
غزة/ االستقالل:
جدد عدد م���ن الدعاة في قط���اع غزة التأكي���د على تحريم 
التطبيع مع االحتالل »اإلسرائيلي« استنادًا ألصول الشريعة 
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قلقيلية- الخليل/ االستقالل:
أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي؛ 
خالل مواجهات اندلعت مساء الس���بت في قلقيلية بالضفة 

الغربية المحتلة.
وأكدت مصادر محلية، إصابة ش���اب برصاص قوات االحتالل 

جراء اندالع مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية.
إلى ذلك، أصيب عدد م���ن المواطنين، باالختناق عقب إطالق 

قوات االحتالل اإلسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع صوب 
منازل المواطنين في مخيم العروب شمال محافظة الخليل. 

وذكرت مص���ادر فلس���طينية، أن قوات االحت���الل اقتحمت 
المخيم بحجة إلقاء زجاجة حارقة على البرج العسكري المقام 
على مدخله الرئيسي، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل 
للدم���وع صوب منازل المواطنين، ما تس���بب بحالة من الرعب 

بين األطفال واختناق عدد من المواطنين.

إصابات بالرصاص واالختناق خالل 
مواجهات في عزون والعروب

تنديد واسع بوحشية االحتالل 
في تعذيب األسير حناتشة

غزة / االستقالل:
قوبلت الصور التي تم الكش���ف عنها أمس الس���بت، وأظه���رت آثار التعذيب 

لألس���ير وليد حناتش���ة الذي يخضع للتحقيق في أقبية سجون 
االحتالل اإلس���رائيلي، باس���تنكار ش���ديد من قب���ل العديد من 

غزة: وقفة لدائرة العمل النسائي للجهاد تضامنًا مع األسيرات 
غزة/ خالد اشتيوي:

نظمت دائرة العمل النس���ائي ف���ي حركة الجهاد 
االس���المي، وس���ط مدينة غزة، أمس السبت، وقفة 

تضامني���ة مع األس���يرات ف���ي س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي، تحت عنوان »حرائر فلسطين شموخ 
وعزة ال تلين«، بمشاركة العشرات من المتضامنات 

والمناصرات لقضية األس���رى واألس���يرات. وحملت 
المشاركات في الوقفة عدة شعارات 
تشير إلى مدى المعاناة التي تمر بها 

اخلارجية: اعتقال 
االحتالل للطفل يا�سني 

خرق للقانون الدويل

ندوة بغزة تؤكد على دور العلماء 
في مواجهة التطبيع مع االحتالل

غزة / االستقالل:
أغرقت س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي، يوم أمس، أراضي المزارعين 
ش����رقي مدينة غزة، بعد فتحها للم����رة الثالثة منذ بداية الموس����م 

االحتالل يواصل إغراق أراضي 
المزارعين بمياه األمطار شرقي غزة

لماذا حذفت »أونروا« شعارها عن شهادات طلبتها في غزة؟
غزة / سماح المبحوح: 

أث���ارت خطوة قي���ام وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
»أون���روا« بإزالة الش���عار الخاص بها من الش���هادات 

المدرس���ية مخاوف الالجئين الفلسطينيين في قطاع 
غزة. مخ����اوف الالجئين الفلس����طينيين 
تتزامن م����ع المحاوالت المس����تمرة التي 

»المحميات الطبيعية«.. خطوة على 
طريق نهب ومصادرة أراضي الضفة

غزة/ دعاء الحطاب 
ال ت���زال س���لطات االحتالل اإلس���رائيلية مس���تمرة في تصعيد أنش���طتها 

االس���تيطانية والعدوانية بمزيد من الس���طو والنهب لألراضي 
الفلس���طينية بالضفة الغربية المحتلة؛ لصالح المس���توطنين 

الروي�سي: اعتداء االحتالل 
على امل�سلني باالأق�سى يوؤكد 

حالة الُرعب لديه

محافظات/ االستقالل:
استش���هد مواطن مساء السبت وأصيب آخر بجراح 
خطرة؛ ج���راء انفجاري���ن منفصلين وقعا ش���رقي 
مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة 

باستشهاد المواطن مهدي عيد عياد ارميالت )36 
عامًا( شرقي رفح، وإصابة آخر. بدورها، نفت مصادر 
أمنية، وجود أي اس���تهداف إس���رائيلي شرق رفح 
جنوب قطاع غزة. وأوضحت أن ما جرى "انفجار جسم 

مش���بوه من مخلفات االحتالل، أثناء قيام اثنين من 
المواطني���ن بعملية زراعة في أرض زراعية ش���رق 

مطار غ���زة؛ ما أدى الرتق���اء أحدهما 
وإصابة اآلخر بجراح خطيرة".

اعتقال سيدة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في األقصى
شهيد وإصابة بانفجارين شرقي رفح.. وإصابة 

مستوطن طعنًا واعتقال المنفذ في الخليل
غزة: التهديد بإطالق مئات البالونات 
الحارقة ردًا على المماطلة بتنفيذ التفاهمات

القدس المحتلة/ االستقالل:
يس���ود غضب ش���ديد لدى قيادة تحالف "أزرق أبيض" اإلسرائيلي المعارض 
جّراء محاوالت الرئيس األميركي دونالد ترامب التدخل لصالح حزب "الليكود" 

غانتس يحذر ترامب من دعم 
نتنياهو عبر طرح »صفقة القرن«

املالية بغزة: اإدخال 240 طنًا 
من غاز الطهي امل�سري

رام الله/ االستقالل:
جّدد المتحدث باس����م وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

س����امي  )أون����روا(، 
تحذيره  مشعش����ع، 

"اأونروا" توجه 
حتذيراً ب�ساأن اإقناع 

الربملانات االأوروبية 
بوقف التمويل
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غزة/ االستقالل:
جدد عدد من الدعاة في قطاع غزة التأكيد على تحريم 
التطبيع مع االحتالل "اإلســـرائيلي" اســـتنادًا ألصول 
الشريعة االسالمية، مشددين على أن أهداف التطبيع 
هو تفكيك األمـــة العربية واإلســـالمية، وصواًل لدمج 

العدو في المنطقة كجزء حيوي.
جـــاء ذلـــك خـــالل نـــدوة نظمهـــا اتحـــاد اإلذاعات 
والتلفزيونات اإلسالمية في فلسطين، واللجنة الدعوية 
لحركة الجهاد اإلســـالمي، الســـبت، فـــي مركز أطلس 
للدراسات بعنوان "دور العلماء في مواجهة التطبيع مع 

االحتالل"، في مدينة غزة.
"خنجر م�سموم"

وأكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، خضر حبيب، 
على رفض حركته ألشكال التطبيع كافة، مشدًدا على 
أنه )التطبيع( خنجر مســـموم في جسد أمتنا العربية 
واإلسالمية بهدف تفتيتها وسلب مقدراتها وثرواتها.

وحذر حبيب، من المخاطر المحدقة للتطبيع، ألنه يمنح 

العدو صكًا لشرعنة جرائمه ضد القضية الفلسطينية 
والعربية.

وذكـــر، أن اســـتمرار التطبيع هو إبقـــاء االمة في حالة 
تخلف واســـتعباد علـــى األصعدة  كافـــة، إلى جانب 

فقدان األمن واألمان بحالة ديمومة في منطقتنا.
وقال حبيب، "إن التطبيع جريمة ال تغتفر"، مضيفًا ان 
العدو مصر على تفتيت وحدة امتنا العربية واإلسالمية.

ودعا، االمتين العربية واإلسالمية ان تقف موقف واحد 
ضد االحتالل باعتباره رأس حربة  قوى االستكبار.

"خماطر حمدقة"
الشــــيخ الداعيــــة، عمر فــــورة، من جهتــــه، تحدث 
عــــن دور العلماء على مــــدار التاريخ فــــي مواجهة 
المخاطر االســــتعمارية، الموجهة ضد األمة العربية 

واإلسالمية.
وأكد فورة، على أن حدود فلسطين لم تقتصر على مساحتها 
فقـــط، وإنما تمتد لكل دول المنطقة، وأن أي مخاطر تواجه 

القضية ستعود مردودها على المنطقة برمتها.

واســـتعرض خـــالل حديثـــه، دور العلمـــاء العظماء 
المقاومين لخطط االســـتعمار، أبرزهم، االمام الدهولي 
الذي قـــال كلمة حق في فض النزاع بين المســـلمين 
والهنـــدوس بعد االختالف علـــى ملكية ارض، لصالح 

األخير، وهو ما يدلل على قوة العلماء في التأثير.
وأكد مفتي المســـجد العمري الكبيـــر، د. نمر أبو عون، 
على حرمـــة التطبيـــع مع االحتـــالل، اســـتناًدا ألدلة 
شـــرعية إســـالمية، أبطلت مفهوم العالقات العربية 

"اإلسرائيلية". 
وبّين أبو عـــون، المخاطر المحدقة باألمة، في حال نجح 
التطبيـــع، فيما حذر الشـــعوب من دعاة الســـالطين 
خاصة من دول الخليـــج، بتأويلهم النصوص القرآنية 

واألحاديث الشريفة في محاولة لتبرير التطبيع.
"ا�ستباحة الأر�ض"

وفي ذات الســـياق، أوضح الداعيـــة، د. طاهر اللولو، أن 
مصطلح التطبيع ظهر عقب توقيع مصر اتفاق تسوية 
عام 1978، المعروف باسم "كامب ديفيد"، األمر الذي 

مهّد للمنبطحين فيما بعد اســـتباحة الطريق للتوجه 
نحو العدو في المجاالت كافة.

وأشار اللولو، إلى أن بدء التطبيع ظهر مع حالة الضعف 
الكبيـــر واالنهيار الرســـمي لـــدى األنظمـــة العربية، 
واستشـــراء االزمات الداخلية، والنعرات الطائفية بين 

األمة الواحدة، بدعم من الخونة والدول الغربية.
وطالب اللولو، بالعمل على نشر الوعي والثقافة لتأكيد 
مخاطـــر التطبيع، داعًيـــا إلى مقاطعة االحتـــالل فوًرا، 

والتمسك بحقوق وقضايا االمة.

"�سناعة اأزمات"
الشـــيخ هاشـــم الســـعودي، قال بدوره، :"إّن صناعة 
االزمـــات في منطقتنـــا العربية، ســـببها الرئيس هو 
االحتالل اإلســـرائيلي"، مضيًفا أن بعض األنظمة تريد 

أن تحافظ على عروشها عبر طلب الحماية من العدو.
وأشـــار إلى أن، االحتالل يهـــدف إلى تدمير المنطقة، 
وتحويل االستعمار من عسكري إلى فكري وثقافي وهو 

أخطر اشكال الغزو للشعوب.

ندوة بغزة تؤكد على دور العلماء في مواجهة التطبيع مع االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
شكك خبير أمني إسرائيلي، السبت، بقدرة 
منظومـــة الليـــزر الدفاعيـــة الجديدة التي 
أعلنتها إسرائيل مؤخرا إلسقاط الصواريخ، 
كونهـــا تعتمـــد علـــى أشـــعة »ضعيفة 

ورخيصة«.
جاء ذلك في حديـــث أدلى به إيلي بار أون، 
من جمعية »ماجين لعورف«، إلذاعة »103-
المحلية نقلته صحيفـــة »معاريف«   »FM

العبرية.
و«ماجين لعورف« هـــي منظمة غير ربحية 
تعمل على دمج أنظمة الليزر المتقدمة في 

نظام الدفاع اإلسرائيلي.
يذكر أنه في التاسع من يناير/كانون الثاني 
الجاري كشـــفت وزارة الحرب اإلسرائيلية، 
النقاب عن منظومة ليزر حديثة، قالت إنها 
ستستخدم العتراض الصواريخ التي يتم 

إطالقها من غزة وسوريا ولبنان.
ووصفت المنظومة الجديـــدة بأنها »طفرة 

تكنولوجية في اســـتخدام أشـــعة الليزر، 
عالية الطاقة العتراض التهديدات بعيدة 

المدى«.
وقال »بار أون«، إن أعضاء من الجمعية التقوا 
وزير األمن نفتالي بينت، عشـــية الكشف 
عن المنظومة الجديـــدة، وأخبروه أن »الليزر 

الكهربائي ضعيف ولن يفي بالغرض«.
وأكد أن إسقاط جسم طائر صلب كصاروخ 
أو قذيفـــة صاروخية يتطلب اعتراضه بقوة 

هائلة من الطاقة.
وفّنـــد ادعـــاءات وزارة األمـــن القائلـــة إنه 
ســـيكون باإلمكان الوصـــول لمصدر طاقة 
كهربائية تعتمد على 1 ميغاوات، يمكنه 

إسقاط الصواريخ على بعد 40 كيلومترًا.
وقال إن الواليات المتحدة الرائدة في مجال 
الليزر تحاول منذ ســـنوات إنتاج أشعة ليزر 
كهربائية ذات قوة عالية لتلبية االحتياجات 

األمنية دون جدوى.
وأكد »بار أون« أن األمريكيين القوا إخفاقات 

تكنولوجيـــة كبيرة للغاية ولم يصلوا حتى 
إلـــى 100 كيلووات )1 ميغـــاوات = 1000 

كيلووات(.
وأضاف: »ليس هناك من شـــك في أنه لن 
يتـــم الحصول على 1 ميغاوات خالل الـ 20 
عامًا المقبلة«، داعيا إســـرائيل في المقابل 
إلـــى تطوير الليـــزر الكيميائـــي، ومصدره 

االحتراق المباشر للوقود.
ومن المقرر أن تختبر »إسرائيل« نظام الليزر 
الجديد في النصف الثاني من العام الجاري.

وتمتلك »إسرائيل« عدة منظومات العتراض 
الصواريـــخ أشـــهرها القبـــة الحديديـــة، 
ومتوســـطة  قصيرة  الصواريخ  العتـــراض 
المدى، و«سهم« العتراض الصواريخ بعيدة 
المدى. ولكن، غالبا ما أخذت وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية على منظومة القبة الحديدية، 
تكلفتها المرتفعة جدا، وعدم قدرتها على 
التعامل مع رشقات من الصواريخ في وقت 

واحد.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أخلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي السبت، سبيل أربعة 
شبان مقدسيين بشــــرط الحبس البيتي لمدة خمسة 

أيام.
وذكــــر نــــور الشــــلبي أن شــــرطة االحتالل فــــي مركز 
المسكوبية أخلت سبيل شــــقيقه خالد وبقية الشبان 
دون عرضهم على محكمة الصلح غربي القدس المحتلة.

وأشــــار إلى أن الشــــبان الذين فــــرض عليهم الحبس 
البيتي هم: جهاد محمد الشلبي )19 عاًما(، وخالد سليم 
الشلبي )17 عاًما( ومنصور الطويل )17 عاًما( وقصي أبو 

خضير )17 عاًما(.
وأضــــاف أن جنود االحتالل اعتقلوهــــم الجمعة، أثناء 
خروجهم من أبواب المســــجد األقصــــى، بعد االعتداء 
عليهم بالضرب المبرح، واقتادوهم إلى مركز القشــــلة 
للتحقيق، ثم نقلوهم الى مركز المسكوبية واحتجزوهم 

حتى اليوم.
وفــــي الســــياق، اســــتدعت مخابرات االحتــــالل أمس 
المقدســــي أحمد غزالــــة )53 عاًما( مجــــددا، للتحقيق 
في مركز شــــرطة القشــــلة في البلدة القديمة بالقدس 

المحتلة.

وقال غزالة إن مخابرات االحتالل اقتحمت منزله في حي 
باب حطة الجمعة، مرتين، وتركت له استدعاء للتحقيق، 
وانتظر عند بــــاب المركز لمدة ســــاعتين ونصف، ولم 
يسمحوا له بالدخول رغم هطول األمطار والبرد القارس؛ 

فرجع للمنزل.
وأشــــار إلى أن مخابرات االحتالل اقتحمت منزله خمس 

مرات خالل أسبوع.
كما أبعدت شرطة االحتالل الجمعة، الشبان المقدسيين 
إبراهيم النتشــــة، ومحمد أبو شوشة، ومنير الباسطي، 

ومحمد شريفة، عن المسجد األقصى لمدة أسبوع.

االحتالل يفرض الحبس البيتي على 4 شبان مقدسيين

أعلنت عنها »إسرائيل« مؤخرًا
خبير أمني »إسرائيلي« يشكك بنجاعة 

منظومة الليزر الدفاعية الجديدة

غزة / االستقالل:
أغرقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس، أراضي المزارعين شرقي مدينة غزة، بعد فتحها 
للمرة الثالثة منذ بداية الموســـم الحالي ســـدود تجّمع مياه األمطار الموجودة شرقي المدينة. 
وأفـــادت وزارة الزراعة عبر صفحتها بموقع »فيســـبوك«، بفتح االحتالل لســـدود وعبارات مياه 
األمطار شـــرقي مدينة غزة، للمرة الثالثة خالل أسبوع. وقبل أسبوع قالت وزارة الزراعة، إن قوات 
االحتالل تعمدت فتح سدود تجّمع مياه األمطار باتجاه أراضي المزارعين شرقي حّي الشجاعية، 
المزروعة بمحاصيل الشعير والقمح والملفوف والبازيالء، وغيرها. ويتسبب فتح االحتالل لسدود 

مياه األمطار بخسائر كبيرة بأراضي المزارعين، نتيجة غمرها بالمياه.

االحتالل يواصل إغراق أراضي 
المزارعين بمياه األمطار شرقي غزة

رام الله/ االستقالل:
أكد الناطق باســـم وزارة الصحة الفلســـطينية في رام الله، طريف عاشـــور إّن وزارته خّفضت نسبة 

المرضى الذين يتلقون العالج داخل مشافي االحتالل.
وقال عاشور في تصريح عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك«، »منذ 7 أشهر وحتى 
اليوم، دائرة شراء الخدمة بوزارة الصحة خفضت نسبة المرضى ممن يتعالج داخل مشافي االحتالل 

بنسبة 84% دون اإلضرار بأي مريض«.

الصحة: انخفاض نسبة المرضى 
الذين يعالجون في مشافي االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
تقـــدر االســـتخبارات العســـكرية »اإلســـرائيلية«، أن يكون هناك احتمـــاالت كبيرة لالنفجـــار في الحلبة 

الفلسطينية، فيما تشير إلى أن »حماس« تتجه نحو التهدئة واالستمرار في بناء قوتها العسكرية.
وقالـــت القناة العبريـــة الثانية نقاًل عن العميد قائد وحدة األبحاث الســـابق في جيش االحتالل يوســـي 
كوفورفســـير ، إن العام الماضي كان مليًئا بفرص اندالع التصعيد بغزة، جراء نشـــاطات )اعتداءات( جيش 

االحتالل في قطاع غزة.
وأضاف كوفورفسير، أن حماس تدير قضية الجنود المعتقلين »اإلسرائيليين« بشكل منفصل عن التهدئة، 

مشيًرا إلى أن »حماس« ستجد صعوبة كبيرة في الموافقة على شروط »إسرائيل« المرتبطة بعودة الجنود.
وأوضح أن »إسرائيل« غير قادرة على حل مشاكل قطاع غزة بشكل نهائي، محذًرا من أن مباحثات التهدئة 

إذا وصلت إلى طريق مسدود ستنفجر األوضاع بين الطرفين.

ضابط »إسرائيلي« يحذر من 
فشل مباحثات التهدئة
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وبحســــب ما نقلتــــه صحيفة "جيروســــاليم 
بوســــت" العبريــــة األربعــــاء المنصــــرم، عن 
وزارة جيــــش االحتالل، فقــــد تم تخصيص 
7 مناطق إلقامة محميــــات طبيعية جديدة 
بالضفة المحتلة، وتوسيع 12 محمية أخرى، 
في المناطــــق المصنفة "ج" والتي تشــــكل 
٪60 من مســــاحتها، وتقع تحت السيطرة 

اإلسرائيلية الكاملة.
كمــــا أن نحــــو %20 مــــن أراضــــي األغــــوار 
أعلنهــــا االحتــــالل كـ"محمّيــــات طبيعّيــــة" 
و"حدائــــق وطنّية"، وخّصــــص أراضي أخرى 
للمســــتوطنات التــــي أقيمــــت فــــي األغوار 
بعد االحتــــالل بوقت قصير، بحســــب مركز 
المعلومات اإلســــرائيلي لحقوق اإلنسان في 

األراضي المحتلة "بتسيلم".
والقت هذه الخطوة رفضًا فلسطينيًا واسعًا، 
حيث نددت الخارجية الفلســــطينية بالقرار، 
وقالت إنه يعني "وضع اليد على مســــاحات 
شاسعة من األراضي الفلسطينية المصنفة 
)ج(، ونصــــب مظلــــة اســــتعمارية جديــــدة 
لمحاربــــة الوجــــود الفلســــطيني فــــي تلك 
المناطــــق"، موضحة أن مســــمى المحميات 
الطبيعية هو "شــــكل من أشكال االستيالء 

على األرض الفلسطينية".
حرب ا�ستيطانية

والقدس  االســــتيطان  المختص في شؤون 
عــــالء الريمــــاوي، أكــــد أن إقامــــة االحتالل 
محميــــات طبيعيــــة فــــي الضفــــة الغربية، 
يأتي ضمن مسلســــل التوسع االستيطاني 
االســــرائيلي وصواًل للســــيطرة الكاملة على 

أراضي الضفة. 
وأوضح الريماوي خالل حديثه لـ"االستقالل"، 
أن االحتالل يشــــن حربا اســــتيطانية كبيرة 
لالستيالء على األراضي الفلسطينية بهدف 
ضمها له، تارة من خالل االدعاء بالســــيطرة 
على مناطــــق C، وبناء المســــتوطنات، وتارة 
أمنيــــة، وأخيرًا  لــــدواع  لمصــــادرة األراضي 
اعتماد أراض فلسطينية على أنها محميات 

طبيعية له. 
وبّين أن القرار األخير يمنع الفلســــطينيين 
من تطوير أراضيهــــم الواقعة في المناطق 
التي تصنفها ســــلطات االحتالل "محميات 

طبيعيــــة" وتصادرها من أصحابها، مشــــيرًا 
إلى أن هذه المناطق حيوية للفلســــطينيين 
وذات موقع استراتيجي مهم، وتحتوي على 

مصادر مياه.
الســــلطة  تتحمــــل  الريمــــاوي،  وبحســــب 
الفلســــطينية مســــؤولية كبيــــرة فــــي هذا 
الملــــف، كونها لــــم تتخذ مواقــــف حقيقة 
قادرة علــــى صد الهجمة اإلســــرائيلية ضد 
أن  الفلســــطينية، مشــــددًا على  األراضــــي 
الشجاعة  لديه  ليس  اإلســــرائيلي  االحتالل 
بتجاوز الخطوط الحمــــراء، إال عندما تتراخى 
السلطة عن مقاومته ومالحقته في المحاكم 

الدولية. 
وحــــول الخطــــوات العملية التــــي يجب أن 
تتخذهــــا الســــلطة للدفــــاع عــــن األراضي 
الفلســــطينية بالضفة، أكــــد أن هناك ثالث 
خطوات يجــــب اتباعها، تتمثل بـ" التحامها 
مع فصائــــل المقاومة على قاعدة الدفاع عن 
االحتالل،  ومجابهة  الفلســــطينية  األراضي 
وتوجههــــا للمحاكمــــة الدولية لمحاســــبة 

االحتالل علــــى جرائمه، إضافــــة الى ضرورة 
دعمهــــا لصمــــود الفلســــطيني فــــي أرضه 

وتحديه أللة االحتالل". 
دعاية انتخابية

وبدوره، يرى مســــؤول ملف االستيطان في 
شــــمال الضفــــة الغربية غســــان دغلس، أن 
إقرار إقامــــة المحميــــات الطبيعية من قبل 
االســــتيطان  االحتالل، جاء بهدف تكثيف 
ومصــــادرة أكبــــر قــــدر ممكن مــــن األراضي 
الفلسطينية لصالح المشاريع االستيطانية، 
االنتخابات اإلسرائيلية  اقتراب  بالتزامن مع 
التــــي يتنافــــس قــــادة أحزابها علــــى الدم 

الفلسطيني. 
وبين دغلــــس خالل حديثه لـ"االســــتقالل"، 
أن االحتالل يســــتخدم ذريعــــة "المحميات 
األرض  علــــى  لالســــتيالء  الطبيعيــــة" 
الفلسطينية ومنحها للمستوطنين، كدعاية 
انتخابية لكســــب رضى اليميــــن المتطرف 
والشارع اإلسرائيلي في ظل قرب االنتخابات، 
مشــــيرًا الى أن المواطن الفلســــطيني يدفع 

ثمن كل جولة انتخابات إسرائيلية إما بدمه 
أو مصادرة أرضه أو اعتقاله. 

ولفت إلــــى أن االحتالل يعتبر الوقت الراهن 
بمثابــــة "فرصــــة ذهبيــــة" لالنقضاض على 
األراضي الفلسطينية، بسبب الضوء األخضر 
األمريكي، وقــــرب االنتخابات اإلســــرائيلي، 
واالنقســــام  العربــــي  للتخــــاذل  إضافــــة 

الفلسطيني الداخلي.
وحذر مـــن التداعيات الكارثيـــة المترتبة على 
إقرار إقامـــة المحميات الطبيعيـــة في الضفة، 
كونها تعمـــل على محاصـــرة القـــرى والمدن 
الفلسطينية بالمستوطنات اإلسرائيلية، كذلك 
عـــزل وتقطيع التواصل الجغرافـــي بين المدن 
والقـــري، مضيفًا: أن "االحتـــالل يريد قضم كل 

شبر من األرض الفلسطينية وضمها لكيانه". 
الفلســــطينية  الفصائل  دغلــــس،  وطالــــب 
بضرورة إنهاء االنقسام السياسي، والتوافق 
على برنامج وطني لواجهة إجراءات االحتالل 
العدوانيــــة ضد شــــعبنا، إضافــــة إلى عمل 
شــــراكة بين الحكومة والمؤسسات األهلية 

وكافة القطاعات، لحماية مناطق )ج(. 
خطوة على طريق �سم الأغوار

مديــــر وحدة مراقبة االســــتيطان في معهد 
األبحاث التطبيقية "أريج" ســــهيل خليلية، 
يشير إلى أن االحتالل يستخدم المحميات، 
كما يســــتخدم ما يطلق عليه أراضي دولة أو 
مناطق عســــكرية مغلقة واجهة للســــيطرة 
على مناطــــق اكثر مــــن االرض الواقعة في 

منطقة "ج".
ويضيــــف: "مصادقة بينيت علــــى إقامة 7 
محميات وتوسيع 12 أخرى تقع بعضها على 
أراض خاصة لفلسطينيين في االغوار، خطوة 

في اتجاه ضم االغوار".
ويشير خليلية إلى أن االعالن االخير لبينيت 
يهــــدف لتحقيق اغراض اســــتيطانية كما 
حدث في السابق في جبل أبو غنيم الذي تم 
تحويل جزء من ارضه الى غابة، وبعد ذلك تم 
إلغاء اعتمادها كمحميــــة، وأعيد تصنيفها 
إلى منطقة بناء، واقيمت عليها مســــتوطنة 
"هارحوما" شــــمال بيت لحم عام 1997، بعد 

اقتالع 60 ألف شجرة حرجية.
"جبـــل أبـــو غنيـــم ليـــس الحالـــة الوحيدة، 
فأجزاء مـــن اراضي رام الله قرب مســـتوطنة 
"دولـــف" تم تحويلها الى محمية، إضافة إلى 
مســـتوطنة "أفرات" في بيت لحم، واكثر من 
20 مســـتوطنة أخرى بنيت اجـــزاء منها على 
اراٍض صنفها االحتالل كـ"محميات طبيعية".
ويوضــــح خليلية أن االحتالل حول 700 كم2 
ك محميــــات طبيعية في الضفــــة الغربية، 
غالبيتها تقع في مناطق "ج"، من أصل 3456 
كم2 من مجموع اراضي المنطقة "ج"، والتي 
تشــــكل %61 من اراضي الضفــــة الغربية، 
ومنه باتت اســــرائيل تسيطر على %70 من 

اراضي هذه المناطق.
ولفــــت خليلية إلــــى أن "اســــرائيل" فرضت 
سيطرتها على االرض والماء والطرق بشكل 
تدريجي واستطاعت كقوة احتالل ان تدفع 
المواطنين الى التمركز فــــي المدن الكبيرة 
لتتيح فرصة الســــيطرة علــــى المنطقة "ج"، 
مشيرا الى ضرورة العمل على خلق منهجية 
واضحة لمواجهة االحتالل وســــرقته لألرض 

الفلسطينية.

»المحميات الطبيعية«.. خطوة على طريق نهب ومصادرة أراضي الضفة
غزة/ دعاء احلطاب 

ل ت��زال �سلط��ات الحت��ال الإ�سرائيلي��ة م�ستم��رة يف 
مبزي��د  والعدواني��ة  ال�ستيطاني��ة  اأن�سطته��ا  ت�سعي��د 
م��ن ال�سط��و والنه��ب لاأرا�س��ي الفل�سطيني��ة بال�سف��ة 

الغربي��ة املحتل��ة؛ ل�سال��ح امل�ستوطنني وبن��اء الوحدات 
ال�ستيطاني��ة، والتي كان اآخرها اإق��رار اإقامة املحميات 
الأخ�س��ر  ال�س��وء  م�ستغل��ة  للم�ستوطن��ني،  الطبيعي��ة 
الأمريك��ي والتخ��اذل العرب��ي و�سمته املُطب��ق. واأعلنت 

بال�سف��ة  مناط��ق  تخ�سي���ص  ع��ن  الحت��ال،  �سلط��ات 
الغربي��ة، ل�سالح امل�ستوطن��ني، وذلك للم��رة الأوىل منذ 
التوقيع عل��ى اتفاق »اأو�سلو« املوّقع بني منظمة التحرير 

الفل�سطينية وكيان الحتال عام 1993.

رام الله / االستقالل:
قال ممثل منظمة التعاون اإلســـالمي لدى فلسطين، 
أحمد الرويضي: إن اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
على المصلين في األقصى، أثبت حالة الرعب والخوف 
لديه، من التوافد الكثيف ألبناء شـــعبنا في القدس، 
وإدراكـــه أن كل إجراءاته القمعية، لن تركعهم، ولن 

تمنعهم من الصالة فيه.
وأكد في تصريح له، دعم منظمة المؤتمر اإلســـالمي، 
للقيادة الفلســـطينية، في محكمة الجنايات الدولية، 
وكذلك دعم الوصاية األردنية على األقصى، واألوقاف 

اإلسالمية، باعتبارها األداة التنفيذية الوحيدة إلدارة 
شؤون المسجد المبارك.

وأشـــار إلـــى اجتمـــاع المنظمة اإلســـالمية في جدة 
األســـبوع الماضي، على مستوى المندوبين، واجتماع 
صنـــدوق التضامـــن اإلســـالمي قبل يوميـــن؛ لبحث 
توســـيع عمليـــة الدعم فـــي القدس، ودعـــم صمود 

المقدسيين.
وكانـــت قوات االحتـــالل قد اعتدت علـــى المصلين 
فـــي األقصى خالل تأديتهم صـــالة الفجر أول أمس 

الجمعة، ما أسفر عن إصابة واعتقال عدد منهم.

رام الله/ االستقالل:
حذر أمين ســـر اللجنـــة التنفيذية لمنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية، صائـــب عريقات، 
يـــوم أمس، مـــن اإلعالن عن ضـــم االحتالل 
"اإلسرائيلي" لمنطقة االغوار وشواطئ البحر 
الميت شـــرق الضفـــة المحتلة، لمـــا له من 

تداعيات محلية وإقليمية ودولية.
وقال عريقـــات، في تغريده له على "تويتر"، 
:"إن اإلعالن عـــن خطة "نتنياهو والســـفير 
وتكريـــس  )الضـــم  فريدمـــان  األمريكـــي 
االحتـــالل(، قبل االنتخابات "اإلســـرائيلية"، 

يعـــد بمثابة ضـــوء أخضر، لمشـــروع الضم 
الفعلي".

وأضـــاف، أن نتنياهـــو سيســـتغل ضـــم 
القدس والجـــوالن واألغـــوار، للدعاية لحزبه 
في االنتخابات المقبلة، مستطرًدا بأن اآلثار 
المترتبة على ذلك غير مهمة، حتى لو أحرق 

الشرق األوسط.
يشـــار إلى ان صائب عريقـــات، قد حذر في 
وقت ســـابق، من إنشـــاء هيئة "إسرائيلية" 
جديدة، من قبـــل وزير الحرب نفتالي بينت، 

للبدء بإجراءات الضم.

الرويضي: اعتداء االحتالل على المصلين 
باألقصى يؤكد حالة الُرعب لديه

عريقات يحذر االحتالل من ضم األغوار 
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وأوضح أن مرحلة التعذيب لألســـرى في الســـجون 
االسرائيلية تبدأ منذ لحظة االعتقال مروًرا بالتحقيق 

وتستمر طوال االعتقال بأشكال مختلفة.
وبيـــن أن أقســـى مراحـــل التعذيب تكـــون أثناء 
التحقيق التي تبـــدأ بتغطية الرأس بكيس ملوث، 
وعدم النوم، وعدم العالج، واســـتخدام الجروح في 
التحقيـــق، ووضع المعتقل في ثالجـــة، والوقوف 
لفترات طويلة، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من 
تداعيات نفســـية، واستخدام المربط البالستيكي 

والمعدني لليدين والقدمين.
وتابـــع »باإلضافة إلـــى رش الماء البارد والســـاخن 
على الرأس، والموســـيقى الصاخبـــة، ومنع الخروج 
للمرحاض بشـــكل طبيعـــي، واســـتخدام الضرب 
المبرح، والشبح لساعات طويلة بل أليام، إلى جانب 
اســـتخدامها أســـاليب الهز العنيف للرأس الذي 
يؤدي إلى إصابة األســـير بالشلل أو إصابته بعاهة 
مســـتديمة، واألخطر من كل ذلك استخدام القوة 

المبالغ فيها«.
وذكر أن المعتقل حناتشـــة تعرض لثالث جوالت 
تحقيق، وتواصلت ألكثر من 20 ساعة يومًيا، تخللها 
استبدال المحققين كل 8 ساعات بمحققين آخرين، 

وفق ما نقلت وسائل إعالم عن عائلة األسير.
ودعا حمدونة مجلــــس حقوق اإلنســــان التابع لألمم 
المتحدة والمنظمات الحقوقية واإلنسانية ومجموعات 
الضغط لحماية القوانيــــن واالتفاقيات التي تحفظ 

اإلنسان في السلم والحرب.
كما دعاهم للضغط على »إسرائيل« 
لاللتـــزام بهـــا والعمل علـــى حماية 
الممارســـة  األســـرى ومواجهة هذه 
المســـيئة لكرامة اإلنسان بمقتضى 
المادة الخامســـة من اإلعالن العالمي 
لحقوق االنســـان، والمادة الســـابعة 
من العهد الدولـــي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســـية واتفاقية األمم 

المتحدة لمناهضة التعذيب.
وناشـــد الجهات المختصة بمتابعة 
أحوال األســـرى منذ لحظة اعتقالهم، 
واالطالع على صحة األسير حناتشة، 
الفلسطينيين من  وحماية األســـرى 
المحققين  وقسوة  السجانين  بطش 

وغطاء القضاء اإلســـرائيلي الذي شرع 
التعذيب تحت حجج غير منطقية.
العقاب قادم

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
يوم أمس، إن جرائـــم التعذيب لن تمر دون عقاب 
وســـيتم تحويلهـــا لسياســـة مكلفـــة لالحتالل 
االســـرائيلي، وذلك تعقيبا على ما سربته وسائل 
اإلعالم من توثيق لصور تكشـــف حجم التعذيب 

بحق القيادي في الجبهة وليد حناتشة.
وأكدت الجبهة في بيان لها، أن العدو الصهيوني 

فشـــل في كسر إرادة المناضلين وخصوصًا رفاقها 
الذين يتعرضون منذ عدة شـــهور إلى شتى أنواع 

التعذيب الجسدي والمعنوي.
واعتبـــرت الجبهـــة أن ما ســـربته وســـائل اإلعالم 
من توثيق لصور تكشـــف حجـــم التعذيب بحق 
القيادي في الجبهة وليد حناتشة، يؤكد أن سياسة 
التعذيـــب اإلجرامية بحق المناضليـــن تعبير عن 

إفالس العدو، وتأكيد على طبيعته اإلجرامية .
ودعت الجبهة، هذا العدو إلى استخالص الدروس 
والعبـــر جيدًا فالجبهـــة دائمًا ما تكـــون أكثر قوة 

للمالحقات  وتصميمًا وإرادة كلما تعرضت 
واالعتقاالت واالستهداف المتواصل.

الدولـــي  المجتمـــع  تغافـــل  أن  وأكـــدت 
والمؤسسات المعنية عما يجري داخل أفران 
الموت في ســـجون االحتـــالل الصهيوني 
بحق األسيرات واألسرى، يثبت مجددًا أنها 

متواطئة وشريكة تمامًا في هذه الجرائم.
ودعت الجبهة لضرورة مواجهة سياســــة 
كسياســــة  الســــجون  فــــي  التعذيــــب 
صهيونيــــة ممنهجــــة، من أجــــل فضح 
الكيــــان الصهيوني وإماطــــة القناع عن 
وجهه الحقيقي، واعتبار األيام واألسابيع 
القادمة أيامًا للتصعيد من خالل االشتباك 
المفتوح مــــع العدو، ومن خالل الفعاليات 
النضالية والجماهيرية في الوطن والعالم.

وجه قبيح
بـــدوره، قـــال عضو المجلـــس الثـــوري، المتحدث 
باســـم حركة فتح أسامة القواســـمي، إن تعذيب 
األســـرى في سجون االحتالل، يظهر حجم اإلرهاب 
القبيح  الحقيقي  والوحشية اإلســـرائيلية والوجه 

لدولة تدعي الديمقراطية.
وأوضح القواســـمي في تصريح صحفـــي، أن هذا 
االســـلوب الوحشـــي في اســـتخدام أبشـــع أنواع 
التعذيب مع األسرى وما يجري في أقبية التحقيق 
في سجون االحتالل، ما هو إال نوع من أنواع اإلرهاب 

الذي تمارسه إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني. 
وطالب مؤسســـات حقوق االنسان الدولية التدخل 
الفوري وفضح هـــذه الجرائم وتحميل إســـرائيل 

المسؤولية القانونية عنها.
وأظهرت الصور المسربة من سجون االحتالل حجم 
التعذيب الذي تعرض له االسير حناتشة المعتقل 

منذ تشرين األول/ أكتوبر المنصرم.

انتهاك جتاوز احلدود
من ناحيته، قال األمين العـــام لحركة المبادرة 
الوطنيـــة الفلســـطينية مصطفـــى البرغوثي 
إن ســـلطات االحتـــالل اإلســـرائيلي تجـــاوزت 
كل الحـــدود فـــي خروقـــات حقوق اإلنســـان 
الفلســـطيني، وخاصة في تصعيدها الخطير 
التعذيب ضد األســـرى والمعتقلين  لممارسة 

وفي اعتقال األطفال القصر.
وأضـــاف البرغوثـــي في تصريـــح لـــه، أن حالتي 
األســـيرين ســـامر العرابيد ووليد حناتشة تظهر 
مدى استخفاف سلطات االحتالل بحقوق اإلنسان 
والقوانين الدولية، وحقوق األسرى الذين يتعرضون 
لتعذيب منهجي سيودي بحياة بعضهم إذا سمح 
له باالستمرار. وطالب ممثلي الدول ورؤساءها الذين 
ينوون زيارة »إســـرائيل« بمســـاءلتها عما تقوم به 
من تعذيب ضد األسرى واســـتمرارها في اعتقال 
مئات األطفال الفلسطينيين وإخضاعهم لإلرهاب 

النفسي والجسدي.

أظهرت الوجه الحقيقي للكيان

تنديد واسع بوحشية االحتالل في تعذيب األسير حناتشة
غزة / اال�ستقالل:

قوبل��ت ال�سور الت��ي مت الك�سف عنها اأم���س ال�سبت، واأظهرت 
اآث��ار التعذيب لالأ�سري وليد حنات�س��ة الذي يخ�سع للتحقيق 
يف اأقبية �سجون االحت��الل االإ�سرائيلي، با�ستنكار �سديد من 
قب��ل العديد م��ن الفعاليات الفل�سطينية. وق��ال مدير مركز 

االأ�س��رى للدرا�سات راأفت حمدونة، اإن م��ا اأظهرته ال�سور من 
اآث��ار تعذيب للمعتقل الفل�سطيني وليد حنات�سة )51 عاًما( 
م��ن رام اهلل، وه��و يف اأقبي��ة التحقي��ق بزنازي��ن االحت��الل 
االإ�سرائيل��ي اخت�سرت الكلم��ات يف و�سف وح�سية االحتالل 
الذي ميار�س التعذيب النف�س��ي واجل�سدي بحق كل املعتقلني 

الفل�سطيني��ني دون ا�ستثن��اء. واأ�س��اف حمدون��ة يف بي��ان له 
تلقت "اال�ستقالل" ن�سخة عنه، اأن اأجهزة االأمن اال�سرائيلية 
خ��الل التحقيق متار���س اأ�س��كال تعذيب حمرم��ة دولًيا وفق 
اتفاقي��ة مناه�س��ة التعذي��ب للع��ام 1984 القا�سي��ة مبن��ع 

التعذيب والعقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

غزة/ خالد اشتيوي:
نظمت دائرة العمل النسائي في حركة الجهاد االسالمي، 
وســــط مدينــــة غزة، أمس الســــبت، وقفــــة تضامنية مع 
األسيرات في ســــجون االحتالل اإلسرائيلي، تحت عنوان 
"حرائر فلسطين شموخ وعزة ال تلين"، بمشاركة العشرات 
من المتضامنات والمناصرات لقضية األسرى واألسيرات.

وحملت المشــــاركات في الوقفة عدة شــــعارات تشــــير 
إلى مدى المعاناة التي تمر بها األســــيرات دخل سجون 
االحتالل، من بينها: "أطــــراف متجمدة في الزنازين"، "بال 
مالبس شــــتوية وال أغطيــــة ثقيلة وال وســــائل تدفئة"، 

و"الخيام أكثر األقسام معاناة في فصل الشتاء".
وطالبت المشاركات في الوقفة بالعمل على إنهاء معاناة 
األســــيرات داخل الســــجون، وبضرورة الوقوف إلى جانب 
األسرى كافة، والعمل السريع من أجل تحريرهم وتبييض 

السجون منهم.
وقالت مســــؤولة اإلعالم في دائرة العمل النسائي، آمنة 
حميد في كلمــــة لها خالل الوقفة إن "األســــيرات داخل 
سجون االحتالل يعشــــن ظروفًا معيشية صعبة للغاية 
خلف القضبان منذ لحظــــة اإلعتقال األولى وحتى لحظة 

اإلفراج عنهن".
وأكدت أن االحتالل اإلســــرائيلي يمارس بطرق ممنهجة 
وسياسة مدروسة، آليات وحشية ضد األسيرات واألسرى 
في الســــجون للتنكيل بهم، في محاولة بائســــة للنيل 

منهم وكسر معنوياتهم وسلب إرادتهم.
ووجهت حميد رســــالة "إلــــى العالم والمجتمــــع الدولي 
لتذكيره بمعاناة األسرى داخل سجون االحتالل، والضغط 

عليه مــــن أجل إنهاء هــــذه المعاناة ووقف ممارســــاته 
بحقهن والعمل على تحريرهم من تلك السجون الظالمة."

وبينت أن األســــيرات يعشــــن أكثر من ظرف ووجع وألم، 
فهناك عدد من سجون االحتالل قام السجان الصهيوني 
فيها باســــتهداف األســــيرات بشكل مباشــــر باألعيرة 
النارية والمطاطية أو بالقنابل المتفجرة والغازية وإيقاع 
اإلصابات في أطرافهن وأعينهن، وهناك أيضًا أســــيرات 

مريضات يعانين ظروف قاسية دون عناية وال رعاية. 
وأشــــارت حميد إلى جملــــة من انتهــــاك االحتالل بحق 
األســــيرات داخل الســــجون، وقالت إن "سلطات االحتالل 
لم تكتف بإصدار األحــــكام العالية بحقهن وحرمانهن 
من األغطية والمالبس الشــــتوية في هــــذا البرد القارس 

واألجــــواء الماطرة، بــــل تعرضهن للتعذيــــب والتنكيل 
الجســــدي والنفســــي واالجتماعــــي من خــــالل الضغط 
عليهن بكل الوسائل إلفراغهن من محتواهن السياسي 

والنضالي".
وأضافــــت "نحن نشــــعر بمعاناة األســــيرات وذويهن، لذا 
يتوجــــب علينا وعلــــى العالــــم أن نعمل من أجــــل إنهاء 
معاناتهن وتبييض السجون من كافة األسرى واألسيرات".

وطالبت حميد المجتمع الدولي والمؤسســــات الحقوقية 
بأن تقف وقفة حقيقية أمام معاناة األسرى واألسيرات، 
بعيدًا عــــن الشــــعارات والتنديدات والتحــــرك العاجل 
للضغــــط على االحتالل من أجل وقف إنتهاكاته بحقهم 

وإنهاء معاناتهم، واإلفراج عنهم جميعًا.

سلطت الضوء على حجم معاناتهن
غزة: وقفة لدائرة العمل النسائي للجهاد تضامنًا مع األسيرات 

غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى 
يوم أمس، أن األسير المجاهد أحمد إبراهيم أحمد بسيسي 
)40 عامًا( من بلدة رامين قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة 
المحتلة، أنهى ســـتة عشـــر عامًا على التوالي في األســـر 
ويدخل عامه السابع عشر في سجون االحتالل الصهيوني.

االحتـــالل  قـــوات  أن  القـــدس  وأوضحـــت مهجـــة 
الصهيوني اعتقلته بتاريخ 2004/01/18م، وأصدرت 
المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن )25( عامًا، 
بتهمة االنتماء والعضوية في ســـرايا القدس الذراع 
العســـكري لحركة الجهاد اإلســـالمي في فلســـطين 
والتخطيط لعملية نتانيا االستشهادية التي نفذها 
االستشـــهادي المجاهد رامي غانم من دير الغصون 

بمدينة طولكرم.
جديـــر بالذكـــر أن األســـير أحمد بسيســـي ولـــد بتاريخ 
1979/08/01م، وهـــو متزوج، ولديه ابن واحد، ويقبع حاليًا 
في سجن النقب الصحراوي، وهو شقيق األسير القائد زيد 
بسيسي أمير الهيئة القيادة العليا ألسرى حركة الجهاد 

اإلسالمي في سجون االحتالل الصهيوني سابقًا.

مهجة القدس: 
األسير أحمد بسيسي 
يدخل عامه الـ )17( 
في سجون االحتالل
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
 ال�سلطة الق�سائية

 ديوان الق�ساء ال�سرعي
املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي

حمكمة رفح ال�سرعية االبتدائية – رفح
 اعالن وراثة �شادر عن حمكمة رفح ال�شرعية

قدمت لهذه المحكمـــة مضبطة موقعة من مختار عائلة عرفات مؤرخة في 
2020/1/6م تتضمن ان نمر زيدان مســـلم محمد شلوف من السبع وسكان 
رفح قد توفى الى رحمة الله تعالى بشهر 1948/2م وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقالي في اشقائه عجراوي وموسى وسلمان وسالم ثم شهر اغسطس 
عام 1950م توفى ســـلمان المذكور وانحصر ارثه الشـــرعي واالنتقالي في 
زوجته مريم ســـلمان عودة شـــلوف وفي اوالده المتولديـــن له منها وهم 
جمعة وســـام ثم بشـــهر يناير عام 1962م توفى سالم المذكور وانحصر 
ارثه الشـــرعي واالنتقالي في زوجته رابعة مطير سليم شلوف وفي اوالده 
المتولديـــن له منها وهم مســـعد وعبد المعطى وخليل وســـلمى فقط وال 
وارث للمتوفى المذكور ســـوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية 
وليـــس له اوالد كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطة مراجعة محكمة رفح الشـــرعية خال خمسة عشر يوما 

من تاريخ النشر وحرر في 19 / جماد اول 1441هـ الموافق 2020/1/14م

  قا�سي رفح ال�سرعي 
   فريد بركة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / نادية جمال عبدالقادر الصعيدي  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)800516908 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / احمد يوسف عبد الشيخ احمد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)918355991 (  فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / ختام ادريس محمد الشيخ احمد 
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)945150498( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / كريمة عطاالله أحمد القطشان
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)802620526 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقال:
عانت مدينة القدس خـــال العام 2019 
المنصرم مـــن ارتفاع وتيـــرة االعتداءات 
التي قامت بها سلطات االحتال، وشملت 
بإطـــاق  القتـــل  عمليـــات  االعتـــداءات 
الرصاص على المواطنين مما أدى الرتقاء 
10 شـــهداء، فيما بلغ اجمالي االعتداءات 
التـــي نفذتهـــا قـــوات االحتـــال 4164 

اعتداء.
الدائرة  وأكـــد تقرير ســـنوي أصدرتـــه 

اإلعاميـــة لحركة )حماس( فـــي الضفة 
المحتلة، تصاعد عمليـــات هدم المنازل 
والمنشـــآت وتشريد الســـكان في فترة 
عـــام 2019 التي يغطيهـــا التقرير، وبلغ 
عدد المنشـــآت التي تـــم هدمها خال 
العـــام المنصـــرم 279 بينها 100 وحدة 
سكنية في حي وادي الحمص بالمدينة 
في أكبـــر عمليـــة تشـــريد جماعي منذ 
االحتـــال العـــام 1967، وطالـــت عملية 
التشـــريد 700 مواطن، ويأتـــي تصاعد 

السياســـات العدوانيـــة في ظـــل دعم 
أمريكي مطلـــق لتهويد المدينة وتغيير 

البنية الديموغرافية فيها.
 كما صعدت قوات االحتال من اعتدائها 
علـــى المســـجد األقصى المبـــارك، ونفذ 
المســـتوطنون 293 اقتحامـــًا لســـاحات 
المسجد األقصى أي بمعدل اقتحام يومي، 
بينها اقتحامات جماعية في المناســـبات 
الدينية اليهودية، وأبعدت سلطات أكثر 
مـــن 247 مواطنـــًا عن المســـجد األقصى 

ومنعت دخولهم لساحاته، والزالت تقوم 
بتجديد قرارات المنع واإلبعاد للعشـــرات، 
بحجـــة الرباط فـــي ســـاحات األقصى أو 

التصدي القتحامات المستوطنين.
كما شـــملت االعتـــداءات محاولـــة إغاق 
بـــاب الرحمة، بعـــد أن تمكـــن المصلون 
الفلســـطينيون مـــن فتحه في شـــباط/ 
فبرايـــر، والزالت قوات االحتـــال تقتحم 
بشكل مستمر للمصلى لمنع إقامة الصاة 
في حين يواصل المقدســـيون تصديهم 

لتلك االعتداءات.
 وعلى صعيد أسرلة المدينة، فقد عمدت 
سلطات االحتال إلى إغاق مكتب التربية 
والتعليم وإغاق شـــركة تقـــدم خدمات 
لتلفزيـــون فلســـطين، في حيـــن تحاول 
ســـلطات االحتال فـــرض الترخيص من 
بلدية االحتال على المدارس الفلسطينية 
التي تقوم بتدريس المنهاج الفلسطيني 
الســـتبداله بالمنهاج "االحتالي" وهو ما 

ترفضه مدارس القدس.

أسفرت عن ارتقاء 10 شهداء

4164 اعتــداء إسرائيليــًا فــي القــدس خــالل 2019

رام الله/ االستقال:
إن  والمغتربيــــن،  الخارجيــــة  وزارة  قالــــت 
اعتقال جيش االحتال اإلســــرائيلي، الطفل 
زيد ياســــين )10 أعــــوام( من قريــــة عانين 
غرب جنين، أثنــــاء تواجده قرب جدار الضم 
للتحقيق  وإخضاعــــه  العنصري،  والتوســــع 
الميداني قبل إخاء سبيله، سقطة أخاقية 
جديــــدة، وخــــرق فاضــــح للقانــــون الدولي 

اإلنساني.
وأضافت الوزارة فــــي بيان لها يوم أمس، ان 
هذا الحدث هو أبشــــع وأوضح صورة لجيش 
االحتال الــــذي يتبجح قادتــــه زورا وبهتانا 
في أخاقياتــــه، وهو يطارد وياحق األطفال 
تارة،  ليعتقلهم  الفلســــطينيين  والفتيــــة 

ويرهبهم ويحطم نفسياتهم تارة أخرى.
وأشــــارت إلى أن اعتقال الطفل ياســــين يعكس 
همجيــــة االحتــــال، وعمــــق ثقافــــة الكراهيــــة 
والعنصريــــة التــــي تنتشــــر في أوســــاط قادته 
وقواته ضد المواطنين، وتفسر لنا هذه الجريمة 
حالة أوســــع من االعتقاالت الجماعية المتواصلة 

التي يشنها ضد أبناء شعبنا.
وتابعت الــــوزارة، انه ال يكاد يمر يوم دون حدوث 
اعتقــــاالت تطال العشــــرات مــــن أبناء شــــعبنا 
بمختلف فئاته من أطفال ونســــاء وطلبة مدارس 

وجامعات، بمن فيهم المصلون في دور العبادة.
واعتبرت أن ما تقــــوم به قوات االحتال هو حرب 

مفتوحــــة علــــى شــــعبنا، تهدف إلــــى ضرب 
مرتكزات وعيــــه الوطني لقضيتــــه وحقوقه، 
وكسر إرادته في الصمود والمواجهة، وإغراقه 
المعاناة والبحث عن مصادر رزقه اإلنســــانية، 
والدليــــل على ذلك عمليــــات القمع والتنكيل 

واالعتقال بحق أهالي بلدة العيسوية.
وأدانت الخارجية عمليات القمع التي تمارسها 
قوات االحتال، واالعتقــــاالت المتواصلة ضد 
أبناء شــــعبنا وفتيتنــــا وأطفالنــــا، محذرة من 
مغبــــة التعامل مع تلــــك االعتقاالت كأحداث 
اعتياديــــة ومألوفة وأرقام في اإلحصاءات، بما 
يخفي حجم المعانــــاة الكبيرة التي تقع على 
االجتماعي  ونسيجها  الفلسطينية  العائات 

ومصادر رزقها.
وطالبت الوزارة منظمة األمم المتحدة للطفولة 
والمنظمات  المجالــــس  وجميع  "اليونيســــيف"، 
األمميــــة المختصــــة، بإعــــاء صوتهــــا في وجه 
االحتال وقواته، وانتهاكاتهم للقوانين الدولية 
التي تجرم إرهاب األطفال واعتقالهم وابتزازهم 

وتعذيبهم.

الخارجية: اعتقال االحتالل للطفل ياسين خرق للقانون الدولي

غزة / االستقال:
قال المختص في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة: إن األسير ماهر 
عبد اللطيف عبد القادر يونس )62 عاًما( من قرية عارة في األراضي 
)38( على التوالي في ســـجون  المحتلـــة عام 1948، دخـــل عامه الـ

االحتال اإلسرائيلي.
وأضاف فروانة في بيان له، ان األســـير يونـــس كان اعتقل بتاريخ 
18-1-1983 بعد اعتقال ابن عمه كريم يونس بأســـبوعين، بتهمة 
االنتماء لحركة "فتح" وحيازة أســـلحة والمشـــاركة في قتل جندي 

اسرائيلي.
وأوضـــح أن إحدى محاكم االحتال كانت أصـــدرت بحقه في بداية 
اعتقاله حكًما باإلعدام شـــنقا بدعوى "خيانة المواطنة"، حيث أنهم 
"يحملون الهوية اإلسرائيلية الزرقاء ويعتبرهم االحتال مواطنين 

إسرائيليين".
وتابع "وبعد شهر من صدور الحكم عادت المحكمة وأصدرت حكًما 
بتخفيض العقوبة من "اإلعدام" إلى الســـجن "المؤبد" مدى الحياة، 
وبعد جهود قانونية وحقوقية حثيثة، حددت سلطات االحتال في 

أيلول/سبتمبر من العام 2012 حكم المؤبد بـ )40 سنة(".
وذكر أن األســـير ماهر يونس يعتبر "عميد األســـرى" وثاني أقدم 
أسير فلسطيني في سجون االحتال، حيث اعتقل بعد اعتقال ابن 
عمه كريم ببضعة أيام فقط، وهو ثاني أســـير على قائمة األســـرى 
القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو" والتي تضم )26( 

أسيًرا، نصفهم تقريًبا من أراضي عام 1948.

األسير ماهر يونس يدخل 
عامه الـ38 بسجون االحتالل

رام الله/ االستقال:
قال مركز أسرى فلسطين إن االحتال واصل 
خال العام الجديد سياسة االعتقاالت التي 
ينفذها بحق أبناء الشـــعب الفلســـطيني، 
التـــي أصبحت حدثـــا يوميًا مازمـــا، ورصد 
)200( حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري.

وقال الناطق اإلعامي للمركز الباحث رياض 
"اســـتنزاًفا  االعتقاالت أضحت  إن  األشـــقر 
أدوات  مـــن  وأداة  الفلســـطيني،  للشـــعب 
القمع التي يلجأ إليهـــا االحتال لمحاربته، 
والتأثير على مقاومته، وتطال كل شـــرائح 
المجتمع الفلسطيني، بحيث ال تمر ساعة إال 

وينفـــذ االحتال خالها عملية اعتقال ألحد 
المواطنين أو أكثر".

وأشـــار إلى أن االعتقاالت شملت )21( طفًا 
قاصـــًرا دون الثامنة عشـــرة مـــن أعمارهم، 
أصغرهم الطفل محمـــد أبو قلبين )13عاًما( 
من حـــْي رأس العامود في بلدة ســـلوان ب 
القدس المحتّلة، بينما اعتقل الفتى الجريح 
حســـين يونـــس )17عاًما( من بيـــت لحم، 
عقب إطاق النار عليه، وإصابته بعيار ناري 
أســـفل الركبة، أدى لكسر في العظم، وتمت 
زراعة براغي في قدمه المصابة في مشـــفى 

"شعاري تصيدك".

وبين األشقر أن االعتقاالت منذ بداية العام 
شـــملت )7( نســـاء وفتيات فلســـطينيات 
غالبيتهـــن تم اعتقالهن مـــن القدس، في 
محيـــط المســـجد االقصـــى، فيمـــا اعتقل 
االحتال سيدة حامل في شهرها األخير من 
مدنية قلقيليـــة مع زوجها، وُأفرج عنها بعد 
التحقيق لســـاعات بكفالـــة بقيمة 20 ألف 

شيقل.
وأفـــاد بأن االحتال اعتقـــل 6 مواطنين من 
قطاع غزة منـــذ بداية العام الجـــاري، اثنان 
منهم تم اعتقالهما على حاجز بيت حانون/ 

إيرز.

اعتقال 200 فلسطيني منذ بداية العام بينهم 21 طفال
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أعلن أنا المواطن / ممدوح عبد علي النعيزي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)804583573  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / سامي محمد محمد العجلة
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)900908088 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / خالد عبد القادر خليل المصري
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)975938499 ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / أماني بسام سعدي مقداد
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803261734( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / ميسون حمدى توفيق العاوور
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)905505376  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / ابراهيم انور حسن الصعيدي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)801313370   ( فعلـــى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / نايف محمد حسني صافي
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)802039396( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / سهاد فوزي نمر مرعي  
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)914565759  ( فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة / سماح المبحوح: 
أثـــارت خطوة قيـــام وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين 
" أونـــروا " بإزالة الشـــعار الخاص بها من الشـــهادات 
المدرســـية مخاوف الالجئين الفلسطينيين في قطاع 

غزة.
مخاوف الالجئين الفلســــطينيين تتزامن مع المحاوالت 
المســــتمرة التي تقوم بهــــا اإلدارة األمريكية من جهة 
و"إسرائيل " من جهة أخرى، بدءا بوقف اإلدارة األمريكية 

عام 2018 كامل تمويلها البالغ نحو 300 مليون دوالر.
وعلى الرغم من حصول " أونروا " مؤخرا بأغلبية ساحقة 
على قرار تمديد واليتها حتى نهاية شـــهر حزيران / 
يونيو عـــام 2023 ، إال أن إجراء غير معتاد يتم اتخاذه 
من قبـــل "أونروا" يثيـــر حفيظة ومخـــاوف الالجئين 

الفلسطينيين.
فقد أطلـــق القيـــادي في حركـــة المبـــادرة الوطنية 
الفلسطينية، و المسؤول اإلعالمي في اللجنة الشعبية 
لالجئين بمخيم جباليا نبيل دياب تحذيرات من وجود 
أسباب سياسية تقف وراء قيام مدارس "أونروا" بإزالة 
الشعار الرسمي لها عن الشهادات المدرسية للفصل 

الدراسي المنصرم.
وأوضح ديـــاب في حديثـــه لـ"االســـتقالل" أن إصدار 
شـــهادات الفصل األول للطلبة الدارسين في مدارس 
)أونـــروا( دون أن تحمل شـــعارها، ســـابقة خطيرة لها 
أبعاد ودالالت سياسية، تندرج تحت المحاوالت والنوايا 
األمريكية الرامية لتصفية "أونـــروا" وتقويض دورها 

الفاعل في خدمة الالجئين. 
وبّين أن الالجئين الفلســـطينيين في غزة تفاجأوا من 

قيـــام  "أونروا" بخطوة غير مســـبوقة إذ أن كشـــوفات 
الدرجات الصادرة عن مدارســـها ال تحمل أي داللة على 
أنهـــا تابعة لها، مشـــيرا إلى أن "أونروا" منذ نشـــأتها 
كانت تصدر كافة األوراق الرسمية للمدارس موسومة 

بشعارها المعروف. 
ولفت إلى السابقة الخطيرة التي قامت بها إدارة " أونروا 
" قبـــل نحو خمس ســـنوات حين عملـــت على تغطية 
خارطة فلســـطين بشاشـــة بيضاء فـــي واجهة إحدى 
المـــدارس التابعة لها قبيل زيـــارة األمين العام لألمم 
المتحدة "بان كي مـــون" لها، مطالبا مدير عام التعليم 

في "أونروا" بإصدار بيان رسمي يوضح فيه موقفهم من 
إزالة الشعار عن شهادات الطلبة. 

ونّبه إلى أن خطوة "أونروا" "المشـــبوهة" تأتي بالتزامن 
مـــع الهجمة الشرســـة التي تتعرض لها مؤسســـات 
"أونروا" في القدس المحتلة ومحاوالت التضيق عليها 

من قبل االحتالل االسرائيلي .
"اأونروا": ال  اأهداف �سيا�سية

المستشـــار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )األونروا(، عدنان أبو حسنة نفى صحة ما 
يتداول حول وجود أهداف سياســـية وراء حذف شعار 

"أونروا" على الشـــهادات المدرسية للفصل األول من 
العام الدراسي الجاري. 

وقال أبو حســـنة خالل حديثه لـ"االستقالل": "ال يوجد 
أحد يســـتطيع تبديل أو حذف أو حتى تغيير شـــعار 
أونـــروا مـــن األوراق الرســـمية التابعة لهـــا دون علم 
المجتمع الدولي" ، مشـــيرا إلى أن مـــا حدث هو إجراء 
تقنـــي روتيني داخلي في المدارس التابعة لنا بقطاع 

غزة ليس له عالقة بالشأن السياسي". 
وأوضح، أّن ما يصدر عـــن دائرة التعليم في المنظمة 
الدوليـــة للفصـــل األول هو كشـــف درجـــات وليس 

شهادات.
وأضاف: "شعار األونروا مطبوع على الشهادة النهائية 
وليس كشف الدرجات الفصلي"، ُمؤّكدًا على أّنه ال أحد 
في العالم يســـتطيع تغيير طبيعة عمل "األونروا" أو 
مكانة الالجئ إال الجمعيـــة العامة في األمم المتحدة 

وليس أشخاصًا أو رغبات دول معينة هنا أو هناك.
ودعا وســـائل اإلعالم إلـــى توخي الدقـــة والحذر في 
تعاطيها مع أنباء ملفقة وعدم التسرع باتهام "األونروا" 
بالضلوع في عملية تصفية لقضية الالجئين في الوقت 
الذي ُتقاتل فيه من أجل اســـتمرار خدماتها ألكثر من 
خمســـة ماليين ونصف الجئ فلســـطيني في مناطق 

عملياتها  الخمس.
وختم أبو حســـنة حديثه، بالقول: "ســـنكون أمام تحٍد 
كبير خـــالل العام الحالي 2020 حيث يتوقع الكثيرون 
من العاملين في المؤسســـات األمميـــة تراجع الدعم 
اإلنساني فيما ســـتعمل "األونروا" على تجنيد مصادر 

دخل متنوعة لضمان استمرار عملياتها".

لماذا حذفت »اونروا« شعارها عن شهادات طلبتها في غزة؟

غزة/ االستقالل:
ناشدت أســـرة المعتقل الفلسطيني في ســـجون األمن المصري "عبد الرحيم 
فهيم المملوك"، الرئيس المصري عبد الفتاح السيســـي، بالتدخل شـــخصيًا 

لإلفراج عنه.
وكان األمـــن المصري قـــد اعتقل المملوك فـــي مطار القاهـــرة الدولي بتاريخ 

201٩/٧/2٦، في طريق عودته لغزة من دمشق، حيث كان يدرس هناك.
وقالت والدة المملوك  "نناشد الرئيس المصري أن يأمر باإلفراج عن عبد الرحيم 

الذي تم اعتقاله دون سبب يذكر، فهو لم يرتكب اي جرم أو ذنب بحق مصر".
وتســـاءلت الوالدة: لماذا يتم الزج بابني في الســـجون المصرية؟!، ما هو الذنب 

الذي ارتكبه؟!.
وأضافت "طيلـــة الفترة الماضية تركنـــا للقنوات الفصائليـــة أن تتواصل مع 
السلطات المصرية بخصوص الموضوع، وسمعنا وعودات عدة من أكثر من جهة، 

لكن دون جدوى".
وأشارت الوالدة المملوك إلى أن نجلها عبد الرحيم ُرزق بمولود وهو رهن االعتقال، 

داعيًة لإلسراع باإلفراج عنه.
جدير بالذكر أن المملوك من ســـكان حي الشـــجاعية شرق مدينة غزة، وهو من 

مواليد 1٩٩2/11/3.

عائلة معتقل غزي تناشد 
السيسي بالتدخل لإلفراج 
عنه من السجون المصرية

القدس المحتلة/ االستقالل:
تعتـــزم هنـــدوراس نقـــل ســـفارة بالدهـــا فـــي كيان 
االحتـــالل "اإلســـرائيلي" من مدينة تل أبيـــب إلى مدينة 
القدس المحتلـــة بمجرد أن تيفـتح الكيان ســـفارته في 

تيغوسيغالبا.
وقال رئيس هندوراس خوان أورالندو هرنانديز، خالل حفل 
استالم سفينة حربية اشترتها هندوراس من إسرائيل: "ال 

ننتظر سوى قيام دولة إسرائيل بافتتاح سفارتها لدينا، 
وسنعمل على نقل السفارة إلى القدس".

وذّكـــر هرنانديز بـــأن بالده افتتحت في ســـبتمبر مكتبا 
تجاريا في القدس، كامتداد لسفارتها في "تل أبيب".

وقبل عام تقريبا أعلنت هندوراس و"إســـرائيل" والواليات 
المتحدة أنها ســـتعقد محادثات تتناول مســـألة افتتاح 
سفارة هندوراسية في القدس، ووضعت عددا من الشروط 

أمام الحكومة اإلســـرائيلية، قبل بدء تنفيذ إجراءات نقل 
سفارتها إلى القدس.

وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب أعلن في ٦ ديسمبر 
201٧ االعتراف بالقدس عاصمة إلســـرائيل ونقل سفارة 
بالده إليها من تل أبيب، ما أثار اســـتياء المجتمع الدولي 
والفلســـطينيين. وحتى اآلن لم تحـــذو إال غواتيماال حذو 

واشنطن في نقل سفارتها إلى القدس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس معهد أبحاث األمن القومي االسرائيلي عاموس 
يادلين إن اســـتراتيجية »إسرائيل« تتخلص في استمرار 
االنقســـام الفلســـطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية 
والتفريق بينهما، والتوصل إلى تهدئة بأقل ثمن ممكن 

وضرورة العمل على تهدئـــة األوضاع األمنية في الجبهة 
الفلسطينية.

ويسود االنقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية 
منـــذ منتصف يونيو/ حزيـــران 200٧، عقـــب فوز حركة 
حمـــاس باالنتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة فتح 

الضفـــة الغربية. وأضاف يادليـــن في حديث مع صحيفة 
معاريف اإلسرائيلية إن »المشكلة الحقيقة أمام إسرائيل 
ال تكمن في ســـوريا، وإنما من مصانع الصواريخ في لبنان، 
وهي فرصة للتحذير من التوجهات اإليرانية الســـتكمال 

برامجها النووية«.

هندوراس تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب الى القدس

يادلين: استراتيجيتنا تتخلص في استمرار االنقسام بين غزة والضفة
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مجددا عادت االزمات تعصف بالمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة, فازمة الكهرباء ازدادت في 
االونة االخيرة بشـــكل ملحوظ, وازمة الغاز اصبحت خانقة حيث يتكدس المواطنون امام محطات 
تعبئة الغاز لعل وعســـى, كما عاد االحتالل لمنع ادخال مواد خام الى المصانع وتصدير منتجات 
الى الخارج اال بالحد االدنى بين فترة واخرى, ويبدو ان اســـرائيل التي تعهدت بتخفيف الحصار 
عـــن قطاع غزة تمهيدا النهائه, تراجعت عن خطواتها بعد توقف مســـيرات العودة الكبرى على 
الحدود الشرقية لقطاع غزة,  وكأن كل التجارب السابقة مرت علينا مرور الكرام دون ان نتعلم منها 
شيئا, فاالحتالل دائما يراهن على الوقت للتسويف والمماطلة وال يمكن ان نضمن أي اتفاقيات 
او تفاهمات معه حتى ولو كانت برعاية جهات دولية, فاالحتالل ال يبالى بالوســـطاء وال يحترم أي 

اتفاقيات, وكان يجب التعامل معه وفق هذا المنطق لكننا راهنا على الالشيء. 
هنـــا تكمـــن االزمة فالتعامـــل مع االحتالل يتطلـــب الحذر الشـــديد والتنبه واالســـتعداد لكل 
الســـيناريوهات المحتملة, ويبدو ان فصائل المقاومة ارادت ان تســـتدرك هذه الحالة فاطلقت 
صواريخ »رسائلية« نحو منطقة الغالف الحدودي, واطلقت عشرات البالونات الحارقة نحو االراضي 
المحتلة والمناطق الحدودية, وقد تشـــتعل المواجهـــة خالل المرحلة القريبة المقبلة, وقد يتخذ 
قرار بالعودة الى تنظيم المســـيرات مرة اخرى ولكن بفعالية اكبـــر, وعودة جديدة لعمل وحدات 
اشـــعال المياديـــن, واهمها وحدة االرباك الليلي ووحدة المســـير البحـــري, واعتقد ان الفصائل 
الفلسطينية المقاومة قادرة على الحشد مرة اخرى للمسيرات, الن شعبنا الفلسطيني دائما على 
اهبة االســـتعداد للمواجهة واالشتباك مع االحتالل, وال يتوانى لحظة عن القيام بواجبه الوطني, 
لكن االمر يتعلق بكيفية استثمار تضحيات شعبنا وتحقيق مكاسب له تخفف من معاناته, وهذا 

منوط بالفصائل الفلسطينية.  
ال يجب ان يخدعكم الســـراب وتحسبوه ماء حتى اذا المســـتموه لن تجدوه شيئا, فحالة التغول 
والتكبر واالستعالء التي وصل اليها االحتالل الصهيوني, باالضافة لسيادة القرار السياسي بيد 
اليمين الصهيوني المتطرف, واالنحياز االمريكي الفاضح للسياســـة االسرائيلية يوحي تماما ان 
»اسرائيل« لن تخفف حصارها عن غزة, فهى تمضي بمخطط واضح في كل المناطق الفلسطينية, 
ففـــي االراضي المحتلة عـــام 48 هناك تعزيز للخطـــاب والقانون العنصـــري لتهجير اهلنا من 
اراضيهـــم, وفي القدس هناك قرار متخذ بتهويد المدينة بالكامل وطرد ســـكانها منها بالقوة, 
وفي الضفة هناك مخطط ضم اراضي الضفة وزيادة االستيطان لترسيخ سيطرة االحتالل عليها 
وتعزيز وجوده بشكل كامل, وبالتأكيد غزة ليست بعيدة عن االجندة السياسية الصهيونية, فهى 
في دائرة االستهداف بخنقها وزيادة الحصار عليها, وابقاء الناس منشغلين بلقمة العيش فقط. 
كل ما يطرحه االحتالل ســـراب, والحلول تكمن في مدى قدرتنـــا على ايالم االحتالل الصهيوني 
وتفجير الثورات الشـــعبية في وجهه, فهذ يجعله منشـــغال بها وتستنزف من قدراته البشرية 
واالقتصادية واللوجســـتية وتكبده خســـائر كبيرة, فلن يمنع االحتـــالل عن تنفيذ مخططاته اال 
ثورات الشعب وسالح المقاومة, صحيح ان الثمن غال والتضحيات كبيرة, لكن هذا قدرنا, وليست 
هناك شعوب انتزعت حريتها اال بالتضحية والفداء, فما بالكم ان كان عدوكم »يهودًا« فهم رعاع 
ومشتتون وهمجيون, وقد حاربوا االنبياء وقاتلوهم, ولن يتوقفوا عن حربنا ابدا, النهم يدركون ان 
فلســـطين ال تتسع لنا ولهم, وان بقاء كيانهم مرهون بزوالنا, فصراعنا معهم صراع وجود وليس 
صراع حدود, لذا علينا كفلســـطينيين ان نعيد تقييم مسيرتنا النضالية بين كل مرحلة واخرى, 
ونحصي الخســـائر واالرباح ان وجدت, ونحدد مسارنا باالســـتفادة من تجاربنا النضالية الكبيرة, 

عليكم ان تعيدوا تقيم تجربتكم وان تتعلموا اال تراهنوا على سراب. 

ال يجب أن يخدعكم السراب
رأي

يريد نتنياهو التحالف مع العرب السنة لمواجهة 
إيران الشـــيعية التي من المفروض وفق نظريته 
أنها عدوة أهل السنة وعدوة كيانه في ذات الوقت. 
طرح نتنياهو إعالميا فكرة إنشـــاء حلف جديد في 
المنطقة يتخطى عملية التطبيع المتسارعة التي 
تقوم بها أنظمة عربية خليجية وغير خليجية. وهو 
يـــرى في مثل هذا الحلف مـــا يواجه األخطار التي 
تحدق بهذه األنظمة العربية وبكيانه الصهيوني. 
هـــو حريص جدا على أهل الســـنة ويخشـــى على 
حوالي مليار ونصف سني من هيمنة حوالي 200 

مليون شيعي.
الصهاينة ولحن الطائفية اإلسالمية

هذا ما يحاول هـــو واألمريكيون، إدخاله في عقول 
األنظمة العربية الشـــبيهة بعقـــول العصافير أن 
أهل السنة ســـيذوبون بأهل الشيعة وسينتهي 
عندها اإلســـالم، وسيفقد المســـلمون تبعا لذلك 
نعيـــم الجنـــة الموعـــودة والحور العيـــن موضوع 
التمنـــي. وبالتأكيـــد هـــو يكفـــر أهل الشـــيعة 

ويعتبرهم خارجين عن ملة اإلسالم والمسلمين.
كـــرر الصهاينـــة واألمريكيـــون لحـــن الطائفية 
اإلســـالمية، ووظفوا جهـــودا إعالميـــة كبيرة لزرع 
الفتنة السنية الشـــيعية، وتعاون معهم العديد 
من أنظمة العـــرب الموالية لهم. وقد القت الفتنة 
بعض التجاوب من جماهير عربية وإســـالمية دون 
أن تعـــرف هذه الجماهير مـــا يطرحه كل من أهل 
الشـــيعة وأهل السنة. عاشـــت الناس معا دون أن 
تســـأل عن الطائفة أو المذهب حتـــى أتى هؤالء 
الذيـــن ال يرتعون جيدا إال في أمم مجزأة يتخاصم 
أبناؤهـــا ويقتتلون ويســـتعينون بقـــوى طامعة 

بعضهم ضد بعض.
اســـتغل الصهاينـــة وضـــع الـــدروز )الموحدين( 
للتأليب ضـــد بقية أبناء الشـــعب الفلســـطيني، 
وفرضـــوا عليهـــم التجنيد اإلجبـــاري في الجيش 

الصهيوني والقوى األمنية.
وبسبب حرصه على اإلســـالم والمسلمين من أهل 
الســـنة، من المتوقع أن يبدأ نتنياهو بتالوة آيات 
من القـــرآن الكريـــم لتذكير أهل الســـنة بالعبرة 
المنطويـــة عليهـــا، وللتدليل علـــى محبته ألهل 

الســـنة ورغبته في حمايتهم. ومـــن المحتمل أن 
يحفظ بعض األحاديث التي تؤكد صحة طرح فرقة 
إســـالمية وعدم صحة طرح فرقة أخرى. وبالتأكيد 
ســـيبذل جهودا كبيـــرة إلثارة الفتـــن المذهبية، 
وســـيجد عربا يؤازرونه ويصنعون معه الشـــقاق 
والخالف على الســـاحات العربية واإلسالمية. وقد 
يستعين بشيخ جليل لكي يعلمه الوضوء والصالة 
وباقي األركان اإلسالمية الشعائرية، ومن المحتمل 

أن نراه في أحد المساجد يؤدي صالة الجمعة.
ســـبق للصهاينة أن اســـتعملوا الفتنة المذهبية 
لشـــق صفـــوف الشـــعب الفلســـطيني، وتوليـــد 
الخصومـــات والعداوات بين أبناء الشـــعب الواحد. 
استغل الصهاينة وضع الدروز )الموحدين( للتأليب 
ضد بقية أبناء الشعب الفلسطيني، وفرضوا عليهم 
التجنيد اإلجباري في الجيـــش الصهيوني والقوى 
األمنية. وســـيق هـــؤالء إلى القتال علـــى الجبهات 
ضد الجيـــوش العربية، وتـــم توظيفهم في مواقع 
أمنية في مواجهة إخوانهم الفلســـطينيين. وعمل 
الصهاينـــة على تطوير ثقافـــة درزية منفصلة عن 
الثقافة العربية الفلســـطينية، فأقاموا لهم مناهج 
تدريســـية خاصة، وتالعبوا باألعياد ليصبح للدروز 
أيام أعياد جديدة وأنبياء جدد ومقار دينية مختلفة. 
وتطورت األمور إلى أن أصبحـــت النظرات العدائية 
هي المســـيطرة على العالقات المتوترة بين الدروز 
وباقي الشعب الفلســـطيني. وعلى الرغم من وجود 
عناصر درزيـــة صلبـــة وقوية تناهض السياســـة 
الصهيونيـــة وترفض الفصـــل والتجزئة إال أن قوة 

االحتالل ما زالت طاغية.
إيقاظ الخالف النائم بين السنة والشيعة

لعبت أمريكا وإسرائيل على حبل المذهبية وعملتا 
على اســـتغالل خالف كان نائما بين أهل الســـنة 
وأهل الشـــيعة. لم نكن نســـمع من قبل اشتداد 
المقاومة فـــي وجه الكيان الصهيوني عن مذاهب 
وصراعـــات دينية بين المســـلمين، لكـــن، كما هو 
مألوف، يســـتغل االســـتعمار واالحتالل كل ثغرة 
الفتن  المســـتهدفة إلحـــداث  المجتمعـــات  في 
وتمزيق النســـيجين االجتماعي واألخالقي. هكذا 
هـــي متطلبات نجـــاح المســـتعمرين والمحتلين. 

لقد عملوا على إثارة هذه الفتن في لبنان وســـوريا 
والعـــراق، ووصل صـــدى أعمالهم إلى فلســـطين 
ومصر واألردن. والمؤسف أن الذين اشتروا فتنهم 

هم من الذين يصفون أنفسهم باإلسالميين.
لعبت أمريكا وإسرائيل على حبل المذهبية وعملتا 
على اســـتغالل خالف كان نائما بين أهل الســـنة 

وأهل الشيعة.
فـــي المقابل، توجهـــت أنظمة عربيـــة عدة وعلى 
رأسها مصر واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
نحو االعتـــراف بالكيان الصهيوني وإقامة عالقات 
تطبيعيـــة معـــه على كافـــة المســـتويات. وكما 
تحـــدث أحد المصرييـــن على شاشـــة التلفاز، إن 
إســـرائيل صاحبة خبرات تنموية كثيرة، واألنظمة 
أقامـــت معهـــا عالقـــات لتحقيق فوائـــد تنموية 
لشـــعوبها. هذا مثقف مصري يقدم نفسه خبيرا 
اقتصاديا، وال يرى الفســـاد المصري الذي يعطل 
قدرات المصريين ويحرمهم من التنمية بســـواعد 
مصرية. ومن المعـــروف أن أنظمة عربية خليجية 
وغير خليجية باقية تحت المظلة األمنية األمريكية 
والرعاية الصهيونية، وبالتالي تجد مصلحتها في 
الهرولة نحو الكيان الصهيوني وتطبيع العالقات 
معه. ومنهم من تصهين مثل محمد بن ســـلمان 
ووزير خارجية البحرين وداخلية اإلمارات وغيرهم، 
وتبنـــوا الروايات التاريخيـــة الصهيونية مغفلين 
كل الروايـــات التاريخية العالميـــة التي تدحض 
إنهم  فلســـطين.  الصهاينة بخصـــوص  مزاعـــم 
متصهينون أكثر من الصهاينـــة، وباتوا ينظرون 
لضرورة التعاون مع الكيان الصهيوني، وحشد كل 
الطاقات العربية في مواجهـــة إيران بالتعاون مع 
األمريكييـــن والصهاينة. وهـــم بذلك يرون أنهم 
يقدمـــون لنتنياهو أوراق اعتمـــاد تؤهلهم لمزيد 
من العون الصهيوني للمحافظة على كراســـيهم 

وعروشهم.
عرب كثر تصهينوا، وللصهاينة أن يبتهجوا بهذا 
التطـــور العربي الـــذي يعزز بقاءهـــم على األرض 
العربية. ولكن ربما الغتيال قاســـم سليماني وأبو 
مهدي المهندس ما يصنع جوا سياســـيا مختلفا 

فيعيدون التفكير بما هم فيه وعليه.

أسلمة »إسرائيل« وصهينة العرب 
د. عبد الستار قاسم 

بالنهاية، ُحسم الجدل وصار من المقّرر أن تبدأ الثالثاء المقبل 
في 21 الجاري، جلســـات محاكمة الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامب في قضية أوكرانيا، في مجلس الشـــيوخ. يصادف هذا 
التاريخ مرور ثالث ســـنوات بالضبط على رئاســـته. حتى ذلك 

الحين تستكمل اإلجراءات حسب األصول المرعية.
مســــاء األربعاء، ســــلم فريق االدعاء المؤلف مــــن 7 نواب، القرار 
االتهامي )سوء استخدام السلطة وعرقلة تحقيقات الكونغرس، 
الذي صّوت عليه مجلس النواب في 18 ديســــمبر/ كانون األول 
الماضي( باليد، وبصورة حافلة بالطقوس لمجلس الشــــيوخ. بعد 
ذلك يتحّول هــــذا األخير ابتداء من الخميــــس الماضي، إلى ما 
يشبه هيئة محلفين في قاعة محكمة، يرأسها رئيس المحكمة 

العليا القاضي األول جون روبرتس بعد أداء اليمين.
وعلى مدى أســـابيع قـــد تمتد إلـــى أوائل أو أواســـط فبراير/ 
شـــباط المقبل، يتفرغ المجلس – الهيئة، على مدى ستة أيام 
أســـبوعيًا، لالســـتماع إلى مداخالت ومرافعات االدعاء والدفاع، 
قبل أن يخرج بقراره النهائي بعـــزل أو بإعفاء الرئيس ترامب، 
في هـــذه القضية. ومـــن الطبيعي أن تطغـــى مجريات هذه 
»العملية النووية« غير المســـبوقة إال مرتين في تاريخ أميركا، 

على المشـــهد العام، ولو أن نتائجها معروفة ســـلفًا، وأن كفة 
السيرك السياسي فيها راجحة على كفة حيثياتها القانونية 
– الدســـتورية. هكـــذا انتهـــت محاكمـــة الرئيســـين، أندرو 
جونســـون في 1868، وبيل كلينتون فـــي 1999. وهكذا، من 
المتوقع أن تنتهي محاكمة ترامب. فالعزل جاء في الدســـتور 
األميركـــي كصمام أمان اســـتثنائي، وبنص صـــارم ورخو في 
آن واحـــد، وبالتالي هو قابل لاللتفاف السياســـي عليه. وهذا 
ما يفّســـر ندرة اســـتخدامه، على الرغم من أن معظم الرؤساء 
مارسوا الشطط القانوني بقدر أو بآخر. آلياته عملت - وما زالت - 
بانتظام، لكن أحكامه بقيت أقرب إلى الردع منها إلى التنفيذ، 
مـــا عدا مرة واحدة فـــي فضيحة »ووترغيـــت«، حيث كادت أن 

تطّبق لوال استقالة الرئيس نيكسون.
مـــع ذلك، هناك فـــارق هاّم هذه المرة. في الحاالت الســـابقة، 
كانـــت التهمة متعلقـــة بخروقـــات داخلية ارتكبهـــا البيت 
األبيض. اآلن هـــي مبنية على زعم االســـتعانة بجهة أجنبية 
لخدمة أغراض سياســـية خاصة. مخالفة غير معهودة، وأشد 
خطـــورة لو جرى إثباتها، لكن حتى اآلن األدلة الثبوتية ظرفية. 
اإلدارة تذرعت بحصانة »االمتياز التنفيذي« لمنع كبار معاوني 

الرئيس من المثول أمام لجنَتي االســـتخبارات والعدلية، كما 
لرفض تزويدها بالوثائق الرســـمية ذات العالقة. واآلن تزداد 
الضغوط على مجلس الشيوخ الستدعاء هؤالء الشهود، وعلى 
رأسهم مستشـــار الرئيس الســـابق جون بولتون، الذي أبدى 
اســـتعداده أخيرًا لإلدالء بإفادته خالل المحاكمة لو ُطلب منه 
ذلك. ومســـاحة التهرب تضيق أمام الجمهوريين في مجلس 
الشـــيوخ، فقد ظهرت في اليومين األخيريـــن وثائق جديدة 

تشير إلى دور الرئيس المباشر في قضية أوكرانيا.
األخطـــر في هذا الخصوص أن ليف بارناس، الروســـي المولد، 
األميركي الجنســـية، وأحد مســـاعدي محامـــي الرئيس رودي 
جولياني في الملـــف األوكراني، أدلى مســـاء األربعاء بمقابلة 
مؤذية جدًا للرئيـــس، أذيعت بعد انتقال القضية إلى مجلس 
الشيوخ بســـاعات. حســـب تأكيده، إن الرئيس كان على علم 
بكّل »اتصاالتي التي أجريتها مـــع أوكرانيا«، لحّثها على فتح 
تحقيق قد يلطخ سمعة المرشح الرئاسي جو بايدن. وأوضح أن 
جولياني أبلغ المسؤولين األوكرانيين »بأنني مفوض من جانب 

الرئيس« في هذا الموضوع.
والمذكور متهم في هذا الملف وُتنتظر محاكمته. تصريحاته 

تزيد من صعوبة مهمة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذي 
يترّدد أن أربعة منهم على األقل قد يخرجون عن الطاعة لصالح 
استدعاء الشهود. لكن قيادتهم لم تتزحزح حتى اللحظة عن 
تشـــددها وعزمها على تدوير زوايا المحاكمـــة، بحيث يجري 
تمريرها بأســـرع وقـــت وبأقل ما يمكن من الخســـائر للرئيس 
ترامب الذي بدأت األزمات تهّز وضعه بصورة أثارت الخشـــية 
في صفوف فريقه. %66 من األميركيين يؤيدون االســـتماع 
إلى شـــهادة بولتون التي قد تكون شـــبه قاتلة له، على األقل 
انتخابيًا. %55 حســـب آخر استطالع، يرون أن اغتيال الجنرال 
ســـليماني »يهّدد األمن« األميركي وليـــس العكس. ويضاف 
إلى ذلك أن التذمر في أوســـاط الجمهوريين بمجلس الشيوخ، 
انتقـــل إلى العلـــن، وإن كان من المســـتبعد أن يجد ترجمته 

بالتصويت ضده في المحاكمة.
اللحظة الراهنة في واشنطن مهيبة، والجو السياسي مكهرب. 
وفي ظل هذه األجواء، من المتوقع أن تتواصل المحاكمة حتى 
أوائل أو أواســـط فبراير/ شباط المقبل، وحتى ذلك الحين، كل 
الملفات والقضايا األخرى تبقى في البراد، بما فيها االنتخابات 

واألزمة مع إيران. 

رئاسة ترامب في قاعة المحاكمة.. والكلمة الفصل للسياسة وليس للقانون
بقلم: فكتور شلهوب
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غزة / االستقالل:
أكدت وزارة المالية بغزة، إدخال 240 طًنا من غاز الطهي 
المصري بعد استئناف استيراده إلى قطاع غزة منذ يوم 

الخميس.
وقال مديـــر العالقات العامة في الـــوزارة بيان بكر، في 
تصريـــح له، تم إدخال 12 شـــاحنة تحمل كل منها 20 
طنًا من الغاز المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري 

جنوب القطاع.
وأكد بكر توقف توريد الغاز، يوم أمس، بســـبب العطلة 
األســـبوعية في المعبر وسيتم اســـتمرار التوريد اليوم 
األحد، موضحًا أنه يتم توريد 6 شاحنات غاز من االحتالل 

االسرائيلي يوميًا بشكل مستمر.
وأشار بكر إلى أن توريد الغاز المصري توقف خالل األيام 
الماضية بســـبب رفع ســـعر طن الغاز مـــن قبل الجانب 
المصري، والذي بدوره ســـيؤدي إلى زيادة ســـعره على 
المســـتهلك بقيمة تصل إلى 7 شـــواكل لألسطوانة، 
مؤكـــدًا أن وزارة المالية وهيئة البتـــرول أوقفتا التوريد 
حتى حل هذه اإلشكالية نظرًا ألن األوضاع االقتصادية 
ال تسمح برفع أسعار سلع أساسية كهذه على المواطن.

وأوضح بكر أن هذه المشـــكلة انتهـــت وتم حلها بعد 
مفاوضات ومباحثات مع الجانب المصري، من خالل زيادة 
طفيفة على ســـعر طن الغاز، الفتًا إلـــى أن المواطن لن 

يشعر بها أو يتحملها.
وأكد بكر أن ســـعر اســـطوانة الغاز التـــي تزن 12 كيلو 
يبلغ 54 شـــيكال، ومسموح بيعها كحد أقصى بمبلغ 55 
شـــيكال، محذرًا من أن أي تالعب أو زيادة في األســـعار 
مـــن قبل محطـــات التعبئة أو الموزعين ســـيخضعهم 

للمحاسبة والمالحقة بشكل قانوني.
كمـــا أكد أن هنـــاك إجـــراءات صارمة ومشـــددة تجاه 
المحطات أو الموزعين ممن يحتكرون الغاز أو يتالعبون 

باألسعار، تصل إلى حد عرضهم للنيابة أو إغالق المحطة 
أو نقطـــة التوزيع بشـــكل كامل أو تقليـــص الكميات 
الموردة للموزع أو منعه من العمل نهائيًا، موضحًا أن هذا 
األمر ال تهاون فيه ألنها ســـلعة أساسية واستراتيجية 

تمس كل بيت وكل مواطن.
وفي ذات السياق، أوضح بكر أن ما تم تداوله على نطاق 
واسع بين نشطاء وسائل التواصل االجتماعي في األيام 
الماضية والذي ُذكر فيه أن ســـعر طـــن الغاز المصري 
الذي يصل إلى غزة هو 250 دوالرًا، مغلوط وغير منطقي 
وال أســـاس له من الصحة، منوهًا إلى أن سعر طن الغاز 
المصري الذي يصل إلـــى غزة يقارب 4 أضعاف القيمة 

المذكورة.
وأضاف بكر: كما أنه ال يجوز مقارنة سعر أسطوانة الغاز 
)وباقي أســـعار الســـلع األخرى( في السوق المصري مع 
ســـعر األسطوانة في الســـوق المحلي في غزة ألن هذه 
السلعة من السلع المدعومة حكوميًا )الحكومة تبيعها 
للمواطن بأقل من تكلفتها( ونحن هنا في غزة نستورد 

الغـــاز وباقي الســـلع المصرية األخرى بالســـعر الدولي 
الرسمي المرفوع عنه الدعم، لذا ال يصح مقارنة األسعار 
للمســـتهلك المصري بنفس األســـعار للمســـتهلك 
فـــي غزة.  واألحد الماضي، ســـمحت ســـلطات االحتالل 
اإلســـرائيلي، بدخول عدد من الشـــاحنات المحّملة بغاز 
الطهـــي، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو ســـالم جنوب 
شـــرق القطـــاع. وكانـــت وزارة االقتصاد فـــي غزة نفت 
وجـــود أزمة في غاز الطهي بالقطاع، مشـــددة على أنها 
»ستحاســـب المحتكرين«، بعد أن اشتكى مواطنون من 

إغالق بعض محطات الغاز أبوابها.
ويعتمد قطاع غزة منذ أكثر من سنة على استيراد الغاز 
المصري، إذ تدخل شـــاحنات الغاز أســـبوعيًا عبر معبر 
رفح البري، وهـــو ما دفع التجار لتقليـــل الكميات التي 

يستوردونها من االحتالل بشكل كبير.
ووقعت »إســـرائيل« مع مصر في شـــباط/فبراير من عام 
2018، اتفاًقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي اإلســـرائيلي 

لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دوالر.

المالية بغزة: إدخال 240 طنًا من غاز الطهي المصري

رام الله/ االستقالل:
جّدد المتحدث باســـم وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين الفلســـطينيين 
)أونروا(، سامي مشعشع، تحذيره من محاوالت حثيثة تقوم بها إسرائيل 

إلخراج الوكالة من القدس.
وقـــال في تصريح له: إن هذه المحاوالت مســـتمرة، وتوجت أخيرًا بخطة 
سيبدأ تنفيذها قريبًا بالبدء ببناء مجمع مدارس قرب مخيم شعفاط، في 
محاولة لتشجيع األهالي على تسجيل األبناء في مدارس بلدية االحتالل 
في القدس، في محاولة لتجفيف مدارس )أونروا(، ومن ثم العمل إلخراج 

الوكالة من القدس، والمحاوالت مستمرة.
وشدد مشعشـــع على أن الوكالة، تواجه هذه المحاوالت، بتعزيز الوجود 
في القدس، واألخطر من ذلك أن الطرف اإلسرائيلي يعمل مع البرلمانات 
األوروبية، كي ال ترصد األموال للوكالة، وهذا خطير جدًا، ألنه ســـيصيب 
عملياتنا العادية والطارئة في المناطق الخمس، وســـيضعنا في موقف 

حرج جدًا.
وفي ســـؤال بشـــأن إمكانية تجاوب البرلمانات األوروبية مع المحاوالت 
اإلســـرائيلية: قال المتحدث باسم )أونروا(: إن هناك مجموعات جديدة، 
دخلـــت البرلمات األوروبيـــة، والبرلمانـــات التابعة للـــدول األعضاء في 
االتحاد، وهناك أحزاب يمينية في الطابع، وشعبوية، وهذه األحزاب، من 

السهولة التأثير عليها في هذا الشأن.
وشـــّدد مشعشع على أن وجود أصوات داخل أوروبا، تنادي بعدم تجديد 
الدعم للوكالة، حتى لو كانت قليلة، هذا مقلق، ألن االتحاد حتى اللحظة 
المتبـــرع األكبر للوكالة، والدول األعضاء دول مؤثرة جدًا في دعم الوكالة، 

وهذا سيستمر في عام 2020، ونأمل أن يستمر.

أونروا توجه تحذيرًا 
بشأن إقناع البرلمانات 
األوروبية بوقف التمويل

غزة/ االستقالل:
منذ بضعة شـــهور وإســـرائيل تعلن عن »تسهيالت« 
تجاريـــة جديدة خاصـــة بقطاع غزة، غير أن مســـؤولين 
وتجـــارا يصفون هذه التســـهيالت بأنهـــا وهمية وال 
انعكاس حقيقيا لها على حياة الناس والحركة التجارية 

في القطاع المحاصر منذ 13 عاما.
وتســـببت القيود اإلســـرائيلية المشـــددة على حركة 
التصدير واالســـتيراد على معبر كرم أبو سالم التجاري 
الوحيد )أقصى جنوب شـــرقي القطـــاع( في إغالق نحو 
520 مصنعا ومنشـــأة تجارية حتـــى نهاية عام 2019، 
وهو مـــا يصفه االتحاد العام للصناعات الفلســـطينية 
بأنه كان العام األسوأ اقتصاديا على مختلف القطاعات 

الصناعية في غزة.
وأوضـــح عضو مجلـــس إدارة االتحاد العـــام للصناعات 
الفلسطينية محمد المنسي أن اقتصاد غزة يواجه خطر 
االنهيار الكلي، بفعل القيود على حركة التجار والبضائع.

وقال المنسي في تصريح له إن إسرائيل ال تزال تفرض 
قيودا مشـــددة على مئات األصناف مـــن المواد الخام، 
خاصـــة تلك التي تدخـــل في الصناعـــات الكيميائية 

والخشبية والمعدنية، بزعم أنها »مزدوجة االستخدام«.

ووضعت إسرائيل عقب الحرب اإلسرائيلية الثالثة على 
غزة عام 2014 »قائمة ممنوعات«، تضم الســـلع والمواد 
التي تدعي أنها ذات اســـتخدام مزدوج، وقد تتســـرب 

لفصائل المقاومة الستخدامها في صناعة السالح.
وأكد المنســـي أن هذه القائمة التـــي ال تزال تفرضها 
إســـرائيل تركت آثارا مدمرة على الصناعة الفلسطينية 

المحلية في غزة.
وقال المحلل االقتصادي والمسؤول في الغرفة التجارية 
في غـــزة ماهر الطبـــاع ، إن الواقع االقتصـــادي يكّذب 
ادعاءات إسرائيل عن هذه التسهيالت التي ال تتعدى 

كونها مجرد »فرقعات إعالمية«.
وأكـــد أن حل األزمـــة االقتصادية الخانقـــة في القطاع 
المحاصر يتلخص في فـــك الحصار كليا، وفتح المعابر 

التجارية، وتسهيل حركة االستيراد والتصدير.
وتســـاءل الطباع: »ما فائدة اإلعالن اإلسرائيلي عن زيادة 
عـــدد التصاريح الممنوحة لتجار غـــزة، في الوقت الذي 
تعتقل بعضهم أثنـــاء تنقلهم للعمل عبر معبر إيريز، 
وتفرض قيودا على الحركة التجارية على المعبر التجاري 

الوحيد في القطاع؟ 
ولـــم تختلـــف رؤية المتحـــدث باســـم وزارة االقتصاد 

القاهرة/ االستقالل:
قال محمد مصطفى رئيس الوفد الفلسطيني المشارك 
في منتدى غاز شـــرق المتوســـط بالقاهرة، إن ما تردد 

بشأن استيراد بالده الغاز اإلسرائيلي، »غير دقيق«.
ووردت تصريحات مصطفـــى في بيان صادر عن الوفد، 
بعد إعالن وزير الطاقة اإلســـرائيلي يوفال شتاينتس، 
وجود مباحثات مع الســـلطة الفلســـطينية الســـتيراد 
الغـــاز من تل أبيب. ودعا مصطفى الذي يرأس صندوق 
االستثمار الفلسطيني )الصندوق السيادي(، إلى عدم 
الخلط بين تطوير حقل غاز غزة المعروف بـ »غزة مارين«، 

والجهود التي تقودها بالده لحل أزمة الكهرباء في غزة.
وزاد: »ســـيتم تحويل محطة إنتـــاج الكهرباء في غزة، 

لتعمل بالغاز الطبيعي بدال عن السوالر.
ويملك الفلسطينيون حقل »غزة مارين«، الواقع على بعد 
36 كيلو مترًا غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوســـط، 
وتم اكتشافه نهاية تســـعينيات القرن الماضي، وتم 
بناء الحقل عام 2000 من جانب شركة الغاز البريطانية 
)بريتيـــش غاز(. وكان وزير الطاقة اإلســـرائيلي، يوفال 
شـــتاينتس، قال في ذات المنتـــدى الذي بدأت أعماله 
الخميس الماضـــي، إن مباحثات تجـــري بين حكومته 

والســـلطة الفلســـطينية، لتزويدها بحاجتها من الغاز 
الطبيعـــي. وأشـــار »شـــتاينتس«، أن المحادثـــات مع 
الفلســـطينيين تتمحور كذلك، حول تطوير حقل »غزة 

مارين«، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأورد البيان الفلســـطيني أن مشاركة الوفد تأتي تلبيًة 
للدعـــوة المصريـــة، »وتأكيـــدًا على حقوق فلســـطين 
الســـيادية علـــى مواردهـــا الطبيعيـــة، بمـــا يشـــمل 
استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة 
اإلقليمية، واالكتشافات األخيرة لحقول الغاز في البحر 

المتوسط«.

الوطني في غزة عبد الفتاح أبو موســـى عن سابقيه إزاء 
التســـهيالت اإلســـرائيلية، التي اتفقـــوا جميعا على 

وصفها بأنها وهمية وشكلية.
وأكد أبو موســـى أن إســـرائيل ال تزال تفرض حصارها 
وقيودهـــا المشـــددة، رغـــم أحاديثها المتكـــررة عن 
التســـهيالت، وزيادة تصاريح التجار، وحتى ســـماحها 
أخيرا بتصدير بعض المنتجات بكميات محدودة، إال أن 

الواقع ال يزال سيئا ومنهارا.
وقال أبو موسى إن »إسرائيل تحارب االقتصاد الوطني، 
وتدفع باتجاه انهياره كليا، عبر منع نحو ثالثمائة صنف 
من المواد الخام بادعاء »ازدواجية االســـتخدام«، وحرمان 
مزارعي وتجار غزة من تصدير محاصيلهم ومنتجاتهم 
إلى الخارج، األمر الذي تسبب في عدم قدرة كثيرين على 
الصمود وإغالق مصانع ومنشآت، والتحاق عمالها بجيش 

البطالة والعاطلين عن العمل.
وتشير تقديرات رسمية وأهلية إلى أن 85% من سكان 
قطاع غزة يعيشـــون تحت خط الفقـــر، ويعتمدون على 
مساعدات إغاثية وإنسانية، إضافة إلى معاناة ثالثمئة 
ألـــف عامل من البطالة وتراجع اإلنتاج االقتصادي بأكثر 

من %80.

اقتصاديون: »إسرائيل« تبيع الوهم لتجار غزة

غزة/ االستقالل:
د الخبير الزراعي نزار الوحيدي ادعاءات ما يسمى »المنسق اإلسرائيلي« الذي يبرر جريمة  فنَّ

رش المبيدات الضارة على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.
وتكبد عملية الرش المتكررة المزارعين خسائر فادحة، وذلك نتيجة للضرر المتعمد الذي 

يلحقه االحتالل بمزروعاتهم.
وقال الوحيدي في مقال نشره: »بداية، مصدر المعلومات الموثوق هو ما تنشره وزارة الزراعة 
الفلســــطينية في غزة، والذي يعتمده دائما إبراهيم القدرة، والذي يتحرى الدقة دائما في 

كل ما ينشر عن الوزارة أو منها«.
وأكد أن رش المبيدات حقيقة معلومة ال يغطيها كذب المواقع اإلسرائيلية، وال يحجبها وال 
يبررهــــا عاقل أو منصف أو صاحب خلق، وهي تحدث كل عام بمعدل ثالث مرات على أقل 
تقدير سنويا.  وبين أنها تتم في الخريف والشتاء والربيع والصيف، وتستهدف أراضينا 

المزروعة وتتم قبل حصادها بفترات قليلة.
وأشــــار إلى أن الوزارة لديها الوثائق الرسمية وتصويرًا حيًا ومباشرًا من المواقع التي يتم 

فيها الرش، »وكثيرا ما رأيناها بأعيننا ورأينا المزارعين وهم يهربون من المواقع«.
وذكر أن حاالت التســــمم وخسارة المحصول موثقة في وزارات الصحة والزراعة واالقتصاد 
ولدى ســــلطة البيئة، وتعلمها مؤسسات دولية نشتكي لديها دائما مثل الصليب األحمر 

والفاو والصحة العالمية.
وتســــاءل: »لماذا يتم رش المبيدات بينما المحاصيل مزروعة داخل الســــياج الذي يحاصر 
غزة هي خضروات وحبوب ال يزيد ارتفاع أعالها عن 50 ســــم؟«، و«لماذا يتم رش المبيدات 
فقط في الصباح وحين تكون الرياح متجهة من الشــــرق إلى الغرب لتضمن وصول جميع 

المبيدات إلى أرضنا ودورنا، وال تصل إلى مزارعنا المغتصبة داخل فلسطين؟«.
كما تســــاءل »لماذا ال يتم إبالغنا إن جاز لهم الــــرش عن طريق الصليب األحمر )مثال( وعن 
موعد ومكان وســــاعات الرش ونوع المبيد المســــتخدم والجرعة المضادة له وأثره البيئي؟، 
علما بأنه يلوث البيئة ويقضي على الوجود النباتي والحيواني بالمنطقة، ويتسرب للخزان 
الجوفي الضحل في غزة، ويصل رذاذه إلى بيوت المواطنين القاطنين في المنطقة وأحيانا 

كثيرة رصدت قطرات رذاذ المبيد في خانيونس والوسطى والشجاعية وبيت حانون.
وأضاف أن ارتفاع نســــبة الســــرطان في مناطق التماس المعرضة باستمرار للرش، أليس 

مدعاة للشك في أن المبيدات هي السبب؟.
وأوضح أن المنطقة المستهدفة تزيد مســــاحتها عن 25% من مساحة األراضي الزراعية 
في غزة، وهذا يعني تهديدا مباشرًا وخطيرا على األمن الغذائي برمته، متسائال »فهل هذا 
مســــموح به أو تقبله األعراف واألخالق أو القوانين العالمية والقيم اإلنسانية التي أقرتها 

األمم المتحدة؟. 

خبير زراعي يفند ادعاءات »المنسق« 
حول جريمة رش المبيدات

مسؤول فلسطيني: ما تردد بشأن استيرادنا الغاز اإلسرائيلي غير دقيق
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االستقالل/ األناضول:
أعلنت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط، 
الســـبت، حالة »القـــوة القاهرة« في 
موانئ النفط الشرقية، وذلك بعد أن 
أغلقت قوات مواليـــة للواء المتقاعد 
النفط  أبـــرز موانـــئ  خليفـــة حفتر 

الواقعة في شرق البالد.
المؤسســـة )حكومية( -في  وقالـــت 
بيان اطلعت عليـــه وكالة األناضول- 
إن القيـــادة العامـــة وجهـــاز حرس 
المنشـــآت النفطيـــة التابـــع لحفتر 
نفط  لشـــركات  تعليمات  أصـــدرت 
بإيقاف صادراتها من موانئ البريقة 
وراس النوف والحريقـــة والزويتينة 

والسدرة، شرقي البالد.
وحّذرت المؤسســـة مـــن أن إيقاف 
صادرات النفط سيؤدي لخسائر في 
إنتـــاج الخام بمقدار 800 ألف برميل 
يوميا، وخســـائر ماليـــة يومية تقّدر 

بحوالي 55 مليون دوالر.
وفي وقت ســـابق، أعربت بعثة األمم 
المتحدة للدعـــم في ليبيا عن قلقها 

النفط،  إنتـــاج  لتعطيـــل  العميـــق 
وحـــّذرت مـــن خطـــورة ذلـــك على 

االقتصاد الليبي.
وجـــاء فـــي بيـــان للبعثـــة أن »هذه 
الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة، 
أوال وقبـــل كل شـــيء على الشـــعب 
الليبي الذي يعتمد كليا على التدفق 

الدائم للنفط«.
وحثت جميع الليبيين على ممارســـة 
أقصـــى درجات ضبـــط النفس، في 
الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات 

األزمة  إلنهـــاء  بالتوســـط  الدوليـــة 
الليبيـــة التـــي طال أمدهـــا، وأكدت 
أهمية الحفاظ على سالمة وحيادية 

المؤسسة الوطنية للنفط.
وسبق هذه الخطوة تحذير المؤسسة 
الوطنية للنفط فـــي ليبيا -في بيان 
لهـــا- حفتر مـــن إغالق المنشـــآت 
علـــى خلفية  النفطيـــة،  والموانـــئ 
دعوات في مدن شـــرق ليبيا تطالبه 

بذلك.
وتشـــرف قوات حفتر علـــي تأمين 

في  النفطيـــة  والموانـــئ  الحقـــول 
النفطي(  )الهالل  الوسطى  المنطقة 
والبريقـــة ومدينة طبرق علي الحدود 
المصرية، فيما تدير تلك المنشـــآت 
مؤسســـة النفـــط التابعـــة لحكومة 
الوفـــاق التـــي ال يعتـــرف المجتمع 
الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.

وبلغ إنتاج ليبيا في أكتوبر/تشـــرين 
األول الماضـــي 1.167 مليون برميل 
الـــدول  منظمـــة  بحســـب  يوميـــا، 

المصدرة للنفط )أوبك(.

قوات حفتر تغلق موانئ تصدير النفط وتحدد حركة الناقالت

بيت لحم/ االستقالل:
 أعلنـــت مفوضية حقوق اإلنســـان في العراق عن مقتـــل متظاهر وإصابة 10 

آخرين بجروح في مواجهات مع قوات الشغب ببغداد.
وقالت المفوضية، أن مواجهات وقعت بين متظاهري ســـاحة التحرير ببغداد 
وقوات مكافحة الشـــغب عند جســـر السنك وســـط بغداد، ما أدى إلى مقتل 
متظاهـــر وإصابـــة 10 بجـــروح. وأضاف المصـــدر أن المتظاهـــر قتل نتيجة 

الستخدام قوات مكافحة الشغب للرصاص الحي.
وأكدت المصادر أن الوضع األمني متوتر في ســـاحة التحرير ببغداد بســـبب 

تجمع أعداد كبيرة من قوات الشغب على جسر السنك.

باريس / االستقالل:
قال مسؤولون فرنسيون إن بالدهم نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي 
للســـعودية، لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية اســـتهدفت منشـــآت 

نفطية فيها في سبتمبر/أيلول الماضي.
واتهمت فرنســـا إيران بتنفيذ الهجوم الذي اســـُتخدمت فيه طائرات مسيرة 
وصواريـــخ، وعطـــل عمل أكبر منشـــأة لمعالجة النفط فـــي العالم، وتعهدت 

بتقديم يد العون لمنع تكراره.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي »في شبه الجزيرة 
العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشـــرنا في زمن قياسي قوة مهام 

جاغوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية«.
وأضاف أن حاملة الطائرات شارل ديغول ستدعم قوات عمليات »شاميل« في 
الشـــرق األوسط من يناير/كانون الثاني الجاري إلى أبريل/نيسان المقبل، قبل 

نشرها في المحيط األطلسي وبحر الشمال.
والخميس، أعلن الرئيس الفرنســـي إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول إلى 
منطقة الشـــرق األوســـط، في ظل تزايد التوتر بين إيران والواليات المتحدة، 
ومخاوف باريـــس من فقدان المعركـــة ضد تنظيم الدولـــة زخمها. ولم يتم 
اإلعالن عن هذه المبادرة من قبل، بينما قال مســـؤولون فرنسيون إنه تم نشر 
منظومة رادار على الســـاحل الشرقي للســـعودية المطل على الخليج في إطار 
قوة مهام جاغوار الفرنسية في الخليج، ولم يفصحوا عن المزيد من التفاصيل.

فرنسا تنشر منظومة 
رادار في السعودية

واشنطن/ االستقالل:
أكــــد المبعوث األميركي إليــــران براين هوك أن 
بالده ســــتواصل العمل من أجــــل الضغط على 
الحكومة اإليرانية، وأنها ستعمل على التوصل 
إلــــى اتفاق نووي جديد، فيمــــا ردت طهران بأن 

هذا أمر غير وارد.
وأشار هوك في حديثه للصحفيين في مقر 
الخارجية األميركيـــة إلى أن إيران انتهكت 
االتفاق النووي خمس مرات، وأنها انتهجت 
أربعين  سياســـة توســـعية عدوانية لمدة 
ســـنة، و«لم يقف في وجهها سوى الرئيس 

دونالد ترامب«.
وقــــال إن مدة ســــريان االتفاق ســــتنتهي في 
أن  مضيفــــا  المقبــــل،  األول  أكتوبر/تشــــرين 
»التوصل إلى اتفاق نووي جديد ســــيردع إيران 

عن سياساتها التوسعية«.
وفي معــــرض تعليقه على كالم هوك، قال وزير 
الخارجية اإليراني محمــــد جواد ظريف إن بالده 
»لن تتفاوض على اتفــــاق نووي جديد تحت أي 
ظــــرف وهو أمر غير وارد«، لكنه أبدى اســــتعداد 
طهــــران للحــــوار مع الســــعودية وباقــــي الدول 

الخليجية.

وفي ســــياق آخر، أعلن هوك فرض عقوبات على 
مسؤول عســــكري إيراني لدوره في االنتهاكات 
الجســــيمة لحقوق اإلنســــان التــــي تعرض لها 
التي شــــهدتها  االحتجاجات  متظاهرون خالل 
طهران ومدن إيرانية أخرى في نوفمبر/تشــــرين 

الثاني الماضي.
وقال هوك إن العميد في الحرس الثوري اإليراني 
حسن شافاربور سيخضع لحظر التأشيرة، مشيرا 
إلى أن ذلك أول ما ســــيتم اتخاذه ضد المسؤول 
العســــكري اإليرانــــي بموجب ســــلطة عقوبات 

محددة.

واشنطن تسعى للتوصل التفاق نووي جديد وطهران ترد بالرفض مقتل متظاهر واصابة 
10 بجروح في بغداد

تونس/ االستقالل:
قال الجيش التونســـي، إنه رصد تحليق طائرات 
بـــدون طيار قرب الحـــدود مع ليبيا، مشـــددا على 
اســـتعداده إلطالق النار علـــى كل هدف يخترق 

المجال الجوي للبالد.
جاء ذلك في بيان نشـــرته وزارة الدفاع التونسية 

على موقعها اإللكتروني.
وقال البيان "خالفا لما تداولته بعض وسائل اإلعالم 
بخصــــوص رصد طائرات دون طيــــار داخل الحدود 

التونســــية، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن هذه 
الطائرات لم تجتز بالمّرة المجال الجوي التونســــي 
بــــل كانــــت تحّلق قرب رســــم الحّد داخــــل التراب 
الليبــــي". وأوضح أن طائــــرات دون طيار "درون" تم 
رصدها، كانت تحّلق قرب رســــم الحّد داخل التراب 

الليبي ولم تجتز أبدا المجال الجوي التونسي.
وأضاف: "تدعو الـــوزارة مختلف وســـائل اإلعالم 
إلى ضـــرورة التحـــّري والتثبت مـــن المعلومة من 
المصادر الرســـمية )الجهات العسكرية واألمنية( 

 المواطن في المعلومة 
ّ

قبل نشـــرها احتراما لحـــق
الصحيحة والدقيقة".

ومنـــذ 2015، أقامت تونـــس حاجـــزا ترابيا على 
الحدود مع ليبيا لمنع تسلسل إرهابيين، وشددت 
الرقابة على كامل الشـــريط الحدودي مع هذا البلد 
العربي. وفي وقت سابق الجمعة، طالبت الخارجية 
الليبية بضـــرورة دعوة كل من تونـــس وقطر إلى 
مؤتمر برليـــن، المقرر اليوم األحـــد، والذي يحاول 

التوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.

واشنطن/ االستقالل:
طارت طائرة متخصصـــة تابعة للقوات الجوية األمريكية 
من قاعدتها اوفوت في والية نبراسكا إلى جزيرة اوكيناوا 

اليابانية.
أعلن ذلك مرصد تنقالت الطيران الحربي، مشـــيرا إلى أن 

هذا االنتقال مثير لالهتمام.
ورأت وكالـــة يونهـــاب الكوريـــة أن نقل هـــذه الطائرة 
األمريكيـــة إلى اليابان يدل على تزايـــد اهتمام الواليات 

المتحدة ببرنامج كوريا الشمالية النووي.

وخصصت الطائرة التـــي طارت إلى جزيرة اوكيناوا، وهي 
من طراز WC-135، الســـتطالع النشـــاط اإلشعاعي خالل 

التجارب النووية.
وذكـــرت صحيفـــة »روسيســـكايا غازيتـــا« أن طائـــرات 
WC-135 المعروفة باســـم »فينيكـــس« قامت بمتابعة 
التجـــارب النووية في الهند وجمهورية كوريا الشـــعبية 
الديمقراطيـــة وباكســـتان. وحلقـــت هـــذه الطائرة فوق 
العراق بعد قصف قاعدة عسكرية أمريكية في هذا البلد 

بالصواريخ.

الخرطوم/ االستقالل:
جدد الســـودان شـــكواه ضد مصر في مجلس األمن الدولي، في 
إطار النزاع على مثلث حاليب، مطالبًا، بإبقاء القضية على جدول 

أعمال المجلس لهذا العام.
ويعود تاريخ الشـــكوى إلى عام 1958 حين أوشك البلدان على 
الدخول في مواجهة عســـكرية في المثلـــث المذكور، واتهمت 

الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتالل المنطقة.
وهذا اإلجراء روتيني منذ ذلك العام، فيما شـــكوى هذه السنة، 
كانت األولى منذ ســـقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر 

البشير العام الماضي.
وترفض مصر مطالب الســـودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر 

على مصرية حاليب.

السودان يجدد شكواه ضد أمريكا ترسل طائرة »نووية« إلى اليابان
مصر في مجلس األمن

تونس: رصدنا طائرة درون قرب حدودنا مع
 ليبيا وسنضرب من يخترق أجواءنا

واشنطن/ االستقالل:
كشـــف تقرير لمجلة »ناشـــونال انترســـت« األمريكي، أن قراصنة صينيين، تمكنوا من سرقة 

بيانات تخص منظومة القبة الحديدية »اإلسرائيلية«. 
وأوضح الموقع، ان ســـايبريين سرقوا بيانات القبة، من ثالثة حواسيب خاصة بشركات تقنيات 
عسكرية دفاعية للعدو. وأشار تقرير المجلة، إلى ان البيانات تتعلق بصواريخ »أرو 3« ومركبات 
جويـــة آلية، وصواريخ باليســـتية، وغيرها من الوثائق التقنية، الفًتا إلى ان شـــركة »ســـايبر 
إنجنيرنغ ســـيرفس« االمريكية رصدت عملية االختراق االلكتروني، في الفترة الممتدة من 10 
أكتوبر/ تشرين األول 2011و 13 أغسطس/ آب 2012. ولمح موقع انترست، ان مرتكبي الهجوم 
هـــم من قراصنة يمولهم الجيـــش الصيني ويطلق عليهم »مجموعـــة التعليقات«، مؤكًدا ان 

الوحدة الصينية تشن حملة شرسة لسرقة االسرار االمريكية.

قراصنة صينيون يسرقون بيانات 
القبة الحديدية »اإلسرائيلية
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غزة/االستقالل:
خّيـــم التعادل المخيـــب لآلمال على لقـــاء أهلي غزة 
وشـــباب رفح، فيما نجح خدمات الشـــاطئ من خطف 
التعادل من أنياب بيت حانون الرياضي، وذلك ضمن 
افتتاح منافســـات الجولة السادسة عشـــر من دوري 

الدرجة الممتازة.
وفـــرض التعادل الســـلبي المخيب لآلمـــال على لقاء 
األهلي ونظيره شـــباب رفح، في اللقاء الذي أقيم على 

ملعب اليرموك بغزة.
ولم ينجح شـــباب رفح في اســـتعادة بريقه بالدوري 
الممتاز، مواصال الســـقوط المدوي المـــؤدي للهبوط، 
رغم أفضليته في اللقاء وضياع عدة فرص للتسجيل، 

أخطرها وأسهلها ركلة الجزاء الضائعة.
ليفوت الزعيم فرصة ســـانحة لالبتعاد قليال عن شبح 
الهبوط، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة بالمركز العاشـــر 
مؤقتا وتـــأزم موقفه بالحفاظ علـــى تاريخه والدخول 

بمربع السقوط للدرجة األولى.

بينمـــا ظل األهلي بمركزه الثاني عشـــر واألخير عند 7 
نقاط وقاب قوسين وأدنى من الهبوط للدرجة األولى.

وشهد اللقاء إهدار العب شباب رفح محمد أبو دان ركلة 

جزاء لفريقه في الدقيقة73.
هذا ونجح خدمات الشاطئ من خطف تعادل ثمين في 
الوقت القاتل وتجنب هزيمة جديدة له بالدوري، عندما 

عـــدل النتيجة بالدقيقة 96 أمـــام فريق بيت حانون 
الرياضي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فلســـطين 

بغزة.
وتقاسم الفريقان المباراة باالستحواذ واألفضلية.

ففـــي الشـــوط األولى نجـــح الحوانيـــن في فرض 
سيطرتهم وأضاع مهاجموه عدة فرص للتسجيل، 
حتـــى  جـــاءت الدقيقة45 والتي شـــهدت هدف 
التقدم للحوانين عن طريق محمد الجرمي من ركلة 

جزاء.
وفي الشـــوط الثاني عدل الشاطئ صفوفه وبدأ مبكرا 
يبحـــث عن التعديـــل، وكاد أن يعدل فـــي أكثر من 
مناسبة، لكن دفاعات الحوانين بالمرصاد ومن خلفهم 

حارسهم المتألق.
وواصـــل البحرية فرض هيمنتـــه، لينجح في خطف 

التعادل عن طريق إسالم أبو عبيدة بالدقيقة96.
ليرفع كل فريق رصيده إلى 24 نقطة بالمركزين الثالث 

والرابع تواليًا ومؤقتا إلى حين انتهاء الجولة.

تعادل مخيب لآلمال بين الزعيم و األهلي.. والبحرية يخطف نقطة من أنياب الحوانين

غزة/االستقالل:
حقق فريق الزيتون فوزا هاما على حساب العطاء بثالثية 
لهدف، وذلك ضمن افتتاح منافســـات الجولة السادسة 

عشر من دوري الدرجة.
فـــوز رفع به الزيتون رصيده إلـــى 18 نقطة وظل بالمركز 
الحادي عشـــر وقبل األخير وبفارق األهداف عن العاشر، 

بينما ظل العطاء بمركزه األخير عند 6 نقاط.
وســـجل للزيتون محمد الحمامي في الدقيقة22 وجودة 
جاد الحق من ركلة جزاء فـــي الدقيقة الثالثة من الوقت 
الضائع من عمر الشـــوط األول، وختـــم محمود العارضة 

ثالثية الزيتون في الدقيقة71.
وتم ترحيل لقاء األقصى والجالء ليوم االثنين على ملعب 

النصيرات البلدي بسبب األمطار.
وفي دوري الدرجة الثانية فرع غزة والشـــمال واصل بيت 
الهيا نشـــوته القوية، وحقق الفوز على الرضوان بهدف 
نظيف، ليتقدم خطوة نحو األمام وتفادي الهبوط حيث 
رفع رصيده إلى 10 نقاط وتقدم للمركز الســـادس، فيما 

ظل الرضوان بالمركز الثاني عند 12 نقطة.
وفـــي فرع " الوســـطى والجنوب" واصل فريـــق الزوايدة 
سلســـلة االنتصارات والال هزيمة بالـــدوري، بالفوز على 
جماعي رفح بهدفيـــن دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 31 
نقطة ويتقرب كثيرا من الصعـــود للدرجة األولى، بينما 

ظل الجماعي عند 6 نقاط بالمركز الثامن وقبل األخير.
ســـجل هدفـــي الزوايدة محمـــد تمراز فـــي الدقيقة24 

ويوسف العش في الدقيقة50.
وكان العب جماعي رفح عمرو موســـى قد أهدر ركلة جزاء 

لفريقه في الدقيقة66.
وفي اللقاء الثاني من نفس الفرع ، حقق فريق االستقالل 
الفوز على جاره الشوكة بثالثية لهدف، ليرفع رصيده إلى 
13 نقطة ويتقدم للمركز الرابع، بينما ظل الشوكة بمركزه 

التاسع واألخير عند 3 نقاط.
وســـجل ثالثية االســـتقالل محمد ديـــب وجميل صقر 
ومحمد الهمص من ركلة جزاء، فيما سجل للشوكة أحمد 

حماد.
وشـــهد اللقاء طرد حارس الشـــوكة موســـى األسود في 

الدقيقة الثانية من الوقت الضائع بالشوط األول.

الزيتون يضرب شباك العطاء بثالثية

لندن/االستقالل:
قدم كريســـتال باالس خدمة إضافية للمتصدر ليفربول، عندما 
أرغم مضيفه مانشستر ســـيتي على التعادل 2-2 ضمن الجولة 

الثالة والعشرين من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وسجل سيرجيو أجويرو هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 
82 و87، فيما أحرز هدفي كريستال باالس كل من سينك توسون 
في الدقيقة )39( والعب مانشستر سيتي فرناندينيو بالخطأ في 

مرمى فريقه في الدقيقة )90(.
ورفع مانشستر ســـيتي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، 
بفـــارق 13 نقطة عن ليفربول الذي ســـيلعب اليـــوم األحد أمام 
مانشســـتر يونايتد، علما بأنه له مبـــاراة مؤجلة أيضا، فيما ارتفع 

رصيد كريستال باالس إلى 30 نقطة.
هذا و ســـقط آرســـنال في فخ التعادل اإليجابي بنتيجة 1-1، أما 
ضيفه شـــيفيلد يونايتـــد في المباراة التـــي أقيمت على ملعب 

اإلمارات.

وسجل هدف آرسنال جابرييل مارتينيلي في الدقيقة )45(، بينما 
أحرز هدف التعادل لشيفيلد جون فليك في الدقيقة)83(.

وبتلك النتيجة رفع آرســـنال رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز 
العاشـــر، بينما رفع شـــيفيلد يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في 
المركز السابع. وســـقط توتنهام هوتسبير في فخ التعادل أمام 
مســـتضيفه واتفورد، بعدما انتهى لقـــاء الفريقين على ملعب 
فيـــكارج رود بالتعادل الســـلبي. وأهدر تروي دينـــي ركلة جزاء 

لواتفورد في الدقيقة 70، تصدى لها جازانيجا حارس توتنهام.
وبتعادل الفريقين، رفـــع توتنهام رصيده إلى 31 نقطة بالمركز 
السابع، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 23 نقطة بالمركز السادس 
عشر. وفي لقاءات أخرى خسر  ساوثهامتون أمام وولفرهامبتون 
بثالثة أهداف لهدفين. وتعادل وست هام يونايتد أمام إيفرتون 
بهدف لكل فريق ، و تغلب نوريتش سيتي على بورنموث بهدف 
دون رد ، و فـــرض التعادل اإليجابـــي بهدف لكل فريق على لقاء 

برايتون و أستون فيال .
مدريد/االستقالل:

حقق نادي ريال مدريد فوزًا صعبًا على نظيره إشبيلية، 
بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين 
الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن فعاليات 

الجولة 20 من مسابقة  الدوري اإلسباني الممتاز.
ليتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا منفردًا بشكل 
مؤقت برصيــــد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشــــلونة 

الوصيف، والذي سيواجه غرناطة اليوم األحد.
وبعد شوط أول سلبي من كل الجوانب قدمه ريال مدريد، 
فشل في التسجيل أو تهديد مرمى إشبيلية، بل سجل 
لوك دي يونــــج هدفًا للضيوف فــــي الدقيقة 31، وتم 

إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
وفي الدقيقة 57 من أحداث الشــــوط الثاني، قدم لوكا 
يوفيتش تمريرة ســــحرية بالكعب، وضعت كاسيميرو 
أمام المرمى من الجانب األيمن، سددها من فوق الحارس 

في الشــــباك. لكن إشبيلية رد بتسجيل هدف التعادل 
عن طريق لوك دي يونج بتســــديدة فــــي الدقيقة 64، 

سكنت شباك كورتوا.
وعاد كاســــيميرو مجددًا ورد ســــريعًا بتسجيل الهدف 
الثانــــي له ولريال مدريد فــــي الدقيقة 69، بضربة رأس 

قوية بعد عرضية من كارفخال.
هذا و فــــاز ديبورتيفو أالفيس علــــى مضيفه ليفانتي، 

بهدف دون رد.
وجاء هــــدف اللقاء الوحيــــد في الدقيقــــة 64 بتوقيع 
أليكس فيــــدال الذي تلقى تمريرة من خوســــيلو، بعد 
هجمة مرتدة، ليمنح الفوز لفريقه على حساب ليفانتي، 

الذي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي، في الليجا.
وبهذا الفوز، رفع أالفيس رصيده لـ23 نقطة، في المركز 
الـ14، بينما تجمد ليفانتي عنــــد 26 نقطة، في المركز 

الـ11.

ريال مدريد يتصدر الدوري 
األسباني بعد تغلبه على إشبيلية 

النيران الصديقة تحرق مانشستر سيتي أمام باالس

ميونخ/االستقالل:
تمكـــن إيرلينج هاالند من تســـجيل ثالثيـــة مثيرة ” 
هاتريك ” لفريقه الجديد بوروسيا دورتموند في مباراة 

أوجسبورج ضمن منافسات الدوري األلماني.
ودخل هاالنـــد الملعب كبديل فـــي الدقيقة 56 بداًل 
من لوكاس بيتشـــيك و كانت النتيجة تشير إلى تأخر 
فريقه بثالثيـــة لهدف لينجح في تســـجيل الهدف 

الثاني لفريقه في الدقيقة 59.
وفـــي الدقيقة 70 وقـــع الالعب على ثانـــي أهدافه ” 
الهدف الرابع لدورتمونـــد ” قبل أن يضيف الخامس 

في الدقيقة 79.
وقـــاد هاالند المنضـــم لدورتموند قادمـــًا من ريد بول 
سالزبورج النمســـاوي فريقه للفوز في نهاية المطاف 

بنتيجة 3-5.

هاالند البديل يسجل هاتريك في 
20 دقيقة مع بوروسيا دورتموند
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في ســـياق آخر، زعمت وســـائل إعالم عبرّية مســـاء الســـبت، أن 
ا" ُأصيـــب بعمليـــة طعن نّفذها شـــاب  مســـتوطًنا "إســـرائيلّيً
فلسطيني، قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، جنوب الضفة 

الغربية المحتلة.
وبحســـب تلـــك الوســـائل؛ فـــإن إصابـــة الُمســـتوطن ُوصفت 
بـ"المتوســـطة"، في حين ذكر متحدث باســـم قوات االحتالل أن 

قواته اعتقلت الُمنفذ.
يأتي ذلك بعد ســـاعات من اعتقال قوات االحتالل امرأة مســـّنة 
قرب "باب العمود" فـــي مدينة القدس المحتلة؛ بزعم محاولتها 

تنفيذ عملية طعن.
 وأفاد شـــهود عيان باعتداء قوات االحتالل على الُمســـّنة، بعد 
تكبيل يديها وطرحها أرًضا، عند غرفة المراقبة في باب العمود، 

ثّم اقتادتها سيارة شرطة االحتالل إلى مكان مجهول.
وخالل عملية االعتقال، ســـادت حالة من االســـتنفار بين قوات 
االحتـــالل والفلســـطينيين، تخللها إغـــالق بوابتـــي "العمود" 
و"الســـاهرة" بالســـواتر الحديدية، ومنعوا المواطنين الخروج أو 

الدخول عبرهما.

غزة/ االستقالل:
هّدد أبو حمزة الناطق باســـم وحدة الزواري الخاصة بإطالق البالونات 
الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات غالف غزة، بإطالق المئات منها 
رًدا على مماطلة االحتالل بتنفيذ التفاهمات الخاصة بكســـر الحصار 

عن قطاع غزة.
وقال أبو حمزة في تصريحات صحفية مســـاء الســـبت، إن استئناف 
عمليـــات إطـــالق البالونات بعد أشـــهر من توقفها، بمثابة رســـالة 
واضحة لالحتالل أنه لن يســـتمر الهدوء ما لم يكن هناك تقدم في 

ملف التفاهمات.
ولفت إلى أن وحدات »اإلرباك الليلي« و »الكوشوك« )وحدات إشعال 
إطارات الســـيارات(، ستســـتأنف هي األخرى أعمالهـــا خالل األيام 

المقبلة.
وأكد أن رقعة مســـافة إطالق البالونات ستزداد وتصل لمناطق حتى 
مســـافة 40 كيلو مترًا من قطاع غزة. مشـــددًا على أن المستوطنين 
لن يعيشوا بهدوء ما لم يعشـــه سكان القطاع ورفع الحصار بشكل 

كامل، وعدم المماطلة بتنفيذ التفاهمات.
وكان من المفترض أن يصل وفد أمني مصري إلى القطاع منذ أسبوع 

ونصف، إال أنه تم تأجيل الزيارة ألسباب غير معروفة.

فــــي االنتخابات التشــــريعية التي ســــتجري في 
الثاني من مارس/آذار القادم.

وقال المعلق اإلســــرائيلي بن كاسبيت إن تحالف 
"أزرق أبيض" يتخوف من أن يستنفر ترامب لدعم 
اليمين اإلســــرائيلي عبر طرح الخطة التي أعّدتها 
اإلدارة األميركية لتســــوية الصراع الفلســــطيني 

اإلسرائيلي، والمعروفة بـ"صفقة القرن".
وفــــي تحليل نشــــرته النســــخة العبريــــة لموقع 
"المونتور"، أشار كاسبيت إلى أن التسريبات حول 
إمكانية أن يعلن ترامب "صفقة القرن" قبل موعد 
االنتخابات اإلســــرائيلية تمثــــل "صداعا" لقيادة 

"تحالف أزرق أبيض.
ولفت إلــــى أن زعيم التحالف بنــــي غانتس بعث 
بانتقــــادات لإلدارة األميركية عبر قنوات ســــّرية، 
مشــــيرًا إلى أنــــه غير معني حاليًا بــــأن يكون في 

مواجهة مباشرة مع ترامب عشية االنتخابات.
واســــتدرك أن غانتس أقدم بالفعل على توجيه 
انتقادات الذعة لسلوك إدارة ترامب، حيث طالب 
في مؤتمــــر صحفي إدارة ترامــــب "بتوخي الحذر 

وعدم عرض الخطة قبل االنتخابات فهذا سيكون 
تدخال فظا ومباشرا في العملية االنتخابية".

وكشف كاســــبيت أّن غانتس استغل اللقاء الذي 
جمعه في تــــل أبيب أخيًرا بالمبعــــوث األميركي 
للمنطقــــة، آفــــي بيركوفيتش، وشــــن انتقادات 
الذعة لخطط اإلدارة بالكشــــف عن "صفقة القرن" 
قبــــل االنتخابــــات. وأضاف أن تحول قــــادة "أزرق 
أبيض" للقنوات الســــّرية للتأثير على واشــــنطن 
ومنــــع ترامب من التدخل لصالح نتنياهو جاء بعد 
أن أدركــــوا أن االنتقادات العلنيــــة لم تثر انطباع 

المسؤولين األميركيين.
ونقل كاسبيت عن أحد قادة "أزرق أبيض" قوله إن 
"آخر ما نحتاجه هو مواجهة مع إدارة ترامب، التي 
تفضل نتنياهو، ونحن نأمل أن تقدم اإلدارة على 
السلوك الصحيح وال تتدخل بشكل فظ في الحلبة 

السياسية اإلسرائيلية".
وأضاف: "نحن ال يمكننا أن نتصور أن يقدم 
األميركيـــون على عـــرض الخطـــة تحديدا 
قبل االنتخابـــات، هذا عمل ال يمكن أن يتم 

اإلقدام عليه".
وأشار كاسبيت إلى أن ما يدلل على أن األميركيين 
لم يتاثروا بانتقادات غانتس حقيقة أن مستشار 
األمن القومي األميركي روبرت أوبريان قد رجح أن 

يتم اإلعالن عن "صفقة القرن" قبل االنتخابات.
وأوضــــح أن قادة "أزرق أبيــــض" ال يعترضون على 
"صفقة القرن" بســــبب ما تتضمنــــه من بنود بل 
ألنهــــم يعتقــــدون أن طرحها قبــــل االنتخابات 
يعنــــي تمكين نتنياهــــو من حــــرف األنظار عن 
قضايا الفساد المتورط فيها وطلبه الحصانة من 
الكنيست وتركيزها على جدول األعمال السياسي 
واألمني. وأشار إلى أن قادة "أزرق أبيض" يعون أن 
مواجهة علنية، ولو هامشية، بينهم وبين ترامب، 
ستخدم حتما نتنياهو وتعزز حظوظه االنتخابية.

من ناحية ثانية، ذكرت قناة التلفزة اإلســــرائيلية 
"12"، أن "أزرق أبيــــض" ســــيعلن خــــالل حملتــــه 
االنتخابيــــة دعمــــه لضــــم منطقة "غــــور األردن" 
التــــي تمثل حوالــــي %30 من الضفــــة الغربية 

لـ"إسرائيل".

بيت لحم/ االستقالل:
وضع رئيس الوزراء محمد اشـــتية، الســـبت، حجر 
األساس ألربعة فنادق في بيت لحم وبيت ساحور، 

وافتتح فندق برادايس بريميوم في بيت لحم.
 وقال اشتية إن هذا اليوم يشع فرحا علينا جميعا، 
ونحن نضع حجر األساس للفنادق التي تشكل لبنة 
جديدة في االقتصاد، باســـتثمار يصل إلى حوالي 

70 مليون دوالر، وبسعة 1500 غرفة فندقية.
بدورهـــا، قالت وزيرة الســـاحة واآلثار روال معايعة، 
»هذا اليوم مميز جدا لقطاع السياحة في فلسطين 
عامة وبيت لحم خاصة، حيث ألول مرة تشهد وضع 
حجر األســـاس ألربعـــة فنادق في يـــوم واحد في 
محافظـــة بيت لحم إضافة إلـــى افتتاح فندق آخر، 

مـــا يدل على تطور القطاع الســـياحي خالل الفترة 
الماضية«.

وأشـــارت إلى أن نسبة عدد الســـياح الذين وصلوا 
فلســـطين عام 2019 كان في ازدياد، وأيضا نسب 
اإلقامة، مبينة أنه في أوقات الذروة تحديدا أشهر 
نيســـان وأيار وأيلـــول وتشـــرين أول، كان هنالك 
نقـــص في أعداد الغـــرف الفندقيـــة، ليس فقط 
في مدينـــة بيت لحم وانما في فنادق فلســـطين، 
وهذا كان المســـاهم األكبر والطبيعي لتشـــجيع 

المستثمرين باالستثمار في القطاع الفندقي.
وأضافـــت معايعة أن رســـالتنا للعالم ونحن نضع 
حجر األســـاس للفنادق األربعة، أن قطاع السياحة 
يتطور بصـــورة كبيرة وملحوظة، وهـــذا يعني أن 

الســـائح الذي يأتـــي مـــن كل دول العالم يطلب 
اإلقامـــة فـــي بيت لحم بشـــكل عام، علـــى غرار ما 
كان في الســـابق، لكن األمر تغيـــر اآلن، في عملنا 
المشترك مع القطاع الخاص ونشاطاتنا التي قمنا 
بها فـــي العالم، أصبح الســـائح يطلب اإلقامة هنا 
وبالتالي نسب اإلقامة زادت وهذا لنا اهم من أعداد 
الســـياح، ليتسنى للســـواح التعرف على تاريخنا 
وثقافتنـــا ومواقعنا التاريخية التي ال يوجد مثلها 

في العالم.
وأوضحـــت أن الفنادق األربعة مقدمة ألخرى، حيث 
هناك ســـتة ملفات إلنشـــاء فنادق في مدن بيت 
لحم وبيت ساحور وبيت جاال، خالل األشهر المقبلة 

وسيتم وضع حجر األساس لها.

غزة/ االستقالل:
ذكر مستشفى حمد للتأهيل واألطراف الصناعية 
بغزة الممـــول من صندوق قطـــر للتنمية أنه قدم 
الخدمات لــــ8300 مريض من ذوي اإلعاقة منذ بدء 

تشغيله في 22 أبريل 2019.
وقال المديـــر العام للمستشـــفى د. رأفت لبد إنه 
»منـــذ بدء تشـــغيل المستشـــفى فـــي 22 ابريل 
من العـــام 2019 تمكن المستشـــفى من تحقيق 
االســـتجابة المثلـــى للمرضى مـــن ذوي اإلعاقات 
المختلفة مـــن خالل تحســـين حياتهـــم وإعادة 
دمجهـــم في المجتمع ليكونوا أشـــخاصًا منتجين 

وفاعلين«.
ولفت لبد أن المستشـــفى اســـتطاع خـــالل العام 
المنصـــرم تقديم خدماته ألكثر من 8300 مريض 

بواقـــع 53,688 ألـــف خدمـــة قدمتها األقســـام 
الرئيسية في المستشفى )قسم التأهيل الطبي، 

قسم األطراف الصناعية، قسم السمع والتوازن(.
وأضاف أن أبرز اإلنجازات تمثلت في تشغيل قسم 
األطراف الصناعية حيث شـــكل عمله نقلة نوعية 
في هـــذا المجال في قطاع غزة مـــن خالل تركيب 
أطـــراف صناعية وفق المعايير الدولية لذوي البتر 
من كافة المستويات ومن كافة األعمار إضافة الى 
تركيب األجهزة التعويضيـــة للمرضى المصابين 
بتقوســـات العمود الفقري و الذين كانوا يضطرون 

للسفر للعالج في الخارج.
وأوضح لبـــد أن كل ذلك ال يقل أهميـــة عن إنقاذ 
العديد من األطفال من خطر اإلعاقة الســـمعية من 
خـــالل إجراء عمليات زراعـــة القوقعة ألكثر من 60 

طفاًل خالل العام المنصرم ليصبح إجمالي عمليات 
زراعة القوقعة 180 عملية إضافة لمتابعة وتركيب 
وبرمجة أجهزة الســـمع وتقديـــم العالج التأهيلي 

المتدرج لهم من خالل قسم السمع والتوازن.
ولفت إلـــى أنه تم تقديـــم الخدمـــات التأهيلية 
الشـــاملة للعشـــرات من ذوي االعاقات االدراكية 
والعصبية في قســـم التأهيل المبيت والعيادات 
الخارجيـــة واللذين يضمان أقســـام )طب التأهيل 
وتمريض التأهيل قســـم العالج الطبيعي العالج 
الوظيفـــي وقســـم التخاطب والبلع وقســـم الدعم 

النفسي واالجتماعي وأخصائي التغذية(.
وبيـــن لبـــد أن هذه األقســـام تعمـــل ضمن خطة 
شمولية ومتكاملة  تضمن للمريض االعتماد على 

نفسه في ممارسة أنشطة حياته اليومية.

مستشفى حمد: تقديم الخدمات لـ8300 مريض من ذوي اإلعاقة

وحدات اإلرباك الليلي تعود للعمل قريبًا
غزة: التهديد بإطالق مئات 
البالونات الحارقة ردًا على 

المماطلة بتنفيذ التفاهمات

غزة/ االستقالل:
رعـــت لجنة اإلصالح فـــي حركة الجهاد اإلســــالمي صلحًا عشـــائريًا في حي 
الشجاعية بمدينة غزة بين عائلتي »فروانة« و«ُكالب« إثر شجار عائلي مؤسف 
وقع مؤخرا بين أبناء العائلتين في أحد المدارس، تعرض خالله أحد أبناء عائلة 

فروانة لإلصابة.
وحضـــر الصلح المختار أبو وائل عابد، والمختار أبو عاهد فروانة، وأبو يوســـف 

الحرازين، وعدد من أبناء العائلتين وأهالي الحي.
مـــن جهته، ألقى كلمـــة اللجنة المختار أبو وائل عابد، حيث شـــكر العائلتين 
على ســـرعة االستجابة للصلح على أساس شرع الله، وشكر المخاتير والوجهاء 

ورجال اإلصالح الذين واصلوا الليل بالنهار لحل هذا الخالف.
بدوره، وجيـــه عائلة فروانة شـــكر لجنة اإلصالح للجـهـاد اإلســــالمي لدورها 
الريادي في حل الخالفات ورأب الصدع الفلسطيني وشكر المخاتير والوجهاء 

وكل من ساهم في حل هذا الخالف.
من ناحيته شـــكر وجيه عائلة ُكالب لجنة اإلصالح للجـهـاد اإلسـالمي ودورها 

في سرعة االستجابة لنداء الواجب والعمل على الصلح بين الناس.

»إصالح الجهاد« ترعى 
صلحًا عشائريًا بغزة

�صهيد و�إ�صابة ..

غانت�س يحذر ..

غزة/ االستقالل:
أفادت وسائل إعالم محلية، بوفاة الطفل محمد مدحت القاضي؛ جراء سقوطه 

السبت في بركة مياه خاصة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه جرى نقل الطفل إلى مستشفى أبو يوسف النجار جثة هامدة 

جراء الحادثة، منوهة إلى أن الشرطة فتحت تحقيًقا في الحادثة.

اشتية يضع حجر األساس ألربعة فنادق ويفتتح آخر في بيت لحم

وفاة طفل جراء سقوطه في 
بركة مياه جنوب القطاع

قلقيلية/ االستقالل:
لقي الشـــاب أحمد حسن الصراوي )28 عاما( مصرعه، مســـاء السبت، إثر تلقيه عدة طعنات خالل شجار 
قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية. وأفاد شهود عيان، ان شجارا وقع بالقرب من مسجد الفاتح شرق 
قلقيلية تخلله إطالق للنار. ونقل الشـــاب الصراوي إلى مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي، وهو 
يعاني من اإلصابة بطعنتين بآلة حادة في الصدر، وبعد وقت قصير أعلن االطباء وفاته متأثرا بجروحه.

مصرع شاب طعنًا خالل 
شجار في قلقيلية
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االستقالل/ وكاالت:
 »باب الجحيم« هذا هو االسم الذي يعرفه العالم عن حفرة 

ضخمة ال تتوقف نيرانها أبًدا منذ 49 سنة.
تقع حفرة Darvaza الغازية في تركمانستان بالقرب من 
درويز في وســـط صحراء كاراكوم، ويطلق عليها السكان 
المحليون اســـم، باب الحجيـــم، أو بوابـــة الجحيم، ويبلغ 
عرضها 69 مترا وعمقها حوالى 30 مترا واشـــتعلت فيها 

النيران منذ عام 1971.
وتعود قصـــة هذه الحفرة، إلى أوائل ســـبعينيات القرن 
ا مـــن االتحاد  الماضي عندمـــا كانت تركمانســـتان جزًء
السوفيتي، حيث خرج بعض علماء الجيولوجيا السوفيت 

إلى كاراكوم بحًثا عن النفط.

وعندما بـــدأوا في الحفر، كان الفريـــق يجلس فوق جيب 
ضخم من الغـــاز الطبيعـــي تحـــت األرض، ولكنه انهار 
ممـــا أدى إلي فتح بعض الحفر التي طـــردت أبخرة قابلة 

لالشتعال.
وطبـــق الجيولوجيـــون، فكرة غير شـــائعة وغريبة، حيث 
أشـــعلوا النيران في المكان، إذ كان أملهم أن يحترق كل 
الغازات السامة، ولكن لم تنطفيء حتى اآلن، بعد 40 عاًما.

ويجذب المـــكان المئات من الســـائحين كل عام، لزيارة 
»بوابـــة الجحيم«، إذ قررت الحكومة االحتفاظ بالمكان كما 

هو لتنشيط السياحة.
وفي 2014، أصبح جورج كورونيس، مستكشـــف كندي، 

أول شخص معروف يغامر بدخول »بوابة الجحيم«.

وكانت مغامرة كورونيس هـــي األولى من نوعها ومولت 
جزئيا من »ناشـــيونال جيوغرافيـــك« وهدفت إلى جمع 
عينات من تربة هذه الحفـــرة لمعرفة فرص وجود الحياة 

في هذا الجحيم.
واســـتغرق اإلعداد لهذه المغامرة عامـــا ونصفًا، وتطلب 
االســـتعانة بمنظومـــة خاصة مـــن األســـالك المقاومة 
لالشـــتعال، والتـــدرب على حافة نهـــر صخرية لتجهيز 

المستكشف للنزول للحفرة.
وعمل جـــورج كورونويس مع أحد خبراء الحركات الخطيرة 
بالسينما األمريكية والذي كان يخاطر بالدخول في النيران 
أمام المستكشف لمساعدته على التغلب على حالة الهلع 

المصاحبة لالقتراب من النيران.  

نيودلهي/ االستقالل:
في محاولة لكسر الرقم القياسي بموسوعة »غينيس« لألرقام القياسية، شارك 
حوالـــي 1500 خباز وطاه في والية كيراال جنوب غربي الهند في إعداد وصناعة 

كعكة فانيليا تمتد على مسافة 6.5 كيلومترات  وتزن نحو 27000 كيلوغرام.
ووضع الخبازون والطهاة الهنود كريمة الشوكوالتة على الحلوى الممتدة 
بشكل أفعى ملتوية فوق آالف الطاوالت والمكاتب في أرض المهرجانات 
وبالطرق المجاورة في مدينة تريشـــور بوالية كيراال المطلة على المحيط 

الهندي.
ووفقـــا للتقارير، يبلغ وزن كعكـــة الفانيال، والتي يقدر عرضها وســـمكها 10 
ســـنتيمترات، حوالي 27000 كيلوغرام، وقد اســـتخدم فـــي إعدادها 12000 
كيلوغرام من السكر والدقيق بحسب ما ذكرت صحيفة »الغارديان« البريطانية.

وقضى الخبازون والطهاة، الذين كانوا يرتدون الرداء األبيض التقليدي والقبعات 
البيضاء الخاصة بالطهاة، ما يقرب من 4 ساعات في جمع وترتيب الكعكة.

وقال األمين العام لجمعية الخبازين الهنود، نوشاد، إن موسوعة غينيس لألرقام 
القياســـية قّيمت طول الكعكة بأنه يصل إلى 6500 متر، لكن تأكيدها للطول 

الدقيق كان معلقا.
ومن شـــأن هـــذه الكعكة أن تتفوق على الرقم القياســـي العالمي في ســـجل 
غينيس لألرقام القياســـية، الذي يحتفظ به الخبـــازون الصينيون في منطقة 
زيكسي، الواقعة شمال شرقي مقاطعة جيانغشي، الذين صنعوا كعكة فواكه 

بطول 3.2 كيلومترات في عام 2018.

الهند.. كعكة فانيال 
بطول 6500 متر

موسكو/ االستقالل:
توفيت امرأة روســـية عن عمر يناهـــز 70 عاما، فقرر ابنها 
أليكســـي فوروننكوف، دفع مبلغ مـــن المال نظير تجميد 
دماغها وحفظه مبردا على أمل أن يفســـح العمل مستقبال 

مجاال إلعادتها للحياة.
وتـــم حفـــظ دمـــاغ األم مـــع 70 مـــن أدمغة، في شـــركة 
»كريوروس« الروسية التي يصر علماؤها على اعتبار هؤالء 
بأنهم »مرضى« وسيتم عالجها يوما ما، حيث يتم حفظها 
في النيتروجين السائل داخل عنبر مبني بألواح من المعدن 

المتعرج خارج موسكو.
ويتم تخزين هذه األجســـام واألجزاء البشـــرية في درجة 

حرارة تبلغ 196 درجة مئوية تحت الصفر بهدف حمايتها 
من التحلل.

وعلـــق رئيس لجنـــة العلوم فـــي األكاديمية الروســـية، 
إيفغيني ألكســـندروف، تجميد األعضاء البشرية بالتبريد 

بأنه »نشاط تجاري بحت ليس له أي أساس علمي«.
وأكد أن هذا النشـــاط، في تصريحات لصحيفة »إزفستيا 
الروسية«، بمثابة »وهم يضارب بآمال الناس في البعث من 

الموت وأحالم الحياة األبدية«.
وكتبت صحيفة »ديلي ميـــل« البريطانية، أن أكثر من 70 
شـــخًصا انفق أكثر من 11000 جنيه اســـترليني للذهاب 

على الجليد«.

ألماتي/ وكاالت:
جلس طفل عمره 6 سنوات خلف عجلة قيادة سيارة أبويه، 
اللذين صورا الفعل المتهور ونشـــرا مقطع فيديو مخيفا، 

دون أن يهتما بخطورة ما يجري أو بعواقبه.
ويظهر الفيديو طفال يتوجه نحو سيارة دفع رباعي من نوع 
»مرســـيدس«، في طريق تحيط به األشـــجار من الجانبين، 

بمدينة ألماتي عاصمة كازاخستان.
وفي لقطات أخرى، بدأ الطفل يقود السيارة بمفردة بسرعة 

كبيرة، قبل أن ينتهي الفيديو دون أن يعرف أين يتجه.
وقالـــت صحيفة »ديلي ميـــل« البريطانيـــة على موقعها 
اإللكتروني، أن الوالدين تـــركا طفلهما الذي يبلغ 6 أعوام 

يقود سيارتهما، في تصرف متهور وغير معتاد.
واكتفـــى الوالـــدان بتصوير الطفل ونشـــر فيديو الحدث 
على شـــبكات التواصل االجتماعي، لتسارع السلطات إلى 

استجوابهما، رغم أنه لم يحدث مكروه للطفل.
وغرمت الســـلطات الوالدين بمبلغ مقـــداره ما يعادل 333 

دوالرا أميركيا.
وقال متحدث باســـم الشرطة في كازاخســـتان، إنه حتى 
لو كان الطفل يقود الســـيارة على نطاق صغير، فال يمكن 

تجاهل المخاطر المحتملة.
وأضاف أن الوالد كان يجب أن يكون على علم بذلك، مؤكدا 
أن األخير أقر بخطئه وتعهد بعدم تكرار الفعل مرة أخرى.

روسي يجمد دماغ أمه أمال بإعادتها للحياة طفل الـ6 سنوات يقود سيارة دفع رباعي

حفرة مشتعلة منذ أكثر من 49 عامًا

مانيال/ االستقالل:
لم يمنع خطر انفجار البـــركان زوجين من الزواج 

بالقرب من جزيرة تال في الفلبين.
وقـــال المصور راندولف إيفـــان إنه كان يلتقط 
صـــورا للتحضيرات في حوالي الســـاعة الثانية 
ظهرا بالتوقيت المحلي، عندما بدأ حفل الزفاف 

يالحظ نشاًط غير عادي من بركان تال.
وأضـــاف إيفـــان )30 عاما(، وهو مصـــور زفاف 
محترف منذ ثماني ســـنوات، »لقد تقدمنا، ظننا 

أنه قد ال يتصاعد، لكن تأكدنا من مراقبة ما كان 
يحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي«.

كان الحضـــور يتصورن حدوث ما هو أســـوأ بعد 
تصاعد الدخان ولكن الحفل تم بسالم.

يمكن رؤية غيوم كثيفة من الرماد في الخلفية، 
بينما ابتســـم الزوجان لبعضهمـــا البعض في 
إحدى الصور، وأظهرت صورة أخرى حفل زفافهما 
على قدم وســـاق عندما أومض البرق في ســـماء 

المنطقة.

لندن/ االستقالل:
تعاني فتاة بريطانية من حالة مرضية نادرة تفقدها الوعي 

كلما دخلت في نوبة من الضحك.
وشخص األطباء إصابة بيلي هودجسون بحالة مرضية نادرة 
تسمى«الجمدة«، ُتفقد الوعي، عند التعرض لمشاعر قوية.

وبسبب هذه الحالة الغريبة، اضطرت بيلي إلى االبتعاد عن 
أصدقائها الذين يتمتعون بحس الفكاهة.

وتقول بيلي: »من الصعب شرح ما أشعر به عندما أمر بنوبة 
اإلغماء، أفقد الســـيطرة على جسمي، وأعجز عن التحدث أو 

الـــرد على أحد، ولكن األكثر إحباطًا أني أكون واعية إلى حد 
ما بذلك«.

وال يوجد عـــالج لهذه الحالة، والطريقـــة الوحيدة المتاحة 
للتعامـــل معهـــا تتضمن تنـــاول أدوية يوميـــًا لمحاولة 

السيطرة عليها.
وإلـــى جانب تجنب االنخراط فـــي المجتمع، أنهى المرض 
أحالم بيلي أن تكون ممرضة، إذ تخشى التعرض لنوبة في 
عملها، ولـــم تقرر بعد ماذا يمكنها أن تدرس في الجامعة 

بعد دراستها الثانوية، حسب »ميرور« البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
رصدت إحدى الكاميرات فياًل »ســـارقًا« تســـّلق جدارًا يعلـــو مترًا ونصف المتر 
في حديقة زامبية اإلفريقية بهدف ســـرقة فاكهة المانغو المزروعة حول كوخ 
سفاري سياحي.  وقد نشرت شركة »بوشكامب«  Bushcamp فيديو على موقع 
 »Mfuwe Lodge« يوتيوب يظهر فيه فيل ضخم يتســـلق جداًرا خارج فندق

.« South Lungwa National Park« في حديقة
وقال مدير المنتجع إيان ساليســـبري: »إن الّزّوار كانوا بالفعل مســـتمتعين بما 
فعله الفيل. والجدير بالّذكر أّنه اختار الطريق األكثر أمانًا ووضوحًا، فدخل وكأّنه 

من أهل المنزل ليأخذ ما يريد ويعود إلى خلف الجدار.«  

الفيل السارق.. تسلق جدارًا 
ليحصل على الفاكهة

حفل زفاف تحت سحابة بركانتفقد الوعي كلما ضحكت بسبب حالة نادرة

�ضوق �خل�ضار يف مدينة �أريحا    ) وفا (


