بعقد جلســــة للمجلس المركزي بأســــرع وقت ممكن،  والعمل على تنقيذ قرارات المجلســــين 
المركزي والوطني، لمجابهة مخططات اسرائيل االستيطانية، والتي كان اخرها اعالن وزير جيش االحتالل اعتبار 
ســــبعة مواقع في الضفة محميات طبيعية, واكد على ضرورة ان يتم اتخاذ اجراءات عملية سياســــية في إعادة 
النظر لكل أشكال العالقة مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لحين التزام »اسرائيل« لقرارات الشرعية الدولية 
واالتفاقيــــات الموقعة. وكان المجلس المركزي قد قرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلســــطينية والســــلطة 
الفلســــطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع »إســــرائيل«، وفي مقدمتها تعليق االعتراف بما تسمى بدولة إسرائيل 
إلى حين اعترافها بدولة فلســــطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف 
التنسيق األمني بأشكاله كافة، واالنفكاك االقتصادي على اعتبار أن المرحلة االنتقالية، بما فيها اتفاق باريس لم 
تعد قائمة، فان كان االحمد جادا في تصريحاته, ولم يستخدمها كأوراق ضغط على االحتالل واالدارة االمريكية, 
فيجب ان يعلم انه قبل البدء بأي خطوة من هذه الخطوات يجب تحريك الشــــارع الفلسطيني خاصة في الضفة 
الغربية المحتلة والقدس, فهذا االمر وحده كفيل بإرغام االحتالل على وقف مخططاته والتراجع عنها, فهل تتجرأ 

السلطة على استخدام اوراقها وتعدد من خياراتها ام ستخشى االحتالل. 
الخطــــوة التالية تتطلب ان يتم التوافق على خطة اســــتراتيجية لمواجهة التحديات, وقد تحدث باألمس عضو 
المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية عن عدة محاور استراتيجية يجب العمل عليها, وهى من الممكن 
ان تكون قاســــمًا مشــــتركًا بين فتح وحماس وبقيــــة الفصائل للخروج من المأزق الخطيــــر الذي تمر به القضية 
الفلسطينية , أولى هذه المحاور تقوم على تثبيت وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، 
ووجوب العمل على تثبيت وتعزيز صمود المقدسيين في القدس،  تحقيق الوحدة الوطنية، تعزيز خيار المقاومة 
الشاملة، وتحرير األسرى من سجون االحتالل، وتعزيز صمود اهلنا في الشتات, وبذل الجهود الدبلوماسية عربيا 
واسالميا ودوليا لنصرة شعبنا وقضاياه العادلة, وهذه خطة تجتمع حولها كل الفصائل الفلسطينية, وتكتسب 
حيويتها اذا انخرطت الســــلطة في تطبيقها, ألن تبني هذه الرؤية من شــــأنه ان يحرك الشارع الفلسطيني في 
وجه االحتالل, عليكم يا ســــيد عزام ان تصلوا الى قناعة ان »اسرائيل« لن تمنحكم أي شيء ألن اطماعها ممتدة 
خارج الحدود الجغرافية لفلسطين, ولها تطلعات في المنطقة ستعمل بكل قوة على فرضها مستعينة باإلدارة 
االمريكيــــة, لذلك فان الضمان االكبــــر إلحباط هذه المخططات تحريك الجماهير ولو ســــلميا في وجه االحتالل, 
فتقدموا الصفوف بإرادتكم كي تحافظوا على وجودكم في الضفة المحتلة, وبخالف ذلك فإن أي من مساراتكم 
التسووية لن يتحقق, بعد ان تخلص االحتالل بمساعدة امريكا من كل التزاماته تجاه القضية الفلسطينية, ولم 

تعد تعنيه القرارات الدولية, فتنبهوا للقادم قبل ان تصبح السلطة وقيادتها في مهب الريح. 

السلطة في مهب الريح 
رأي

في ِخضم عزوف حركة الجهاد االســــالمي عن 
المشاركة في السلطة واالستفادة من منافعها 
كانت ُتراكــــم عوامل القوة بالمعنى المادي في 
بقعة جغرافية محكومة بديناميات معقدة على 
المســــتوى المحلي واالقليمي من خالل الترويج 
الدائم للتصعيد ضد االحتــــالل تحت عنوان » 
مشــــاغلة العدو« وفــــق تصريح أمينهــــا العام 
األســــتاذ زياد النخالة في اكتوبر الماضي, وفي 
ذات السياق من تراكم القوة واالعداد ومواصلة 
مشــــاغلة العدو جاءت عملية اغتيال الشــــهيد 
بهاء أبو العطا في غزة ومحاولة اغتيال الســــيد 
أكرم العجوري في دمشق، حيث ضاق نتنياهو 
ذرعا ولم يحتمل هذه الفلسفة والطريقة التي 
تلتمســــها الحركــــة في المقاومة واســــتنزاف 
االحتالل بشكل مستمر، لذا وجد قادة االحتالل 
صعوبة في تطويع تلــــك الحركة العصية على 
االحتواء, الســــيما وأن الشــــهيد بهاء أبو العطا 
بما يمثلــــه كقائد للمنطقة الشــــمالية بالذراع 
العســــكري للحركــــة أخــــذ على عاتقــــه تنفيذ 
قرارات قيادة حركة الجهاد اإلسالمي الرد على 
أي اعتداء علــــى المتظاهرين الســــلميين في 
مسيرات العودة وكسر الحصار عبر اختيار الرد 
المناســــب في اعتداءات جيــــش االحتالل على 
المتظاهرين السلميين , وآخرها قصف مدينة 
أســــدود المحتلة بتاريخ 10 ســــبتمبر 2019م 
أثنــــاء وجود خطــــاب جماهيري لرئيــــس وزراء 
االحتــــالل بنيامين نتنياهو مما شــــكل صدمة 
للجمهور »اإلسرائيلي« الذي يرى زعيمه يهرب 
مع دوي صفارات اإلنذار, وبالتالي حدوث تخبط 
في الجبهــــة الداخلية لالحتالل في ظل تهتك 
وضياع ما أســــموها سياســــة الردع أمام القائد 
بهاء أبو العطا الذي أصبح يشكل تهديد لألمن 

القومي »اإلسرائيلي«.
 وفي الســــياق ذاته وبإطــــار التمهيد لعملية 
االغتيال نشــــرت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
اإلســــرائيلية تقريــــرًا تحــــت عنــــوان »أخطــــر 
الشخصيات على إسرائيل: نصر الله وسليماني 
وأبو العطا«., وأشــــارت إلى أن أبو العطا هو أحد 
كبار المســــؤولين العســــكريين في قطاع غزة, 

حيث حدثت عملية االغتيــــال الجبانة بقصف 
منزل عائلة الشــــهيد بهاء أبو العطا في مدينة 
غــــزة بالتزامن مع قصــــف منزل الســــيد أكرم 
العجوري في دمشــــق , في غزة أستشــــهد أبو 
العطا برفقة زوجته, وفي دمشق أستشهد ابن 

السيد العجوري ومرافقه .
قادت ســــرايا القدس بعد عملية االغتيال الرد 
عبــــر ما أســــمته »صيحة الفجر«, لمــــدة يومين 
تــــم خاللها توزيع النيران بشــــكل مؤثر, ولعل 
دوافــــع عمليــــة االغتيــــال كانــــت تتمثل في 
اغتيال قيادات وازنة بحركة الجهاد االســــالمي 
)أبــــو العطا والعجوري( وإيصال رســــالة للحركة 
التــــي يظهر دورهــــا في رفض صفقــــة القرن 
واســــتمرارية مشــــاغلة العدو, وكذلك خشية 
نتنياهــــو انتهاء حياته السياســــية, واحتمال 
تقديــــم لوائح اتهام ضده بشــــبهات فســــاد، 
»أزرق  وبالتالــــي محاولة اســــتقطاب تحالــــف 

أبيض« لتأليف حكومة وحدة وطنية.
مـــن خـــالل التدقيق فـــي الرد يتبيـــن تنوع 
الرمايـــات والمدايـــات الصاروخيـــة لســـرايا 
القـــدس والمقاومـــة, حتـــى وصلـــت مدينة 
الخضيرة ألول مرة عبر صاروخ براق 120 الذي 
تم إدخالـــه للخدمة للمرة األولـــى كما أعلنت 
ســـرايا القدس فـــي حينه. مؤشـــرات نجاح 
»صيحة الفجر« وتأثيرها علـــى األمن القومي 
االســـرائيلي تمثلت في إعـــالن حالة الطوارئ 
على أكثر من نصف مساحة األراضي المحتلة 
عـــام 48, وبالتالـــي توقف جهـــاز التعليم، و 
إغالق محال تجارية، وتوقفت حركة القطارات, 
وإغـــالق المنافـــذ الجوية والبحريـــة, و دخول 
الماليين إلى المالجئ, وتثبيت قواعد اشتباك 
لصالح المقاومة حـــاول االحتالل تغييرها من 
خالل العودة لسياسية االغتياالت, وانخفاض 
مشـــتريات المستوطنين بنسبة %36« خالل 
معركـــة »صيحة الفجـــر« في جميع أســـواق 
الباهظة لألضـــرار التي  االحتـــالل, والتكلفة 
لحقت باالقتصـــاد »اإلســـرائيلي« جراء جولة 
»صيحـــة الفجر« خـــالل يومين حيـــث بلغت 
حوالي 1.5 مليار شـــيكل, قيام سرايا القدس 

فـــي األوقات األخيـــرة قبل دخـــول التهدئة 
حيز التنفيذ قامـــت بإدخال قذيفة صاروخية 
»اســـتثنائية«، حملت أكثر من 300 كيلوغرام 
من المواد المتفجرة، والتي خلفت ضررًا كبيرًا. 
وضعت قيادة الجهاد اإلســـالمي على لســـان 
أمينهـــا العام زيـــاد النخالة شـــروطًا تتعلق 
بقواعد االشـــتباك وتثبيت هذه القواعد التي 
حاول االحتالل تغييرها , وقد ظهرت الشروط 
بأنهـــا تتمتـــع بالواقعية السياســـية، وكان 
هدفها منع العدوان اإلســـرائيلي على قطاع 
غزة، وعدم جلب مواجهه واســـعة قد تســـبب 
ضررًا لشـــعبنا الفلســـطيني الذي يعاني من 
ويالت الحصار والحروب السابقة, السيما وأن 
االحتالل لم يتوان عن قصف بيوت العائالت 
اآلمنة وقتل األطفال والنســـاء مثلما حدث مع 
عائلة أبو ملحوس وسط قطاع غزة, وتم االتفاق 
علـــى وقف إطـــالق النار من طـــرف المقاومة 
واالحتالل بعد 48 ساعة من التصعيد, حيث 
كانت شـــروط المقاومة تتعلق بوقف سياسة 
رواد مســـيرات  اســـتهداف  االغتيال ووقف 
المتعلقة  المقاومة  العودة وتنفيذ تفاهمات 

بالحصار عن قطاع غزة.
إن جولة التصعيد التي تلت اغتيال الشهيد 
بهاء أبـــو العطا في غزة وبالتزامن مع المحاولة 
الفاشـــلة الغتيـــال الســـيد أكـــرم العجوري 
في دمشـــق قد أثـــرت على النظريـــة األمنية 
الداخلية  الجبهـــة  اإلســـرائيلية حيث عانت 
لالحتالل في 48 ساعة من تهديدات ومخاطر 
أدت إلى حالة شـــلل وتوقـــف للحياة لم يكن 
يتوقعه قادة الكابينت المصغر وهم يوقعون 
على قرار االغتيال , وهذه الحركة التي أخذت 
على عاتقهـــا الرد على االغتيـــال من اللحظة 
األولـــى كانت على يقين بأنها ســـتردع قادة 
االحتالل عبر صمود شـــعبنا وعـــدم قبوله أن 
يتـــم تمرير هذه الجريمة دون رد, لذا أقتبس 
هنا ما قاله الصحفي الصهيوني »اهود حمو« 
: »يجب أن نتذكر أن هناك منظمة واحدة  هي 
الجهاد اإلسالمي أوقفت دولة كاملة على رجل 

واحدة«.

معركة »صيحة الفجر« ومعادلة الردع
بقلم / عرفات عبدالله أبو زايد

ثقة متدنية ســـادت التقدير االســـتخباري الســـنوي الذي قدمته 
االستخبارات العسكرية »االســـرائيلية« )امان( ازاء التطورات على 
مســـتوى المنطقة خالل السنة الجارية. بالتعبير المهني، اتسمت 
التقديـــرات التي ُتقدم إلى صّناع القرار السياســـي في تل أبيب، 
باتســـاع مســـاحة »الاليقين« بســـبب التســـارع الهائل في وتيرة 
المتغيـــرات. وهو مـــا يعكس مســـتوى الغموض الـــذي يهيمن 
علـــى المســـتويات العليا في تـــل أبيب ازاء مســـتقبل التطورات 
فـــي المنطقة. الطابع الظرفي والمؤقـــت للتقديرات، أضفى عليها 
صفة »محـــدودة الضمانة«، كونها أقرب الى وصف الوقائع الحالية 
وامتداداتها المباشـــرة ضمن مدى ال يتجاوز أشـــهرًا معدودة. في 
مـــا يتعلق بلبنـــان الذي تناولـــه التقدير أيضـــًا، كان واضحًا لدى 
االســـتخبارات العســـكرية أنه رغم ما يعانيه هـــذا البلد من ازمات 
اقتصاديـــة وسياســـية، فإن حزب الله لن يترّدد فـــي الرد على أي 
اعتداءات تســـتهدف لبنان وصوال الى عتبة الحرب. وهو ما يفّسر 
التردد الذي يهيمن على مؤسســـة القرار السياســـي واالمني ازاء 
توســـيع نطاق االعتداءات في الساحة اللبنانية. وفي هذا السياق، 
اســـتحضر التقديـــر عملية افيفيـــم مطلع ايلـــول الماضي عندما 
استهدفت المقاومة آلية اســـرائيلية تقّل خمسة جنود بصواريخ 

»كورنيت« مضادة للدروع.
اغتيال قائد فرقة القدس، قاســـم ســـليماني فرض نفســـه على 
التقدير وأدى إلى تأخر عرضه أمام المستوى السياسي. وهو تعامل 
مع هذا الحدث كمنعطف اســـتراتيجي ســـتكون له تداعياته في 
البيئة االقليمية، وثّبت أن ايران وحلفاءها يشكلون محور التطورات 
فـــي البيئـــة االقليمية التي تهدد »اســـرائيل«. لكـــن على المدى 
الزمنـــي القصير، فـــإن التهديد األخطر يأتي مـــن طرف حزب الله 
الذي يواصل تعاظمه العســـكري والسياسي. وبدت االستخبارات 
في هذا التوصيف أقرب الى االقرار بمحدودية خيارات »اسرائيل« 
في مواجهة تعاظم قدرات الحزب. ووفق التقدير، فإن المستجدات 
اللبنانية واالقليمية لم تؤثر في حسابات الحزب وخياراته الردعية 
فـــي الرد على أي ضربات قد يتعـــرض لها. على هذه الخلفية، يرى 
التقدير أن نشـــوب أي حرب ســـينتج عن رد حـــزب الله على ضربة 
عسكرية موضعية ما. ولكن ما لم ُيضفه التقدير – على االقل في ما 
تم نشره – أن االدراك المسبق لحجم تداعيات أي حرب على جبهة 
»اســـرائيل« الداخلية وأمنها القومي، أدى الى نجاح حزب الله في 
فرض هذا المســـتوى من الردع بما يحول دون التدحرج الى حرب، 

ربما تقتصر في أسوأ السيناريوهات على مواجهة ايام معدودة.

ُيشار الى أن التقدير االستخباري يحاول استشراف سيناريوهات 
التطورات، وتشخيص المتغيرات التي تؤدي الى حدوث انعطافات 
تنطوي على تهديدات أو فرص بالنســـبة »إلســـرائيل«. وفي ضوء 
نتائـــج هذه التقديرات تتبلور صورة ما عن البيئة االســـتراتيجية، 
أمام المســـتوى السياســـي لبلورة خيارات وقـــرارات في مواجهة 
التهديـــدات أو محاولة تثمير الفرص المفترضـــة. التقدير تناول 
ايضا القضية االهم بالنســـبة »الســـرائيل«، بعد القدرات النووية، 
وهـــي الصواريخ الدقيقة. لكـــن الحديث في هذا الشـــأن تمحور 
حول معلومات سرية، وما يفترض أن االجهزة االستخبارية تعلمه. 
فيمـــا حزب الله، في المقابل، لم يســـبق أن كشـــف عن معلومات 
تتصل بقدراته، إال وفق ســـياقات مدروســـة وهادفة وعلى لسان 
أمينه العام. ويعود ذلك الى عقيدته العســـكرية التي تستند الى 
عنصري السرية والمفاجأة. لذلك، تستطيع »اسرائيل« أن تدعي ما 
تريد. لكن اداء الحـــزب يوحي بأنه ليس ملزمًا تقديم أي معلومات 

ال تأكيدا وال نفيًا.
الالفـــت في ما يتعلق بالســـياق اللبنانـــي، أن التقدير تضمن في 
جانب منه نمطًا من التفكير الرغبوي. برز ذلك في التعبير عن االمل 
بوجـــود احتمال أن يقرر حزب الله اســـتثمار موارد اقل في قدراته 

الصاروخيـــة، على خلفية الضائقة االقتصادية وحســـابات الكلفة 
والجدوى في المدى القصيـــر. لكن ما تم تجاهله أن المقاومة ترى 
بأن ضعف لبنان ســـوف ينعكس بالضرورة ايضـــا على اقتصاده 
وأمنـــه، والمســـتجد الذي عزز حاجـــة لبنان الثابتـــة للمقاومة في 
مواجهة التهديد »االســـرائيلي« أن ضعف لبنان ســـيهّدد ثرواته 
النفطية والغازية ما سيكون له انعكاس خطير على مستقبل لبنان 

االقتصادي واالجتماعي والسياسي واالمني.
مـــن جهة أخرى، رأى التقدير ايضا أن »هجوم المحّلقات المســـّيرة 
في الضاحيـــة )الجنوبية( لبيروت« في آب الماضي أدى الى تصّدع 
»مجال الحصانة« الذي تمتع به حزب الله، بعدما ارتدعت »اسرائيل« 
لسنوات طويلة عن المبادرة الى شن هجمات عسكرية على اراضيه. 
لكن االستخبارات تجاهلت بهذا التقدير أن »اسرائيل« عمدت الى 
هذا االعتـــداء بطريقة أمنية حاولت من خاللها ابعاد المســـؤولية 
عنها، وأن فشـــلها هو ما كشـــفها. ولم يتبلور هـــذا الخيار االمني 
الصامـــت، إال نتيجة ردع »اســـرائيل«. وإال لكانت اســـتهدفت عبر 
ســـالح الجو الهدف المفترض. مع ذلك، بعدما فشـــلت المحلقتان 
امتنعت »اســـرائيل« عن ذلك ألنها تدرك حجـــم الرد الذي كانت 

ستتلقاه في حينه.

االستخبارات »اإلسرائيلية« تقّر: حزب الله سيرد على أّي ضربة... »ولو على حافة الحرب«
بقلم: علي حيدر 
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رام الله / االستقالل:
أنهت السلطة الفلســـطينية معاناة مربي العجول في »إسرائيل« بإزالة مقاطعتها 
الستيراد العجول، بعد التوافق بين مكتب المنسق ومكاتب االرتباط التابعة للسلطة 
بعد احتجاج مربي العجول في »إســـرائيل« على وزير الحرب نفتالي بينت، الذي لم 

يقدم لهم المساعدة  حسب قولهم.
ووفق أمير بوخبوط مراسل موقع »والال« العبري، فإن »إسرائيل« هددت السلطة حال 
اســـتمرارها مقاطعة العجول بـ »عواقب وخيمة« تتمثل في وقف إدخال المنتجات 

الفلسطينية لألسواق اإلسرائيلية.
وأّكد بوخبوط، أن السلطة عادت إلى شراء العجول من »إسرائيل« وأن األزمة انتهت، 

والمقاطعة قد ُرفعت، بل وزادت نسبة استيراد العجول.
وأشـــار إلى دخول أكثر من 13 ألف عجٍل من مزارع مربي الماشية اإلسرائيليين إلى 

األراضي الفلسطينية خالل شهر ديسمبر الماضي.
ولفت إلى أن متوسط االستيراد قبل األزمة وبعدها، زاد بنسبة 30%، مبيًنا أن األزمة 
انتهت وُحّلت، وعالوة على ذلك قد زادت نسبة استيراد العجول من »إسرائيل« إلى 

األراضي الفلسطينية.
وأوقفت الســـلطة استيراد العجول من »إســـرائيل« في سبتمبر من العام الماضي، 

مرجعة قرارها لالنفكاك االقتصادي عن »اقتصاد االحتالل«.
وأوضح المتحدث باســـم الحكومة الفلســـطينية »إبراهيم ملحم« الشهر الماضي، 
أن األزمة المتعلقة بوقف اســـتيراد العجول من »إسرائيل« قد انتهت، وأن الطرف 

اإلسرائيلي تراجع عن العقوبات التي فرضها على الجانب الفلسطيني جراء القرار.
ويقـــول أصحاب مـــزارع عجول في فلســـطين إن مصدر العجول »إســـرائيل« التي 
تستوردها من الخارج، ألن اإلنتاج الفلسطيني يكفي 10% فقط من احتياج السوق.

وتشكل تجارة العجول نحو مئتين إلى ثالثمئة مليون دوالر، من مجمل التجارة بين 
الجانبين التي تصل إلى 3.5 مليارات دوالر، وفق بعض الباحثين.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت جمعيـــة منتدى التواصل، 
أمـــس الخميـــس، عـــن توقيـــع 
عقود عمـــل 151 خريًجا حالفهم 
الحظ بالقبول لمشـــروع "تحسين 
والبيئية  الصحيـــة  الممارســـات 
وحالة الحماية ألســـر ذوي األيتام 
فـــي المحافظة الوســـطى" كجزء 
مشـــروع غزة الطارئ-  منحـــة  من 
المال مقابـــل العمل ودعم العمل 
الحر الممـــول من البنـــك الدولي 
W.B، بالشـــراكة مع مركز تطوير 

.NDC المؤسسات األهلية
جاء ذلك خالل حفل إطالق مشروع 
الممارســـات الصحيـــة، بحضـــور 
عدد من الشـــخصيات والمخاتير 
وممثلي  الشعبية  اللجان  وأعضاء 
المؤسسات المجتمعية والشركاء 

والخريجين.
بدوره قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
صالح  التواصل  منتـــدى  جمعية 
الشافعي ": تحظى قضايا الشباب 
لدينا في الجمعية بأهمية قصوى، 
نحن نبـــذل كل الجهود الممكنة 

للتخفيف من معاناة شعبنا.
وأضـــاف: "في ظل ارتفـــاع أعداد 
الخريجيـــن المعطلين عن العمل 

بفعل ظروف قطاع غزة، وجدنا أنه 
من الضروري توجيه جهودنا في 

هذا االتجاه".
للخريجيـــن،  الشـــافعي  وبـــارك 
متمنًيـــا أن يحالفهـــم الحظ في 
فرص أخـــرى تكون هـــذه نقطة 
االنطالق لها، داعًيا إياهم للتعامل 
مع أسر ذوي األيتام باهتمام بالغ.

كما شكر الشـــافعي مركز تطوير 
المؤسســـات األهليـــة، والبنـــك 

الدولـــي علـــى عملهمـــا النزيـــه 
"الشفافية  أن  والشـــفاف، مؤكًدا 
كانت عنوان العمل بكل تفاصيله".

من جهته أعرب منذر عبد الهادي 
مســـئول البرامج في مركز تطوير 
عن سعادته  األهلية  المؤسسات 
الغامرة برؤية مشـــروع غزة الطارئ 

يؤتي ثماره.
كما شكر عبد الهادي البنك الدولي 
على قبول تمويل المشروع، متمنيًا 

الخريجين أن يستثمروا هذه  من 
الفرصـــة إليجـــاد أفق أوســـع في 

حياتهم العملية.
يذكـــر أن مشـــروع غـــزة الطارئ-

المال مقابـــل العمل ودعم العمل 
الحر يهدف إلى تزويد الشـــباب 
في قطاع غـــزة بدخل مالي مؤقت 
من خـــالل الخدمات التي تقدمها 
للتجمعات  األهلية  المؤسســـات 

المهمشة والفقيرة.

السلطة تنهي أزمة مربي توقيع عقود عمل لـ151 خريجًا في قطاع غزة
العجول »اإلسرائيليين«

غزة/ االستقالل: 
وقــــع اتحاد المقاولين الفلســــطينيين وهيئة المكاتب 
االستشــــارية مذكرة تفاهم نوعية من أجل رؤية خالقة 
وأفق أوسع لمعالجة الخلل في قطاع االنشاءات وتنظيم 
العالقة بين المقاولين واالستشاريين لتحقيق المصالح 

الخاصة والمنفعة العامة.
فــــي  المقاوليــــن  نقيــــب   ، االتفاقيــــة  ووقــــع 
محافظات غزة أســــامة كحيل، ورئيــــس هيئة المكاتب 
االستشــــارية بغــــزة المهندس وليد شــــحادة، في اطار 
رؤية جديــــدة لمعالجة الخلل والفجــــوة بين المقاولين 
واالستشاريين وغياب أنظمة العمل في قطاع االنشاءات 
مما أدى الى العديد من المشــــاكل وتراجع كبير في هذا 

القطاع الحيوي.
وأكد النقيب كحيل أن الخلل في العالقة بين المقاولين 

واالستشــــاريين والفوضى وحال الفتور في العالقة أدت 
الى تحويل العالقة الى خصومة بدال من الشراكة المثمرة.
وأضاف كحيل أن هذا التضارب زاد من االخطاء وهيمنة 
االجواء الســــلبية وتراجع الثقة بين الجانبين، فضال عن 
االنهيار في المستوى الفني للمقاولين واالستشاريين 
نتيجة تدني األسعار وتراجع أداء االستشاري الذي أدى 
إللحاق ظلم واضح وخســــائر كبيــــرة للمقاولين، وزيادة 

انهيار عشرات الشركات جراء ذلك.
من جانبه أكد المهندس وليد شحادة أن آليات التعاون 
بين الطرفين يجب ان تضمــــن تنظيم العمل ومتابعة 
أداء االستشاريين والمهندسين العاملين مع المقاولين.

وأوضح االستشاري شحادة أن التعاون يضمن رفع األجور 
للمهندســــين والتوازن بين نوع وحجم األعمال مع خبرة 
المهندس سواء كان يعمل لدى االستشاري أو المقاول.

ونوه شــــحادة ألهميــــة ايجــــاد آلية منظمــــة وواضحة 
لمعالجة الخالفات بما يضمن تحقيق الجودة وااللتزامات 
التعاقدية مــــع مراعاة األصول الفنيــــة وضمان العدالة 

وحقوق الجميع.
وتنــــص المذكرة علــــى االلتزام بمعالجــــة الخالفات من 
خالل لجنة مشــــتركة من الطرفين مكونة من لجان فض 
المنازعات فيهما، و فتح قنوات تواصل دائمة وتحقيق 
التعاون المهني المراعي للعقد وحقوق االطراف مع الزام 
المالك بالعقد الموحــــد دون أي تغيير وإلزام المقاولين 

باحترام المهام والتعاقدات مع المالك واالستشاريين.
وتعتبــــر مذكرة التفاهــــم اختراقًا هامــــًا، وتقدمًا كبيرًا 
يرسي أســــس وآليات التعاون المشترك بين قطاعين 
هامين وفعالين في االقتصاد الوطني يساهم في ارساء 

استقرار وتطور قطاع االنشاءات.

غزة/ االستقالل: 
أعلنـــت وزارة المالية بغزة بالتنســـيق مع وزارة األســـرى 
والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى 
واألســـرى و المحررين الذين ُقطعـــت رواتبهم يوم األحد 
المقبل. وذكرت الوزارة أن عملية الصرف ستكون في كافة 

فروع بنك البريد.
وكانت الســـلطة قطعت في مارس الماضـــي رواتب نحو 

1100 جريح و400 أسير و1668 شهيًدا من غزة.

كحيل وشحادة يوقعان مذكرة تفاهم بين االستشاريين والمقاولين  غزة: صرف مخصصات 
ذوي الشهداء والجرحى 

واألسرى األحد

رام الله/ االستقالل: 
أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة للمصارف 
تتضمــــن متطلبات إضافيــــة لحماية الصرافات 

اآللية من أخطار السرقة.
وجــــاء فــــي بيان صــــادر عن ســــلطة النقــــد، أن 
التعليمــــات الجديدة شــــملت التدابير الواجب 
القيــــام بها عنــــد اختيار موقع الصــــراف اآللي، 
وطريقة تثبيته في الموقع وتحصينه بالخرسانة 
المســــلحة، وحماية خزنة النقد الموجودة داخل 

جهاز الصراف اآللي.
شملت التعليمات كذلك، ضرورة اتخاذ المصارف 
إجراءات جديدة بهــــدف حماية جهاز الصراف 
اآللي والبيئة المحيطة، من خالل تركيب أجهزة 
إنذار متطورة، وربطها مع األجهزة األمنية، إضافة 

إلى تقنيات حديثة لإلنــــذار عند انقطاع التيار 
الكهربائي.

كما طالبت سلطة النقد المصارف، باتخاذ تدابير 
وإجراءات إضافية لتعزيــــز عمليات المراقبة من 
خالل تسجيل الكاميرات، وربطها بغرف المراقبة 

والتحكم المركزية في المصارف.
وتتضمن التعليمات، عددا من الضوابط الوقائية 
التي تســــاعد في اكتشــــاف محاوالت السرقة 
قبل وقوعهــــا، وربط الصرافات اآللية مع األجهزة 

األمنية وشركات األمن والحماية الخاصة. 
وتســــتند التعليمات الجديــــدة التي أصدرتها 
ســــلطة النقد، ألفضــــل المعايير والممارســــات 
الفضلى، وتهدف لتوفير أقصى درجات الحماية 

ألجهزة ومواقع الصرافات اآللية.

واشنطن/االستقالل:
وقعت الصيـــن والواليات المتحدة رســـميا اتفاق 
"المرحلة األولـــى" االقتصادي والتجـــاري بينهما، 
األربعـــاء، حيث قـــام نائب رئيس مجلـــس الدولة 
الصينـــي ليو خه والرئيس األمريكي دونالد ترامب 

بتوقيع أوراق االتفاق في البيت األبيض.
وفي حديثه خالل حفل التوقيع، قام ليو، وهو أيضًا 
عضو المكتب السياســـي للجنـــة المركزية للحزب 
الشـــيوعي الصيني ورئيس الجانب الصيني في 
الحوار االقتصادي الشـــامل بين الصين والواليات 
المتحدة، قام أواًل بنقل رسالة من الرئيس الصيني 

شي جين بينغ إلى ترامب.
وذكر شـــي في الرســـالة، التي قرأها نائب رئيس 
مجلـــس الدولة، أن إبـــرام اتفـــاق "المرحلة األولى" 
االقتصادي والتجاري أمر جيـــد للصين، والواليات 

المتحدة، والعالم بأسره.
وقالت الرسالة "إنه يدل أيضًا على أن بلدينا لديهما 
القدرة على العمل على أساس المساواة واالحترام 
المتبادل، وعلى العمل من خالل الحوار والتشـــاور 
لمعالجة القضايا ذات الصلة بشـــكل مالئم وحلها 

بشكل فعال".
وفـــي الخطوة التالية، يحتـــاج الجانبان إلى تنفيذ 
االتفاق بجدية تامة وتعظيم أثره اإليجابي، وذلك 
من أجل تحقيق تقدم أكبر فـــي التعاون التجاري 
واالقتصـــادي بين الصيـــن والواليـــات المتحدة، 

حسبما قال الرئيس الصيني.
وقـــال شـــي إن الحفاظ علـــى نمو صحـــي ومطرد 
للعالقـــات بين الصين والواليـــات المتحدة يخدم 
مصالح البلديـــن ويتطلب من الجانبين بذل جهود 

مشتركة.

الصين وأمريكا توقعان رسميًا 
اتفاقًا جديدًا للتجارة بينهما 

النقد تصدر تعليمات للبنوك بتشديد 
إجراءات مراقبة الصرافات اآللية
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طهران/ االستقالل: 
قـــال الرئيـــس اإليرانـــي حســـن روحانـــي، أمس 
الخميـــس، إنه لم تعد هناك قيود على إيران فيما 

يتعلق بمشروعها النووي.
ونقلت وكالة "فـــارس" اإليرانية عنه القول :"ليس 
أمام إيران اليوم أية قيود في مشـــروعها النووي"، 
مضيفـــا :"إذا ما قـــرر اآلخرون خفـــض التزاماتهم 
بشـــأن االتفاق النووي فلن نقف مكتوفي األيدي 

وسنواصل خفض التزاماتنا".
يأتي هذا بعد يومين من إعالن بريطانيا وفرنســـا 
وألمانيا تفعيل آلية فض النزاعات مع إيران، وذلك 
بعد انتهاكاتها لاللتزامات المنصوص عليها في 
االتفـــاق النـــووي الذي كان تم التوصـــل إليه عام 

.2015
ويتيح تفعيل اآلليـــة في نهاية األمر إعادة فرض 

عقوبات على طهران.
وقالت الدول الثالثة، في بيان :"لم يعد أمامنا خيار، 
بالنظر إلى اإلجراءات اإليرانية، إال تسجيل مخاوفنا 
اليـــوم من أن إيـــران ال تفـــي بالتزاماتها بموجب 
االتفـــاق، وأن نحيـــل األمر إلى اللجنة المشـــتركة 

التابعة آللية فض النزاعات".
واتهم روحاني اإلدارة األمريكية بالتخطيط للقضاء 
علـــى النظام اإليراني، وقـــال إن الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب :"يثير المشاكل ليس معنا فحسب 
وإنما مع الجميع" .

وكانـــت الواليـــات المتحدة انســـحبت عام 2018 
بصـــورة أحاديـــة من االتفـــاق النووي الـــذي كان 
يهدف لمنع طهـــران من الحصول على ترســـانة 

نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
وتمـــارس الواليات المتحـــدة ضغوطا قصوى على 
إيران إلجبارهـــا على التفاوض على اتفاق أوســـع 
يتجـــاوز برنامجها النووي، إال أن طهران تؤكد أنها 

لن تدخل فـــي أية مفاوضات مع الواليات المتحدة 
ما لم تعد واشـــنطن األمور لمـــا كانت عليه وترفع 
كافـــة العقوبات التـــي فرضتها علـــى إيران بعد 

انسحابها من االتفاق.
وأدخلـــت إيـــران خفضا واســـعا علـــى االلتزامات 
المنصوص عليها في االتفاق من أجل الضغط على 
الدول األخرى األطراف به التخاذ خطوات ملموســـة 
لضمان المزايـــا االقتصادية المنصوص عليها في 

االتفاق لصالح إيران.

روحاني: ال قيود اليوم على إيران بشأن مشروعها النووي

موسكو/ االستقالل: 
أيد مجلس الدوما الروسي  أمس الخميس، بأغلبية األصوات تكليف ميخائيل 
ميشوستين برئاســـة الحكومة، بعد أن رشحه الرئيس فالديمير بوتين لهذا 

المنصب األربعاء.
وصوت 383 نائبا لصالح تكليف ميشوستين، مع امتناع 41 نائبا آخر.

وجاء هـــذا التصويت بعد سلســـلة اجتماعات عقدها ميشوســـتين مع الكتل 
النيابية األربعاء ، حيث أجمعت كتلة حزب »روسيا الموحدة« الحاكم على تأييد 
ترشـــيحه، وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي و«روسيا العادلة« أيضا عن دعمهما 

لميشوستين، بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم االمتناع عن التصويت.
وخالل هذه اللقاءات التمهيدية أكد ميشوستين أن تنفيذ ما تضمنته رسالة 
الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الفدرالية من خطط وإصالحات، سيأخذ 

األولوية في عمله، متعهدًا بالعمل بالتعاون الوثيق مع البرلمان.
وكان رئيس الوزراء الروســـي، دميتري مدفيديف، قد قدم أول أمس األربعاء، 
إلى رئيس الدولة اســـتقالة الحكومة بكامل قوامهـــا، فيما أعلن الكرملين أن 
بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، 

لشغل منصب رئيس الوزراء، على أن يتم النظر فيه في مجلس الدوما.
وجاءت اســـتقالة حكومة مدفيديـــف على خلفية المقترحـــات التي طرحها 
رئيس الدولة في رســـالته السنوية إلى البرلمان األربعاء، والتي شملت إدخال 
تعديالت على الدستور، من شـــأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن 

بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

البرلمان الروسي يوافق على تكليف 
ميشوستين لرئاسة الحكومة

بيروت/ االستقالل: 
قالت مصادر سياســـية لبنانية، أمـــس الخميس، إن رئيس 
الوزراء المكلف حســـان دياب، يضع اللمســـات األخيرة على 
تشكيلته الحكومية، وقد يتم الكشف عنها خالل الساعات 

الثماني واألربعين المقبلة.
ورجحـــت المصادر أن تتضمن الحكومـــة 18 وزيرًا يتوزعون 
بين التيار الوطني الحر، والثنائي حزب الله وحركة أمل وتيار 

المردة، وحصة الرئيس المكّلف واللقاء التشاوري.
ويقاطـــع الحكومة تيـــار المســـتقبل والحزب االشـــتراكي 

والقوات اللبنانية والكتائب.
وعقـــد دياب، الخميس، لقاء مع رئيـــس مجلس النواب نبيه 
بري، بشأن تشكيل الحكومة، حسبما ذكرت مراسلة »سكاي 

نيوز عربية« في لبنان.
ويأتـــي هذا التطـــور على صعيـــد تشـــكيل الحكومة بعد 
ليلة طويلة وصاخبة شـــهدت صدامـــات عنيفة بين قوات 
األمـــن اللبنانية والمحتجيـــن الذيـــن تظاهـــروا أمـــام أحد 

المراكز العســـكرية في بيروت. وجـــاءت المظاهرة للمطالبة 
بإطالق ســـراح الموقوفين على خلفية األحداث التي وقعت 

أمام مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا قبل يومين.
وســـقط خالل المواجهات عدد من الجرحى إثر إطالق قوات 
األمن اللبناني للغاز المسيل للدموع في محاولة منها لتفريق 
المحتجيـــن، كما اعتقلـــت عددا مـــن المحتجين وصفتهم 

»مثيري الشغب«. بـ
وأعلنت الســـلطات اللبنانية، األربعـــاء، إصابة 47 عنصرا من 
قوى األمن الداخلي مـــن بينهم 4 ضباط، فيما جرى توقيف 
59 شـــخصا في الصدامات التي اســـتمرت لخمس ساعات، 

وسط العاصمة بيروت.
وأوضحت قوى األمن أن المتمركزين أمام المصرف المركزي 
قاموا برمي الحجـــارة والمفرقعات على العناصر األمنية، كما 
أزالوا العوائق الخشبية، وكسروا غرفة الحراسة أمام المصرف 
المركزي، محاوليـــن الدخول باتجاه المصـــرف، قبل أن يتم 

منعهم.

نيويورك/ االستقالل: 
اختتمت االجتماعـــات التي عقدت في واشـــنطن لوزراء 
الخارجيـــة والمـــوارد المائية لمصر والســـودان وأثيوبيا 
برئاسة وزير الخزانة األمريكية ستيفن منوشن وبحضور 

رئيس البنك الدولي،األربعاء.
وصـــدر عن االجتمـــاع بيان ختامي تضمـــن اتفاق الدول 
الثالث على عقد اجتماع وزاري في واشـــنطن خالل الفترة 
28 - 29 كانون ثان/يناير الجاري للتوصل التفاق شـــامل 
حول قواعد ملء وتشـــغيل ســـد النهضة، على أن يسبق 
االجتمـــاع الوزاري إجراء مشـــاورات بين الخبـــراء الفنيين 
والقانونيين بالـــدول الثالث بمشـــاركة ممثلي الواليات 
المتحـــدة والبنك الدولـــي للتحضير لالجتمـــاع الوزاري 
المقبل المقرر عقده في واشـــنطن، حســـبما أعلنت وزارة 

الخارجية المصرية.

وصرح مسؤول في الخارجية المصرية بأن البيان الختامي 
الصادر عن اجتماع واشنطن تضمن العناصر والمحددات 
الرئيســـية لالتفاق النهائي حول ســـد النهضة، والتي 
تشـــمل القواعد المنظمة لملء وتشـــغيل السد، وكذلك 
اإلجـــراءات الواجب اتباعها للتعامل مـــع حاالت الجفاف 
والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم اإلضرار بالمصالح المائية 
المصرية. كمـــا اتفق الـــوزراء على أن يتضمـــن االتفاق 
النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثالث لمتابعة تنفيذ 

االتفاق، باإلضافة إلى آلية لفض المنازعات.
وذكر المتحدث الرســـمي أن وزير الخارجية سامح شكري 
أعرب عن اعتزام مصر مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق 
نهائي حول ســـد النهضة خالل اجتماع واشنطن المقبل 
»يتســـم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشـــتركة 

للدول الثالث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية«.

طرابلس/ االستقالل: 
وصـــل وزيـــر الخارجيـــة األلمانـــي هايكو مـــاس، أمس 
الخميس، إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا للقاء القائد العام 

لـ »الجيش الوطني الليبي« خليفة حفتر.
وجاءت زيارة الوزير األلماني في إطار الجهود التي تبذلها 
بـــالده، لضمان نجاح مؤتمر برليـــن ووقف إطالق النار في 
ليبيا«. وكان ماس، شدد في وقت سابق أن رسالة المؤتمر 
المزمع عقـــده واضحة وهي أن ال حل عســـكريا في ليبيا، 
داعيًا جميع األطراف المعنية إلى استغالل هذه الفرصة 
لفتح المجال أمام عملية سياسية بقيادة األمم المتحدة، 

بعيدًا عن التدخالت الخارجية.
وأعلنت المستشـــارة األلمانية أنغيال ميركل، رســـمًيا عن 
قائمـــة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته 
في العاصمة األلمانية األحـــد المقبل، ووجهت الدعوات 
بشكل رســـمي على مستوى رؤســـاء الدول والحكومات، 
للواليـــات المتحدة األمريكية، بريطانيا، فرنســـا، الصين، 

روسيا، اإلمارات، إيطاليا الكونغو، مصر، الجزائر  وتركيا.
وســـبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أعلن أنه 
سيشـــارك إلى جانب الرئيس الروســـي فالديمير بوتين 
فـــي مؤتمر برلين، كما أعلن قصر اإلليزيه حضور الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون، فيما لـــم يتأكد حضور 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب، حتى الساعة.
من جهته، أعلن رئيس المجلس الرئاســـي فايز الســـراج 
مشـــاركته رسميا بمؤتمر برلين، كذلك أكد قائد »الجيش 
الوطني الليبي« المشير خليفة حفتر موافقته على حضور 

المؤتمر.
واســـتضافت موســـكو، االثنين الماضي، محادثات حول 
تسوية األزمة الليبية، شارك فيها زعيما طرفي النزاع، إلى 

جانب وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا.
وذكـــر وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرغي الفـــروف، إن 
المباحثـــات الليبية التي اســـتضافتها موســـكو خطوة 

لإلسهام في مؤتمر برلين.

وزير الخارجية األلماني يصل إلى 
بنغازي لضمان نجاح مؤتمر برلين

لبنان.. لمسات أخيرة على تشكيلة 
الحكومة واإلعالن خالل يومين

اختتام اجتماعات سد النهضة في واشنطن 
ووضع المحددات الرئيسية التفاق نهائي

أنقرة/ االستقالل: 
أعلن الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان، امس الخميس، إرســـال 
قوات عســـكرية إلى ليبيا »بهدف إحالل االستقرار«، على حد وصفه. 
وقال أردوغان خالل االجتماع التقييمي السنوي لعام 2019 »سنبدأ 
بإرســـال قواتنا العســـكرية إلى ليبيا من أجل تحقيق االستقرار في 
هـــذا البلد، كما تعلمون قمنا بتمرير مذكـــرة التفويض من البرلمان 
إلرســـال قوات عســـكرية إلى ليبيا«، ُمضيًفا »ســـنواصل استخدام 
كل إمكانياتنـــا السياســـية والتجارية واالنســـانية والدبلوماســـية 

والعسكرية من أجل استقرار المنطقة التي تقع في جنوب بالدنا«.
ُيذكـــر أن هذه الخطـــوة التركية تواجه معارضة شـــديدة في 
المنطقة من قبل مصر واليونان وقبرص، عالوة على ســـلطات 
شرق ليبيا الموالية لقوات حفتر. وكانت موسكو قد استضافت 
قبل أيام محادثات استمرت ألكثر من ست ساعات بين طرفي 

األزمة الليبية بمشاركة وزراء خارجية ودفاع روسيا و تركيا.

وقبل ذلك، أعلن طرفا النــــزاع في ليبيا وقًفا إلطالق النار اعتباًرا من 
12 ينايــــر، بناء على مبادرة روســــية تركية، أعلــــن عنها عقب لقاء 
الرئيسين الروســــي فالديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان 
في اســــطنبول األســــبوع الماضي. هذا، ومن المنتظر أن تعقد في 
العاصمة األلمانية برلين قمة دولية حول ليبيا في 19 يناير الجاري.

ويتنازع على الســــلطة في ليبيا، على مدار السنوات األخيرة، 
طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، 
ومقرها العاصمة طرابلس، والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا 
برئاســــة عبد الله الثني، ويدعمها مجلــــس النواب في طبرق 

و«الجيش الوطني الليبي« بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأطلقــــت قوات حفتر يــــوم 4 أبريل الماضي، حملة واســــعة 
للســــيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى »لتطهيرها من 
اإلرهابيين«، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق 

بصد الهجوم.

أردوغان يعلن بدء إرسال 
قوات عسكرية إلى ليبيا
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غزة/ محمد العقاد:
تفتتح منافسات الجولة الــ16 من دوري الدرجة األولى 
بلقاءيـــن هامين، حيث يســـتضيف فريـــق األقصى 
الرياضـــي فريق الجالء على ملعـــب النصيرات، وفريق 

العطاء يقابل الزيتون على استاد خانيونس.
ويبحث فريـــق األقصى الرياضي فـــي اللقاء االول عن 
تأمين نفســـه، ويعلم قوة الجـــالء ولكن يريد تحقيق 
االنتصار ليصعد إلى المركز الرابع موقتًا ويقتحم مربع 
الكبار ويهرب من القاع إلى المقدمة، وهو يحتل حالًيا 
المركز التاســـع برصيد 20 نقطة بتقـــارب النقاط عن 

جميع المنافسين.
أما الجالء فســـتكون هذه المباراة صعبة لكونها خارج 
الديـــار ولكنـــه يمتلك فريقًا قـــادرًا على المنافســـة 
وتخطـــي الصعاب، حيـــث يريد خطف الصـــدارة من 
النصيـــرات وتقليص الفارق معـــه ومع الوصيف بيت 
حانون الرياضي، في ظل مساعي الفريق لخطف إحدى 

بطاقتي الصعود للممتازة.
كتيبة الجـــالء حالًيا تحتل المركـــز الثالث برصيد 26 
نقطة، الفوز يعني التربع على الصدارة مؤقًتا ومواصلة 

تضييق الخناق على المتصدر والوصيف.
ح�سابات الهروب 

ويمتلك الزيتون فرصة كبيرة من محاولة إضافة ثالثة 
نقاط إلى رصيده تمكنه مـــن الوصول إلى النقطة 18 

وتحيي آماله وتشـــعل منافســـة القاع وتبقى الزحمة 
مســـتمرة في ظل تقارب النقاط حيث يمتلك الزيتون 

حالًيا 15 نقطة في المركز الحادي عشر واألخير.
فيمـــا العطاء الجريح ســـيحاول بكل مـــا أوتي من قوة 
دخول المباراة للخروج بنتيجة إيجابية ولكن حســـاباته 
معقدة جًدا حيث يمتلك 6 نقاط في المركز الثاني عشر 

واألخير واقترب بشدة من الهبوط إلى الدرجة الثانية وال 
يمكن التوقع في مستقبله.

وفي يـــوم األحد، تقـــام مباراتين حيث يســـتضيف 
خدمات البريج الوصيف بيت حانون األهلي على ملعب 
الشهيد محمد الدرة وكال المباراتين بحسابات مختلفة 
فاألول يريد االقتراب من المقدمة وتحقيق الفوز ورفع 

رصيده إلى 24 نقطة واشـــعال المنافسة، والحوانين 
يريدون التربع على الصـــدارة ولو مؤقًتا وإبقاء الفريق 

في مربع المنافسة.
أما المباراة الثانية، يســـتقبل التفاح الرياضي فريق 
خدمات خانيونس على ملعب اليرموك، حيث يأمل كال 
الفريقين من تحقيق نتيجة إيجابية، وتأمين نفسهم 
من دوامة الهبوط فحيـــث يحتل األول المركز الثامن 
برصيد 21 نقطة والخدمات المركز الســـادس برصيد 
21 نقطـــة، وتقـــارب النقاط بين الخامس والعاشـــر 

ويجعل منافسة الهروب صعبة للغاية.
وفي ختام هذه الجولة، يوم االثنين يلتقي فريق نماء 
على أرضه متصـــدر البطولة فريق خدمات النصيرات 
على ملعب بيت حانون، حيث ســـيدخل نماء المباراة 
للوصول إلى النقطـــة 21 ومحاولة التقدم في جدول 
الترتيب في ظل شـــدة المنافســـة على الهروب من 

القاع.
أمـــا النصيرات فيدخـــل المباراة وال بديـــل عن الفوز 
والعودة إلى الديار بالنقاط الكاملة لمواصلة المنافسة 
على الصعود إلى دوري الدرجة الممتازة وصدارة البطولة 
وأي نتيجة أخرى ممكن أن تهز نفسية العبيه وتكون 

األمور عصيبة في المباريات المقبلة.
ويذكـــر أن جميع المباريات تقام عند الســـاعة الثانية 

والنصف عصًرا بتوقيت فلسطين.

مواجهات قوية تشهدها الجولة الــ16 من دوري الدرجة األولى 

الدوحة/ االستقالل:
اعترف تشـــافي هيرنانديز، مدرب الســـد 
القطـــري، بأنـــه رفض قيـــادة برشـــلونة، 
بعد إقالة مديره الفني الســـابق، إرنســـتو 

فالفيردي.
وقال تشـــافي، خـــالل المؤتمـــر الصحفي 
لمبـــاراة فريقه مع الدحيـــل، المقررة اليوم 
الجمعة فـــي نهائي كأس قطـــر: "تلقيت 
عرضًا مـــن برشـــلونة في حضـــور أبيدال، 
والمدير التنفيذي أوســـكار جراو، لكني لم 

أوافق عليه".
وعن سبب رفضه، أجاب أسطورة البلوجرانا: 
"أرى أنـــه من المبكر جدًا تدريب برشـــلونة 

حاليا، لكنه ســـيظل حلمـــي المفضل في 
المســـتقبل". وحول كيكي سيتين، مدرب 
برشلونة الجديد، قال تشافي: "أحبه وأحب 

طريقة عمله، وأتوقع له النجاح مع الفريق".
وأضـــاف: "قرار رفض عرض برشـــلونة، أول 
من عرف به عائلتي ثم العبي السد، ألنهم 
األحق بذلك.. طوال األيام الثالثة الســـابقة 
لم أكن في أفضـــل حالة من التركيز، لكني 
اآلن في كامل تركيزي مع الفريق على مباراة 

الدحيل المقبلة".
بشـــأن لقاء اليوم، قال تشافي: "متحفزون 
للنهائي، أعشـــق مثـــل هـــذه المباريات، 
وأتمنى أن يكـــون كل الالعبين بنفس هذا 

الحماس أعتقد أن فريقي لديه اإلمكانيات 
للفوز باللقب الثاني هذا الموسم".

وبخصوص مدى قلقه من المباراة، رد بقوله: 
"ال داٍع للقلق، نحن قادرون على حصد كأس 
قطر، أعتقد أن أرقام الســـد هذا الموســـم، 
تعطينا األفضلية علـــى الدحيل، وإن كنت 

أعرف بالطبع أن مباراة الغد مختلفة تماما".
وأعرب تشـــافي عن كامل احترامه لمدرب 
الدحيل، البرتغالي روي فاريا، مشيرًا إلى أنه 
مدرب جيد للغاية، واكتســـب خبرات كبيرة 

من فترة وجوده مع مورينيو.
وأضاف: "فاريا مدرب مميز، ودائما ما نعاني 

أمامه في مبارياتنا مع الدحيل".

تشافي: رفضت تدريب برشلونة.. وسيتين سينجح

لندن/ االستقالل:
رفـــض األلمانـــي يورجـــن كلوب مـــدرب فريق 
ليفربـــول اإلنجليزي رحيل أي العـــب عن الريدز 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية، ووفقًا لما 
نشرته صحيفة »ميرور« البريطانية، فإن يورجن 
كلوب يتمسك ببقاء جميع الالعبين وعدم رحيل 

أي منهم في انتقاالت يناير.
 حيث يســـعى ليفربول للمنافســـة على جميع 
األلقاب في الموســـم الجاري 2019-2020، وتم 
ربط شـــيردان شـــاكيري باالنتقال على ســـبيل 

اإلعارة إلى روما في يناير بعد موسم محبط.
وأشـــارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ارتباط 
السويسري شيردان شاكيري باالنضمام إلى روما 
في انتقاالت يناير على سبيل اإلعارة، لكن النادي 
أوضح لوكيل الالعب أنه ال توجد فرصة لتركه في 

يناير.
وأعرب يورجن كلوب مـــدرب ليفربول عن رغبته 
القويـــة فـــي اإلبقاء علـــى العبيه حتـــى نهاية 
الموســـم، حيث يخطط للحصول علـــى الدوري 
اإلنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن النادي منذ 
30 عاًما، باإلضافة إلى المنافسة على لقب دوري 

أبطال أوروبا.
ويـــرى المدرب األلماني يورجـــن كلوب أن جميع 
العبيه أصحـــاب دور كبير مع الريدز حتى نهاية 
الموسم، وشـــدد على أنه ال حديث عن رحيل أي 

العب في يناير.
وســـمح كلوب مدرب ليفربول للمهاجم الشـــاب 
ريان بروســـتر بالرحيل إلى ســـوانزي الكتساب 
المزيد من الخبرة، كمـــا وافق على عودة ناثانيل 
فيليبس إلى شـــتوتجارت إلكمال فتـــرة اإلعارة 
هناك، ويأتي ذلك بعد اســـتدعائه بفترة وجيزة 
للعب فـــي كأس االتحاد اإلنجليزي ضد إيفرتون 

بسبب األزمة الدفاعية.
ويســـتعد فريق ليفربول اإلنجليـــزي لمواجهة 
مانشســـتر يونايتد على ملعـــب »أنفيلد« األحد 
المقبـــل في قمـــة الجولـــة الـ 23 من مســـابقة 

البريميرليج. 
ويتربـــع فريق ليفربول علـــى قمة جدول ترتيب 
الدوري اإلنجليزي، برصيد 61 نقطة، بينما يحتل 
مانشســـتر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 
نقطـــة، مع العلم أن الريدز لـــه مباراة مؤجلة ضد 

وست هام.

مدريد/ االستقالل:
كشف تقرير صحفي إســـباني، عن تطور جديد في مصير المهاجم 

األوروجواياني إدينسون كافاني مع باريس سان جيرمان.
ووفًقا لبرنامج "الشيرنجيتو" اإلسباني، فإن كافاني قرر عدم خوض أي 
مباراة رفقة سان جيرمان حتى نهاية شهر يناير/ كانون ثان الجاري، 

للضغط على إدارة باريس.
وســـبق أن قالت تقارير فرنسية، إن كافاني عبر عن رغبته في مغادرة 
سان جيرمان بأقرب وقت ممكن، موضحة أنه غير سعيد بقلة مشاركته 

خصوًصا بعد وصول ماورو إيكاردي.
وربطت العديد من التقارير اإلســـبانية كافاني باالنتقال إلى أتلتيكو 

مدريد خالل الميركاتو الشتوي الجاري.
وشارك كافاني في 14 مباراة بجميع المسابقات حتى اآلن مع باريس 
هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 5 أهداف بينما قدم تمريرة حاسمة 

وحيدة.

كافاني يضغط 
على سان جيرمان 

بقرار جديد

كلوب يرفض رحيل أي العب عن ليفربول
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مســــتوطًنا بينهــــم 45 طالًبا يهودًيــــا اقتحموا 
الصباحية،  الفتــــرة  األقصــــى خــــال  المســــجد 
ونظمــــوا جوالت اســــتفزازية في أنحــــاء متفرقة 
من باحاته بحراســــة مشددة من شرطة االحتال. 
وخال االقتحام، أدى متطرفون طقوًسا وصلوات 
تلمودية بشــــكل علني في الجهة الشــــرقية من 
األقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وفــــي ســــياق متصل، دعــــت فعاليات شــــعبية 
وشــــبابية للمشــــاركة الواســــعة في صــــاة فجر 
اليــــوم الجمعة، في مصلى بــــاب الرحمة، والحرم 
اإلبراهيمــــي، للدفاع عنهما وإفشــــال مخططات 

االحتال تجاههما.
من ناحية اخــــرى هدمت قــــوات االحتال أمس، 
منزال شــــرق بلــــدة يطا جنــــوب الخليــــل، بحجة 
عدم الترخيص. وأفاد منســــق اللجان الشــــعبية 
والوطنيــــة لمقاومــــة الجدار واالســــتيطان راتب 
الجبــــور بأن قــــوات االحتال هدمــــت منزال يعود 

للمواطن حسين محمد سامة في منطقة الديرات 
شرق يطا، قبل إفراغه من محتوياته. وأشار إلى أن 
مساحة المنزل تبلغ 150 مترا مربعا، وقد هدمته 
قوات االحتال خــــال عام 2019، وأعاد هو بناءه، 

ويؤوي 10 أفراد.
كما هدمت ســــلطات االحتال اإلسرائيلي، خيمة 
وبيتــــا متنقــــا "كرفانا" فــــي منطقة بيــــر عونة 
بمدينــــة بيت جاال غرب بيــــت لحم جنوب الضفة 
الغربيــــة المحتلــــة، وجرفت شــــارعين في قرية 
الولجة غربا. وتتعرض قريــــة الولجة لمضايقات 
متكررة من قبل االحتال، من هدم منازل، وتدمير 

جدران استنادية، وشوارع.
على جانب آخر هدمت قوات االحتال الصهيوني، 
امــــس الخميــــس، أساســــات "مدرســــة بيريــــن 
األساسية" شمال شرق يطا جنوب الخليل , وأفاد 
منسق اللجنة الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار 
واالســــتيطان راتب الجبور، بأن قــــوات االحتال 

شــــرعت بهــــدم أساســــات المدرســــة المذكورة 
الواقعة بين بلدتي يطا وبني نعيم، والقريبة من 

مستوطنة "بني حيفر"، دون سابق إنذار. 
وتســــتمر ســــلطات االحتال في سياسة الهدم 
للمنازل والمنشآت بشــــكل يومي في محافظات 
الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب الممارســــات 
اإلجراميــــة التــــي تســــتهدف التضييــــق على 

الفلسطينيين.
وفي ســــياق منفصل، جرفت ســــلطات االحتال 

شارعين في قرية الولجة غرب بيت لحم.
وأفــــاد الناشــــطان الشــــبابيان هشــــام األطرش 
وإبراهيم عــــوض الله ، بأن آليات االحتال جرفت 
شارعين في منطقة عين جويزة، تحديدا في حارة 

خلة الخور.
يذكر أن قريــــة الولجة تتعــــرض الى مضايقات 
متكررة من قبل االحتال، من هدم منازل، وتدمير 

جدران استنادية، وشوارع.

القدس المحتلة/ االستقال: 
اعتقلت قوات االحتال اإلســـرائيلي  أمس الخميس شاًبا من المسجد األقصى 
بمدينة القدس المحتلة، فيما ســـلمت شـــاًبا مصاًبا من بلدة العيســـاوية باغ 

استدعاء للتحقيق معه.
وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات االحتال الشـــاب ســـامي فتحية من باب 
حطة بالمســـجد األقصى المبارك، كما قامت بتصوير هوية الشـــاب الذي وثق 

عملية االعتقال.
فيما اقتحمت قوات االحتال منزل الشـــاب خليل أحمد محمود في العيساوية 
شـــرقي القدس، وسلمته باغ استدعاء للتحقيق معه، وهو يعاني من شلل في 
ذراعه وســـاقه جراء إصابته برصاص االحتال قبل أربع ســـنوات. ويواجه سكان 
بلدة العيســـاوية حملة اعتداءات شرسة من قبل االحتال، يتخللها اقتحامات 
ومداهمـــة منازل واعتقاالت يوميـــة، فيما يواصل االحتـــال حملة االعتقاالت 

واالعتداءات على المرابطين والمصلين في المسجد األقصى بصورة يومية.

االحتالل يعتقل شاًبا من األقصى 
ويستدعي مصاًبا للتحقيق

بيروت/ االستقال: 
دعـــت قيادة تحالـــف القوى الفلســـطينية في لبنان وكالة الغوث وتشـــغيل 
الاجئين الفلســـطينيين »أونروا« إلى القيام بواجباتها على ضوء مسؤولياتها 

تجاه الاجئين الفلسطينيين في كل المخيمات والتجمعات في لبنان.
وأكدت قيادة التحالف خـــال اجتماعها الدوري في بيروت األربعاء على وجوب 

تحرك األطر الفلسطينية المعنية بالقضايا المطلبية ألبناء شعبنا بفاعلية.
كما أكـــد المجتمعون علـــى أهمية وإدامة العمل المشـــترك لـــكل الفصائل 
والقوى الوطنية واإلســـامية الفلسطينية في لبنان من خال دور ومهام هيئة 
العمل الفلســـطيني المشـــترك، وهذا ما يعزز األمن واالستقرار في المخيمات 
الفلسطينية والجوار اللبناني الشـــقيق عن طريق تشكيل ووجود ودور القوى 

األمنية المشتركة في المخيمات.
وتوجهوا بتحيات الفخر واالعتزاز لجماهير شـــعبنا الصابر الصامد الثابت على 
ثوابته الوطنيـــة وحقوقه التاريخية الكاملة بالعودة إلى وطننا فلســـطين كل 
فلســـطين وعاصمتها األبدية القدس، والتي تتعـــرض مع بقية المدن والقرى 
لمحـــاوالت التهويد الصهيونية التي يتصدى لها المقدســـيون وأبناء الضفة 

الغربية ومناطق ال48، كما يواجه شعبنا حصار غزة بمسيرات العودة المظفرة.
وعبر المجتمعون عن تطلعهم إلى لبنان دولة وشعبًا بأن يتمكن من تجاوز األزمة 
االقتصادية الراهنة وتشكيل حكومة، متمنين أن ينعم البلد باألمن واالستقرار 

واالزدهار.

نابلس/ االستقال: 
فلســــطينيون،  مواطنــــون  احتــــج 
أمــــس الخميس، على زيارة القنصل 
البريطاني "فيليب هول" إلى مدينة 
نابلس، حيث حاولوا منعه من دخول 
مبنــــى البلدية، وســــط تواجد أمني 

مكثف.
وتواجــــدت عناصــــر كثيفــــة مــــن 
الشرطة الفلسطينية لتأمين دخول 
القنصل إلــــى البلديــــة، فيما أطلق 
المحتجون هتافات غاضبة من بينها 
"في القنصل ال ترحيب.. هذا صديق 

تل ابيب".
وقال أحــــد المحتجيــــن إن الهدف 
من االحتجــــاج "ايصال رســــالة بأن 
بريطانيــــا هي المســــؤولة عن نكبة 
شــــعبنا، وأن قنصلها غير مرحب به 
ما دامت مصــــرة على عدم االعتراف 
بدولة فلســــطين، وترفض االعتذار 

عن وعد بلفور".
وانتقد آخــــرون مشــــاركة القنصل 
لحكومة  احتفــــاٍل  فــــي  البريطاني 

االحتــــال، بمناســــبة "مئويــــة وعد 
بلفور"، الذي ُيعد اســــتفزاًزا لشعبنا 
الفلسطيني، الذي ال زال ُيعاني من 

آثار هذا الوعد المشؤوم.
وزار القنصــــل المحافــــظ ابراهيــــم 
رمضان فــــي مكتبــــه داخــــل البلدة 

القديمــــة، قبل توجهــــه إلى بلدية 
نابلس حيث مكان االحتجاج.

بدورهــــا، قالت محافظــــة نابلس إن 
زيــــارة القنصــــل "بروتوكولية" وتم 
خالها مناقشة األوضاع العامة في 

المحافظة من جميع النواحي.

القنصــــل  أن  المحافظــــة  وبّينــــت 
أجرى خال اللقاء مناقشــــة األوضاع 
العامة، خصوًصا اقتحامات االحتال 
"اإلسرائيلي"، إضافة إلى االستيطان 
وتصاعد اعتداءات المستوطنين في 

نابلس.

تحالف القوى بلبنان يدعو مواطنون يحتجون على زيارة القنصل البريطاني لنابلس
»أونروا« للقيام بمسؤولياتها

القدس المحتلة/ االستقال: 
دعا االتحاد األوروبي، جميع األطراف الفلسطينية 
المعنية إلى اتخاذ القرارات والخطوات الازمة من 
أجل إجراء االنتخابات الفلسطينية العامة، وذلك 
فــــي ظل التحديــــات المتزايــــدة والخطيرة التي 

يواجهونها.
وقال القائــــم بأعمــــال ممثل االتحــــاد األوروبي 
في القدس تومــــاس نيكلســــون، خــــال توقيع 
االتحــــاد األوروبــــي ولجنة االنتخابــــات المركزية 
في مقر اللجنة في رام الله، اتفاقية شــــراكة، إن: 
متزايدة  تحديــــات  يواجهون  »الفلســــطينيين 

وخطيرة، االحتال اإلسرائيلي يأتي في المقدمة، 
إال أن غياب الوحدة الوطنية الفلسطينية يشكل 
عقبة رئيســــية أمام تحقيق الغايات والتطلعات 

الفلسطينية«.
وأوضح نيكلســــون أنــــه »ال يمكــــن تحقيق هذه 
الوحدة إال من خال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، 
ونحن ندرك الصعوبات في هذا الصدد، سواء في 
قطاع غزة أو الضفة الغربية، وال سيما في القدس«.

وأضاف »مع ذلك يجب أال نسمح بأي عقبة تحول 
دون حرمان الفلسطينيين من هذا الحق اإلنساني 
األساسي، وهناك اتفاقات دولية يجب احترامها 

وهناك حق يجب الحفاظ عليه«.
بــــدوره، أعرب رئيس لجنــــة االنتخابات المركزية 
حنــــا ناصــــر عن أمله في أن تســــهم المشــــاريع 
ضمن االتفاقية الموقع،ة »في تعزيز الممارســــة 

الديمقراطية في فلسطين«.
وأكد ناصــــر أن العقبــــة أمام إجــــراء االنتخابات 
الفلسطينية اآلن هي مشاركة الفلسطينيين في 
القدس »حيث يتطلب إجراء هذه االنتخابات في 
القدِس تنفيذ االتفاقيات المبرمة«، مشيرًا إلى أن 
»الجانب اإلسرائيلي لم يبد حتى اآلن أي استعداد 

لتنفيذ هذه االتفاقيات«.

سلفيت/ االستقال: 
نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« في سلفيت، الخميس، وقفة 

دعم واسناد مع عائلة الشهيدة عائشة الرابي.
وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن الرابي كانت ضحية لعنجهية وجرائم 
فاشـــية االحتال، من قبـــل عصابات ُترعى مـــن قبل الحكومات اإلســـرائيلية 
المتعاقبة، مبينا أن هذه الجرائم يجب أن تدفع المجتمع الدولي للتحرك باتجاه 

وقف هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني.
مـــن جهتها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دالل ســـامة، إن على كل 
فلســـطيني ماحقة حقه في أرضه ووطنه، كما فعلت عائلة الشـــهيدة الرابي، 
التي استطاعت انتزاع اعتراف من االحتال بأن استشهاد ابنتهم وقع ألسباب 

قومية، وأن بإمكاننا االستمرار في نضالنا والدفاع عن حقنا.
من ناحيته، أكد عضو الكنيســـت طلب الصانع، أن شـــعبنا الفلسطيني يقف 
بجانب بعضه في كل أماكن تواجده وال يمكن أن يتجزأ، مشـــيرا إلى أن من قتل 
الرابي هو اإلرهاب الصهيوني والحركة التي هجرت شـــعبنا من أرضه، وارتكبت 

المجازر في كفر قاسم ودير ياسين.
يشـــار إلى أن الشـــهيدة عائشـــة الرابي )45 عاما( من بلدة بديا غرب سلفيت، 
واستشـــهدت في 13 تشـــرين األول/ أكتوبر 2018، إثر اعتداء بالحجارة نفذه 
مستوطن استهدف سيارة كانت تستقلها برفقة زوجها الذي ُأصيب بجروح في 
الحادث، وكان جيش االحتال اعترف قبل أيام، بأن استشهاد الرابي هو »عمل 

عدائي« وقع ألسباب قومية.

وقفة دعم وإسناد مع 
عائلة الشهيدة الرابي

االتحاد األوروبي: االحتالل هو أخطر التحديات أمام الفلسطينيين

االغوار/ االستقال: 
شـــهدت مناطـــق فـــي وادي المالـــح فـــي األغوار 
الشمالية، أمس الخميس، مناورات وتدريبات لقوات 
االحتال اإلسرائيلي تسببت برحيل مؤقت لسكان 

في المنطقة وتقييد لحركة آخرين.
وقالت مصــــادر محلية: إن المناورات العســــكرية 

تركــــزت في خلة اجميع، وخلة البد، وخربة الشــــق، 
وخربة ســــمرة فــــي وادي المالح، والتي شــــهدت 
أيضا قبل أيام تدريبات عســــكرية واسعة لجيش 

االحتال.
وقال الناشـــط الحقوقي في قضايـــا األغوار عارف 
دراغمة، في تقرير له :أمس »إن التدريبات مستمرة 

منذ االثنين الماضي في تلك المناطق باســـتخدام 
الدبابات والرصاص الحي«.

وأشـــار إلى أن هـــذه التدريبات تؤثر علـــى الحياة 
اليومية للسكان والمزارعين ورعاة الماشية وتؤدي 
لطرد العائات من مساكنها، وحدوث أضرار وخسائر 

كبيرة في األراضي والمحاصيل الزراعية.

االحتالل يجري مناورات عسكرية باألغوار 

مستوطنون يؤدون  ..
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نيويورك/ االستقالل: 
طلب رجل أمريكي من قاضي المحكمة إنصافه ضد زوجته السابقة عبر تحديد 

موعد لمبارزة بالسيف معها، أو ضد أي شخص آخر تختاره للقتال عنها.
وبحســـب »متـــرو« البريطانيـــة، أوضح ديفيد أوســـتروم )40 عامـــا( في دعواه 
القضائيـــة إن زوجته دمرته )بطريقـــة قانونية(، متدرعًا بمنطـــق أنه بمقدور 
القاضـــي بمحكمة »أيوا« المحلية الســـماح لألطراف »بحـــل نزاعاتنا في ميدان 
المعركة، بشكل قانوني«، بحجة أن الواليات المتحدة »لم تحظر أو تقيد بشكل 
صريح حق المحاكمة عن طريق القتال«، وهو ما استوحاه من قضية تعود لعام 
2016 حينما اعترف قاضي المحكمة العليا بنيويورك، فيليب ميناردو، بأنه لم 

يتم إلغاء المبارزات.
ولـــم يتوقف األمر عند ذلك بل أرفق الزوج المشـــحون فـــي ملفه طلبًا لقاضي 
المحكمة بإمهاله مدة 12 أسبوعًا ليتمكن من إيجاد أو صنع سيوف الساموراي 

اليابانية.
ومن جهته، قال أوســـتروم، من والية كانســـاس األمريكية، إن الزوجة السابقة 
بريدجيت أوســـتروم )38 عامًا( يمكن أن تستخدم محاميها كمقاتل احتياطي 
في معركته، مؤكدًا على رغبته في تســـوية األمـــور »في ميدان المعركة حيث 

)سُيخرج( أرواحهم من أجسادهم«.
بالمقابـــل، تطلب الزوجة ومحاميها أن ال تأمـــر المحكمة بذلك مع إخضاع الزوج 

السابق للعالج النفسي، وحتى اآلن لم تصدر المحكمة حكمها بعد.

»مبارزة بالسيف« بين 
زوجين لتسوية نزاع قانوني

االستقالل/ وكاالت: 
لــــم تدرك لوســــي كامبيل، مديــــرة العمليات في 
مقهى "ذا المسدين" أن التخريب الذي لحق بجدار 
حمام الرجال سيصبح بعد أن حولته للوحة بعنوان 
"ذكورة هشــــة" لفنــــان "مجهول" حديــــث مواقع 

التواصل. 
وكان الجدار قد تعرض للكسر، إال أن كامبيل قررت 
تحويل األمر لدعابة فوضعت إطارًا له، وطلبت عمال 

التصليح. 
وعلقت على األمر بالقــــول: " بعد رؤية اللوحة على 
مواقع التواصل االجتماعي أدركت أن الناس فهموا 

المزحة وقررت اإلبقاء على اللوحة. ويبدو أنه بعد 18 
شهرًا نشــــر الصورة أحد أصحاب المتابعين الكثر 

على موقع تويتر، وسرت موجة من الجنون." 
وحصلت تغريــــدة "رجولة هشــــة" للكندي جوش 
ماكونيــــل، على 70 ألف إعــــادة تغريد و315 ألف 
إعجاب في غضون أيام من النشــــر. وحصل العمل 
الفني بالتالي على تغطية مواقع عالمية مثل "الد 

بايبل" و"بديستريان".
أما لويس هانسون، الذي نشر الصورة على الموقع 
األخير، فأعــــرب بصراحة أن اللوحــــة "أعادت ثقته 
بالبشــــرية"، وقال: "إن أكثرو ما أحبه في األمر هو لو 

أن اللوحة كانت في اللوفر، لكانت صنفت على أنها 
تحفة مميزة. وكان الناس لينتظروا طوابير لمجرد 
إلقــــاء نظرة عليهــــا، وذرف دمعــــة، والتأمل بمدى 
قوتها الخفية، قبــــل أن يبتعدوا ينفضون عنهم 

عيوب الغرور البشري الذكوري. 
وأشارت كامبيل إلى أن االهتمام الجديد بالقطعة 
قد خلق الكثير من النقاشات عبر اإلنترنت غير أنها 
لم تكن جميعها إيجابية، الفتــــة إلى أنها ال تزال 
تجهــــل الفنان مبدع اللوحة الذي لم يكشــــف عن 
هويته بعد. وقالت: " قد يكون األمر مجرد حادث أو 

تصرف متعمد لشخص كان يومه سيئًا."

لندن/ االستقالل: 
في منتصف الخمســـينيات من عمره، توجه البريطاني توم أالن 
لممارسة اليوغا للمحافظة على لياقته البدنية، واآلن بعد أكثر من 
30 عاًما أصبح مدرســـًا لليوغا ليتصدر قيادة الفصول التعليمية 

لتلك الرياضة مرتين في األسبوع.
على الرغم من أنه يناهز التسعين من العمر اآلن، إال أنه ال يخطط 
للتوقف عن اليوغا ويريد ممارســـتها حتى عند بلوغه المئة عام، 
يقول تـــوم الذي يقطن في مقاطعة ديفـــون اإلنجليزية: »أقدم 
معلمة لليوغا في العالم هي سيدة من أميركا تبلغ من العمر 101 
عامًا، وإنـــي وبكل تأكيد أطمح للوصول لذلك الرقم«، بحســـب ما 

نشرته »مترو« البريطانية.

ال يـــزال بإمكان توم القيـــام بمعظم التماريـــن والوضعيات، مع 
القليل من التمارين التي لم يعد قادًرا على أدائها بســـبب سنه، 
إال أنه يســـتعين ببعص النماذج لتخطي ذلـــك العائق، كما أن 

المشكالت التي يعانيها في عينيه تؤثر أحيانًا على أدائه.
ينســـب مدرس اليوغـــا التســـعيني الفضل فـــي الحفاظ على 
لياقتـــه البدنية لفن اليوغا، بيد أنه يؤكد بأن األمر ال يتعلق فقط 
بالتمرينات الرياضية. إذ أصبح أكثر نشاطًا بعد تقاعده المبكر من 
العمل في شـــركة أدوية، وذلك حينما كان يبلغ الستين، ويقول 
إنه أمضى معظم حياته في محاولة اتباع مبادئ اليوغا، يقول توم 
إنها طريقة للحياة وقد كّيف حياته ليعكس »األسلوب الشرقي« 

لليوغا، والحفاظ على وزنه ثابتًا.

القاهرة/ االستقالل: 
نشر على حسابه على انستغرام في وصف المنظر من قمة 
أحد األهرامات في مصر بالقـــول: » ال كلمات تعّبر!« فرّدت 

عليه السلطات المصرية بكلمتي: »أنت موقوف.«
غفل المؤثر الشهير عبر موقع انستغرام، المعروف باسم 
»كينغفيتالي« عن قراءة القوانين الصارمة وتســـّلق قمة 
أحد أهرامات الجيزة، فما كان من الشـــرطة المصرية إال أن 

اعتقلته لخرق القوانين. 
وأكد »كينغفيتالي« واسمه األصلي فيتالي زدوروفيتسكي 
أنه تعّرض على اإلثر للسجن خمســـة أيام داخل الزنازين 
المصرية، دون أن تشـــفع له حمالت دعم ثالثة ماليين من 

المتابعين، بمن فيهم باريس هيلتون ولم تمنع خضوعه 
للقانون. 

إال أن الرّد الذي نشـــره عقب خروجه كان الفتًا، إذ قال: » لقد 
دخلت الســـجن مرات عديدة لكن هذه المرة كانت األسوأ. 
لقد رأيت أشـــياء مريعة ال أتمناها ألحد.« غير أن الناشـــط 
الروســـي األمريكي لم يظهر النـــدم حيال ما قام به مؤكدًا 

أنه سيعيد الكرة.
 وقال: »هل األمر يســـتحق! بالطبع نعـــم، لقد فعلت ذلك 
لســـبب وجيه.« دون أن يكشف عنه. كما أبلغ متابعيه أنه 
ســـيقوم قريبًا بمشـــاركتهم فيديو تجربـــة صعود أعلى 

األهرامات قريبًا »بحيث يستطيع العالم بأكمله رؤيته«.

تسعيني أقدم معلم يوغا ببريطانيا صورة من أعلى األهرامات تودعه السجن

تخريب لوحًة يحولها لعمل فني شهير

كوبنهاغن/ االستقالل: 
كشف علماء من الدنمارك، عن استخدام الطحالب البحرية كوقود طاقة لتزويد المحركات 
التي بلغت ســـرعتها 80 كيلومترًا في الساعة، عبر اســـتخدام وقود حيوي من تصنيع 
الشـــركة. ويعتبر الوقود الحيـــوي واحدًا من أضخم مصادر الطاقـــة النظيفة المتجددة 
المســـتخدمة اليوم. ويتم إنتاجه من النفايات أو المنتجات الزراعية الثانوية لمحاصيل 
إنتاج الســـكر والذرة والصويا، ويقدم إســـهامات في مجال أمن الطاقة، كما يقّلص من 
االنبعاثـــات الكربونيـــة. وفي اإلطار، قال جاب فن هال، الدكتـــور الذي قاد فريق البحث: 

»أجرينا بحثًا لنكتشف ما إذا كان وقود الطحالب يعمل بنفس طريقة الوقود العادي«.

الطحالب البحرية وقود 
للسيارات في الدنمارك

أوتاوا/ االستقالل: 
فقد الكندي روب سبنس الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، البصر في 

عينه اليمنى عندما كان طفاًل أثناء عبثه ببندقية والده.
وبعد إجراء عملية إزالة لعينه في عام 2008، قرر سبنس استبدالها بعين 
اصطناعية تحتوي على كاميرا فيديو بهدف تصوير فيديوهاته الخاصة.

وعلى الرغم من أن العين االصطناعية، ال تمّكن سبنس من الرؤية، 
إال أنهـــا قادرة على التقاط كل ما يراه ونقله إلى جهاز اســـتقبال 
يمكنه تسجيله أو تشغيله على شاشة أو تحميله على اإلنترنت. 
وتتميز العيـــن االصطناعيـــة بمقدرتها على العمـــل لمدة 30 

دقيقة متواصلة قبل إعادة شـــحنها. وتضم العين االصطناعية 
غالفًا مكونًا من قسمين، ودارة إلكترونية، وبطارية قابلة للشحن، 
وكاميرا فيديو، وجهاز الســـلكي. وقد تم تصميم العين من قبل 
صانع األطراف االصطناعية فيل بويـــن من تورنتو، في حين تم 
تطوير النســـخة األولى من الدارة اإللكترونيـــة وأجهزة الكاميرا 

الالسلكية من قبل المهندسين كوستا غراماتيس ومارتن لينغ.
ويمتلـــك ســـبنس حاليًا عينيـــن اصطناعيتين يســـتخدمهما 
بالتناوب كلما نفذ الشـــحن في إحداهما، وفق ما نقلت صحيفة 

ديلي ميل البريطانية. 

لندن/ االستقالل: 
ابتكر فنــــان بريطاني وســــيلة ذكية للتخلص من ســــراويل الجينز 
القديمة، عبر تحويلها إلى أعمال فنية مدهشة. وحفر الفنان المولود 
في هولندا إيان بيري، المعروف أيًضا باسم دينيمو، اسمه بين أشهر 

الفنانين، بعد أن بدأ طريقته الفريدة في إنشاء لوحاته الفنية.
وبدأ بيري هذه الفكرة عن طريق الصدفة، عندما طلبت منه والدته 
تنظيف وترتيب غرفته، فعثر فيها على كمية كبيرة من سراويل 
الجينـــز القديمة، والحـــظ تنوع األلوان والظالل فيهـــا، وبداًل من 

التخلص منها، قرر تحويلها إلى اتجاه جديد في الفن.

وتـــرك بيري عمله بـــدوام كامل في مجال اإلعالنـــات لتركيز كل 
اهتمامه على الفن، وكانت خطوة محفوفة بالمخاطر، لكن مقامرته 
أثمرت، وكانت أعماله الفنية من الجينز حاضرة بقوة في معارض 
البيع في الســـويد والواليات المتحدة، وتم بيع قطعه الفنية في 
جميع أنحاء العالم. يستخدم بيري الجينز القديم ومقص وبعض 
الغراء إلنشـــاء جميع أعماله الفنيـــة، و بعد 12 عامًا من العمل مع 
الجينز، تمكـــن الفنان اإلنجليـــزي من ملء 7 خزائـــن بأزواج من 
ســـراويل الجينز القديمة، لذلك يمكن القول إن لديه الكثير من 
المواد األولية ألعماله المستقبلية، بحسب موقع أوديتي سنترال.

فقد بصره في إحدى عينيه 
فيحولها إلى كاميرا للتصوير

يحــول سراويــل الجينــز 
إلــى أعمــال فنيــة مدهشــة


