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سلطان عمان: سنحرص على أن تبقى بالدنا ناشرة للسالم
وجه سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، خطابا إلى 
الشعب العماني، مؤكدا أن رسالة سلطنة عمان هي نشر 
السالم في العالم، مشدًدا على أن الشباب هم ث��روة األمم 
وحاضر األم��ة ومستقبلها، وس��وف نحرص على االستماع 
لهم وتلمس تطلعاتهم، كاشفا عن إعادة هيكلة اجلهاز اإلداري 

للسلطنة.
وأشار سلطان عمان إلى أنهم عازمون على اتخاذ اإلجراءات 
ال��الزم��ة إلع���ادة هيكلة اجل��ه��از للسلطنة وحت��دي��ث أنظمة 
التشريعات وآليات العمل، وتبني أحدث األساليب وتبسيط 
اإلجراءات وحوكمة اإلجراءات واحملاسبة لضمان االنسجام 

التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافنا.
وأضاف سلطان عمان في كلمته “نعمل على مراجعة نظم 
التوظيف في القطاع احلكومي، وتبني سياسات جديدة لدعم 
احلكومة لالستفادة من املوارد البشرية واستيعاب أكبر قدر 

من الشباب”.
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لندن/عزت حامد 

تتابع الكثير م��ن التقارير الصحفية 
الصادرة في بريطانيا خالل األونة األخيرة 
اجل��ول��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا رئ��ي��س املكتب 
السياسي حلركة حماس إسماعيل هنية 
إلى اخلارج اآلن ، وهي اجلولة التي تنوعت 
بني زيارة تركيا وقطر وماليزيا وبعض من 

املؤمترات الدولية الهامة. 
واخيرا كشفت تقارير صحفية عن نية 
رئيس املكتب السياسي حلركة حماس 
إسماعيل هنية ف��ي زي���ارة لبنان ، وهي 
ال��زي��ارة التي ميكن أن تتمخض بحسب 
الشواهد السياسية عن الكثير من التحوالت 

في العالقات املصرية مع حماس . 
وتشير صحيفة انديبندنت إلى أن هذه 
ال��زي��ارة املرتقبة والتي سيقوم بها هنية 
إل��ى ب��ي��روت ميكن أن تنجم عنها الكثير 
من األض��رار وستؤدي في ذات الوقت إلى 
خسائر أكثر من أي فوائد لها ، خاصة على 

صعيد العالقات مع مصر. 
املثير لالنتباه أن م��ص��ادر سياسية 
حتدثت إل��ى الصحيفة ، واش���ارت إل��ى أن 
الكثير من ق��ي��ادات حركة حماس تشجع 
على امت��ام هذه الزيارة ، مهما كانت قيمة 
الثمن السياسي لهذه ال��زي��ارة ، وقالت 
الصحيفة نصا “ تقتنع ق��ي��ادات حماس 
بامتام ه��ذه ال��زي��ارة حتى ول��و جنم عنها 
خسائر سياسية أو أزم��ات مع اي طرف 
مبا فيها مصر ، خاصة وأن حماس مقتنعة 

على ضرورة االنفتاح على العالم اخلارجي 
االن ، فضال ع��ن تنافس إسماعيل هنية 
شخصيا مع بعض من قادة حماس الراغبني 
في الترشح لشغل منصب رئيس املكتب 
السياسي للحركة ، األمر الذي يزيد من دقة 

املشهد السياسي املرتبط بهذه الزيارة.
وتشير الصحيفة إلى دقة هذه النقطة 
خاصة وان مصر أو باالصح جهات مصرية 
أمنية رفيعة اشترطت على هنية بعدم 
السفر إلى لبنان أو االجتماع مع قيادات 
ح���زب ال��ل��ه ألن ذل���ك سيضر باملقاومة 

وملنظومة العالقات املصرية مع حماس. 
وت��وض��ح م��ص��ادر سياسية أن مصر 
طالبت هنية ايضا وقبل جولته اخلارجية 
احلالية بعدم السفر إلى إيران ، إال أن هنية 
أصر على السفر إلى هناك لتقدمي العزاء 
في قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي 

أغتيل في العراق منذ قرابة الشهرين. 
الالفت أن بعض من املصادر السياسية 
املسؤولة في حركة حماس اقترحت عدم 
سفر هنية إل��ى لبنان االن في ه��ذا الوقت 
لعدة أسباب ، ابرزها عدم استفزاز مصر 
في هذا الوقت احلرج ، باالضافة إلى توجه 
وف��د م��ن احل��رك��ة إل��ى مصر للتباحث مع 
كبرى القيادات األمنية بها ، في جولة من 
التفاوض األمني ال تتطلب على اإلط��الق 

استفزاز مصر في هذا الظرف الدقيق االن. 
وأعلن صالح ال��ع��اروري نائب رئيس 
املكتب السياسي حلركة حماس مسبقا عن 

تفاصيل ه��ذه ال��زي��ارة ، والتي تأتي عقب 
تقارير صحفية نشرتها صحف إسرائيلية 
وغريبة عن إمكانية الوصول إلى تهدئة 
بني حركة حماس وإسرائيل ، االم��ر الذي 

يزيد من خطورة وحساسية زي��ارة هنية 
األن في ه��ذا الوقت احلساس إل��ى لبنان ، 
واألهم من هذا أيضا الرغبة في عدم إثارة 
حفيظة املصريني جتاه الكثير من القضايا 

السياسية املرتبطة باحلركة.    
عموما فإن التحركات السياسية التي 
تقوم بها احلركة االن تزيد من دقة الوضع 
السياسي لها ، وت��زداد زخما استراتيجيا 

االن ف��ي ظ��ل ه���ذا ال��وق��ت ال���ذي تعيشه 
املنطقة ، األمر الذي أنعكس على التحركات 
اخل��ارج��ي��ة التي يقوم بها هنية ف��ي هذا 

الوقت االن.

إسبانيا تدعو الكيان الصهيوني 
للتراجع عن بناء مستوطنات

 في القدس الشرقية
دعت اخلارجية اإلسبانية، إسرائيل ملراجعة قرارها 
بتوسيع املستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية. 
وانتقدت الوزارة في بيان، تخطيط احلكومة اإلسرائيلية 
بناء وحدات استيطانية جديدة في منطقتي “هارحوماه” 

و”جفعات همتوس”.
وأضاف البيان، أن “احلكومة اإلسبانية ستواصل إدانة 
االستيطان على األراضي احملتلة، ألن ذلك مخالف للقانون 
الدولي ومينع حل الدولتني، املتوافق مع املعايير الدولية”.

وأف���اد ب��أن “مثل ه��ذه احمل���اوالت األح��ادي��ة اجلانب، 
ستجعل أي مفاوضات محتملة صعبة أكثر”. كما دعا 
البيان، احلكومة اإلسرائيلية إلى مراجعة قرارها بتوسيع 

املستوطنات في القدس الشرقية.
واخلميس، كشف رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو، النقاب عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية 

جديدة بالقدس الشرقية.

4 فلسطينيني في الغارات  إصابة 
اإلسرائيلية على غزة

أع��ل��ن��ت وزارة ال��ص��ح��ة ف��ي ق��ط��اع غ���زة، إص��اب��ة 4 
فلسطينيني؛ جراء الغارات اإلسرائيلية على القطاع. وقال 
الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في تصريح مقتضب، 
إن الفلسطينيني األربعة أصيبوا في القصف اإلسرائيلي، 
ومت نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، دون مزيد 
من التفاصيل.وشن اجليش اإلسرائيلي، غارات ضد أهداف 
في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأفاد مراسل األناضول 
بأن مقاتالت إسرائيلية قصفت مواقع وأهدافا متفرقة في 

القطاع ُسمع معها دوي انفجارات عالية.
بدوره، قال املتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي، أفيخاي 
أردع��ي، في بيان مقتضب: “في هذه الساعة يشن جيش 
الدفاع غارات ضد أهداف تابعة ملنظمة اجلهاد اإلسالمي 

في قطاع غزة”.

»سرايا القدس« تعلن 
مسؤوليتها عن إطالق صواريخ 

على تل ابيب
أعلنت “سرايا القدس”، اجلناح العسكري حلركة 
“اجلهاد اإلسالمي”، مسؤوليتها عن إطالق صواريخ من 

قطاع غزة جتاه املستوطنات اإلسرائيلية.
وقالت في بيان، وصل األناضول نسخة منه: “تعلن 
س��راي��ا ال��ق��دس مسؤوليتها ع��ن ق��ص��ف املستوطنات 
الصهيونية مساء ال��ي��وم، والتي تأتي ردا على اغتيال 
الشهيد املجاهد محمد الناعم والتنكيل بجسده”. وأضاف 

البيان: “سنرد على أي عدوان وإن عدمت عدنا”.
وأعلن اجليش اإلسرائيلي، رص��د إط��الق 20 قذيفة 
ص��اروخ��ي��ة م��ن غ��زة ب��اجت��اه إس��رائ��ي��ل، حيث اعترض 
10 منها.يأتي ذلك بعد ساعات على قتل قوات اجليش 
اإلسرائيلي، الفلسطيني محمد الناعم )27 عاما(، وإصابته 

3 آخرين، قرب السياج األمني جنوبي القطاع.
وحّملت “سرايا القدس”، اجلناح العسكري ل�”اجلهاد”، 
إسرائيل املسؤولية عن تداعيات قتل الشاب الفلسطيني، 

الذي قالت إنه “أحد عناصرها”.
وق��ال الناطق باسم “سرايا القدس” أبو حمزة، عبر 
“تويتر”: “اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني 
واستهدافها أحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل 
وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل 

نتائجه”.

إسماعيل هنية

وماليزيا والدوحة  انقرة  زيارة  بني  تنوعت  اجلولة 

اخلارجية  هنية  إسماعيل  جلولة  السياسي  واجلدل  التحوالت  ترصد  بريطانية  صحف 

عاهل األردن وأمير قطر يؤكدان على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة
أكد العاهل األردني امللك عبد الله الثاني وأمير 
قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني خالل مباحثات 
في عّمان على ضرورة دعم الفلسطينيني “لنيل 
حقوقهم العادلة وامل��ش��روع��ة وق��ي��ام دولتهم 
املستقلّة القابلة للحياة”، بحسب الديوان امللكي 

األردني.
وق��ال الديوان في بيان تلّقت وكالة فرانس 
ب��رس نسخة منه إن املباحثات ب��ني الرجلني 
رّك���زت على “مجمل القضايا اإلقليمية، وفي 
مقّدمتها القضية الفلسطينية، حيث مت التأكيد 
على ض��رورة دع��م األشقاء الفلسطينيني لنيل 
حقوقهم العادلة وامل��ش��روع��ة، وقيام دولتهم 
املستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من 
حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، 
على أس��اس ح��ّل الدولتني، وق���رارات الشرعية 

الدولية”.
وأض���اف أّن املباحثات تطّرقت أي��ض��اً إلى 
“األزمات ال��ت��ي تشهدها املنطقة، وض���رورة 
التوّصل إل��ى حلول سياسية لها، تعيد األمن 

واالستقرار لشعوبها”.
كما ت��ن��اول��ت امل��ب��اح��ث��ات، بحسب البيان، 
“العالقات املتينة بني البلدين الشقيقني، وسبل 

توسيع آفاق التعاون بينهما”.
وأكد ملك األردن وأمير قطر، وفق البيان على 
“اعتزازهما بالعالقات األخوية بني البلدين، 
واحلرص على النهوض بها في مختلف املجاالت، 
خصوصاً االقتصادية واالستثمارية منها”، 

م��ش��ّددي��ن على “أهمية تفعيل اللجنة العليا 
األردنية-القطرية املشتركة، واالستفادة من 
الفرص الكبيرة املتاحة، مبا يحّقق مصاحلهما 

املشتركة”.
ومن جانبها، أعلنت وكالة األنباء القطرية في 
تغريدة على تويتر أّن أمير قطر “وّجه بتوفير 
عشرة آالف فرصة عمل لألشّقاء األردنيني في 
قطر، باإلضافة إلى العشرة آالف وظيفة التي مت 
إعالنها سابقاً في أغسطس 2018 وبفتح مركز 

في األردن لتسهيل ذلك”.
وأض��اف��ت أّن أمير قطر وّج��ه كذلك ب�”دعم 
صندوق التقاعد العسكري األردني مببلغ ثالثني 

مليون دوالر أميركي”.
وأوضحت أّن أمير قطر والعاهل األردني أّكدا 
على أهمية “تعزيز التعاون املشترك وباألخّص 
في مجاالت الطاقة والبنية التحتية والتعليم 
العالي، إضافة إلى تبادل اخلبرات والتدريب 
ضمن التحضيرات لبطولة ك��أس العالم التي 

تستضيفها قطر في عام 2022”.
ووصل أمير قطر إلى األردن األحد في زيارة 
رسمية تستمر يومني بدعوة من امللك عبد الله 
الثاني وذلك بعد حتّسن العالقات الثنائية إثر 

تبادل السفراء العام املاضي.
وتأتي الزيارة بعد أكثر من عامني على خفض 
التمثيل الدبلوماسي لعّمان مع الدوحة عقب قطع 
كّل من السعودية واإلم��ارات ومصر والبحرين 

عالقاتها مع قطر في يونيو 2017.

»أوقاف فلسطني« حتذر من استيالء االحتالل 
تدريجيا على احلرم اإلبراهيمي

حذرت وزارة األوق��اف والشؤون الدينية 
الفلسطينية، من مساٍع إسرائيلية تدريجية 
لالستيالء بشكل كامل على احلرم اإلبراهيمي 
في مدينة اخلليل، جنوبي الضفة الغربية 
احملتلة.وقال وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، 
في بيان، إن “السياسة اإلسرائيلية في احلرم 
اإلبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا 
خبيثة، حتاول إسرائيل من خاللها االستيالء 
الكامل على احل��رم خطوة خ��ط��وة، بعد أن 

استولت على غالبيته”.
وأض���اف أن “التعدي اإلس��رائ��ي��ل��ي على 

صالحيات األوق���اف مستمر بوتيرة كبيرة 
وسريعة”.

وطالب “املجتمع الدولي ومنظمة )األمم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة( اليونسكو 
بوضع قراراتها موضع التنفيذ، خلطورة 
ما يحدث في املسجدين األقصى )في مدينة 

القدس الشرقية احملتلة( واإلبراهيمي”.
وأعلن وزي��ر الدفاع اإلسرائيلي، نفتالي 
بينيت، في وقت سابق األحد، أنه أعطى الضوء 
األخ��ض��ر إلن��ش��اء م��ش��روع مصعد ضخم في 

املسجد اإلبراهيمي.
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عبد الله الثاني والشيخ متيم بن حمد آل ثاني

»حماس« حتمل االحتالل مسؤولية تفجير 
األوضاع مع املقاومة في غزة

اعتبرت حركة املقاومة اإلسالمية “حماس” أن 
إسرائيل “هي املسؤولة عن تفجير األوض���اع مع 

املقاومة الفلسطينية في قطاع غزة”.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم احلركة في بيان 
وصل األناضول نسخة منه: “االحتالل هو املسؤول 
عن التصعيد وتفجير األوضاع مع املقاومة في قطاع 
غزة، بارتكابه جرمية بشعة جتاوزت كل احلدود، 
بتعمد قتله ال��ش��اب محمد علي الناعم والتنكيل 

بجثته”.
وأض��اف: “ما تقوم به املقاومة من رد هو نتيجة 
طبيعية الس��ت��م��رار ه���ذه اجل��رائ��م واالن��ت��ه��اك��ات 

الصهيونية بحق شعبنا وأهل غزة احملاصرين”.
وحذر برهوم، إسرائيل من “ارتكاب أي حماقات 
جديدة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته”. مشيرا 

إلى أن ذلك “لن يرتد إال في وجه العدو املجرم”.
وفي وقت سابق، أعلن اجليش اإلسرائيلي، رصد 
إط��الق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باجتاه 

إسرائيل، اعترض 13 منها.
فيما أعلنت “سرايا القدس”، اجلناح العسكري 
حلركة “اجلهاد اإلسالمي”، في بيان، مسؤوليتها 
عن إطالق صواريخ من قطاع غزة جتاه املستوطنات 

اإلسرائيلية.

21 قذيفة  جيش االحتالل : رصدنا إطالق 
صاروخية من غزة

أعلن اجليش اإلسرائيلي، رصد إطالق 21 قذيفة صاروخية 
من قطاع غزة باجتاه إسرائيل، اعترض 13 منها. وقال اجليش، 
في بيان: “متابعة للتقارير عن إطالق القذائف الصاروخية من 
قطاع غزة نحو إسرائيل، وبعد التدقيق باملعطيات مت رصد 

إطالق 21 قذيفة صاروخية من غزة باجتاه إسرائيل”.
وأش��ار إلى أن “قواته اعترضت 13 قذيفة قبل سقوطها في 
البلدات احمليطة بالقطاع”. ولم يتحدث بيان اجليش عن وقوع 
أي أضرار بشرية أو مادية جراء الصواريخ. وفي بيان سابق ، 
أفاد اجليش بأنه رصد إطالق 20 قذيفة صاروخية من القطاع 

باجتاه جنوبي إسرائيل، اعترض 10 منها فقط.
وأف���ات ال��ق��ن��اة اإلسرائيلية 13 )اخل��اص��ة( أن ع���ددا من 
الصواريخ أُطلقت باجتاه مناطق عسقالن وسديروت وكيسوفيم 
وكرم أبو سالم ومناطق أخ��رى. وأش��ارت أن بلديتي عسقالن 
وسديروت أمرتا بفتح املالجئ؛ بسبب القصف الصاروخي من 
غزة. وُسمعت صافرات اإلن��ذار في منطقة غالف غزة جنوبي 

إسرائيل، عدة مرات.
من جانبها، أعلنت “سرايا القدس”، اجلناح العسكري حلركة 
“اجلهاد اإلسالمي”، في بيان، مسؤوليتها عن إطالق صواريخ 
من قطاع غزة جتاه املستوطنات اإلسرائيلية. كما قالت حركة 
“اجلهاد اإلسالمي”، في بيان، أن املقاومة الفلسطينية في حالة 

استنفار خشية متادي إسرائيل في توسيع عدوانها على القطاع.
يأتي ذلك بعد ساعات على قتل اجليش اإلسرائيلي، صباح 
األحد، للفلسطيني محمد الناعم )27 عاما(، وإصابته ل�3 آخرين، 
قرب السياج األمني، جنوبي القطاع. بيما حّملت “سرايا القدس” 
إسرائيل املسؤولية عن تداعيات قتل الشاب الفلسطيني، الذي 

قالت إنه “أحد عناصرها”.
وقال الناطق باسم “سرايا القدس” أبو حمزة، في تغريدة عبر 
“تويتر”: “اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها 
ألحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، 

عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه”.

تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب يؤكد مقتل زعيمه 

ويعني خلفا له
أكد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مقتل زعيمه بعد أسبوعني من 
إعالن الواليات املتحدة مقتله في غارة بطائرة مسيرة أميركية في اليمن 

بحسب بيان ملركز “سايت” الذي يرصد وسائل اإلعالم اجلهادية.
وأش��ار املركز إل��ى أن املسؤول الشرعي في التنظيم حمد بن حمود 
التميمي أكد في تسجيل ُبث األحد مقتل قاسم الرميي، معلنا أن “خالد بن 

عمر باطرفي هو الزعيم اجلديد للتنظيم في جزيرة العرب”.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب قد أعلن في 6 فبراير أن الواليات 
املتحدة “جنحت في القضاء على قاسم الرميي، أحد مؤّسسي وزعيم تنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب”.
وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن إطالق نار في ديسمبر في قاعدة 
بحرية أميركية في فلوريدا أدى إلى مقتل ثالثة بحارة بَيد ضابط سعودي، 

وفقا ملركز “سايت”.
وتعتبر الواليات املتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يّتخذ 

من اليمن مقرا، أخطر فروع القاعدة.


